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POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA INDEKSNEGA VZAJEMNEGA SKLADA 
ALTA EUROSTOCK 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 EUROSTOCK

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:

- 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

Indeksni vzajemni sklad MP-EUROSTOCK.SI Indeksni vzajemni sklad ALTA EUROSTOCK

- Spremeni se ime cenovnega indeksa iz MP-Eurostock v ALTA-Eurostock
- Pravila upravljanja vzajemnega sklada so vključena v prospekt vzajemnega sklada.
- Sprememba frekvence izplačevanja dividend. Dividende se bodo po novem izplačevale enkrat na leto za preteklo 

leto. Obračunsko obdobje je 1.1. do 31.12.. Zadnji obračunski dan pa je torej 31.12. oz. zadnji trgovalni dan v letu 
(datum zajema).  Izvršna direktorja upravnega odbora MP, Poteza, Publikum DZU, d.d. bosta prvi trgovalni dan po 
datumu zajema pred začetkom trgovanja na Ljubljanski borzi d.d. na spletni strani www.mp-eurostock.si objavila 
vrednost obračunanega dividendnega prihodka na investicijski kupon, ki se bo izplačal upravičencem. Pripadajoče 
dividende bodo vlagateljem izplačane v 45 dneh od objave sklepa izvršnih direktorjev upravnega odbora. Razlog 
za spremembo frekvence izplačevanja dividend je v stroškovni optimizaciji (visoki stroški plačilnega prometa, le bi 
dividende izplačevali četrtletno).

- 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.

- 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. Razlog za spremembe dnevnika, v katerem se objavljajo informacije je v zmanjšanju 
stroškov javnih objav, z izbiro najcenejšega dnevnika.

Pravila upravljanja Indeksnega vzajemnega sklada MP-EUROSTOCK.SI so se spremenile zaradi sprememb in poenotenja 
besedila 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. in tudi zaradi uskladitve s Sklepom o 
podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta 
podsklada krovnega sklada (Uradni list RS, št. 42/08).
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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 138.250 144.075

2.
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 4.577.371 4.607.623

3. Terjatve 22.456 89.114
4. Skupaj sredstva (1 do 3) 4.738.077 4.840.812
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Poslovne obveznosti 5.011 97.810
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 92.697
b) Obveznosti iz upravljanja 3.351 3.480
c) Obveznosti in naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom 

enot premoženja
1.206 1.206

č) Druge poslovne obveznosti 454 427
2. Pasivne časovne razmejitve 1.867 2.304
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 4.731.199 4.740.698
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 5.359.109 5.231.789
b) Vplačani presežek enot premoženja 1.222.918 1.226.425

c)
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij -1.717.516 -2.622.983

č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -133.312 905.467
4. Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3) 4.738.077 4.840.812

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 dividend 102.698 149.895
2 Drugi finančni prihodki 165.545 110.614
3 Iztrženi dobički pri naložbah 27.997 81.976
4 Neiztrženi dobički pri naložbah 62.935 94.184
5 Skupaj prihodki (1 do 4) 359.175 436.669
6 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 11.650 12.978
7 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 2.330 1.930
8 Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.867 2.100
9 Odhodki v zvezi s trgovanjem 1.197 2.472
10 Drugi finančni odhodki 23.411 21.552
11 Iztržene izgube pri naložbah 4.239 43.591
12 Neiztržene izgube pri naložbah 444.648 460.027
13 Drugi odhodki 3.145 5.909
14 Skupaj odhodki (6 do 13) 492.487 550.559
15 Čisti dobiček ali izguba (5 - 14) -133.312 -113.890
16 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -13.537 -1.960
17 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 10.031 34.741
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Dne 6.4.2010 so začela veljati nova 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
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· Spremeni se ime cenovnega indeksa iz MP-Eurostock v ALTA-Eurostock


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


· Sprememba frekvence izplačevanja dividend. Dividende se bodo po novem izplačevale enkrat na leto za preteklo leto. Obračunsko obdobje je 1.1. do 31.12.. Zadnji obračunski dan pa je torej 31.12. oz. zadnji trgovalni dan v letu (datum zajema).  Izvršna direktorja upravnega odbora MP, Poteza, Publikum DZU, d.d. bosta prvi trgovalni dan po datumu zajema pred začetkom trgovanja na Ljubljanski borzi d.d. na spletni strani www.mp-eurostock.si objavila vrednost obračunanega dividendnega prihodka na investicijski kupon, ki se bo izplačal upravičencem. Pripadajoče dividende bodo vlagateljem izplačane v 45 dneh od objave sklepa izvršnih direktorjev upravnega odbora. Razlog za spremembo frekvence izplačevanja dividend je v stroškovni optimizaciji (visoki stroški plačilnega prometa, le bi dividende izplačevali četrtletno).

· 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.


· 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. Razlog za spremembe dnevnika, v katerem se objavljajo informacije je v zmanjšanju stroškov javnih objav, z izbiro najcenejšega dnevnika.

Pravila upravljanja Indeksnega vzajemnega sklada MP-EUROSTOCK.SI so se spremenile zaradi sprememb in poenotenja besedila 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. in tudi zaradi uskladitve s Sklepom o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada (Uradni list RS, št. 42/08). 


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

		138.250

		144.075



		2.

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

		4.577.371

		4.607.623



		3.

		Terjatve

		22.456

		89.114



		4.

		Skupaj sredstva (1 do 3)

		4.738.077

		4.840.812



		II.

		Obveznosti do virov sredstev

		 

		 



		1. 

		Poslovne obveznosti

		5.011

		97.810



		a)

		Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov

		0

		92.697



		b)

		Obveznosti iz upravljanja

		3.351

		3.480



		c)

		Obveznosti in naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja

		1.206

		1.206



		č)

		Druge poslovne obveznosti

		454

		427



		2.

		Pasivne časovne razmejitve

		1.867

		2.304



		3.

		Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja

		4.731.199

		4.740.698



		a)

		Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja

		5.359.109

		5.231.789



		b)

		Vplačani presežek enot premoženja

		1.222.918

		1.226.425



		c)

		Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij

		-1.717.516

		-2.622.983



		č)

		Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja

		-133.312

		905.467



		4.

		Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3)

		4.738.077

		4.840.812





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 dividend

		102.698

		149.895



		2

		Drugi finančni prihodki

		165.545

		110.614



		3

		Iztrženi dobički pri naložbah

		27.997

		81.976



		4

		Neiztrženi dobički pri naložbah

		62.935

		94.184



		5

		Skupaj prihodki (1 do 4)

		359.175

		436.669



		6

		Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

		11.650

		12.978



		7

		Odhodki v zvezi z banko skrbnico

		2.330

		1.930



		8

		Odhodki v zvezi z revidiranjem

		1.867

		2.100



		9

		Odhodki v zvezi s trgovanjem

		1.197

		2.472



		10

		Drugi finančni odhodki

		23.411

		21.552



		11

		Iztržene izgube pri naložbah

		4.239

		43.591



		12

		Neiztržene izgube pri naložbah

		444.648

		460.027



		13

		Drugi odhodki

		3.145

		5.909



		14

		Skupaj odhodki (6 do 13)

		492.487

		550.559



		15

		Čisti dobiček ali izguba (5 - 14)

		-133.312

		-113.890



		16

		Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja

		-13.537

		-1.960



		17

		Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja

		10.031

		34.741
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