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1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA

Delniški vzajemni sklad  MP-PLUS.SI je globalno usmerjen vzajemni sklad. Ustanovljen je bil 16. julija 2003. 

Vzajemni sklad svoja sredstva vlaga pretežno v lastniške vrednostne papirje (najmanj 75 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada) 
izdajateljev iz različnih in perspektivnih sektorjev z vsega sveta,  v omejenem obsegu (do 25 % sredstev) pa tudi v dolžniške 
vrednostne papirje, v  instrumente denarnega trga, depozite in v enote oziroma delnice drugih 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 16.7.2003
Matična številka 1795058002
Davčna številka 62789643
Račun 0291 3025 3641 371 (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 World Series World EUR Index
ISIN koda IK SI0021400732
Oznaka IK MPPL
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2. IZJAVA UPRAVE

Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze vzajemnega sklada MP-PLUS.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 vzajemnega sklada MP-PLUS.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe vzajemnega sklada MP-PLUS.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 5.390 4.623

2 Prihodki od dividend 22.792 51.412

3 Drugi finančni prihodki 85.743 175.995

4 Iztrženi dobički pri naložbah 225.216 180.630

5 Neiztrženi dobički pri naložbah 241.124 300.105

6 Skupaj prihodki (1 do 5) 580.265 712.765

7 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 27.089 74.938
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8 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 564 4.228

9 Odhodki v zvezi z revidiranjem 745 2.058

10 Odhodki v zvezi s trgovanjem 4.309 13.653

11 Odhodki za obresti 0 11.349

12 Drugi finančni odhodki 85.426 584.179

13 Iztržene izgube pri naložbah 31.562 713.827

14 Neiztržene izgube pri naložbah 96.595 782.806

15 Drugi odhodki 202 500

16 Skupaj odhodki (7 do 15) 246.492 2.187.538

17 Čisti dobiček ali izguba (6 - 16) 333.773 -1.474.773

18 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -630 1.223

19 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 53.442 -37.403

4.3. Izkaz premoženja  na dan 30.6.2009 v EUR

TIP 
NALOŽBE

OZNAKA 
NALOŽBE IZDAJATELJ

DRŽAVA 
IZDAJATELJA VALUTA ŠTEVILO VREDNOST DELEŽ (%)

Delnica GLD US STREETTRACKS GOLD TRUST US USD 1.950 125.796,66 5,20

Delnica 028050 KS SAMSUNG ENGINEERING CO LTD KR KRW 2.500 117.480,29 4,86

Delnica EOAN GY E.ON AG - DELNICA NAVADNA DE EUR 4.300 108.446,00 4,49

Delnica 009540 KS HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR KRW 1.000 105.690,65 4,37

Delnica POT US POTASH CORPORATION OD SASKATCHEWAN INC. CAD USD 1.600 105.334,65 4,36

Delnica NVDA US NVIDIA CORPORATION US USD 12.200 97.451,54 4,03

Delnica AXC CN ADDAX PETROLEUM CORP CH CAD 2.900 87.899,85 3,64

Delnica DTE GY DEUTSCHE TELEKOM AG DE EUR 10.000 84.000,00 3,47

Delnica CSCO US CISCO SYSTEMS INC. US USD 6.300 83.129,33 3,44

Delnica SYNN VX SYNGENTA AG-REG CH CHF 500 82.623,65 3,42

Delnica MICC US MILLICOM INTL CELLULAR S.A. LU USD 2.010 80.007,50 3,31

Delnica RIG US TRANSOCEAN INC US USD 1.515 79.630,22 3,29

Delnica SBS US CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR BR USD 3.600 76.386,02 3,16

Delnica 1109 HK CHINA RESOURCES LAND LIMITED CHN HKD 44.000 69.008,58 2,85

Delnica MOS US MOSAIC CO/THE US USD 2.180 68.327,44 2,83

Delnica LDK US LDK SOLAR CO LTD - ADR CHN USD 8.500 67.836,42 2,81

Delnica 682 HK CHOADA MODERN AGRICULTURE HK HKD 160.000 66.459,74 2,75

Delnica VOD LN VODAFONE GROUP PLC GB GBP 48.000 66.020,42 2,73

Delnica XTO US XTO ENERGY INC US USD 2.200 59.366,07 2,46

Delnica FDSSR BT FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D. BIH BAM 966 56.782,87 2,35

