NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o., »opova ulica 3, 1000 Ljubljana

NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o., »opova ulica 3, 1000 Ljubljana

NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o., »opova ulica 3, 1000 Ljubljana

Druæba za upravljanje NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o., »opova ulica 3, 1000 Ljubljana, objavlja

Druæba za upravljanje NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o., »opova ulica 3, 1000 Ljubljana, objavlja

Druæba za upravljanje NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o., »opova ulica 3, 1000 Ljubljana, objavlja

V skladu s 102. Ëlenom Zakona o investicijskih skladih in druæbah za upravljanje (Uradni list RS, πt. 110/02, 73/03,
32/04 in 42/04) in Sklepom o podrobnejπi vsebini povzetka revidiranega letnega poroËila oziroma polletnega poroËila investicijskega sklada (Uradni list RS, πt. 80/03) objavlja druæba NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o.

V skladu s 102. Ëlenom Zakona o investicijskih skladih in druæbah za upravljanje (Uradni list RS, πt. 110/02, 73/03,
32/04 in 42/04) in Sklepom o podrobnejπi vsebini povzetka revidiranega letnega poroËila oziroma polletnega poroËila investicijskega sklada (Uradni list RS, πt. 80/03) objavlja druæba NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o.

V skladu s 102. Ëlenom Zakona o investicijskih skladih in druæbah za upravljanje (Uradni list RS, πt. 110/02, 73/03,
32/04 in 42/04) in Sklepom o podrobnejπi vsebini povzetka revidiranega letnega poroËila oziroma polletnega poroËila investicijskega sklada (Uradni list RS, πt. 80/03) objavlja druæba NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o.

POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA PORO»ILA
vzajemnega sklada NLB Skladi - Kombinirani sklad

POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA PORO»ILA
vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad obveznic

POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA PORO»ILA
vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2004
v tisoËih SIT
I. SREDSTVA
1 Denarna sredstva
244.970
a) dobroimetje pri bankah in gotovina
244.970
2 KratkoroËni vred. papirji
0
3 DolgoroËni vred. papirji
8.336.678
a) vred. papirji domaË. izdajateljev 1.820.328
- vred. pap., s katerimi se trg. na
organiz. borz. trgu
1.511.011
- delnice
938.270
- obveznice
572.740
- dræavne obveznice
572.740
- vred. papirji, s katerimi se trguje na
organiziranem prostem trgu
150.529
- delnice
62.957
- obveznice
87.572
- obveznice gospodarskih druæb
87.572
- vred. pap., s katerimi se ne trg.
na organiziranem trgu
158.788
-obveznice
158.788
- obveznice gospodarskih druæb
158.788
b) vred. papirji tujih izdajateljev
6.516.351
- vred. pap., s katerimi se trg. na
org. borz. trgu
3.153.206
- delnice
3.153.206
- vred. pap., s katerimi se trg. na
organ. prostem trgu
3.363.145
- obveznice
3.363.145
- obveznice gospodarskih druæb
3.363.145
4 Dani depoziti in posojila
0
5 Terjatve
7.852
e) terjatve za obresti in dividende
7.852
6 Aktivne Ëasovne razmejitve
0
Skupaj sredstva (od 1 do 6)
8.589.501
ZunajbilanËna sredstva
0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1 Poslovne obveznosti
162.919
a) obveznosti iz nakupa naloæb
81.794
c) obvez. za vpl. in πe nekon. sred. invest. 57.097
d) obveznosti do DZU
23.126
f) obveznosti do skrbnika
787
j) druge obveznosti
116
2 FinanËne obveznosti
0
3 Pasivne Ëasovne razmejitve
0
4 Rezervacije
0
5 »isti neiztræeni dobiËki pri naloæbah 330.467
6 Investicijski kuponi
8.096.680
a) vplaËani investicijski kuponi
8.237.410
d) nerazd. Ëisti dob. ali Ëista izguba
obraËun. obd.
-141.295
Skupaj obveznosti do virov sred.
(od 1 do 6)
8.589.501
ZunajbilanËne obvez. do virov sred.
0
©t. en. prem. v obt. na zad. dan obd.8.272.480,2739

