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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 
W OKRESIE OBROTOWYM OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r. 
 
1. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. 

 
Grupa Kapitałowa MCI została utworzona w 1999 r. i jest obecnie  jedną z wiodących 
grup private equity w regionie CEE, zarządzającą zdywersyfikowanym portfelem 
inwestycji.  
 
Wartość aktywów pod zarządzaniem MCI wynosi ok. 822 mln PLN na koniec pierwszego 
półrocza 2012 roku. Jak dotąd Grupa zrealizowała łącznie ponad 40 projektów 
inwestycyjnych oraz dokonała ponad 20 sprzedaży inwestycji – pełnych wyjść z projektu. 
W obszarze zainteresowania Grupy leżały dotąd inwestycje w regionie Europy-
Środkowo-Wschodniej, główne inwestycje funduszy przeprowadzano na terenie Polski i 
Czech. Nowa strategia przewiduje także inwestycje w krajach byłego Związku 
Radzieckiego (CIS) a także Niemiec i Austrii (DACH). 
 
Fundusze zarządzane przez Grupę MCI dokonują inwestycji zgodnie z ustaloną dla 
każdego funduszu strategią inwestycyjną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 
Zgodnie ze strategią inwestycyjną grupy MCI fundusze inwestują głównie w spółki 
technologiczne i internetowe, w spółki na różnym etapie rozwoju (od seed do growth i 
buyout).  Fundusze stosują zróżnicowane działania w zakresie nadzoru właścicielskiego, 
wsparcia strategicznego oraz wsparcia w zakresie finansowania, mające na celu stałe 
zwiększanie wartości inwestycji w długim okresie. W końcowym efekcie prowadzą one 
do wyjścia z inwestycji (tj. jej sprzedaży dokonywanej często w kilku etapach). 

Obecnie Grupa MCI zarządza 7-mioma funduszami inwestycyjnymi: 

 MCI.EuroVentures 1.0. (subfundusz MCI.PrivateVentures FIZ) - fundusz private 

equity dokonujący inwestycji typu ekspansja i wykup na rynkach Europy Środkowo-

Wschodniej; 

 Portfolio funduszy venture capital, w tym: 

o MCI.TechVentures 1.0. (subfundusz MCI.PrivateVentures FIZ) – fundusz 

venture capital inwestujący w sektorze nowoczesnych technologii na rynkach 

Europy Środkowo-Wschodniej, oraz krajów DACH i CIS; 

o MCI.BioVentures FIZ - fundusz inwestujący w sektorze biotechnologicznym, 

ochrony zdrowia i usług medycznych na rynku polskim; 

o Helix Ventures Partners FIZ - fundusz inwestujący w spółki na wczesnym 

etapie rozwoju (seed, start-up) w sektorze nowoczesnych technologii w Polsce; 

Partnerem w funduszu jest Krajowy Fundusz Kapitałowy; 

o Internet Ventures FIZ – fundusz inwestujący w spółki z obszaru e-commerce i 

m-commerce (B2C), portali internetowych i serwisów, aplikacji i technologii 

mobilnych/bezprzewodowych oraz internetowych rozwiązań dla 

telekomunikacji i mediów elektronicznych; Partnerem w funduszu jest Krajowy 

Fundusz Kapitałowy; 

 MCI.CreditVentures FIZ (wcześniej ImmoVentures FIZ) – wyspecjalizowany 

fundusz nieruchomościowy oraz inwestycji publicznych i typu mezzanine 

inwestujący na terenie Polski; 

 MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny 

otwarty stosujący szeroką politykę inwestycyjną niż fundusz inwestycyjny 

zamknięty; inwestuje na najważniejszych rynkach akcji na całym świecie, na 

rynkach najważniejszych towarów, rynkach walutowych oraz rynkach instrumentów 

dłużnych (obligacje). W funduszu tym MCI nie jest zaangażowana kapitałowo. 
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Grupa MCI zarządza funduszami poprzez swoją spółkę zależną MCI Capital TFI S.A. 
 
W portfelu subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 na dzień 30 czerwca 2012 roku 
znajdowały się 4 spółki, z których1 stanowiła inwestycję portfelową – inwestycję w akcje 
ABC Data S.A. a pozostałe były spółkami celowymi bez inwestycji portfelowych. Wartość 
aktywów netto subfunduszu wynosiła 233,6 mln PLN (grupa MCI jest właścicielem 100% 
certyfikatów subfunduszu).  
 