Delnica EXC US EXELON CORP US USD 1.500 54.347,67 2,25

Delnica XSDX GY DB X-TRACKERS SHORTDAX LU EUR 630 52.749,90 2,18

Delnica COV US COVIDENT PLC US USD 1.800 47.680,77 1,97

Delnica ZTOG ŽITO D.D. LJUBLJANA SI EUR 525 47.250,00 1,95
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Delnica TEX US TEREX CORP US USD 5.480 46.797,51 1,94

Delnica NKTR US NEKTAR THERAPEUTICS US USD 10.000 45.846,89 1,90

Delnica NOV US NATIONAL OILWELL VARCO INC US USD 1.850 42.748,69 1,77

Delnica 000720 KS HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD KR KRW 1.400 41.477,34 1,72

Delnica DRYS US DRYSHIPS INC GR USD 9.000 36.804,87 1,52

PREMOŽENJE SKUPAJ 2.103.381,54 87,02

Depozit 250.372,22 10,36

Denar 59.622,39 2,47

Terjatve 4.260,46 0,18

SKUPAJ SREDSTVA 2.417.636,60 100,00

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 85.743 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 so  sredstva na posebnem računu vzajemnega sklada v višini 56.526 EUR, sredstva na deviznem računu v višini 
3.097 EUR in kratkoročni depozit pri banki v višini 250.372 EUR.

Postavka terjatve vsebuje terjatve za dividende.

Obveznosti iz upravljanja predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje, druge poslovne obveznosti pa so obveznosti do banke 
skrbnice.
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1. Predstavitev vzajemnega sklada

Delniški vzajemni sklad  MP-PLUS.SI je globalno usmerjen vzajemni sklad. Ustanovljen je bil 16. julija 2003. 


Vzajemni sklad svoja sredstva vlaga pretežno v lastniške vrednostne papirje (najmanj 75 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada) izdajateljev iz različnih in perspektivnih sektorjev z vsega sveta,  v omejenem obsegu (do 25 % sredstev) pa tudi v dolžniške vrednostne papirje, v  instrumente denarnega trga, depozite in v enote oziroma delnice drugih 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

		16.7.2003



		Matična številka

		1795058002



		Davčna številka

		62789643



		Račun

		0291 3025 3641 371 (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 World Series World EUR Index



		ISIN koda IK

		SI0021400732



		Oznaka IK

		MPPL





2. Izjava uprave

Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze vzajemnega sklada MP-PLUS.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 vzajemnega sklada MP-PLUS.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe vzajemnega sklada MP-PLUS.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

		5.390

		4.623



		2

		Prihodki od dividend

		22.792

		51.412



		3

		Drugi finančni prihodki

		85.743

		175.995



		4

		Iztrženi dobički pri naložbah

		225.216

		180.630



		5

		Neiztrženi dobički pri naložbah

		241.124

		300.105



		6

		Skupaj prihodki (1 do 5)

		580.265

		712.765



		7

		Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

		27.089

		74.938



		8

		Odhodki v zvezi z banko skrbnico

		564

		4.228



		9

		Odhodki v zvezi z revidiranjem

		745

		2.058



		10

		Odhodki v zvezi s trgovanjem

		4.309

		13.653



		11

		Odhodki za obresti

		0

		11.349



		12

		Drugi finančni odhodki

		85.426

		584.179



		13

		Iztržene izgube pri naložbah

		31.562

		713.827



		14

		Neiztržene izgube pri naložbah

		96.595

		782.806



		15

		Drugi odhodki

		202

		500



		16

		Skupaj odhodki (7 do 15)

		246.492

		2.187.538



		17

		Čisti dobiček ali izguba (6 - 16)

		333.773

		-1.474.773



		18

		Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja

		-630

		1.223



		19

		Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja

		53.442

		-37.403





4.3. Izkaz premoženja  na dan 30.6.2009 v EUR

		TIP NALOŽBE

		OZNAKA NALOŽBE

		IZDAJATELJ

		DRŽAVA IZDAJATELJA

		VALUTA

		ŠTEVILO

		VREDNOST

		DELEŽ (%)



		Delnica

		GLD US

		STREETTRACKS GOLD TRUST

		US

		USD

		1.950

		125.796,66

		5,20



		Delnica

		028050 KS 

		SAMSUNG ENGINEERING CO LTD

		KR

		KRW

		2.500

		117.480,29

		4,86



		Delnica

		EOAN GY

		E.ON AG - DELNICA NAVADNA

		DE

		EUR

		4.300

		108.446,00

		4,49



		Delnica

		009540 KS

		HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

		KR

		KRW

		1.000

		105.690,65

		4,37



		Delnica

		POT US

		POTASH CORPORATION OD SASKATCHEWAN INC.