Izkaz poslovnega izida v obdobju
od 12. 5. 2004 do 31. 12. 2004
v tisoËih SIT
Prihodki od obresti
184.357
Prihodki od dividend
19.741
Iztræeni dobiËki pri naloæbah
413
Drugi prihodki
793
Skupaj prihodki (od 1 do 5)
205.303
Odhodki za upravljavsko provizijo
-43.028
Odhodki v zvezi z opravljanjem skrbniπkih
storitev
-4.072
Iztræene izgube pri naloæbah
-1.455
Odhodki v zvezi s posredovanjem VP
-16.744
Odhodki za popravke vrednosti naloæb
-520
Odhodki za obresti
-268.587
Drugi odhodki
-12.193
Skupaj odhodki (od 7 do 17)
-346.599
DobiËek ali izguba obraËunskega
obdobja (6-18)
-141.295
»isti dobiËek ali izguba obraËunskega
obdobja (20-21)
-141.295
IzenaËenje prihodka za prodane investicijske
kupone
-315
IzenaËenje prihodka za kupljene investicijske
kupone
-34.755
»isti dobiËek ali izguba za razdelitev
-176.366
a) Æe razdel. Ëisti dob. ali izguba za razdel.
0
b) ©e nerazd. Ëisti dobiË. ali izguba za razd. -176.366
Nerazdeljeni Ëisti dobiËek ali izguba
(22+23-24-25a)
-176.366
»isti dobiËek ali izguba na investicijski
kupon glede na πtevilo investicijskih
kuponov na dan sestavitve bilance
stanja (v SIT)
-21,32
Navedba pomembnih sprememb podatkov, ki so
vsebovani v prospektu
»ista vrednost sredstev vzajemnega sklada NLB Skladi Kombinirani sklad je na dan 31. 3. 2005 znaπala
10.463,16 milijona tolarjev.
Viπina v sodni register vpisanega in vplaËanega osnovnega kapitala druæbe za upravljanje znaπa
700.000.000,00 SIT. Ob ustanovitvi je znaπala viπina v
sodni register vpisanega osnovnega kapitala druæbe za
upravljanje 500.000.000,00 SIT. Od ustanovitve se je
viπina v sodni register vpisanega osnovnega kapitala
enkrat spremenila. Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana je kot edini druæbenik druæbe za upravljanje 6.
7. 2004 sprejela sklep o poveËanju osnovnega kapitala
druæbe za upravljanje za 200.000.000,00 SIT na skupaj
700.000.000,00 SIT, kar je bilo v sodni register vpisano
9. 9. 2004.
Druæba NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o., ne
opravlja storitve upravljanja finanËnega premoæenja
dobro pouËenih vlagateljev in nima dovoljenj Agencije
za trg vrednostnih papirjev za opravljanje teh storitev.

Podatki o drugih investicijskih skladih, ki jih upravlja druæba za upravljanje - na dan 31. 3. 2005
Vrsta
investic.
sklada

Ime
investic.
sklada

Datum Viπina Ëiste ©tevilo
zaËetka vrednosti delniË.
inv. sklada
sredstev oz. imet.
inv. sklada investic.
(v mil. SIT) kup. inv.
sklada

©tevilo
delnic
oziroma
premoæenja
v obtoku

Vrednost
Letna
en. prem. donosnost
vzajemn. inv. sklada
sklada oz. v pretek.
træ. cena
koledar.
del. inv. letu (v %)
druæ. (v SIT)

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2004

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2004
v tisoËih SIT
I. SREDSTVA
1 Denarna sredstva
22.572
a) dobroimetje pri bankah in gotovina
22.572
2 KratkoroËni vred. papirji
0

Izkaz poslovnega izida v obdobju
od 12. 5. 2004 do 31. 12. 2004
Prihodki od obresti
Iztræeni dobiËki pri naloæbah
Drugi prihodki