W portfelu subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 na dzień 30 czerwca 2012 r. znajdowało 
się 12 spółek portfelowych, a wartość aktywów netto subfunduszu wynosiła 267,9 mln 
PLN (grupa MCI jest właścicielem 88,5% certyfikatów subfunduszu). Pozostałe 
certyfikaty zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych w wyniku emisji 
prowadzonych kilka razy do roku przy współpracy z kilkoma partnerami bankowymi. 
 
W portfelu MCI.BioVentures FIZ na dzień 30 czerwca 2012 r. znajdowały się 4 spółki, z 
których 2 stanowiły bezpośrednie inwestycje portfelowe, a jedna, MCI.BioVentures Sp. z 
o.o. działająca w charakterze podmiotu inwestycyjnego posiadała 6 inwestycji 
portfelowych.  Wartość aktywów netto funduszu wynosiła 28,7 mln PLN (grupa MCI jest 
właścicielem 90% certyfikatów funduszu). 
 
W portfelu Helix Ventures Partners FIZ  na dzień 30 czerwca 2012 r. znajdowało się 6 
spółek portfelowych, a wartość aktywów netto funduszu wynosiła 14,2 mln PLN. 
Planowana docelowa wielkość kapitału zaangażowanego w inwestycje funduszu wynosi 
40 mln PLN, z czego 50% kapitału będzie pochodzić z KFK (Krajowy Fundusz 
Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie) oraz 50% z MCI Management S.A. 
 
Fundusz Internet Ventures FIZ został zarejestrowany w marcu 2011 r.Na dzień 30 
czerwca 2012 r. fundusz był w posiadaniu jednej inwestycji portfelowej a wartość jego 
aktywów netto wyniosła 4,1 mln zł. Planowana docelowa wielkość kapitału 
zaangażowanego w inwestycje funduszu wynosi 100 mln PLN, z czego 50% będzie 
pochodzić z KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie), 25% z 
MCI Management SA i 25% z IIF S.A. 
 
W portfelu MCI.ImmoVentures FIZ (aktualna nazwa MCI.CreditVentures FIZ) na dzień 
30 czerwca br. znajdowało się 5 projektów nieruchomościowych i inwestycyjnych. Grupa 
MCI posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych funduszu, których wartość wynosi 
obecnie 49,2 mln PLN. 
 
Fundusz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO z założenia jest funduszem mogącym 
inwestować w różne klasy aktywów na rynku globalnym. Inwestycje mogą być 
dokonywane po obu stronach rynku, tzn. mogą być zajmowane zarówno pozycje długie 
– zakup instrumentów jak i krótkie – sprzedaż pożyczonych walorów. Fundusz skupia się 
na najbardziej płynnych instrumentach. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wartość aktywów 
netto funduszu wynosiła 17 mln PLN (grupa MCI nie posiada jednostek uczestnictwa 
funduszu). 
 

Do najważniejszych przewag konkurencyjnych MCI zalicza się: 

a) Silną pozycję rynkową 

Grupa MCI jest jedną  z najstarszych grup private equity operujących w regionie 
Europy Centralnej i Wschodniej. W portfelu inwestycyjnym funduszy zarządzanych 
przez Grupę MCI znajdowało się na 30 czerwca 2012 r. ponad 30 projektów 
inwestycyjnych, a łączna wartość skonsolidowanych aktywów posiadanych przez 
Grupę MCI wyniosła  751,5 mln PLN. Silna pozycja rynkowa, doświadczenie 
i wynikająca z niej dobra znajomość rynków zapewniają Grupie MCI stały dostęp 
do nowych atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. 

b) Doświadczenie w przeprowadzaniu inwestycji oraz w wyjściach z inwestycji  

Od rozpoczęcia swojej działalności w 1999 r. do 30 czerwca 2012 r. Grupa MCI 
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zrealizowała ponad 45 projektów inwestycyjnych i jednocześnie dokonała 21 
całkowitych wyjść z inwestycji (nie licząc 6-ciu częściowych wyjść). Grupa MCI 
z sukcesem wprowadziła do obrotu na GPW 7 swoich Spółek Portfelowych: 4 
w drodze oferty publicznej tj.: ABC Data S.A., Travelplanet.pl S.A., Bankier.pl S.A., 
One-2-One S.A. oraz 3 spółki wprowadzone do obrotu na NewConnect tj. Digital 
Avenue S.A., S4E S.A. oraz DomZdrowia.pl S.A. Fundusze zarządzane przez 
Grupę MCI osiągnęły na koniec czerwca 2012 r. wewnętrzną stopę zwrotu IRR 
netto na zarządzanym portfelu inwestycji ponad 19%. 

