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1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA

Delniški vzajemni sklad MP-ASIA.SI je regijsko usmerjen vzajemni sklad. Ustanovljen je bil 30. marca 2005.

Vzajemni sklad svoja sredstva vlaga pretežno v lastniške vrednostne papirje (najmanj 85 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada), 
ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na geografskem območju Azije, ali na geografskem območju Oceanije, ter 
izdajateljev, ki imajo svoj sedež izven Azije in Oceanije, vendar  opravljajo pretežen del svoje dejavnosti na geografskem območju 
Azije oz. Oceanije. V omejenem obsegu (do 15 % sredstev) vzajemni sklad vlaga tudi v dolžniške vrednostne papirje, v instrumente 
denarnega trga, depozite in v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, z upoštevanjem splošnih naložbenih 
omejitev.

Družba za upravljanje naložbe vzajemnega sklada upravlja aktivno. To pomeni, da z upravljanjem premoženja vzajemnega sklada
skuša doseči nadpovprečno donosnost vzajemnega sklada glede na splošna gibanja na organiziranih kapitalskih trgih in na 
denarnih trgih, na katerih vzajemni sklad nalaga sredstva (taktična alokacija naložb s pogostimi prilagoditvami portfelja).

V zvezi z naložbeno politiko je naložba v vzajemni sklad primerna predvsem za vlagatelje, ki že imajo izkušnje z naložbami v 
delnice in za vlagatelje, ki vlagajo za obdobje tri in več let in so pripravljeni sprejeti višjo do visoko stopnjo tveganja. Ocena 
tveganosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada znaša med 7 in 8.

Vizitka
Status Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana
Dovoljenje ATVP 30.3.2005
Matična številka 1795058003
Davčna številka 62789643
Račun 0291 3025 4815 653 (NLB d.d. Ljubljana)
Upravljalska provizija 2,40 %
Vstopni in izstopni 
stroški (primarni trg)

Najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, znašajo 4,00 %
vrednosti investicijskega kupona. Izstopni stroški se ob prodaji enot investicijskih kuponov 
ne zaračunavajo. 

Skrbnik sklada Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana
Provizija skrbnika 0,05 %
Primerljivi indeks FTSE All World Series Asia Pacific Index
ISIN koda IK SI0021400740
Oznaka IK MPAS
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2. IZJAVA UPRAVE

Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze delniškega vzajemnega sklada MP-
ASIA.SI za prvo polletje 2009 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja 
vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja v prvem polletju 2009.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po 
načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi 
predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi 
standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za 
preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti.

Uprava potrjuje, da je poslovanje delniškega vzajemnega sklada MP-ASIA.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe delniškega vzajemnega sklada MP-ASIA.SI usklajene z 
določbami omenjenega zakona.
      
Ljubljana, 10.8.2009 
                                         
Uprava MP DZU d.d.

Predsednica Uprave
Natalija Stošicki

Član Uprave
mag. Igor Erker 

3. OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov MP DZU 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 2009 so ob delavnikih brezplačno na razpolago (na vpogled in/ali izročitev) imetnikom 
investicijskih kuponov vzajemnih skladov na sedežu družbe MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana in pooblaščenih
vpisnih mestih, navedenih v prospektih ter spletni strani www.medvesekpusnik.si.
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4. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI

4.1. Bilanca stanja na dan 30.6.2009

v  EUR

Opis 30.6.2009 31.12.2008

I. Sredstva

1. Denarna sredstva in denarni ustrezniki 1.981.014 2.761.382

2.
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 12.406.867 8.795.245

3. Terjatve 71.092 0

4. Skupaj sredstva (1 do 3) 14.458.973 11.556.627

II. Obveznosti do virov sredstev

1. Poslovne obveznosti 43.206 31.918

a) Obveznosti iz upravljanja 29.908 24.173

b) Druge poslovne obveznosti 13.298 7.745

2. Pasivne časovne razmejitve 2.150 2.372

3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 14.413.617 11.522.337

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 13.508.260 13.692.066

b) Vplačani presežek enot premoženja 2.864.880 2.829.162

c) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij -4.998.891 8.985.559

č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 3.039.368 -13.984.450

4. Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3) 14.458.973 11.556.627

4.2. Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2009

v EUR

ŠT. OPIS 1.1. do 30.6.2009 1.1. do 30.6.2008

1 Prihodki od obresti 31.878 0

2 Prihodki od dividend 126.722 180.178

3 Drugi finančni prihodki 546.282 622.834

4 Iztrženi dobički pri naložbah 1.167.023 97.327

5 Neiztrženi dobički pri naložbah 2.264.101 151.231

6 Skupaj prihodki (1 do 5) 4.136.006 1.051.570

7 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 144.806 331.072
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8 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 3.017 15.430

9 Odhodki v zvezi z revidiranjem 2.442 2.058

10 Odhodki v zvezi s trgovanjem 54.989 39.360

11 Drugi finančni odhodki 523.686 2.662.870

12 Iztržene izgube pri naložbah 236.223 2.012.506

13 Neiztržene izgube pri naložbah 128.127 4.216.356

14 Drugi odhodki 3.348 2

15 Skupaj odhodki (7 do 14) 1.096.638 9.279.654

16 Čisti dobiček ali izguba (6 - 15) 3.039.368 -8.228.084

17 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -11.435 458.299

18 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 47.153 -490.117

4.3. Izkaz premoženja  na dan 30.6.2009 v EUR

TIP 
NALOŽBE OZNAKA NALOŽBE IZDAJATELJ

DRŽAVA 
IZDAJATELJA VALUTA ŠTEVILO VREDNOST DELEŽ (%)

Delnica GOLD AU ETFS SECURITIES LTD. AUD AUD 14.600 957.212,97 6,62

Delnica TPWR IN TATA POWER COMPANY LIMITED IN INR 38.700 659.358,17 4,56

Delnica BHEL IN BHARAT HEAVY ELECTRICALS IN INR 19.400 633.291,42 4,38

Delnica AXSB IN AXIS BANK LTD IN INR 50.000 616.317,13 4,26

Delnica BHARTI IN BHARTI AIRTEL LIMITED IN INR 51.000 605.907,31 4,19

Delnica 2827 HK WISE - CSI 300 CHINA TRACKER CHN HKD 173.200 519.410,26 3,59

Delnica 857 HK PETROCHINA CO LTD-H CHN HKD 625.500 491.080,88 3,40

Delnica CLSA 109-A CH TBEA CO LTD BMU USD 253.500 470.088,79 3,25

Delnica CESC IN CESC LIMITED IN INR 109.150 446.749,05 3,09

Delnica RIL IN RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN INR 14.800 443.530,91 3,07

Delnica 3818 HK CHINA DONGXIANG GROUP CO CHN HKD 928.800 441.760,82 3,06

Delnica 3988 HK BANK OF CHINA LTD - H CHN HKD 1.200.000 404.235,90 2,80

Delnica DABUR IN DABUR INDIA LIMITED IN INR 208.000 387.238,96 2,68

Delnica 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD CHN HKD 422.000 373.304,73 2,58

Delnica HUVR IN HINDUSTAN LEVER LIMITED IN INR 89.000 352.609,67 2,44

Delnica 939 HK CHINA CONSTRUCTION BANK-H CHN HKD 630.400 345.874,02 2,39

Delnica ITC IN ITC LTD IN INR 120.000 339.020,71 2,34

Delnica RIO AU RIO TINTO LIMITED AUD AUD 11.190 336.492,89 2,33

Delnica LT IN LARSEN & TOUBRO LIMITED IN INR 14.000 325.086,64 2,25

Delnica 941 HK CHINA MOBILE HK HKD 40.000 283.366,81 1,96

Delnica 2628 HK CHINA LIFE INSURANCE CO-H CHN HKD 107.500 279.692,35 1,93

Delnica LUK GR LUKOIL-SPONS ADR RU EUR 8.800 278.168,00 1,92

Delnica 1766 HK CHINA SOUTH LOCOMOTIVE-H CHN HKD 610.000 252.820,89 1,75

Delnica 700 HK TENCENT HOLDINGS LTD CHN HKD 26.000 214.688,70 1,48

Delnica 388 HK HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD HK HKD 18.000 198.338,51 1,37

