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1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA

Vzajemni sklad MP–BALKAN.SI je regijski delniški vzajemni sklad. Ustanovljen je bil 27. februarja.2006.

Vzajemni sklad MP–BALKAN.SI je usmerjeno na kapitalske trge Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne Gore, 
Makedonije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije (v nadaljevanju področje Balkana). Cilj vzajemnega sklada je zagotavljanje
dolgoročne rasti vrednosti sredstev, kar je posledica tako kapitalskih kot dohodkovnih dobičkov iz naslova pripadajočih dividend in 
obresti. Investicije so usmerjene v tiste delnice podjetij na področju Balkana, za katere analize kažejo, da imajo potencial rasti 
kapitalskih dobičkov ob relativni temeljni in tehnični podcenjenosti. Osrednja naložbena oblika bodo delnice, ki kotirajo na borzah s 
področja Balkana in katerih izdajatelji imajo sedež v državah na območju Balkana.

V zvezi z naložbeno politiko je naložba v vzajemni sklad MP–BALKAN.SI primerna predvsem za vlagatelje, ki pričakujejo 
nadpovprečno gospodarsko rast na področju Balkana in so se pripravljeni izpostaviti večjemu naložbenemu tveganju.

Vizitka

Status Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana
Dovoljenje ATVP 27.2.2006
Matična številka 1795058007
Davčna številka 62789643
Račun 0291 3025 5375 343 (NLB d.d. Ljubljana)
Upravljalska provizija 2,50 %
Vstopni in izstopni 
stroški (primarni trg)

Najvišji vstopni in izstopni stroški znašajo 3,00%.

Skrbnik sklada Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana
Provizija skrbnika 0,15 %
Primerljivi indeks MSCI Emerging Markets Eastern Europe Local       
ISIN koda IK SI0021400021
Oznaka IK MPBL
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2. IZJAVA UPRAVE

Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze delniškega vzajemnega sklada MP-
BALKAN.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 delniškega 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-BALKAN.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-BALKAN.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 536.811 1.053.663

2.
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 8.327.221 9.188.417

3. Terjatve 5.026 0

4. Skupaj sredstva (1 do 3) 8.869.058 10.242.080

II. Obveznosti do virov sredstev

1. Poslovne obveznosti 27.154 37.128

a) Obveznosti iz upravljanja 19.479 32.197

b) Druge poslovne obveznosti 7.675 4.931

2. Pasivne časovne razmejitve 1.859 2.054

3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 8.840.045 10.202.898

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 15.229.322 16.232.427

b) Vplačani presežek enot premoženja 13.998.947 13.533.979

c)
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij -19.563.508 1.647.580

č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -824.716 -21.211.088

4. Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3) 8.869.058 10.242.080

4.2. Nerevidiran 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 204 103

2 Prihodki od dividend 112.755 69.088

3 Drugi finančni prihodki 111.525 118.625

4 Iztrženi dobički pri naložbah 54.778 21.483

5 Neiztrženi dobički pri naložbah 611.492 201.630

6 Skupaj prihodki (1 do 5) 890.754 410.929
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7 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 106.499 331.623

8 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 2.059 18.539

9 Odhodki v zvezi z revidiranjem 2.109 1.764

10 Odhodki v zvezi s trgovanjem 8.724 15.690

11 Drugi finančni odhodki 206.880 212.489

12 Iztržene izgube pri naložbah 17.020 184.669

13 Neiztržene izgube pri naložbah 1.362.023 9.354.456

14 Drugi odhodki 10.155 4.325

15 Skupaj odhodki (7 do 14) 1.715.469 10.123.555

16 Čisti dobiček ali izguba (6 - 15) -824.715 -9.712.626

17 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -63.442 229.447

18 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 528.410 -559.175

4.3. Izkaz premoženja na  30.6.2009 v EUR

TIP 
NALOŽBE

OZNAKA 
NALOŽBE IZDAJATELJ

DRŽAVA 
IZDAJATELJA VALUTA ŠTEVILO VREDNOST

DELEŽ 
(%)

Delnica ZONE SG ALAS HOLDING A.D.NOVI SAD SCG RSD 45.688 721.030,50 8,13

Delnica GPBSRK3 BT GP BOSNA D.D BIH BAM 96.132 673.179,51 7,59

Delnica NBLBRB BK NOVA BANJALUČKA BANKA AD BANJA LUKA BIH BAM 777 516.305,46 5,82

Delnica MTLC SG METALAC SCG RSD 20.566 406.144,51 4,58

Delnica ALK MS ALKALOID SKOPJE A.D. MKD MKD 5.302 398.678,55 4,50

Delnica FDSSR BT FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D. BIH BAM 6.185 363.563,18 4,10

