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Predstavitev investicijske družbe
Upravljalec Investicijsko družbo 

nadaljevanju 
za upravlja
DZU).

Sodni register Sklad je vpisan v register družb pri Temeljnem sodišč
Ljubljana, pod številko srg 95/00716. Sedež 
13a. Vpis v s

Borzna kotacija Dne 6.10.1998 so bile delnice Sklada vpisane v centralni register Klirinško 
depotne družbe (KDD), ki vodi centralno evidenco nematerializiranih 
vrednostnih papirjev. Od 8.12.1998 se z delnic
vrednostnih papirjev

Osnovni kapital in 
kosovne delnice 

Osnovni kapital Sklada je oblikovan v znesku 
razdeljen na trgu 

Investicijska politika Portfelj naložb Sklada 
papirjev, instrumentov denarnega trga in banč
številnih ekonomskih in tržnih dejavnikov upravljalec sp
Sklada tako, da je obč
občasno pa bolj do dolžniških vrednostnih papirjev, inštrumentov denarnega 
trga ali banč

Podružnice  Sklad 

Aktivnosti na področju 
raziskav in razvoja 

Sklad
in posameznih vrednostnih papirjev.

Lastniška struktura na dan 30.06.20
Delničar1 

  
Pulsar naložbe d.o.o., Ljubljana 
NFD 1 delniški invest. sklad d.d., Ljubljana
Pulsar holding d.o.o., Ljubljana 
Boxaric Investments Limited, Limassol 
BPD Fida d.o.o., Ljubljana 

Interfin naložbe d.d., Koper 

VK Skupina d.o.o., Ljubljana 

M1 d.d., Ljubljana 

EKIN d.o.o., Medvode 

DUS Krona d.o.o., Ljubljana 

Ostali delničarji 

Skupaj2 

 

 

                                                                
1 Na dan 30.06.2010 je bilo v delniško knjigo vpisanih
2 Skupna emisija delnic je bila na osnovi sklepa skupšč

torej iz 6.895.504 delnic na 6.295.193 delnic.
posameznega delničarja. 
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investicijske družbe  
Investicijsko družbo Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb d.d. (v 

nadaljevanju Sklad) na podlagi Pogodbe o upravljanju 
za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju 
DZU). 

Sklad je vpisan v register družb pri Temeljnem sodišč
Ljubljana, pod številko srg 95/00716. Sedež Sklada je v Ljubljani, Štefanova 
13a. Vpis v sodni register je bil izveden 28. februarja 1995.

Dne 6.10.1998 so bile delnice Sklada vpisane v centralni register Klirinško 
depotne družbe (KDD), ki vodi centralno evidenco nematerializiranih 
vrednostnih papirjev. Od 8.12.1998 se z delnicami trguje 
vrednostnih papirjev (od 30.06.2008 v kotaciji trg delnic investicijskih družb)

Osnovni kapital Sklada je oblikovan v znesku 
razdeljen na trgu na 6.295.193 kosovnih delnic istega razreda.

Portfelj naložb Sklada je oblikovan iz lastniških in dolžniških vrednostnih 
papirjev, instrumentov denarnega trga in bančnih depozitov. Ob upoštevanju 
številnih ekonomskih in tržnih dejavnikov upravljalec sp
Sklada tako, da je občasno bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev, 
časno pa bolj do dolžniških vrednostnih papirjev, inštrumentov denarnega 

trga ali bančnih depozitov.  

Sklad nima podružnic niti doma, niti v tujini. 

Sklad s svojo dejavnostjo na trgu kapitala prispeva k razvoju finanč
in posameznih vrednostnih papirjev. 

na dan 30.06.2010 
Stanje  Delež  

30.6.2010 v % 
1.170.000 18,59  

sklad d.d., Ljubljana 516.866 8,21  
250.000 3,97  
250.000 3,97  
216.165 3,43  

149.762 2,38  

120.000 1,91  

90.478 1,44  

87.061 1,38  

79.498 1,26  

3.365.363 53,46  

6.295.193 100,00  

                         
v delniško knjigo vpisanih 7.100 delničarjev, konec leta 2009 pa 7.314 kar je izraženo z indeksom 97,07.