W roku 2012 MCI dokonało sprzedaży całości swoich udziałów w największym 
sklepie internetowym w regionie, Mall.cz (inwestycja poprzez Netretail Holding 
BV).  Inwestycja przyniosła rekordowe przychody rzędu 164mln zł i ponad 
czterokrotny zwrot z inwestycji. 

c) Doświadczony zespół inwestycyjny 

Kluczowy zespół inwestycyjny Grupy MCI liczy aktualnie 6 Partnerów, 
zapewniających unikalne połączenie długoletniego doświadczenia i wiedzy 
zarówno w zakresie finansów i inwestycji jak i doświadczenia w sektorach, w które 
inwestuje MCI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

d) Zdywersyfikowany portfel aktywów 

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w portfelu inwestycyjnym Grupy MCI znajdowało się 
ponad 30 projektów o zdywersyfikowanych modelach biznesowych i będących na 
różnych etapach rozwoju. Znajdują się w nim zarówno wiodące w swoich 
segmentach rynku przedsiębiorstwa z dużym udziałem w rynku, takie jak 
Travelplanet.pl S.A., INVIA.CZ a.s., ABC Data S.A., jak również spółki będące na 
wczesnym etapie rozwoju, mające duży potencjał wzrostu dzięki m.in. unikalnej 
ofercie produktowej, zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym oraz 
dynamicznej kadrze zarządzającej (Frisco S.A., Genomed S.A, NaviExpert Sp.  z 
o.o.). Taki skład portfela pozwala na elastyczne zarządzanie funduszami MCI a 
dywersyfikacja pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się otoczenie 
rynkowe. 

e) Transparentność struktury zarządzania portfelem inwestycji 

Grupa MCI, jako jeden z pierwszych podmiotów aktywnie zarządzających 
funduszami typu private equity i venture capital, uruchomiła własne Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych działające zgodnie z Ustawą o Funduszach 
Inwestycyjnych oraz wdrożyła przejrzystą formalnie i podatkowo strukturę 
organizacyjną pozwalająca na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi pod 
nadzorem KNF. 

W roku 2012 ostatecznie wydzielono działalność zarządzania aktywami i 
zbudowano w strukturach Grupy MCI dwie odrębne grupy – grupę inwestującą w  
aktywa „fund of funds” i grupę zarządzającą aktywami „asset managera”, Private 
Equity Managers S.A. składającej się z MCI Capital TFI S.A. oraz Spółki, której 
MCI Capital TFI S.A podzleca zarządzanie aktywami niepublicznymi MCI Asset 
Management Sp. z o.o. SKA. 

Wyceny wartości godziwej aktywów funduszy są aktualizowane co najmniej raz na 
kwartał i weryfikowane przez niezależnego audytora oraz depozytariusza 
czuwającego nad interesem inwestorów. Funkcja depozytariusza gwarantuje 
bezpieczeństwo środków powierzonych przez inwestorów funduszom 
zarządzanym przez Grupę MCI.  

f) Bezpośrednie wspieranie rozwoju inwestycji portfelowych 

Inwestycje portfelowe, w które inwestują fundusze zarządzane przez Grupę MCI 
uzyskują od niej wsparcie w dziedzinie strategii, zarządzania, metod finansowania 
oraz kontroli finansowej. Doświadczenie menedżerów inwestycyjnych 
prowadzących poszczególne inwestycje pozwala wspomóc ich bardziej efektywny 
rozwój. Stosowane narzędzia w zakresie kontroli finansowej umożliwiają z kolei 
efektywne planowanie finansowe i raportowanie wykonania planów, tak by mieć 
bieżący nadzór nad inwestycjami portfelowymi. 
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Podsumowanie kluczowych zdarzeń w dotychczasowej działalności MCI: 
 

lipiec 1999 r. Powstanie MCI oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

grudzień 2000 r. Pierwsza oferta publiczna akcji MCI, zakończona pozyskaniem 

24.200 tys. PLN. 

styczeń 2001 r. Rozpoczęcie notowań akcji MCI na GPW. 

1999 r. - 2002 r. Pierwsze inwestycje MCI typu venture capital w sektorze IT, 

Internet i e-commerce. 