3 DolgoroËni vred. papirji
2.410.162
a) vred. papirji domaËih izdajateljev 511.665
- vred. pap., s katerimi se trg. na organiz.
borz. trgu
394.251
- obveznice
394.251
- dræavne obveznice
394.251
- vred. pap., s katerimi se trg. na organiz.
prostem trgu
73.357
- obveznice
73.357
- obveznice gospodarskih druæb
73.357
- vred. pap., s katerimi se ne trguje na
organiz. trgu
44.056
- obveznice
44.056
- obveznice gospodarskih druæb
44.056
b) vred. papirji tujih izdajateljev
1.898.497
- vred. pap., s katerimi se trg. na organ.
prostem trgu
1.898.497
- obveznice
1.898.497
- obveznice gospodarskih druæb
1.898.497
4 Dani depoziti in posojila
0
5 Terjatve
0
6 Aktivne Ëasovne razmejitve
0
Skupaj sredstva ( od 1 do 6 )
2.432.734
ZunajbilanËna sredstva
0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1 Poslovne obveznosti
16.531
a) obveznosti iz nakupa naloæb
54
c) obveznosti za vplaËana in πe nekonvertirana
sredstva investitorjev
10.788
d) obveznosti do DZU
5.164
f) obveznosti do skrbnika
321
j) druge obveznosti
203
2 FinanËne obveznosti
0
3 Pasivne Ëasovne razmejitve
0
4 Rezervacije
0
5 »isti neiztræeni dobiËki pri naloæbah
45.560
6 Investicijski kuponi
2.370.643
a) vplaËani investicijski kuponi
2.351.560
d) nerazdeljeni Ëisti dobiËek ali Ëista izguba
obraËunskega obdobja
19.083
Skupaj obveznosti do virov sredstev
(od 1 do 6)
2.432.734
ZunajbilanËne obvez. do virov
sredstev
0
©tevilo enot premoæenja v obtoku na
zadnji dan obtoka
2.311.715,9475

Skupaj prihodki (od 1 do 5)
Odhodki za upravljavsko provizijo
Odhodki v zvezi z opravljanjem skrbniπkih
storitev
Iztræene izgube pri naloæbah
Odhodki v zvezi s posredovanjem VP
Odhodki za obresti

v tisoËih SIT
91.217
1.721
171
93.108
-6.986

Ime
investic.
sklada

-1.242
-21
-3.006
-59.119

Drugi odhodki
-3.651
Skupaj odhodki (od 7 do 17)
-74.025
DobiËek ali izguba obraËunskega
obdobja (6-18)
19.083
»isti dobiËek ali izguba obraËunskega
obdobja (20-21)
19.083
IzenaËenje prihodka za prodane investicijske
kupone
40.637
IzenaËenje prihodka za kupljene investicijske
kupone
793
»isti dobiËek ali izguba za razdelitev
58.927
a) Æe razdeljeni Ëisti dobiËek ali izguba za
razdelitev
0
b) ©e nerazdeljeni Ëisti dobiËek ali izguba za
razdelitev
58.927
Nerazdeljeni Ëisti dobiËek ali izguba
(22+23-24-25a)
58.927
»isti dobiËek ali izguba na investicijski
kupon glede na πtevilo investicijskih
kuponov na dan sestavitve
bilance stanja (v SIT)
25,49
Navedba pomembnih sprememb podatkov, ki so
vsebovani v prospektu
»ista vrednost sredstev vzajemnega sklada NLB Skladi Sklad obveznic je na dan 31. 3. 2005 znaπala 3.232,29
milijona tolarjev.
Viπina v sodni register vpisanega in vplaËanega osnovnega kapitala druæbe za upravljanje znaπa
700.000.000,00 SIT. Ob ustanovitvi je znaπala viπina v
sodni register vpisanega osnovnega kapitala druæbe za
upravljanje 500.000.000,00 SIT. Od ustanovitve se je
viπina v sodni register vpisanega osnovnega kapitala
enkrat spremenila. Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana je kot edini druæbenik druæbe za upravljanje 6.
7. 2004 sprejela sklep o poveËanju osnovnega kapitala
druæbe za upravljanje za 200.000.000,00 SIT na skupaj
700.000.000,00 SIT, kar je bilo v sodni register vpisano
9. 9. 2004.
Druæba NLB Skladi, upravljanje premoæenja, d.o.o., ne
opravlja storitve upravljanja finanËnega premoæenja
dobro pouËenih vlagateljev in nima dovoljenj Agencije
za trg vrednostnih papirjev za opravljanje teh storitev.