Delnica 1109 HK CHINA RESOURCES LAND LIMITED CHN HKD 122.000 191.341,98 1,32
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Delnica GAZ GF OAO GAZPROM-SPON ADR REG S RU EUR 13.000 188.370,00 1,30

Delnica IBREL IN INDIABULLS REAL ESTATE LTD IN INR 65.000 188.064,66 1,30

Delnica 489 HK DONGFENG MOTOR GRP CO LTH-H CHN HKD 300.000 179.112,65 1,24

Delnica 1072 HK DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H CHN HKD 70.000 177.012,96 1,22

Delnica 1880 HK BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS HK HKD 240.000 149.424,87 1,03

Delnica 1175 HK FU JI FOOD & CATERING SERVICE CHN HKD 250.000 147.206,50 1,02

Delnica 823 HK LINK REIT HK HKD 85.000 128.345,81 0,89

Delnica 883 HK CNOOC LTD HK HKD 136.000 119.313,49 0,83

Delnica EWT US ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND US USD 16.000 114.221,03 0,79

Delnica 914 HK ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H CHN HKD 22.000 97.407,34 0,67

Delnica RIOR AU RIO TINTO LTD RIGHTS AUD AUD 5.874 71.398,93 0,49

PREMOŽENJE SKUPAJ 12.406.866,71 85,79

Depozit 600.823,33 4,16

Denar 1.380.191,06 9,55

Terjatve 71.091,98 0,49

SKUPAJ SREDSTVA 14.458.973,08 100,00

4.4. Pojasnilo k računovodskim izkazom

Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov se ne 
razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom vzajemnega sklada.

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Med drugimi finančnimi prihodki vzajemni sklad izkazuje 546.282 EUR pozitivnih tečajnih razlik, ki izvirajo iz prevrednotenja 
deviznih sredstev, prevrednotenja terjatev, obveznosti in glavnic finančnih instrumentov.

Odhodki v zvezi s trgovanjem predstavljajo posredniške provizije pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev.

Druge finančne odhodke sestavljajo negativne tečajne razlike zaradi prevrednotenja glavnic finančnih instrumentov, prevrednotenja 
terjatev, obveznosti in deviznih sredstev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Denarna sredstva in denarni ustrezniki obsegajo 1.361.003 EUR sredstev na posebnem računu vzajemnega sklada, 19.188 EUR 
na deviznih računih in kratkoročni depozit pri banki v višini 600.823 EUR.

Terjatve sestavljajo terjatve  za dividende v znesku 71.092 EUR.

Poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje, druge poslovne obveznosti pa so iz naslova odkupa 
investicijskih kuponov, obveznosti do banke skrbnice in večji del prejeti predujmi za prodajo investicijskih kuponov.
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1. Predstavitev vzajemnega sklada

Delniški vzajemni sklad MP-ASIA.SI je regijsko usmerjen vzajemni sklad. Ustanovljen je bil 30. marca 2005.


Vzajemni sklad svoja sredstva vlaga pretežno v lastniške vrednostne papirje (najmanj 85 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada), ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na geografskem območju Azije, ali na geografskem območju Oceanije, ter izdajateljev, ki imajo svoj sedež izven Azije in Oceanije, vendar  opravljajo pretežen del svoje dejavnosti na geografskem območju Azije oz. Oceanije. V omejenem obsegu (do 15 % sredstev) vzajemni sklad vlaga tudi v dolžniške vrednostne papirje, v instrumente denarnega trga, depozite in v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, z upoštevanjem splošnih naložbenih omejitev.