2002 r. - 2003 r. Pierwsze inwestycje MCI typu venture capital w sektorze 

technologii mobilnych. 

wrzesień 2004 r. Emisja i sprzedaż w ofercie publicznej 1.670 obligacji, co 

pozwoliło uzyskać 10.200 tys. PLN na przeprowadzenie 

nowych inwestycji w spółki portfelowe. 

lipiec 2005 r. Pierwsze w Polsce IPO spółki e-commerce na GPW – 

Travelplanet.pl S.A. 

lipiec 2006 r. Pierwsza inwestycja MCI w Czechach – w spółkę Retail.Info 

s.r.o. 

kwiecień 2007 r. Pierwsza inwestycja MCI w sektorze biotechnologii – 

w Finepharm Sp. z o.o. 

sierpień 2007 r. Debiut dwóch spółek portfelowych MCI – S4E S.A. i Digital 

Avenue S.A. – w pierwszym dniu notowań NewConnect. 

październik 2007 r. Pierwsza inwestycja MCI w Bułgarii – w spółkę Nexcom 

Bulgaria LLC. 

październik 2007 r. Emisja dwuletnich obligacji o łącznej wartości 50 mln PLN 

w celu pozyskania środków na przeprowadzenie nowych 

inwestycji w spółki portfelowe. 

lipiec - grudzień 

2007 r. 

Uzyskanie przez MCI Capital TFI S.A. zezwolenia KNF na 

wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu 

i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz wdrożenie 

nowej struktury funkcjonowania MCI, jako podmiotu 

zarządzającego funduszami inwestycyjnymi aktywów 

niepublicznych.  

Rozpoczęcie procesu przenoszenia udziałów i akcji spółek 

portfelowych do utworzonych subfunduszy inwestycyjnych: 

MCI.TechVentures 1.0. oraz MCI.EuroVentures 1.0., w ramach 

MCI.PrivateVentures FIZ.  

grudzień 2007 r. Pierwsza inwestycja MCI typu buy-out - nabycie ABC Data 

Holding S.A., największej spółki portfelowej pod względem 

wartości inwestycji. 

grudzień 2008 r. Zakończenie procesu przenoszenia udziałów i akcji większości 
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spółek portfelowych do utworzonych subfunduszy 

inwestycyjnych: MCI.TechVentures 1.0. oraz 

MCI.EuroVentures 1.0., w ramach MCI.PrivateVentures FIZ.  

marzec 2009 r. Przeniesienie MCI.BioVentures Sp. z o.o. do MCI.BioVentures 

FIZ. 

maj 2009 r. Rozpoczęcie działalności funduszy Helix Ventures Partners 

FIZ oraz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO 

czerwiec 2009 r. Rozpoczęcie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych 

subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. do inwestorów 

zewnętrznych 

sierpień 2009 r. Całkowite wyjście z inwestycji Bankier.pl S.A. do inwestora 

strategicznego 

wrzesień 2009 r. Niepubliczna emisja trzyletnich obligacji zamiennych serii B na 

akcje MCI Management S.A. o łącznej wartości 50 mln PLN 

październik 2009 r. Wykup obligacji wyemitowanych w 2007 r. o łącznej wartości 

50 mln PLN 

styczeń 2010 r. Całkowite wyjście z inwestycji S4E S.A. – wykup menedżerski 

luty 2010 r. Pierwsza inwestycja Helix Ventures Partners FIZ – mSejf Sp. z 

o.o. 

marzec 2010 r. Zakup 10.000.000 akcji ABC Data S.A. od Immoventures Sp. z 

o.o. (obecna nazwa: Alternative Investment Partners Sp. z 

o.o.) 

kwiecień 2010 r. Całkowite wyjście z inwestycji One-2-One S.A. 

czerwiec 2010 r. Debiut giełdowy ABC Data S.A. 

Podpisanie umowy z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. 

oraz IIF Group na utworzenie funduszu Internet Ventures, 

który przeznaczy na inwestycje kwotę 100 mln PLN. 

lipiec 2010 r. Emisja obligacji zwykłych serii E o łącznej wartości 27,45 mln 

PLN 

wrzesień 2010 r. Wspólna inwestycja MCI.TechVentures 1.0 oraz Intel Capital w 

spółkę Netretail Holding B.V. prowadzącą MALL.CZ, lidera na 

czeskim rynku e-commerce. Łączna wartość inwestycji MCI i 

Intel Capital wyniosła 10 mln euro. 

grudzień 2010 r. I etap realizacji planu rozwoju Grupy MCI poprzez 

przeniesienie do nowej spółki usług o charakterze asset 

management, czyli umów o zarządzanie i doradztwo 

związanych z zarządzanymi funduszami celem rozdzielenia 

MCI Management S.A. jako inwestora od grupy spółek 

zarządzających aktywami 
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grudzień 2010 r. - 

luty 2011r 

luty  2011 r. 