		CAD

		USD

		1.600

		105.334,65

		4,36



		Delnica

		NVDA US

		NVIDIA CORPORATION

		US

		USD

		12.200

		97.451,54

		4,03



		Delnica

		AXC CN

		ADDAX PETROLEUM CORP

		CH

		CAD

		2.900

		87.899,85

		3,64



		Delnica

		DTE GY

		DEUTSCHE TELEKOM AG

		DE

		EUR

		10.000

		84.000,00

		3,47



		Delnica

		CSCO US

		CISCO SYSTEMS INC.

		US

		USD

		6.300

		83.129,33

		3,44



		Delnica

		SYNN VX

		SYNGENTA AG-REG

		CH

		CHF

		500

		82.623,65

		3,42



		Delnica

		MICC US

		MILLICOM INTL CELLULAR S.A.

		LU

		USD

		2.010

		80.007,50

		3,31



		Delnica

		RIG US

		TRANSOCEAN INC

		US

		USD

		1.515

		79.630,22

		3,29



		Delnica

		SBS US

		CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR

		BR

		USD

		3.600

		76.386,02

		3,16



		Delnica

		1109 HK

		CHINA RESOURCES LAND LIMITED

		CHN

		HKD

		44.000

		69.008,58

		2,85



		Delnica

		MOS US

		MOSAIC CO/THE

		US

		USD

		2.180

		68.327,44

		2,83



		Delnica

		LDK US

		LDK SOLAR CO LTD - ADR

		CHN

		USD

		8.500

		67.836,42

		2,81



		Delnica

		682 HK

		CHOADA MODERN AGRICULTURE

		HK

		HKD

		160.000

		66.459,74

		2,75



		Delnica

		VOD LN 

		VODAFONE GROUP PLC

		GB

		GBP

		48.000

		66.020,42

		2,73



		Delnica

		XTO US

		XTO ENERGY INC

		US

		USD

		2.200

		59.366,07

		2,46



		Delnica

		FDSSR BT

		FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.

		BIH

		BAM

		966

		56.782,87

		2,35



		Delnica

		EXC US

		EXELON CORP

		US

		USD

		1.500

		54.347,67

		2,25



		Delnica

		XSDX GY

		DB X-TRACKERS SHORTDAX

		LU

		EUR

		630

		52.749,90

		2,18



		Delnica

		COV US

		COVIDENT PLC

		US

		USD

		1.800

		47.680,77

		1,97



		Delnica

		ZTOG

		ŽITO D.D. LJUBLJANA

		SI

		EUR

		525

		47.250,00

		1,95



		Delnica

		TEX US

		TEREX CORP

		US

		USD

		5.480

		46.797,51

		1,94



		Delnica

		NKTR US

		NEKTAR THERAPEUTICS

		US

		USD

		10.000

		45.846,89

		1,90



		Delnica

		NOV US

		NATIONAL OILWELL VARCO INC

		US

		USD

		1.850

		42.748,69

		1,77



		Delnica

		000720 KS

		HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD

		KR

		KRW

		1.400

		41.477,34

		1,72



		Delnica

		DRYS US

		DRYSHIPS INC

		GR

		USD

		9.000

		36.804,87

		1,52



		PREMOŽENJE SKUPAJ

		

		

		

		

		2.103.381,54

		87,02



		Depozit

		

		

		

		

		

		250.372,22

		10,36



		Denar

		

		

		

		

		

		59.622,39

		2,47



		Terjatve

		

		

		

		

		

		4.260,46

		0,18



		SKUPAJ SREDSTVA

		

		

		

		

		2.417.636,60

		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 85.743 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 so  sredstva na posebnem računu vzajemnega sklada v višini 56.526 EUR, sredstva na deviznem računu v višini 3.097 EUR in kratkoročni depozit pri banki v višini 250.372 EUR.

Postavka terjatve vsebuje terjatve za dividende.


Obveznosti iz upravljanja predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje, druge poslovne obveznosti pa so obveznosti do banke skrbnice.
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