Družba za upravljanje naložbe vzajemnega sklada upravlja aktivno. To pomeni, da z upravljanjem premoženja vzajemnega sklada skuša doseči nadpovprečno donosnost vzajemnega sklada glede na splošna gibanja na organiziranih kapitalskih trgih in na denarnih trgih, na katerih vzajemni sklad nalaga sredstva (taktična alokacija naložb s pogostimi prilagoditvami portfelja).


V zvezi z naložbeno politiko je naložba v vzajemni sklad primerna predvsem za vlagatelje, ki že imajo izkušnje z naložbami v delnice in za vlagatelje, ki vlagajo za obdobje tri in več let in so pripravljeni sprejeti višjo do visoko stopnjo tveganja. Ocena tveganosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada znaša med 7 in 8.


Vizitka


		Status

		Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)



		DZU

		MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana



		Dovoljenje ATVP

		30.3.2005



		Matična številka

		1795058003



		Davčna številka

		62789643



		Račun

		0291 3025 4815 653 (NLB d.d. Ljubljana)



		Upravljalska provizija

		2,40 %



		Vstopni in izstopni stroški (primarni trg)

		Najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, znašajo 4,00 % vrednosti investicijskega kupona. Izstopni stroški se ob prodaji enot investicijskih kuponov ne zaračunavajo. 



		Skrbnik sklada

		Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana



		Provizija skrbnika

		0,05 %



		Primerljivi indeks

		FTSE All World Series Asia Pacific Index



		ISIN koda IK

		SI0021400740



		Oznaka IK

		MPAS





2. Izjava uprave


Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze delniškega vzajemnega sklada MP-ASIA.SI za prvo polletje 2009 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.


Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja v prvem polletju 2009.


Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.


Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti.


Uprava potrjuje, da je poslovanje delniškega vzajemnega sklada MP-ASIA.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe delniškega vzajemnega sklada MP-ASIA.SI usklajene z določbami omenjenega zakona.


       


Ljubljana, 10.8.2009 


Uprava MP DZU d.d.




Predsednica Uprave


Natalija Stošicki







Član Uprave


mag. Igor Erker 




3. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov


Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov MP DZU 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 2009 so ob delavnikih brezplačno na razpolago (na vpogled in/ali izročitev) imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov na sedežu družbe MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana in pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih v prospektih ter spletni strani www.medvesekpusnik.si.


4. Polletni računovodski izkazi

4.1. Bilanca stanja na dan 30.6.2009

		 

		 

		 

		v  EUR



		 

		Opis

		30.6.2009

		31.12.2008



		I.

		Sredstva

		 

		 



		1.

		Denarna sredstva in denarni ustrezniki

		1.981.014

		2.761.382



		2.

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

		12.406.867

		8.795.245



		3.

		Terjatve

		71.092

		0



		4.

		Skupaj sredstva (1 do 3)

		14.458.973

		11.556.627



		II.

		Obveznosti do virov sredstev

		 

		 



		1. 

		Poslovne obveznosti

		43.206

		31.918



		a)

		Obveznosti iz upravljanja

		29.908

		24.173



		b)

		Druge poslovne obveznosti

		13.298

		7.745



		2.

		Pasivne časovne razmejitve

		2.150

		2.372



		3.

		Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja

		14.413.617

		11.522.337



		a)

		Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja

		13.508.260

		13.692.066



		b)

		Vplačani presežek enot premoženja

		2.864.880

		2.829.162





		c)

		Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij

		-4.998.891

		8.985.559



		č)

		Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja

		3.039.368

		-13.984.450



		4.

		Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3)

		14.458.973

		11.556.627





4.2. Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2009

		 

		 

		 

		v EUR



		ŠT.