Delnica TLKMRA BK TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA BIH BAM 591.946 360.057,12 4,06

Delnica RMUBR BT RMU BANOVIČI D.D. BIH BAM 14.650 359.435,70 4,05

Delnica KMB MS KOMERCIALNA BANKA AD SKOPJE MKD MKD 8.180 334.420,05 3,77

Delnica MPT MS MAKPETROL AD SKOPJE MKD MKD 492 311.726,83 3,51

Delnica ENHL SG ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. SCG RSD 38.548 301.297,55 3,40

Delnica GRNT MS GRANIT AD SKOPJE MKD MKD 30.265 296.836,46 3,35

Delnica AGBN SG AGROBANKA A.D. BEOGRAD SCG RSD 4.489 287.204,09 3,24

Delnica EMO MS EMO A.D. OHRID MKD MKD 29.310 287.469,90 3,24

Delnica JPEMR BT JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR BIH BAM 9.506 257.037,11 2,90

Delnica MIGFRK2 BT IF MI GROUP D.D. BIH BAM 98.337 243.279,02 2,74

Delnica AIKB SG AIK BANKA A.D. NIŠ SCG RSD 9.915 221.073,42 2,49

Delnica JPESR BT JP ELEKTROPRIVREDA D.D. BIH BAM 14.311 201.234,72 2,27

Delnica TEL RO TRANSELECTRICA SA ROU RON 63.910 191.401,88 2,16

Delnica IEKG Redna delnica INTEREUROPA D.D. SI EUR 27.329 191.029,71 2,15

Delnica INFM SG INFORMATIKA A.D. BEOGRAD SCG RSD 4.560 189.732,57 2,14

Delnica KMBN SG KOMERCIALNA BANKA AD BEOGRAD SCG RSD 634 182.621,48 2,06

Delnica RFUMRA BK RAFINERIJA ULJA MODRIČA A.D. BIH BAM 1.543.976 159.416,86 1,80

Delnica ENISR BT ENERGOINVEST D.D SCG BAM 42.455 141.053,72 1,59
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Delnica JDRNRA CZ JADRAN D.D. CRIKVENICA HR HRK 2.930 119.274,73 1,34

Delnica SJPT SG SOJA PROTEINA A.D. BEOGRAD SCG RSD 12.645 113.397,79 1,28

Delnica POSTRA BK SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA BIH BAM 391.501 98.055,35 1,11

Delnica MTBN SG METALS BANK SCG RSD 1.375 81.637,88 0,92

Delnica TGAS SG TEHNOGAS BEOGRAD SCG RSD 1.766 81.125,27 0,91

Delnica ZERSRA BK ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD BIH BAM 1.944.356 67.581,38 0,76

Delnica ELBJRA BK ELEKTRO BIJELJINA AD BIH BAM 185.929 58.352,28 0,66

Delnica RNAFRA BK RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD BIH BAM 524.405 53.609,18 0,60

Delnica GLOS SG GLOBOS OSIGURANJE A.D. SCG RSD 5.313 39.091,17 0,44

Delnica EKBLRA BK ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA BIH BAM 78.201 19.866,03 0,22

PREMOŽENJE SKUPAJ 8.327.220,96 93,88

Denar 536.811,34 6,05

Terjatve 5.025,98 0,06

SKUPAJ SREDSTVA 8.869.058,28 100,00

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 finančnimi prihodki vzajemni sklad izkazuje 111.525 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, terjatev, 
obveznosti in deviznih sredstev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Denarna sredstva obsegajo 333.768 EUR sredstev na posebnem računu vzajemnega sklada in 203.043 EUR na deviznih računih.

Znesek terjatev predstavlja terjatve za dividende. 

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

Vzajemni sklad MP–BALKAN.SI je regijski delniški vzajemni sklad. Ustanovljen je bil 27. februarja.2006.


Vzajemni sklad MP–BALKAN.SI je usmerjeno na kapitalske trge Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne Gore, Makedonije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije (v nadaljevanju področje Balkana). Cilj vzajemnega sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev, kar je posledica tako kapitalskih kot dohodkovnih dobičkov iz naslova pripadajočih dividend in obresti. Investicije so usmerjene v tiste delnice podjetij na področju Balkana, za katere analize kažejo, da imajo potencial rasti kapitalskih dobičkov ob relativni temeljni in tehnični podcenjenosti. Osrednja naložbena oblika bodo delnice, ki kotirajo na borzah s področja Balkana in katerih izdajatelji imajo sedež v državah na območju Balkana.