Skupna emisija delnic je bila na osnovi sklepa skupščine zmanjšana zaradi umika pridobljenih lastnih delnic v obsegu 600.311 
torej iz 6.895.504 delnic na 6.295.193 delnic. Na osnovi navedenega se je spremenila tudi višina relativnih deležev imetništva 

___________________________________________________________________________________________________ 

Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb d.d. (v 
na podlagi Pogodbe o upravljanju upravlja Krona družba 

nje investicijskih skladov in družb d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju 

Sklad je vpisan v register družb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota 
je v Ljubljani, Štefanova 

odni register je bil izveden 28. februarja 1995. 

Dne 6.10.1998 so bile delnice Sklada vpisane v centralni register Klirinško 
depotne družbe (KDD), ki vodi centralno evidenco nematerializiranih 

trguje  pri Ljubljanski borzi 
(od 30.06.2008 v kotaciji trg delnic investicijskih družb).  

Osnovni kapital Sklada je oblikovan v znesku 26.269.374,90 EUR in 
h delnic istega razreda. 

oblikovan iz lastniških in dolžniških vrednostnih 
čnih depozitov. Ob upoštevanju 

številnih ekonomskih in tržnih dejavnikov upravljalec spreminja portfelj naložb 
časno bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev, 

časno pa bolj do dolžniških vrednostnih papirjev, inštrumentov denarnega 

s svojo dejavnostjo na trgu kapitala prispeva k razvoju finančnih trgov 

Stanje  Delež 
31.12.2009 v % 

0 0,00  
516.866 7,50  

1.170.000 16,97  
0 0,00  

215.815 3,13  

149.762 2,17  

0 0,00  

90.478 1,31  

0 0,00  

79.498 1,15  

4.673.085 67,77  

6.895.504 100,00  

je izraženo z indeksom 97,07. 
čine zmanjšana zaradi umika pridobljenih lastnih delnic v obsegu 600.311 delnic, 

višina relativnih deležev imetništva 
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Poslovanje v prvem polletju leta 
Po obdobju rasti svetovnih borzn

razpoloženje vlagateljev na borznih trgih
zaskrbljenost nad velikimi finančnimi primankljaji evropskih držav (grška kriza) in 
gospodarstev po finančni krizi v 2009. Vse to je privedlo do obč
drugem četrtletju leta 2010. Tako je indeks S&P 500 v prvi polovici letošnjega leta 
vrednosti, DOW JONES je bil zmanšan
pridobil 0,135% svoje vrednosti. Skupaj 
SBITOP v tem obdobju izgubil 10,44%
omeniti oblikovani borzni tečaj delnic
vrednosti. Donos naložb Sklada 
delnic v začetku leta 2010, v višini 0,54%. Struktura naložb portfelja investicijske družbe se v omenjenem 
obdobju ni bistveno spreminjala in ohra
denarnih sredstvih.  

Čista vrednost sredstev 
(ČVS)  in tržna vrednost 
delnice SNOG 

ČVS
znižala 
Knjigovodska vrednost delnice pa se je iz zač
znesku 8,
je predvsem posledica umika lastnih delnic.
bila spremenjena iz 
junija

Naložbe V struktu
59.947.899 EUR
organizirani
domač
vrednostni papirji in 
kupone in delnice ciljnih skladov so izkazane z 9,88% deležem
prenosljivi 
strukturi sredstev so denarna sredstva na rač
deležem

Poslovni rezultat Skupni prihodki 
primerjavi z enakim lanskim obdobjem izraženi 
prihodkov 
naslova 
strukturi 
borznih trgih doma in v tujini

Celotni odhodki 
2.015.011
indeksom 
nadaljevanja nižanja tržnih teč
izgube pri naložbah 
vseh odhodkov. 