Datum Viπina Ëiste ©tevilo
zaËetka vrednosti delniË.
inv. sklada
sredstev oz. imet.
inv. sklada investic.
(v mil. SIT) kup. inv.
sklada

©tevilo
delnic
oziroma
premoæenja
v obtoku

1 Denarna sredstva

357.746

a) dobroimetje pri bankah in gotovina

357.746

2 KratkoroËni vred. papirji

0

3 DolgoroËni vred. papirji

1.784.353

a) vrednostni papirji domaËih

Podatki o drugih investicijskih skladih, ki jih upravlja druæba za upravljanje - na dan 31. 3. 2005
Vrsta
investic.
sklada

v tisoËih SIT

I. SREDSTVA

Vrednost
Letna
en. prem. donosnost
vzajemn. inv. sklada
sklada oz. v pretek.
træ. cena
koledar.
del. inv. letu (v %)
druæ. (v SIT)

izdajateljev

1.784.353

- vred. papirji, s katerimi se trguje na

Izkaz poslovnega izida v obdobju
od 12. 5. 2004 do 31. 12. 2004

v tisoËih SIT

Prihodki od obresti

175

Prihodki od dividend

7.333

Skupaj prihodki (od 1 do 5)

7.508

Odhodki za upravljavsko provizijo
Odhodki v zvezi z opravljanjem skrbniπkih
storitev

-1.218

Iztræene izgube pri naloæbah

-2.725

Odhodki v zvezi s posredovanjem VP

-4.965

organiziranem borznem trgu

1.519.135

Drugi odhodki

- delnice

1.519.135

Skupaj odhodki (od 7 do 17)

-650
-19.710

DobiËek ali izguba obraËunskega

- vred. papirji, s katerimi se trguje na
organiziranem prostem trgu

265.217

- delnice

265.217

b) vred. papirji tujih izdajateljev

0

obdobja (6-18)

-12.202

»isti dobiËek ali izguba obraËunskega
obdobja (20-21)

-12.202

IzenaËenje prihodka za prodane investicijske

4 Dani depoziti in posojila

0

5 Terjatve

0

IzenaËenje prihodka za kupljene investicijske

0

kupone

6 Aktivne Ëasovne razmejitve
Skupaj sredstva (od 1 do 6)

2.142.098

ZunajbilanËna sredstva

0

1 Poslovne obveznosti

269.409

a) obveznosti iz nakupa naloæb

kupone

37.190
-653

»isti dobiËek ali izguba za razdelitev

4.141

24.335

a) Æe razdeljeni Ëisti dobiËek ali izguba
za razdelitev

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

0

b) ©e nerazdeljeni Ëisti dobiËek ali izguba
za razdelitev

24.335

Nerazdeljeni Ëisti dobiËek ali izguba

c) obveznosti za vplaËana in πe
nekonvertirana sredstva investitorjev

256.685

d) obveznosti do DZU

8.234

f) obveznosti do skrbnika

322

j) druge obveznosti

26

2 FinanËne obveznosti

0

3 Pasivne Ëasovne razmejitve

0

4 Rezervacije

0

5 »isti neiztræeni dobiËki pri
naloæbah

61.403

6 Investicijski kuponi

1.811.287

a) vplaËani investicijski kuponi

1.823.489

d) nerazdeljeni Ëisti dobiËek ali Ëista
izguba obraËunskega obdobja

-12.202

Skupaj obveznosti do virov sredstev
(od 1 do 6)

2.142.098

ZunajbilanËne obveznosti do
virov sredstev

0

©tevilo enot premoæenja v obtoku na
zadnji dan obdobja

-10.153

1.786.952,1109

(22+23-24-25a)

24.335

»isti dobiËek ali izguba na investicijski
kupon glede na πtevilo investicijskih
kuponov na dan sestavitve
bilance stanja (v SIT)

13,62

Navedba pomembnih sprememb podatkov, ki so
vsebovani v prospektu
»ista vrednost sredstev vzajemnega sklada NLB Skladi Sklad slovenskih delnic je na dan 31. 3. 2005 znaπala
2.623,18 milijona tolarjev.
Viπina v sodni register vpisanega in vplaËanega osnovnega kapitala druæbe za upravljanje znaπa
700.000.000,00 SIT. Ob ustanovitvi je znaπala viπina v
sodni register vpisanega osnovnega kapitala druæbe za
upravljanje 500.000.000,00 SIT. Od ustanovitve se je
viπina v sodni register vpisanega osnovnega kapitala
enkrat spremenila. Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana je kot edini druæbenik druæbe za upravljanje 6.
7. 2004 sprejela sklep o poveËanju osnovnega kapitala
druæbe za upravljanje za 200.000.000,00 SIT na skupaj
700.000.000,00 SIT, kar je bilo v sodni register vpisano
9. 9. 2004.