		OPIS

		1.1. do 30.6.2009

		1.1. do 30.6.2008



		1

		Prihodki od obresti

		31.878

		0



		2

		Prihodki od dividend

		126.722

		180.178



		3

		Drugi finančni prihodki

		546.282

		622.834



		4

		Iztrženi dobički pri naložbah

		1.167.023

		97.327



		5

		Neiztrženi dobički pri naložbah

		2.264.101

		151.231



		6

		Skupaj prihodki (1 do 5)

		4.136.006

		1.051.570



		7

		Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

		144.806

		331.072



		8

		Odhodki v zvezi z banko skrbnico

		3.017

		15.430



		9

		Odhodki v zvezi z revidiranjem

		2.442

		2.058



		10

		Odhodki v zvezi s trgovanjem

		54.989

		39.360



		11

		Drugi finančni odhodki

		523.686

		2.662.870



		12

		Iztržene izgube pri naložbah

		236.223

		2.012.506



		13

		Neiztržene izgube pri naložbah

		128.127

		4.216.356



		14

		Drugi odhodki

		3.348

		2



		15

		Skupaj odhodki (7 do 14)

		1.096.638

		9.279.654



		16

		Čisti dobiček ali izguba (6 - 15)

		3.039.368

		-8.228.084



		17

		Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja

		-11.435

		458.299



		18

		Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja

		47.153

		-490.117





4.3. Izkaz premoženja  na dan 30.6.2009 v EUR


		TIP NALOŽBE

		OZNAKA NALOŽBE

		IZDAJATELJ

		DRŽAVA IZDAJATELJA

		VALUTA

		ŠTEVILO

		VREDNOST

		DELEŽ (%)



		Delnica

		GOLD AU

		ETFS SECURITIES LTD.

