
POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA ZA LETO 2011 
SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb 

 
 
 

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: 
Krona, družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o., Štefanova ulica 13a, Ljubljana 
 
2. Firma in sedež vzajemnega sklada: 
SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb, Štefanova ulica 13a, Ljubljana 
 
3. Bilanca stanja na dan 30.06.2011 
 

 

 
v EUR 30.6.2011 31.12.2010 

        

I. Sredstva     

1. Denarna sredstva 2.582.187 3.116.430 

2. Dani depoziti in posojila 4.150.000 5.250.000 

3. 
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

25.854.358 27.658.422 

4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih vrednostnih papirjev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 5.361.989 4.711.479 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni trgi 0  0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji 3.009.943 2.972.042 

8. Terjatve 151.593 16.240 

9. Aktivne časovne razmejitve 0  0 

  SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9) 41.110.069 43.724.614 

  Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. Obveznosti do virov sredstev     

1. Poslovne obveznosti 792.385 778.181 

 
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih naložb 58.862 0 

 
b) Obveznosti iz upravljanja 5.167 14.921 

 
c) Obveznosti iz plačila davkov 0 0 

 

č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička  oz drugih izplačil imetnikom enot 
premoženja 

0 0 

 
d) Druge poslovne obveznosti 728.355 763.260 

2. Finančne obveznosti 0 0 

 
a) Posojila 0 0 

 
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 

 
c) Druge finančne obveznosti 0 0 

3. Pasivne časovne razmejitve 56.749 62.650 

4. Obveznosti do naložbenikov 40.260.935 42.883.782 

 
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 40.023.703 41.058.831 

 
b) Vplačani presežek enot premoženja -224.380 -239.071 

 
c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij 

2.018.031 0 

  d) Čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -1.556.419 2.064.023 

  SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4) 41.110.069 43.724.614 

  Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 

  Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja 4.305.812,3551 4.417.172,6797 

 



4. Izkaz poslovnega izida za obdobje  od 01.01. 2011 do 30.06..2011 
 

 

5. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu 
Prospekt vzajemnega sklada SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb je dopolnjen s podatki iz polletnega  
poročila ter drugimi splošnimi podatki, tako da se navedbe ujemajo z dejanskim stanjem. 
 
6. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada  o pravici zahtevati izročitev izvoda 
nerevidiranega polletnega poročila v skladu z drugim odstavkom 101.člena ZISDU-1. 
Nerevidirano polletno poročilo in povzetek nerevidiranega polletnega poročila vzajemnega sklada SENIOR, vzajemni sklad 
prilagodljive sestave naložb, za leto 2011 sta brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb, na sedežu družbe Krona, družba za upravljanje investicijskih skladov 
in družb d.o.o., Štefanova ulica 13a, Ljubljana, vsak dan med 10.00 in 12.00 uro in na spletni strani www.dus-krona.si . 
 
 
Ljubljana, 8. julij 2011 
 
DUS Krona d.o.o. 
Uprava 

 
v EUR 1.1.-30.6.11 

  
9.7.-31.12.10 

   
1. Prihodki od obresti 315.741 362.588 

2. Prihodki od dividend 306.579 33.697 

3. Drugi finančni prihodki 155.198 1.237.608 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 493.442 493.566 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 614.212 1.140.142 

6. Drugi prihodki 2.380 0 

7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6) 1.887.552 3.267.601 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje -308.713 -345.583 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico -24.697 -27.647 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem -2.400 -2.400 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov -828 -4.855 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem -39.638 -40.581 

13. Odhodki za obresti 0     0 

14. Drugi finančni odhodki -224.855 -255.770 

15. Iztržene izgube pri naložbah -74.607 -45.347 

16. Neiztržene izgube pri naložbah -2.768.233 -472.284 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 0 -9.110 

19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18) -3.443.971 -1.203.578 

20. Čisti dobiček ali izguba -1.556.419 2.064.023 

21. Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja -128 -250 

22. Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 224.508 
  

239.321 

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0 
  

0 

24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja  0 0 

25. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba (20+21+22+23+/-24) -1.332.039 2.303.093 

26. 
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot 
premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja -0,31 0,52 

 