Čisti poslovni izid obrač
2010

Posli s povezanimi 
osebami 

Družba v prvem polletju leta 2010 ni 
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polletju leta   2010 
Po obdobju rasti svetovnih borznih indeksov v prvem četrtletju letošnjega leta, se je 

na borznih trgih v drugem četrtletju zelo poslabšalo. 
čnimi primankljaji evropskih držav (grška kriza) in nad 

čni krizi v 2009. Vse to je privedlo do občutnih padcev svetovnih borznih indeksov v 
. Tako je indeks S&P 500 v prvi polovici letošnjega leta 

JONES je bil zmanšan za 6,27%,  izjema je bil nemški indeks DAX, ki je v
. Skupaj s svetovnimi borznimi indeksi, je tudi slovenski borzni indeks 

10,44% svoje vrednosti. Pri ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je
delnice družbe Krka d. d., ki je v prvem polletju 
 je bil v prvem polletju 2010 oblikovan, ob upoštevanju nakupov lastnih 

v višini 0,54%. Struktura naložb portfelja investicijske družbe se v omenjenem 
obdobju ni bistveno spreminjala in ohranjal se je velik delež naložb v denarnih 

VS se je v polletju januar – junij  2010 v primerjavi s koncem leta
znižala iz 59.596.252 EUR na 58.965.986 EUR, 
Knjigovodska vrednost delnice pa se je iz začetnega stanja konec leta 2009 v 
znesku 8,64 EUR povečala na 9,37 EUR, kar je izraženo z indeksom 108,45 in 
je predvsem posledica umika lastnih delnic. Tržna vrednost delnice SN
bila spremenjena iz 6,78 EUR v začetku leta, na 8,18
junija, torej znaša indeks povečanja 120,65. 

V strukturi sredstev Sklada, ki so bila na dan 30.6.2010 oblikovana v višini 
59.947.899 EUR, naložbe v vrednostne papirje s katerimi se trguje na 
organiziranih trgih dosegajo 50,55% sredstev, od tega 
domači lastniški vrednostni papirji, 19,42% pa predstavljajo dolžniški 
vrednostni papirji in 12,38% tuji vrednostni papirji. 
kupone in delnice ciljnih skladov so izkazane z 9,88% deležem

renosljivi vrednostni papirji pa v sredstvih so izkazani v višini 
strukturi sredstev so denarna sredstva na računu družbe izražena z 
deležem, delež denarnih depozitov pri bankah pa dosega 

Skupni prihodki Sklada so v prvem polletju dosegli 
primerjavi z enakim lanskim obdobjem izraženi z indeksom 
prihodkov so v primerjavi z enakim obdobjem pomembno vplivali
naslova neiztrženih dobičkov pri naložbah, ki so znašali 
strukturi izraženi z deležem 33,80 % ter so posledica r
borznih trgih doma in v tujini.    

Celotni odhodki Sklada so v prvem polletju  20
015.011 EUR, in so v primerjavi z enakim lanskim obdobjem izraženi 

indeksom 75,98. Zaradi nestabilnega oz. tržnega dogajanja
nadaljevanja nižanja tržnih tečajev, najvišjo vrednost dosegajo
izgube pri naložbah izražene v znesku 1.378.670 EUR
vseh odhodkov.  

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Sklada  je bil v prvem 
10 dosežen v znesku 320.378 EUR oz. 0,05 EUR/delnico

Družba v prvem polletju leta 2010 ni izvajala poslov s povezanimi osebami.

___________________________________________________________________________________________________ 

četrtletju letošnjega leta, se je investicijsko 
poslabšalo. Prisotna je velika 

nad počasnim okrevanjem 
č čutnih padcev svetovnih borznih indeksov v 

. Tako je indeks S&P 500 v prvi polovici letošnjega leta izgubil 7,56% svoje 
izjema je bil nemški indeks DAX, ki je v tem obdobju 

svetovnimi borznimi indeksi, je tudi slovenski borzni indeks 
ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je potrebno 

e v prvem polletju pridobila 2,3% svoje 
, ob upoštevanju nakupov lastnih 

v višini 0,54%. Struktura naložb portfelja investicijske družbe se v omenjenem 
denarnih depozitih, obveznicah in 

v primerjavi s koncem leta 2009 
EUR, oz. za indeks 98,94. 

