
Stran 1 od 2

ALTA Skladi,
družba za upravljanje, d.d.
Železna cesta 18
SI - 1000 Ljubljana

    T:+386 080 10 60
    +386 (0)1 3 200 400

                         F:+386 (0)1 3 200 401
skladi@alta.si
www.alta.si

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA 
ALTA BALKAN SELECT za leto 2010

Firma in sedež družbe za upravljanje: 
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana

Ime vzajemnega sklada: 
Delniški vzajemni sklad ALTA BALKAN SELECT

Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu z vključenimi pravili upravljanja: 
Dne 6.4.2010 so začela veljati nova pravila upravljanja.
Ključne spremembe pravil upravljanja so bile:

- Umik investicijskih kuponov MP-BALKAN.SI iz trgovanja na Ljubljanski borzi.
- Sprememba prenosljivosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada MP-BALKAN.SI: Investicijski kupon je do 

umika investicijskih kuponov vzajemnega sklada MP-BALKAN.SI z oznako MPBL iz trgovanja na borznem trgu 
prenosljiv vrednostni papir. Po umiku iz trgovanja na borznem trgu bo investicijski kuponi postal neprenosljivi 
vrednostni papirji.

- Pravila upravljanja vzajemnega sklada so vključena v prospekt vzajemnega sklada. 
- Sprememba mesta objav sprememb pravil upravljanja, vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, 

pomembne pravne in poslovne dogodke ter povzetke revidiranih letnih in povzetke polletnih poročil vzajemnega 
sklada, in sicer tako, da lahko te informacije objavi namesto v časopisu Finance v drugem dnevniku, ki izhaja na 
območju Republike Slovenije.

- Ime firme in sedež družbe se spremni iz Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., Gradnikove brigade 11, 
Ljubljana v MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana.

- spremeni se ime vzajemnega sklada:
STARO IME VZAJEMNEGA SKLADA NOVO IME VZAJEMENEGA SKLADA

Delniški vzajemni sklad MP-BALKAN.SI Delniški vzajemni sklad ALTA BALKAN SELECT

- Morebitne spore med vlagatelji v vzajemni sklad ter družbo za upravljanje in drugimi ponudniki storitev upravljanja 
vzajemnih skladov, s katerimi je družba za upravljanje sklenila pogodbe o prenosu opravljanja posameznih storitev 
upravljanja vzajemnega sklada, je po novem mogoče izvensodno reševati pred Stalno arbitražo Ljubljanske borze, 
d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov ALTA Skladi d.d. o pravici zahtevati izročitev 
nerevidiranih polletnih poročil po drugem odstavku 101. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje (ZISDU-1): Nerevidirana polletna poročila za leto 2010 so ob delavnikih brezplačno na razpolago (na vpogled 
in/ali izročitev) imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 
Ljubljana in pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih v prospektih ter spletni strani www.alta.si.
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Bilanca stanja na dan 30.6.2010

v  EUR
Opis 30.6.2010 31.12.2009

I. Sredstva
1. Denarna sredstva in denarni ustrezniki 436.471 1.019.531

2.
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 5.934.677 7.554.733

3. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 212.028
4. Terjatve 13.485 0
5. Skupaj sredstva (1 do 4) 6.596.661 8.574.264
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Poslovne obveznosti 16.029 22.498
a) Obveznosti iz upravljanja 15.569 21.958
b) Druge poslovne obveznosti 460 540
2. Pasivne časovne razmejitve 1.867 2.304
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 6.578.765 8.549.462
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 12.968.929 14.667.261
b) Vplačani presežek enot premoženja 14.953.321 14.222.600

c)
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij -20.340.399 -19.563.508

č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -1.003.086 -776.891
4. Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3) 6.596.661 8.574.264

Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2010

v EUR
ŠT. OPIS 1.1. do 30.6.2010 1.1. do 30.6.2009
1 Prihodki od obresti 180 204
2 Prihodki od dividend 58.913 112.755
3 Drugi finančni prihodki 62.312 111.525
4 Iztrženi dobički pri naložbah 61.943 54.778
5 Neiztrženi dobički pri naložbah 156.126 611.492
6 Skupaj prihodki (1 do 5) 339.474 890.754
7 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 92.732 106.499
8 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 7.877 2.059
9 Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.867 2.109
10 Odhodki v zvezi s trgovanjem 10.818 8.724
11 Drugi finančni odhodki 285.325 206.880
12 Iztržene izgube pri naložbah 31.264 17.020
13 Neiztržene izgube pri naložbah 909.920 1.362.023
14 Drugi odhodki 2.757 10.155
15 Skupaj odhodki (7 do 14) 1.342.560 1.715.469
16 Čisti dobiček ali izguba (6 - 15) -1.003.086 -824.715
17 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -49.388 -63.442
18 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 

premoženja
780.108 528.410
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POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA 


ALTA BALKAN SELECT za leto 2010

Firma in sedež družbe za upravljanje: 


ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana

Ime vzajemnega sklada: 


Delniški vzajemni sklad ALTA BALKAN SELECT

Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu z vključenimi pravili upravljanja: 


Dne 6.4.2010 so začela veljati nova pravila upravljanja.


