
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 GLOBAL 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 GLOBAL

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-GLOBAL.SI Delniški vzajemni sklad ALTA GLOBAL

- 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 1.792.004 3.112.235

2.
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 26.193.421 23.563.336

3. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 384.768 91.897
4. Terjatve 92.000 315.940
5. Skupaj sredstva (1 do 4) 28.462.193 27.083.408
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Poslovne obveznosti 78.365 2.422.468
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 2.360.977
b) Obveznosti iz upravljanja 58.612 50.983
c) Druge poslovne obveznosti 19.753 10.508
2. Pasivne časovne razmejitve 2.509 3.096
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 28.381.319 24.657.844
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 23.895.060 21.581.281
b) Vplačani presežek enot premoženja 4.464.848 3.864.561

c)
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij -787.998 -6.776.101

č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 809.409 5.988.103

4. Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3) 28.462.193 27.083.408

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 78.565
2 Prihodki od dividend 246.078 230.788
3 Drugi finančni prihodki 3.634.745 1.182.474
4 Iztrženi dobički pri naložbah 225.492 1.720.565
5 Neiztrženi dobički pri naložbah 259.594 2.366.999
6 Skupaj prihodki (1 do 5) 4.365.909 5.579.391
7 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 322.697 229.521
8 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 12.064 4.781
9 Odhodki v zvezi z revidiranjem 2.509 1.123
10 Odhodki v zvezi s trgovanjem 15.542 71.985
11 Drugi finančni odhodki 338.569 1.173.021
12 Iztržene izgube pri naložbah 458.777 753.771
13 Neiztržene izgube pri naložbah 2.402.963 641.562
14 Drugi odhodki 3.379 6.021
15 Skupaj odhodki (7 do 14) 3.556.500 2.881.785
16 Čisti dobiček ali izguba (6 - 15) 809.409 2.697.606
17 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 774.046 -46.553
18 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja -173.759 63.756
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Firma in sedež družbe za upravljanje: 


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

Ime vzajemnega sklada: 


Delniški vzajemni sklad ALTA GLOBAL

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-GLOBAL.SI

		Delniški vzajemni sklad ALTA GLOBAL





· 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.


Bilanca stanja na dan 30.6.2010


		 

		 

		 

		v  EUR



		 

		Opis

		30.6.2010

		31.12.2009



		I.

		Sredstva

		 

		 



		1.

		Denarna sredstva in denarni ustrezniki

		1.792.004

		3.112.235



		2.

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

		26.193.421

		23.563.336



		3.

		Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov

		384.768

		91.897



		4.

		Terjatve

		92.000

		315.940



		5.

		Skupaj sredstva (1 do 4)

		28.462.193

		27.083.408



		II.

		Obveznosti do virov sredstev

		 

		 



		1. 

		Poslovne obveznosti

		78.365

		2.422.468



		a)

		Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov

		0

		2.360.977



		b)

		Obveznosti iz upravljanja

		58.612

		50.983



		c)

		Druge poslovne obveznosti

		19.753

		10.508



		2.

		Pasivne časovne razmejitve

		2.509

		3.096



		3.

		Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja

		28.381.319

		24.657.844



		a)

		Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja

		23.895.060

		21.581.281



		b)

		Vplačani presežek enot premoženja

		4.464.848

		3.864.561



		c)

		Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij

		-787.998

		-6.776.101



		č)

		Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja

		809.409

		5.988.103



		 

		 

		 

		 



		4.

		Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3)

		28.462.193

		27.083.408





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

		78.565



		2

		Prihodki od dividend

		246.078

		230.788



		3

		Drugi finančni prihodki

		3.634.745

		1.182.474



		4

		Iztrženi dobički pri naložbah

		225.492

		1.720.565



		5

		Neiztrženi dobički pri naložbah

		259.594

		2.366.999



		6

		Skupaj prihodki (1 do 5)

		4.365.909

		5.579.391



		7

		Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

		322.697

		229.521



		8

		Odhodki v zvezi z banko skrbnico

		12.064

		4.781



		9

		Odhodki v zvezi z revidiranjem

		2.509

		1.123



		10

		Odhodki v zvezi s trgovanjem

		15.542

		71.985



		11

		Drugi finančni odhodki

		338.569

		1.173.021



		12

		Iztržene izgube pri naložbah

		458.777

		753.771



		13

		Neiztržene izgube pri naložbah

		2.402.963

		641.562



		14

		Drugi odhodki

		3.379

		6.021



		15

		Skupaj odhodki (7 do 14)

		3.556.500

		2.881.785



		16

		Čisti dobiček ali izguba (6 - 15)

		809.409

		2.697.606



		17

		Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja

		774.046

		-46.553



		18

		Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja

		-173.759

		63.756
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