četnega stanja konec leta 2009 v 
eno z indeksom 108,45 in 

Tržna vrednost delnice SN0G je 
8,18 EUR konec meseca 

, ki so bila na dan 30.6.2010 oblikovana v višini 
s katerimi se trguje na 

, od tega 18,76% predstavljajo 
% pa predstavljajo dolžniški 

% tuji vrednostni papirji. Naložbe v investicijske 
kupone in delnice ciljnih skladov so izkazane z 9,88% deležem, drugi 

v sredstvih so izkazani v višini 5,31%. V 
čunu družbe izražena z 16,74% 

dosega 16,95%. 

dosegli 2.335.389 EUR in so v 
z indeksom 32,50. Na višino 

pomembno vplivali prihodki iz 
so znašali 789.308 EUR in so v 

so posledica rasti nekaterih tečajev na 

2010 oblikovani v znesku  
kim obdobjem izraženi z 

tržnega dogajanja na borzah in s tem 
, najvišjo vrednost dosegajo neiztržene 

EUR in predstavljajo 68,42 % 

je bil v prvem polletju leta 
oz. 0,05 EUR/delnico.  

poslov s povezanimi osebami. 
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Pomembni poslovni 
dogodki v prvem polletju 
leta 2010 

V mesecu marcu je bila izvedena skupšč č
preoblikovanju investicijske dr
naložb d.d. v vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave 
naložb.

V mesecu maju 2010 je bil 
skladno s sklepom skupšč
prilagodljive sestave naložb d.d. izveden postopek zmanjšanja osnovnega 
kapitala, ki 
6.295.193 

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 18.06.2010 izdala odloč
opr. št. 40221
investicijske družbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb d.d. v 
vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb. 
Zaradi prenehanja investicijske družbe Krona Senior, ID pri
sestave naložb d.d. brez posebnega postopka likvidacije je bil sodišč
21.06.2010 dan predlog za izbris družbe iz sodnega registra.

 

Celotni stroški Sklada (TER)3, ki so izraženi v odstotku od povpreč č
znašajo (v obdobju od 01.07.200
1,6891%. 

IZJAVA UPRAVE DUS Krona d.o.o.
Uprava DUS Krona d. o. o., Ljubljana, potrjuje, da je rač č

2010  sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom rač č č
prikaz sredstev in obveznosti, finanč

Uprava tudi potrjuje, da so rač
Slovenskimi računovodskimi standardi.

Vmesno poslovno poročilo Sklada za 
odstavka 113. člena Zakona o trgu finanč
 

Ljubljana, 6.7.2010  

 
DUS Krona d.o.o.  
Člana uprave  
 
mag. Urban Belič  
mag. Ivan Pajek 

 

                                                                
3 (Total Expense ratio-TER) Celotni stroški 

transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivi stroški (skladno z metodologijo ATVP). Izraženi so v odstotku od povpreč
vrednosti  sredstev Sklada v preteklem koledarskem letu.
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V mesecu marcu je bila izvedena skupščina, ki je odloč
preoblikovanju investicijske družbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave 
naložb d.d. v vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave 
naložb. 

V mesecu maju 2010 je bil zaradi umika pridobljenih lastnih delnic, 
skladno s sklepom skupščine investicijske družbe Krona Senior,
prilagodljive sestave naložb d.d. izveden postopek zmanjšanja osnovnega 
kapitala, ki po zmanjšanju znaša 26.269.374,90 EUR in je razdeljen na 
6.295.193 navadnih imenskih kosovnih delnic.  

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 18.06.2010 izdala odloč
opr. št. 40221-8/2010-6,  v kateri je izdala soglasja k
investicijske družbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb d.d. v 
vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb. 
Zaradi prenehanja investicijske družbe Krona Senior, ID pri
sestave naložb d.d. brez posebnega postopka likvidacije je bil sodišč
21.06.2010 dan predlog za izbris družbe iz sodnega registra.

, ki so izraženi v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev Sklada  
ajo (v obdobju od 01.07.2009 – 30.06.2010) 1,6864%, v obdobju 01.07.200

IZJAVA UPRAVE DUS Krona d.o.o. 
Uprava DUS Krona d. o. o., Ljubljana, potrjuje, da je računovodsko poročilo Sklada za 

ladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da je resnič
prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida Sklada. 

Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi izdelani na osnovi in v skladu z veljavno zakonodajo 
čunovodskimi standardi. 

