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 Správa o hospodárení k 31.12.2003   
     

 VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.   
     
 1. Stav majetku (v tis. Sk)    
 a) cenné papiere (CP) 359 131   
    aa) akcie -   
    ab) dlhopisy 359 131   
    ac) iné CP -   
 b) nástroje peňažného trhu -   
 c) účty v bankách 120 205   
    ca) bežný účet 947   
    cb) vkladové účty 119 258   
 d) iný majetok -   
 e) celková hodnota majetku 479 336   
 f) záväzky 2 307   
 g) čistá hodnota majetku 477 029   
     
 2. Počet podielov v obehu (v tis. ks) 501 692   
     
 3. Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,9508   
     
 4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v tis. Sk)    
 a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy 260 684   
 b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu -   
 c) prevoditeľné CP z nových emisií -   
 d) nástroje peňažného trhu 96 940   
 e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu -   
 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu -   
 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu -   
 h) podielové listy iných podielových fondov -   
 i) iný majetok -   
     
 Členenie PF    
     
 a) podľa investičnej stratégie    
    · účty v bankách 25,14%   
    · dlhopisy a nástroje peňažného trhu 74,86%   
    · akcie 0,00%   
     
 b) podľa podielu na celkovom majetku    
     
 Emitent ISIN Druh majetku Podiel 
 Hungary   HU0000402201 dlhopis 10,38% 
 Hungary   HU0000402102 dlhopis 6,77% 
 Hungary   HU0000402193 dlhopis 6,47% 
 Poland PL0000102679 dlhopis 5,37% 
 Poland PL0000102331 dlhopis 5,22% 
 Poland PL0000102869 dlhopis 5,19% 
 Poland PL0000102836 dlhopis 5,13% 
 T-Bill Poland   PL0000002796 ŠPP 3,68% 
 T-Bill Hungary  HU0000514385 ŠPP 3,67% 
 T-Bill Poland   PL0000002887 ŠPP 3,65% 
 Hungary HU0000402037 dlhopis 3,58% 
 Hungary   HU0000402219 dlhopis 3,32% 
 T-Bill Hungary   HU0000514534 ŠPP 3,31% 
 T-Bill Poland   PL0000002556 ŠPP 2,34% 
 Hungary   HU0000514336 ŠPP 2,02% 
 FHB Land Credit  HU0000650346 dlhopis 1,68% 
 T-Bill Poland PL0000002549 ŠPP 1,62% 
 Poland PL0000101473 dlhopis 1,46% 
     
 5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v tis. Sk)    
 Začiatočný stav k 1. 1. 0   
 Prírastky 499 721   
 Úbytky 8 427   
 Zostatok k 31.12. 491 294   
     



 
 6. Údaje o vývoji majetku (v tis. Sk)    
 a) výnosy z akcií -   
 b) výnosy z dlhopisov 4 369   
 c) výnosy z iných CP -   
 d) výnosy z nástrojov peňažného trhu -   
 e) výnosy z vkladových a bežných účtov 1 522   
 f) kapitálové výnosy 2 017   
 g) iné výnosy -   
 h) výdavky na správu 1 539   
 i) výdavky na depozitára 240   
 j) iné výdavky a poplatky 5 181   
 k) čistý výnos 948   
 l) výplaty podielov na zisku -   
 m) znovuinvestované výnosy -   
 n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF 479 336   
 n) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií 359 131   
 o) iné zmeny -   
     
 7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)    
     
  2003   
 ŠPP a iné CP prijímané NBS na refinancovanie -   
 Pohľadávky voči bankám 120 205   
 Dlhové CP 359 131   
 Akcie, podielové listy a ostatné podiely -   
 Ostatné aktíva -   
 Náklady a príjmy budúcich období -   
 Aktíva spolu 479 336   
      
 Ostatné pasíva 2 307   
 Výdavky a výnosy budúcich období -   
 Základné imanie -   
 Ostatné kapitálové fondy 491 294   
 Oceňovacie rozdiely -15 213   
 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov -   
 Ziska lebo strata z bežného účtovného obdobia 948   
 Pasíva spolu 479 336   
      
 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 5 891   
 Náklady na úroky a obdobné náklady -   
 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach -   
 Výnosy z poplatkov a provízií 1   
 Náklady na poplatky a provízie 1 798   
 Výnos (strata) z obchodnej činnosti 2 725   
 Prevádzkové náklady 421   
 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 948   
 Dane    
 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 948   
      
   2002 2001 
 Stále aktíva  - -
 Obežné aktíva  - -
 Ostatné aktíva  - -
 Vlastný majetok  - -
 Cudzie zdroje  - -
 Ostatné pasíva  - -
 Hospodársky výsledok za účt. obdobie  - -
       
 Pozn.: V roku 2003 sa zmenila účtovná osnova  
      
 Osobitné údaje: 2003 2002 2001 
    Celková čistá hodnota majetku (v tis. Sk) 477 029 - -
    Počet podielov v obehu (v tis. ks) 501 692 - -
    Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,9508 - -
    Počet vydaných podielov (v tis. ks) 510 675 - -
    Suma, za ktorú boli vydané (v tis. Sk) 499 721 - -
    Počet vyplatených podielov (v tis. ks) 8 983 - -
    Suma, za ktorú boli vyplatené (v tis. Sk) 8 427 - -
     
 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch    
     
 V priebehu roku 2003 neboli využívané žiadne finančné deriváty v PF.     
     



 
 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s CP v majetku v PF     
     
 V priebehu roku 2003 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.   
     
 10. Rôzne     
     
 Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorom.   

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 