V zvezi z naložbeno politiko je naložba v vzajemni sklad MP–BALKAN.SI primerna predvsem za vlagatelje, ki pričakujejo nadpovprečno gospodarsko rast na področju Balkana in so se pripravljeni izpostaviti večjemu naložbenemu tveganju.


Vizitka


		Status

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



		DZU

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



		Dovoljenje ATVP

		27.2.2006



		Matična številka

		1795058007



		Davčna številka

		62789643



		Račun

		0291 3025 5375 343 (NLB d.d. Ljubljana)



		Upravljalska provizija

		2,50 %



		Vstopni in izstopni stroški (primarni trg)

		Najvišji vstopni in izstopni stroški znašajo 3,00%.



		Skrbnik sklada

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



		Provizija skrbnika

		0,15 %



		Primerljivi indeks

		MSCI Emerging Markets Eastern Europe Local       



		ISIN koda IK

		SI0021400021



		Oznaka IK

		MPBL





2. Izjava uprave


Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze delniškega vzajemnega sklada MP-BALKAN.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 delniškega 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-BALKAN.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-BALKAN.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

		536.811

		1.053.663



		2.

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

		8.327.221

		9.188.417



		3.

		Terjatve

		5.026

		0



		4.

		Skupaj sredstva (1 do 3)

		8.869.058

		10.242.080



		II.

		Obveznosti do virov sredstev

		 

		 



		1. 

		Poslovne obveznosti

		27.154

		37.128



		a)

		Obveznosti iz upravljanja

		19.479

		32.197



		b)

		Druge poslovne obveznosti

		7.675

		4.931



		2.

		Pasivne časovne razmejitve

		1.859

		2.054



		3.

		Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja

		8.840.045

		10.202.898



		a)

		Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja

		15.229.322

		16.232.427



		b)

		Vplačani presežek enot premoženja

		13.998.947

		13.533.979



		c)

		Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij

		-19.563.508

		1.647.580



		č)

		Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja

		-824.716

		-21.211.088



		4.

		Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3)

		8.869.058

		10.242.080





4.2. Nerevidiran 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

		204

		103



		2

		Prihodki od dividend

		112.755

		69.088



		3

		Drugi finančni prihodki

		111.525

		118.625



		4

		Iztrženi dobički pri naložbah

		54.778

		21.483



		5

		Neiztrženi dobički pri naložbah

		611.492

		201.630



		6

		Skupaj prihodki (1 do 5)

		890.754

		410.929



		7

		Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

		106.499

		331.623



		8

		Odhodki v zvezi z banko skrbnico

		2.059

		18.539



		9

		Odhodki v zvezi z revidiranjem

		2.109

		1.764



		10

		Odhodki v zvezi s trgovanjem

		8.724

		15.690



		11

		Drugi finančni odhodki

		206.880

		212.489



		12

		Iztržene izgube pri naložbah

		17.020

		184.669



		13

		Neiztržene izgube pri naložbah

		1.362.023

		9.354.456



		14

		Drugi odhodki

		10.155

		4.325



		15

		Skupaj odhodki (7 do 14)

		1.715.469

		10.123.555



		16

		Čisti dobiček ali izguba (6 - 15)

		-824.715

		-9.712.626



		17

		Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja

		-63.442

		229.447



		18

		Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja

		528.410

		-559.175





4.3. Izkaz premoženja na  30.6.2009 v EUR


		TIP NALOŽBE

		OZNAKA NALOŽBE

		IZDAJATELJ

		DRŽAVA IZDAJATELJA

		VALUTA

		ŠTEVILO

		VREDNOST

		DELEŽ (%)



		Delnica

		ZONE SG

		ALAS HOLDING A.D.NOVI SAD

		SCG

		RSD

		45.688

		721.030,50

		8,13



		Delnica

		GPBSRK3 BT

		GP BOSNA D.D

		BIH

		BAM

		96.132

		673.179,51

		7,59



		Delnica

		NBLBRB BK

		NOVA BANJALUČKA BANKA AD BANJA LUKA

		BIH

		BAM

		777

		516.305,46

		5,82



		Delnica

		MTLC SG

		METALAC

		SCG

		RSD

		20.566

		406.144,51

		4,58



		Delnica

		ALK MS

		ALKALOID SKOPJE A.D.

		MKD

		MKD

		5.302

		398.678,55

		4,50



		Delnica

		FDSSR BT

		FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.

		BIH

		BAM

		6.185

		363.563,18

		4,10



		Delnica

		TLKMRA BK

		TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA

		BIH

		BAM

		591.946

		360.057,12

		4,06



		Delnica

		RMUBR BT

		RMU BANOVIČI D.D.