čilo Sklada za prvo polletje 2010 vključuje pošten prikaz informacij iz šestega 
člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov-ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami

 

 

                         
TER) Celotni stroški na zadnji dan obračunskega obdobja v letu zajemajo vse stroške obrač

transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivi stroški (skladno z metodologijo ATVP). Izraženi so v odstotku od povpreč
v preteklem koledarskem letu. 
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čina, ki je odločala o 
užbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave 

naložb d.d. v vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave 

zaradi umika pridobljenih lastnih delnic, 
čine investicijske družbe Krona Senior, ID 

prilagodljive sestave naložb d.d. izveden postopek zmanjšanja osnovnega 
znaša 26.269.374,90 EUR in je razdeljen na 

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 18.06.2010 izdala odločbo 
v kateri je izdala soglasja k preoblikovanju 

investicijske družbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb d.d. v 
vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb. 
Zaradi prenehanja investicijske družbe Krona Senior, ID prilagodljive 
sestave naložb d.d. brez posebnega postopka likvidacije je bil sodišču dne 
21.06.2010 dan predlog za izbris družbe iz sodnega registra. 

č čiste vrednosti sredstev Sklada  
obdobju 01.07.2008 – 30.06.2009 pa 

č čilo Sklada za prvo polletje 
č čanja ter da je resničen in pošten 

skladu z veljavno zakonodajo ter 

čuje pošten prikaz informacij iz šestega 
(Uradni list RS, št. 67/07 s spremembamiI). 

čunskega obdobja v letu zajemajo vse stroške obračunskega obdobja, razen 
transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivi stroški (skladno z metodologijo ATVP). Izraženi so v odstotku od povprečne letne čiste 



___________________________________________________________________________________________________

 

RAČUNOVODSKO POROČ

Bilanca stanja na dan 30.06

  
(v EUR) 
  

I. Sredstva 
Denarna sredstva 

Dani depoziti in posojila 

Vred. pap. in inštr. denar. , s katerimi se trguje na  organ. trgu vr
 - domače delnice 

 - domače obveznice 

 - tuje delnice 

Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov

 - investicijski kuponi  

 - delnice investicijskih družb 

Drugi prenosljivi vred. pap. In drugi inštr. denarnega trga
 - Drugi prenosljivi Vp domačih izdajateljev

Terjatve 
Aktivne časovne razmejitve 
SKUPAJ SREDSTVA 

 II. Obveznosti do virov sredstev 
Poslovne obveznosti 
Obveznosti iz nakupa vred. pap. In drugih finanč
Obveznosti iz upravljanja 
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička  oz. drugih izplač č

Druge poslovne  obveznosti 
Pasivne časovne razmejitve 
Kapital 
Vpoklicani kapital 
Kapitalske rezerve 
Rezerve iz dobička 
- Zakonske rezerve 

- Rezerve za lastne delnice (kot odbitna postavka)

- Lastne delnice 

Preneseni čisti poslovni izid iz preteklih obrač
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
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ČUNOVODSKO POROČILO 

6.2010 

    
30.6.2010 31.12.2009

1 

  10.036.263 4.142.688

10.160.000 11.010.000

Vred. pap. in inštr. denar. , s katerimi se trguje na  organ. trgu vred. pap. 30.304.468 36.346.601
11.243.615 15.279.843

11.639.129 13.364.007

7.421.725 7.702.751

Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 5.924.081 5.697.055

5.467.044 5.347.620

457.037 349.435

Drugi prenosljivi vred. pap. In drugi inštr. denarnega trga 3.182.249 3.199.163
čih izdajateljev 3.182.249 3.199.16

340.836 36.735
0 

59.947.899 60.433.061

  
  903.934 754.164

kupa vred. pap. In drugih finančnih inštrumentov 156.587 
1.369 

čka  oz. drugih izplačil delničarjem 740.939 750.966
5.039 3.199

77.979 82.645
58.965.986 59.596.252
26.269.375 28.774.428
15.121.621 12.616.568

3.053.348 3.053.348

3.053.348 3.053.348

Rezerve za lastne delnice (kot odbitna postavka) 0 3.067.077

0 -3.067.077
čisti poslovni izid iz preteklih obračunskih obdobij 14.201.264 11.946.145

320.378 3.205.763
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 59.947.899 60.433.061

