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POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA 
ALTA ENERGY 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 ENERGY

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

- 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-ENERGY.SI Delniški vzajemni sklad ALTA ENERGY

- 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

Skupni prospekt delniških vzajemnih skladov MP-GLOBAL.SI, MP-PLUS.SI, MP-ASIA.SI, MP-ENERGY.SI, MP-TECH.SI, 
MP-INDIA.SI, MP-GOLD.SI, MP-WATER.SI ter MP-TURKEY.SI z vključenimi pravili upravljanja se je spremenil zaradi 
sprememb in poenotenja vsebine prospekta, kot posledica združevanja dejavnosti družb MP DZU in Publikum PDU, ki se je 
izvršilo kot oddelitev z ustanovitvijo nove družbe MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d.

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 204.598 283.868

2.
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 2.292.470 2.381.384

3. Terjatve 9.334 498
4. Skupaj sredstva (1 do 3) 2.506.402 2.665.750
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Poslovne obveznosti 5.290 12.021
a) Obveznosti iz upravljanja 5.182 5.605
b) Druge poslovne obveznosti 108 6.416
2. Pasivne časovne razmejitve 1.867 2.304
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 2.499.245 2.651.425
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 2.309.828 2.473.014
b) Vplačani presežek enot premoženja 918.948 937.565

c)
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij -759.154 -1.680.462

č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 29.623 921.308
4. Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3) 2.506.402 2.665.750

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 0 282
2 Prihodki od dividend 26.031 23.364
3 Drugi finančni prihodki 366.341 106.874
4 Iztrženi dobički pri naložbah 30.909 96.161
5 Neiztrženi dobički pri naložbah 47.813 401.521
6 Skupaj prihodki  (1 do 5) 471.094 628.202
7 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 31.825 19.312
8 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 942 483
9 Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.867 2.080
10 Odhodki v zvezi s trgovanjem 3.082 1.109
11 Drugi finančni odhodki 65.164 80.929
12 Iztržene izgube pri naložbah 51.219 0
13 Neiztržene izgube pri naložbah 287.372 24.024
14 Drugi odhodki 0 236
15 Skupaj odhodki (7 do 14) 441.471 128.173
16 Čisti dobiček ali izguba (6 - 15) 29.623 500.029
17 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 10.709 -5.507
18 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja -29.326 8.420
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Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu z vključenimi pravili upravljanja: 

Dne 6.4.2010 so začela veljati spremenjena pravila upravljanja. 


Ključne spremembe pravil upravljanja so bile:
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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

		204.598

		283.868



		2.

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

		2.292.470

		2.381.384



		3.

		Terjatve

		9.334

		498



		4.

		Skupaj sredstva (1 do 3)

		2.506.402

		2.665.750



		II.

		Obveznosti do virov sredstev

		 

		 



		1. 

		Poslovne obveznosti

		5.290

		12.021



		a)

		Obveznosti iz upravljanja

		5.182

		5.605



		b)

		Druge poslovne obveznosti

		108

		6.416



		2.

		Pasivne časovne razmejitve

		1.867

		2.304



		3.

		Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja

		2.499.245

		2.651.425



		a)

		Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja

		2.309.828

		2.473.014



		b)

		Vplačani presežek enot premoženja

		918.948

		937.565



		c)

		Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij

		-759.154

		-1.680.462



		č)

		Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja

		29.623

		921.308



		4.

		Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3)

		2.506.402

		2.665.750





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

		0

		282



		2

		Prihodki od dividend

		26.031

		23.364



		3

		Drugi finančni prihodki

		366.341

		106.874



		4

		Iztrženi dobički pri naložbah

		30.909

		96.161



		5

		Neiztrženi dobički pri naložbah

		47.813

		401.521



		6

		Skupaj prihodki  (1 do 5)

		471.094

		628.202



		7

		Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

		31.825

		19.312



		8

		Odhodki v zvezi z banko skrbnico

		942

		483



		9

		Odhodki v zvezi z revidiranjem

		1.867

		2.080



		10

		Odhodki v zvezi s trgovanjem

		3.082

		1.109



		11

		Drugi finančni odhodki

		65.164

		80.929



		12

		Iztržene izgube pri naložbah

		51.219

		0



		13

		Neiztržene izgube pri naložbah

		287.372

		24.024



		14

		Drugi odhodki

		0

		236



		15

		Skupaj odhodki (7 do 14)

		441.471

		128.173



		16

		Čisti dobiček ali izguba (6 - 15)

		29.623

		500.029



		17

		Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja

		10.709

		-5.507



		18

		Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja

		-29.326

		8.420
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