		BIH

		BAM

		14.650

		359.435,70

		4,05



		Delnica

		KMB MS

		KOMERCIALNA BANKA AD SKOPJE

		MKD

		MKD

		8.180

		334.420,05

		3,77



		Delnica

		MPT MS

		MAKPETROL AD SKOPJE

		MKD

		MKD

		492

		311.726,83

		3,51



		Delnica

		ENHL SG

		ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

		SCG

		RSD

		38.548

		301.297,55

		3,40



		Delnica

		GRNT MS

		GRANIT AD SKOPJE

		MKD

		MKD

		30.265

		296.836,46

		3,35



		Delnica

		AGBN SG

		AGROBANKA A.D. BEOGRAD

		SCG

		RSD

		4.489

		287.204,09

		3,24



		Delnica

		EMO MS

		EMO A.D. OHRID

		MKD

		MKD

		29.310

		287.469,90

		3,24



		Delnica

		JPEMR BT

		JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR

		BIH

		BAM

		9.506

		257.037,11

		2,90



		Delnica

		MIGFRK2 BT

		IF MI GROUP D.D.

		BIH

		BAM

		98.337

		243.279,02

		2,74



		Delnica

		AIKB SG

		AIK BANKA A.D. NIŠ

		SCG

		RSD

		9.915

		221.073,42

		2,49



		Delnica

		JPESR BT

		JP ELEKTROPRIVREDA D.D.

		BIH

		BAM

		14.311

		201.234,72

		2,27



		Delnica

		TEL RO

		TRANSELECTRICA SA

		ROU

		RON

		63.910

		191.401,88

		2,16



		Delnica

		IEKG

		Redna delnica INTEREUROPA D.D.

		SI

		EUR

		27.329

		191.029,71

		2,15



		Delnica

		INFM SG

		INFORMATIKA A.D. BEOGRAD

		SCG

		RSD

		4.560

		189.732,57

		2,14



		Delnica

		KMBN SG

		KOMERCIALNA BANKA AD BEOGRAD

		SCG

		RSD

		634

		182.621,48

		2,06



		Delnica

		RFUMRA BK

		RAFINERIJA ULJA MODRIČA A.D.

		BIH

		BAM

		1.543.976

		159.416,86

		1,80



		Delnica

		ENISR BT

		ENERGOINVEST D.D 

		SCG

		BAM

		42.455

		141.053,72

		1,59



		Delnica

		JDRNRA CZ

		JADRAN D.D. CRIKVENICA

		HR

		HRK

		2.930

		119.274,73

		1,34



		Delnica

		SJPT SG

		SOJA PROTEINA A.D. BEOGRAD

		SCG

		RSD

		12.645

		113.397,79

		1,28



		Delnica

		POSTRA BK

		SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA

		BIH

		BAM

		391.501

		98.055,35

		1,11



		Delnica

		MTBN SG

		METALS BANK

		SCG

		RSD

		1.375

		81.637,88

		0,92



		Delnica

		TGAS SG

		TEHNOGAS BEOGRAD

		SCG

		RSD

		1.766

		81.125,27

		0,91



		Delnica

		ZERSRA BK

		ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD

		BIH

		BAM

		1.944.356

		67.581,38

		0,76



		Delnica

		ELBJRA BK

		ELEKTRO BIJELJINA AD

		BIH

		BAM

		185.929

		58.352,28

		0,66



		Delnica

		RNAFRA BK

		RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD

		BIH

		BAM

		524.405

		53.609,18

		0,60



		Delnica

		GLOS SG

		GLOBOS OSIGURANJE A.D.

		SCG

		RSD

		5.313

		39.091,17

		0,44



		Delnica

		EKBLRA BK

		ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA

		BIH

		BAM

		78.201

		19.866,03

		0,22



		PREMOŽENJE SKUPAJ

		

		

		

		

		8.327.220,96

		93,88



		Denar

		

		

		

		

		

		536.811,34

		6,05



		Terjatve

		

		

		

		

		

		5.025,98

		0,06



		SKUPAJ SREDSTVA

		

		

		

		

		8.869.058,28

		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 finančnimi prihodki vzajemni sklad izkazuje 111.525 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, terjatev, obveznosti in deviznih sredstev.


POJASNILA K BILANCI STANJA


Denarna sredstva obsegajo 333.768 EUR sredstev na posebnem računu vzajemnega sklada in 203.043 EUR na deviznih računih.


Znesek terjatev predstavlja terjatve za dividende. 


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