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Struktura 10 Index 

31.12.2009 v % 10/09 

2 3 4=1/2 

 4.142.688 16,74 242,26 

11.010.000 16,95 92,28 

36.346.601 50,55 83,38 

15.279.843 18,76 73,58 
13.364.007 19,42 87,09 

7.702.751 12,38 96,35 
5.697.055 9,88 103,98 

5.347.620 9,12 102,23 
349.435 0,76 130,79 

3.199.163 5,31 99,47 

3.199.163 5,31 99,47 

36.735 0,57 927,82 

819 0,00 0,00 

60.433.061 100,00 99,20 

754.164 1,51 119,86 

0 0,26 0,00 
0 0,00 0,00 

750.966 1,24 98,66 
3.199 0,01 157,53 

82.645 0,13 94,35 

59.596.252 98,36 98,94 

28.774.428 43,82 91,29 
12.616.568 25,22 119,86 

3.053.348 5,09 100,00 
3.053.348 5,09 100,00 
3.067.077 0,00 0,00 
3.067.077 0,00 0,00 
1.946.145 23,69 118,88 
3.205.763 0,53 0,00 

60.433.061 100,00 99,20 
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Izkaz poslovnega izida za obdobje januar 

  
(v EUR) 
  

Prihodki od obresti 
Prihodki od dividend 
Drugi finančni prihodki 
Iztrženi dobički pri naložbah 
Neiztrženi dobički pri naložbah 
Drugi prihodki 

SKUPAJ PRIHODKI 

 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje
Odhodki v zvezi z banko skrbnico 
Odhodki v zvezi z revidiranjem 
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov
Odhodki v zvezi s trgovanjem 
Odhodki za obresti 
Drugi finančni odhodki 
Iztržene izgube pri naložbah 
Neiztržene izgube pri naložbah 
Drugi odhodki 

SKUPAJ ODHODKI 

Davek od prihodkov 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

   
Čisti poslovni izid na delnico glede na število 
izdanih delnic na dan sestave bilance v EUR
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za obdobje januar – junij 2010 

    
1.1 - 30.06.2010 1.1. - 30.06.2009 

1 2 

470.149 576.578 
426.284 195.642 
229.669 498.577 
419.978 654.190 
789.308 5.261.552 

0 5,45 

2.335.389 7.186.543 

  
  Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 434.559 417.069 

28.971 32.776 
3.000 3.360 

čanjem naložbenikov 16.157 10.209 
40.989 19.778 

0 11.818 
16.549 559.446 
82.500 175.199 

1.378.670 1.412.596 
13.617 9.837 

2.015.011 2.652.087 

0 0 

Č čunskega obdobja 320.378 4.534.456 
  

      
 Čisti poslovni izid na delnico glede na število  

   izdanih delnic na dan sestave bilance v EUR 0,05 0,66   

___________________________________________________________________________________________________ 

Struktura 10 Indeks 

v % 10/09 

3 4=1/2 

20,13 81,54 

18,25 217,89 

9,83 46,06 

17,98 64,20 

33,80 15,00 

0,00 0,55 

100,00 32,50 

21,57 104,19 

1,44 88,39 

0,15 89,29 

0,80 158,26 

2,03 207,25 

0,00 0,00 

0,82 2,96 

4,09 47,09 

68,42 97,60 

0,68 138,43 

100,00 75,98 

0,00 0,00 

4,46 7,07 
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Izkaz premoženja na dan 3