Ključne spremembe pravil upravljanja so bile:

· Umik investicijskih kuponov MP-BALKAN.SI iz trgovanja na Ljubljanski borzi.


· Sprememba prenosljivosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada MP-BALKAN.SI: Investicijski kupon je do umika investicijskih kuponov vzajemnega sklada MP-BALKAN.SI z oznako MPBL iz trgovanja na borznem trgu prenosljiv vrednostni papir. Po umiku iz trgovanja na borznem trgu bo investicijski kuponi postal neprenosljivi vrednostni papirji.


· Pravila upravljanja vzajemnega sklada so vključena v prospekt vzajemnega sklada. 


· Sprememba mesta objav sprememb pravil upravljanja, vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, pomembne pravne in poslovne dogodke ter povzetke revidiranih letnih in povzetke polletnih poročil vzajemnega sklada, in sicer tako, da lahko te informacije objavi namesto v časopisu Finance v drugem dnevniku, ki izhaja na območju Republike Slovenije. 

· Ime firme in sedež družbe se spremni iz Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., Gradnikove brigade 11, Ljubljana v MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana.


· spremeni se ime vzajemnega sklada:


		STARO IME VZAJEMNEGA SKLADA

		NOVO IME VZAJEMENEGA SKLADA



		Delniški vzajemni sklad MP-BALKAN.SI

		Delniški vzajemni sklad ALTA BALKAN SELECT





· Morebitne spore med vlagatelji v vzajemni sklad ter družbo za upravljanje in drugimi ponudniki storitev upravljanja vzajemnih skladov, s katerimi je družba za upravljanje sklenila pogodbe o prenosu opravljanja posameznih storitev upravljanja vzajemnega sklada, je po novem mogoče izvensodno reševati pred Stalno arbitražo Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov ALTA Skladi d.d. o pravici zahtevati izročitev nerevidiranih polletnih poročil po drugem odstavku 101. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1): Nerevidirana polletna poročila za leto 2010 so ob delavnikih brezplačno na razpolago (na vpogled in/ali izročitev) imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, Ljubljana in pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih v prospektih ter spletni strani www.alta.si.


Bilanca stanja na dan 30.6.2010


		 

		 

		 

		v  EUR



		 

		Opis

		30.6.2010

		31.12.2009



		I.

		Sredstva

		 

		 



		1.

		Denarna sredstva in denarni ustrezniki

		436.471

		1.019.531



		2.

		Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

		5.934.677

		7.554.733



		3.

		Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov

		212.028

		 



		4.

		Terjatve

		13.485

		0



		5.

		Skupaj sredstva (1 do 4)

		6.596.661

		8.574.264



		II.

		Obveznosti do virov sredstev

		 

		 



		1. 

		Poslovne obveznosti

		16.029

		22.498



		a)

		Obveznosti iz upravljanja

		15.569

		21.958



		b)

		Druge poslovne obveznosti

		460

		540



		2.

		Pasivne časovne razmejitve

		1.867

		2.304



		3.

		Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja

		6.578.765

		8.549.462



		a)

		Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja

		12.968.929

		14.667.261



		b)

		Vplačani presežek enot premoženja

		14.953.321

		14.222.600



		c)

		Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij

		-20.340.399

		-19.563.508



		č)

		Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja

		-1.003.086

		-776.891



		4.

		Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3)

		6.596.661

		8.574.264





Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2010


		 

		 

		 

		v EUR



		ŠT.

		OPIS

		1.1. do 30.6.2010

		1.1. do 30.6.2009



		1

		Prihodki od obresti

		180

		204



		2

		Prihodki od dividend

		58.913

		112.755



		3

		Drugi finančni prihodki

		62.312

		111.525



		4

		Iztrženi dobički pri naložbah

		61.943

		54.778



		5

		Neiztrženi dobički pri naložbah

		156.126

		611.492



		6

		Skupaj prihodki (1 do 5)

		339.474

		890.754



		7

		Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

		92.732

		106.499



		8

		Odhodki v zvezi z banko skrbnico

		7.877

		2.059



		9

		Odhodki v zvezi z revidiranjem

		1.867

		2.109



		10

		Odhodki v zvezi s trgovanjem

		10.818

		8.724



		11

		Drugi finančni odhodki

		285.325

		206.880



		12

		Iztržene izgube pri naložbah

		31.264

		17.020



		13

		Neiztržene izgube pri naložbah

		909.920

		1.362.023



		14

		Drugi odhodki

		2.757

		10.155



		15

		Skupaj odhodki (7 do 14)

		1.342.560

		1.715.469



		16

		Čisti dobiček ali izguba (6 - 15)

		-1.003.086

		-824.715



		17

		Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja

		-49.388

		-63.442



		18

		Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja

		780.108

		528.410
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