Podatki o drugih investicijskih skladih, ki jih upravlja druæba za upravljanje - na dan 31. 3. 2005
Vrsta
investic.
sklada

Ime
investic.
sklada

Datum Viπina Ëiste ©tevilo
zaËetka vrednosti delniË.
inv. sklada
sredstev oz. imet.
inv. sklada investic.
(v mil. SIT) kup. inv.
sklada

©tevilo
delnic
oziroma
premoæenja
v obtoku

Vrednost
Letna
en. prem. donosnost
vzajemn. inv. sklada
sklada oz. v pretek.
træ. cena
koledar.
del. inv. letu (v %)
druæ. (v SIT)

vzaj. sklad NLB Skladi - Sklad sl. del.
29.4.2004 2.623,18
1.251 2.574.174,71 1.019,04 4,80 %*
vzaj. sklad NLB Skladi - Sklad obvez. 26.4.2004 3.232,29
1.420 3.083.710,10 1.048,18 4,52 %*
vzaj. sklad NLB Skladi - Svet. skl. del. 26.4.2004 3.990,84
1.640 3.866.232,62 1.032,23 -1,11 %*
poseb.
investc.
druæba
Maksima, del. ID, d.d.
11.4.2003** 26.013,80 38.480
7.811.823 3.330,06 20,55 %
* Opomba: Navedene donosnosti se nanaπajo na obdobje od 12. 5. 2004 do 31. 12. 2004 in ne na celotno leto
2004.
** Opomba: Vpis razdruæitve v sodni register.

vzaj. sklad NLB Skladi - Sklad sl. del.
26.4.2004 10.463,16
4.850 10.117.929,72 1.034,12 1,86 %*
vzaj. sklad NLB Skladi - Sklad obvez. 29.4.2004 2.623,18
1.251 2.574.174,71 1.019,04 4,80 %*
vzaj. sklad NLB Skladi - Svet. skl. del. 26.4.2004 3.990,84
1.640 3.866.232,62 1.032,23 -1,11 %*
poseb.
investc.
druæba
Maksima, del. ID, d.d.
11.4.2003** 26.013,80 38.480
7.811.823 3.330,06 20,55 %
* Opomba: Navedene donosnosti se nanaπajo na obdobje od 12. 5. 2004 do 31. 12. 2004 in ne na celotno leto
2004.
** Opomba: Vpis razdruæitve v sodni register.

vzaj. sklad NLB Skladi - Sklad sl. del.
26.4.2004 10.463,16
4.850 10.117.929,72 1.034,12 1,86 %*
vzaj. sklad NLB Skladi - Sklad obvez. 26.4.2004 3.232,29
1.420 3.083.710,10 1.048,18 4,52 %*
vzaj. sklad NLB Skladi - Svet. skl. del. 26.4.2004 3.990,84
1.640 3.866.232,62 1.032,23 -1,11 %*
poseb.
investc.
druæba
Maksima, del. ID, d.d.
11.4.2003** 26.013,80 38.480
7.811.823 3.330,06 20,55 %
* Opomba: Navedene donosnosti se nanaπajo na obdobje od 12. 5. 2004 do 31. 12. 2004 in ne na celotno leto
2004.
** Opomba: Vpis razdruæitve v sodni register.

Revidirano letno poroËilo vzajemnega sklada je vlagateljem brezplaËno na razpolago na sedeæu druæbe za upravljanje oziroma v njenih poslovalnicah in pri osebah, ki po pooblastilu druæbe za upravljanje sprejemajo pristopne izjave vlagateljev k pravilom upravljanja vzajemnega sklada.
Druæba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplaËno izroËiti izvod revidiranega letnega poroËila vzajemnega sklada.
Revidirano letno poroËilo vzajemnega sklada je na razpolago javnosti tudi na spletni strani http://www.nlbskladi.si/.

Revidirano letno poroËilo vzajemnega sklada je vlagateljem brezplaËno na razpolago na sedeæu druæbe za upravljanje oziroma v njenih poslovalnicah in pri osebah, ki po pooblastilu druæbe za upravljanje sprejemajo pristopne izjave vlagateljev k pravilom upravljanja vzajemnega sklada.
Druæba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplaËno izroËiti izvod revidiranega letnega poroËila vzajemnega sklada.
Revidirano letno poroËilo vzajemnega sklada je na razpolago javnosti tudi na spletni strani http://www.nlbskladi.si/.
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