  
Depozitna institucija 
  

Dani depoziti 

Abanka Vipa d.d., Nova Gorica 

Probanka d.d., Maribor 

Hypo Alpe Adria Banka d.d., Ljubljana 

Deželna banka Slovenije d.d., Ljubljana 
  
Izdajatelj 
  

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
Domači lastniški vrednostni papirji 
Gorenje d.d., Velenje 
Juteks d.d., Žalec 
Krka d.d., Novo mesto 
Luka koper d.d., Koper 
Nova KBM d.d., Maribor 
Petrol d.d., Ljubljana 
Sava RE, d.d.,  
Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana 
Domači dolžniški vrednostni papirji 
NLB19  Obveznica NLB d.d., Ljubljana 
Petrol d.d.,Ljubljana 
PRB9 Probanka d.d., Maribor 
RS21  Obveznica Republike Slovenije 
RS29  Obveznica Republike Slovenije 
RS38  Obveznica Republike Slovenije 
RS48  Obveznica Republike Slovenije 
SOS2E  Obveznica SOS EURO 
ZT02 Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana 
Tuji lastniški vrednostni papirji 
CHINA BAK BATERY, INC. 
YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO. LTD.
ALLIANZ AG 
BASF AG 
DEUTSCHE TELEKOM AG, NEMČIJA 
MERCK KGA 
SIEMENS AG 
NOKIA OYJ 
TOTAL S.A. 
TOTAL SA 
ARCELOR MITTAL 
CROCS INC. 
GENERAL ELECTRIC C.O. 
INTEL CORP 
MOTOROLA INC 
VALERO ENERGY CORP. 
EXXON MOBIL CORP. 
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0.06.2010 

        
      Vrednost 
      (v EUR)

   10.160.000

 
 

 
3.950.000

 
 

 
1.700.000

 
 

 
2.000.000

 
 

 
2.510.000

Država Oznaka      
Izdajatelja naložbe Količina Vrednost

      (v EUR)

ednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 30.304.468

   
11.243.615

SI GRVG 142.112 1.811.928
SI JTKG 12.572 
SI KRKG  80.914 5.299.867
SI LKPG   1.000 
SI KBMR  14.659 
SI PETG 9.156 2.472.120
SI POSR 7.452 
SI TLSG   860 
SI ZVTG 45.234 

   
11.639.129

SI NLB19 1.675 
SI PET1   500 
SI PRB9 20.001 1.709.035
SI RS21 4.668 
SI RS29 8.507 
SI RS38 5.793 
SI RS48 8.700 
SI SOS2E 139.200 5.269.
SI ZT02    876 

   
7.421.725

CHN CBAK.US 57.904 
YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO. LTD. CHN YGE.US 8.000 

DE ALV.GY 15.000 1.227.750
DE BAS. GY  3.000 
DE DTE. GY 129.630 1.257.800
DE MRK.GY 25.250 1.514.748
DE SIE.GY  7.500 
FI NOA3.GY 81.000 
FR TOTB.GY  8.000 
FR FP.FP  5.500 

LUX MT.NA  7.000 
USA CROX.US 61.000 
USA GE.US  7.000 
USA INTC. US 32.000 
USA MOT US 10.000 
USA VLO.US 2.000 
USA XOM.US 4.000 

   

___________________________________________________________________________________________________ 

 delež   
Vrednost  v sred.   
(v EUR) v %   

10.160.000 16,95  
3.950.000 6,59  
1.700.000 2,84  
2.000.000 3,34  
2.510.000 4,19  

 delež delež v 
Vrednost v sred. izdaji VP 
(v EUR) v % v % 

30.304.468 50,55 
  11.243.615 18,76 

 
 

1.811.928 3,02 1,01  
440.020 0,73 1,96  

5.299.867 8,84 0,23  
 18.230 0,03 0,01  
164.181 0,27 0,06  

2.472.120 4,12 0,44  
65.950 0,11 0,08  
84.280 0,14 0,01  

887.039 1,48 0,20  
11.639.129 19,42 

 
 

661.856 1,10 1,68  
550.207 0,92 1,00  

1.709.035 2,85 8,00  
95.674 0,16 0,33  

897.142 1,50 1,55  
614.788 1,03 0,84  
937.389 1,56 1,54  

5.269.619 8,79 0,86  
903.417 1,51 3,21  

7.421.725 12,38 
 

 
82.107 0,14 0,00  
66.368 0,11 0,00  

1.227.750 2,05 0,00  
135.330 0,23 0,00  

1.257.800 2,10 0,00  
1.514.748 2,53 0,00  

555.150 0,93 0,00  
544.320 0,91 0,00  
294.480 0,49 0,00  
203.308 0,34 0,00  
156.485 0,26 0,00  
525.939 0,88 0,00  
82.259 0,14 0,00  

507.212 0,85 0,00  
53.133 0,09 0,00  
29.305 0,05 0,00  

186.032 0,31 0,00  
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Invest. kuponi  in delnice ciljnih skladov
Investicijski kuponi 
NLB Skladi - Globalni delniški sklad 
Probanka globalni naložbeni sklad, Maribor 
Delnice investicijskih družb 

KD ID, delniška investicijska družba, d.d. 