		AUD

		AUD

		14.600

		957.212,97

		6,62



		Delnica

		TPWR IN

		TATA POWER COMPANY LIMITED

		IN

		INR

		38.700

		659.358,17

		4,56



		Delnica

		BHEL IN

		BHARAT HEAVY ELECTRICALS

		IN

		INR

		19.400

		633.291,42

		4,38



		Delnica

		AXSB IN

		AXIS BANK LTD

		IN

		INR

		50.000

		616.317,13

		4,26



		Delnica

		BHARTI IN

		BHARTI AIRTEL LIMITED

		IN

		INR

		51.000

		605.907,31

		4,19



		Delnica

		2827 HK

		WISE - CSI 300 CHINA TRACKER

		CHN

		HKD

		173.200

		519.410,26

		3,59



		Delnica

		857 HK

		PETROCHINA CO LTD-H

		CHN

		HKD

		625.500

		491.080,88

		3,40



		Delnica

		CLSA 109-A CH

		TBEA CO LTD

		BMU

		USD

		253.500

		470.088,79

		3,25



		Delnica

		CESC IN

		CESC LIMITED

		IN

		INR

		109.150

		446.749,05

		3,09



		Delnica

		RIL IN

		RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

		IN

		INR

		14.800

		443.530,91

		3,07



		Delnica

		3818 HK

		CHINA DONGXIANG GROUP CO

		CHN

		HKD

		928.800

		441.760,82

		3,06



		Delnica

		3988 HK

		BANK OF CHINA LTD - H

		CHN

		HKD

		1.200.000

		404.235,90

		2,80



		Delnica

		DABUR IN

		DABUR INDIA LIMITED

		IN

		INR

		208.000

		387.238,96

		2,68



		Delnica

		2020 HK

		ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

		CHN

		HKD

		422.000

		373.304,73

		2,58



		Delnica

		HUVR IN

		HINDUSTAN LEVER LIMITED

		IN

		INR

		89.000

		352.609,67

		2,44



		Delnica

		939 HK

		CHINA CONSTRUCTION BANK-H

		CHN

		HKD

		630.400

		345.874,02

		2,39



		Delnica

		ITC IN

		ITC LTD

		IN

		INR

		120.000

		339.020,71

		2,34



		Delnica

		RIO AU

		RIO TINTO LIMITED

		AUD

		AUD

		11.190

		336.492,89

		2,33



		Delnica

		LT IN

		LARSEN & TOUBRO LIMITED

		IN

		INR

		14.000

		325.086,64

		2,25



		Delnica

		941 HK

		CHINA MOBILE 

		HK

		HKD

		40.000

		283.366,81

		1,96



		Delnica

		2628 HK

		CHINA LIFE INSURANCE CO-H

		CHN

		HKD

		107.500

		279.692,35

		1,93



		Delnica

		LUK GR

		LUKOIL-SPONS ADR

		RU

		EUR

		8.800

		278.168,00

		1,92



		Delnica

		1766 HK

		CHINA SOUTH LOCOMOTIVE-H

		CHN

		HKD

		610.000

		252.820,89

		1,75



		Delnica

		700 HK

		TENCENT HOLDINGS LTD

		CHN

		HKD

		26.000

		214.688,70

		1,48



		Delnica

		388 HK

		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD

		HK

		HKD

		18.000

		198.338,51

		1,37



		Delnica

		1109 HK

		CHINA RESOURCES LAND LIMITED

		CHN

		HKD

		122.000

		191.341,98

		1,32



		Delnica

		GAZ GF

		OAO GAZPROM-SPON ADR REG S

		RU

		EUR

		13.000

		188.370,00

		1,30



		Delnica

		IBREL IN

		INDIABULLS REAL ESTATE LTD

		IN

		INR

		65.000

		188.064,66

		1,30



		Delnica

		489 HK

		DONGFENG MOTOR GRP CO LTH-H

		CHN

		HKD

		300.000

		179.112,65

		1,24



		Delnica

		1072 HK 

		DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H

		CHN

		HKD

		70.000

		177.012,96

		1,22



		Delnica

		1880 HK 

		BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS

		HK

		HKD

		240.000

		149.424,87

		1,03



		Delnica

		1175 HK

		FU JI FOOD & CATERING SERVICE

		CHN

		HKD

		250.000

		147.206,50

		1,02



		Delnica

		823 HK

		LINK REIT

		HK

		HKD

		85.000

		128.345,81

		0,89



		Delnica

		883 HK

		CNOOC LTD

		HK

		HKD

		136.000

		119.313,49

		0,83



		Delnica

		EWT US

		ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND

		US

		USD

		16.000

		114.221,03

		0,79



		Delnica

		914 HK

		ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H

		CHN

		HKD

		22.000

		97.407,34

		0,67



		Delnica

		RIOR AU

		RIO TINTO LTD RIGHTS

		AUD

		AUD

		5.874

		71.398,93

		0,49



		PREMOŽENJE SKUPAJ

		

		

		

		

		12.406.866,71

		85,79



		Depozit

		

		

		

		

		

		600.823,33

		4,16



		Denar

		

		

		

		

		

		1.380.191,06

		9,55



		Terjatve

		

		

		

		

		

		71.091,98

		0,49



		SKUPAJ SREDSTVA

		

		

		

		

		14.458.973,08

		100,00





4.4. Pojasnilo k računovodskim izkazom


Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom vzajemnega sklada.

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA


Med drugimi finančnimi prihodki vzajemni sklad izkazuje 546.282 EUR pozitivnih tečajnih razlik, ki izvirajo iz prevrednotenja deviznih sredstev, prevrednotenja terjatev, obveznosti in glavnic finančnih instrumentov.


Odhodki v zvezi s trgovanjem predstavljajo posredniške provizije pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev.


Druge finančne odhodke sestavljajo negativne tečajne razlike zaradi prevrednotenja glavnic finančnih instrumentov, prevrednotenja terjatev, obveznosti in deviznih sredstev.


POJASNILA K BILANCI STANJA


Denarna sredstva in denarni ustrezniki obsegajo 1.361.003 EUR sredstev na posebnem računu vzajemnega sklada, 19.188 EUR na deviznih računih in kratkoročni depozit pri banki v višini 600.823 EUR.

Terjatve sestavljajo terjatve  za dividende v znesku 71.092 EUR.


Poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje, druge poslovne obveznosti pa so iz naslova odkupa investicijskih kuponov, obveznosti do banke skrbnice in večji del prejeti predujmi za prodajo investicijskih kuponov.
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