Drugi prenos. Vp  in drugi inštr. den. trga

Drugi prenosljivi vrednostni papirji 

HIT NOVA GORICA D.D., NOVA GORICA 

MINERVO D.D., LJUBLJANA 
NFD1 INVESTICIJSKI SKLAD D.D. 

Naložbe skupaj 

Terjatve 

Denarna sredstva 

Aktivne časovne razmejitve 

SREDSTVA SKUPAJ 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom za prvo polletje leta 20

Osnova računovodskih izkazov 

Računovodski izkazi investicijske družbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb d.d. so sestavljeni v skladu z 
Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
Odločba Ustavnega sodišča; v nadaljevanju ZISDU
polletnega poročila investicijskega sklada in s Prospektom ter Statutom Sk

 

Revidiranje računovodskih izkazov

Polletni računovodski izkazi niso predmet revidiranja.

 

Računovodske usmeritve  

Polletni računovodski izkazi obsegajo bilanca stanja, izkaz poslovnega izida
primerjavi s preteklim letom.  
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kuponi  in delnice ciljnih skladov 
   

5.924.081

   
5.467.044

SI GLOB. DEL. SKLAD 399.032 5.442.796
 SI PBGS 35.606 

   SI KDIR 90.682 

in drugi inštr. den. trga 
   

3.182.249

   
3.182.249

SI HIT2 61.462 1.088.922

SI PVMG 98.033 1.044.708
SI NF1N 1.208.087 1.048.

      49.570.799

         10.036.263

      

      59.947.899

čunovodskim izkazom za prvo polletje leta 2010 

investicijske družbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb d.d. so sestavljeni v skladu z 
Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05, ZISDU-1-

č ča; v nadaljevanju ZISDU-1) in  Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oz. 
čila investicijskega sklada in s Prospektom ter Statutom Sklada. 

čunovodskih izkazov 

čunovodski izkazi niso predmet revidiranja. 

čunovodski izkazi obsegajo bilanca stanja, izkaz poslovnega izida. Temeljna pravila vrednotenja se ne razlikujejo v 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

5.924.081 9,88 0,00  
5.467.044 9,12 

 
 

5.442.796 9,08 0,00  
24.248 0,04 0,02  

457.037 0,76 0,00  
457.037 0,76 0,99  

3.182.249 5,31 0,00  
3.182.249 5,31 0,00  
1.088.922 1,82 0,91  
1.044.708 1,74 19,78  
1.048.620 1,75 0,75  

49.570.799 82,69    
340.836 0,57 

 
 

10.036.263 16,74    
0 0,00    

59.947.899 100,00    

investicijske družbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb d.d. so sestavljeni v skladu z 
-UPB; 28/06, 114/06 in 68/05-

o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oz. 

. Temeljna pravila vrednotenja se ne razlikujejo v 
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Knjigovodska in tržna vrednost delnice

  
  

Stanje 30.06.2009 
Stanje 31.12.2009 
Stanje 30.06.2010 
Indeks  30.06.2010 / 30.06.2009  
Indeks 30.06.2010 / 31.12.2009 

 

Donos knjigovodske in tržne vrednosti delnice SN0G

 

Donos v preteklih 36 mesecih 

Donos v preteklih 12 mesecih 

Donos v  preteklih 6 mesecih 

*V izračunu so upoštevane pridobljene lastne delnice in izplač
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Knjigovodska in tržna vrednost delnice SN0G 

Knjigovodska vrednost  Tržna vrednost 
(v EUR) (v EUR) 

8,73 6,20 
8,64 6,78 
9,37 8,18 

107,33 131,94 
108,45  120,65  

knjigovodske in tržne vrednosti delnice SN0G  

Knjigovodska vrednost  

v % 
-15,84* 

5,40* 

1,08* 

čunu so upoštevane pridobljene lastne delnice in izplačane dividende.  

  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Indeks 
   
 71,02 
 78,47 
 87,30 
 

  

Tržna vrednost  

v % 
-19,09 

31,94 

20,65 

 