 

Wspólna inwestycja MCI.TechVentures 1.0 oraz Intel Capital w spółkę 

Netretail Holding B.V. prowadzącą MALL.CZ, lidera na czeskim rynku e-

commerce. Łączna wartość inwestycji MCI i Intel Capital wyniosła 10 mln 

euro. 

kwiecień 2011r. 

Utworzenie nowych funduszy inwestycyjnych: 

MCI.ImmoVentures FIZ i Internet Ventures FIZ 

Sprzedaż pakietu ok. 4,5% akcji ABC Data S.A. w 

transkacjach pakietowych na GPW za kwotę ok 11 mln zł 

przez subfundusz MCI.EuroVentures 

 

Emisja obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości ponad 35,4 

mln zł 

 

kwiecień- maj 

2011r. 

 

 

Wspólna inwestycja MCI.TechVentures 1.0 oraz Intel Capital w spółkę 

Netretail Holding B.V. prowadzącą MALL.CZ, lidera na czeskim rynku e-

commerce. Łączna wartość inwestycji MCI i Intel Capital wyniosła 10 mln 

euro. 

 

czerwiec 2011r. 

Po prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

przyznanie MCI management S.A. odszkodowania za szkodę 

w związku z utratą wartości posiadanych przez nią akcji spółki 

JTT Computer SA doprowadzonej do upadłości na skutek 

błędnych i podejmowanych z naruszeniem prawa decyzji 

organów podatkowych. MCI otrzymało 46,6 mln zł, 

stanowiących 28,9 mln zł kwoty głównej wraz z odsetkami 

Subfundusz MCI.Techventures FIZ dokupił 22% udziałów w 

spółce Invia.cz, liderze internetowego rynku usług 

turystycznych w Europie Środkowo-wschodniej i tym samym 

powiększył swój udział w spółce do 73% 

Wrzesień 2011 r.  Invia.cz, lider rynku e-travel w Czechach i Słowacji, odkupiła 

za 14,4 mln PLN od MCI.TechVentures cały należący do 

funduszu pakiet (stanowiący 44,44% kapitału zakładowego) 

akcji Travelplanet S.A.. Invia zrealizowała w ten sposób 

kolejny etap strategii konsolidacji tego sektora w Europie 

Środkowo-Wschodniej oraz budowy regionalnego lidera. Zwrot 

z inwestycji MCI wyniósł 60% IRR. Transakcja była transakcją 

gotówkową. 

Lipiec 2011 r – 

styczeń 2012 r. 

W styczniu 2012 r. MCI Management S.A. zakończyło skup 

akcji własnych rozpoczęty w lipcu 2011r. W wyniku skupu 

skupiono ok 3% akcji będących w obrocie. 

Kwiecień 2012 r. Fundusz MCI.TechVentures FIZ podpisał umowę sprzedaży 

udziałów w Mall.cz- największym sklepie internetowym w 

regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Umowa sprzedaży 

została podpisana 20 kwietnia br. Kupującym jest Grupa 

Naspers. Przewidywane całkowite wpływy z tytułu sprzedaży 

w wyniku zamknięcia inwestycji w Mall.cz to ok. 164 mln zł 

(38,5 mln EUR). W czerwcu 2012 r otrzymano 90% ceny, 

pozostała część jest oczekiwana do października 2012 r.  MCI 

osiągnęło IRR w wysokości ok 175 % na tej transakcji. 
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2. Wydarzenia mające istotny wpływ na działalność MCI w 2012 roku. 

SYTUACJA FINANSOWA I PLANY INWESTYCYJNE 

Zysk netto, który Spółka osiągnęła w pierwszych sześciu miesiącach 2012 r. wyniósł 30 
mln PLN. Wartość aktywów wzrosła do 751,5 mln PLN, zaś aktywów netto do 555,8 mln 
PLN.  

Rekordowe wyjście z inwestycji – sprzedaż udziałów w największym sklepie 
internetowym Mall.cz (inwestycja przez spółkę celową funduszu MCI.TechVentures 
Netretail Holding BV) oraz udane działania pozyskania finansowania sprawiły, że Grupa 
dysponuje obecnie płynnymi środkami finansowymi oraz promesami kredytowymi w 
kwocie ok 250 mln zł. Bardzo dynamiczny rozwój branży internetowej daje  szerokie 
możliwości inwestycyjne – MCI zamierza elastycznie reagować na pojawiające się 
okazje – dlatego priorytetem dla Zarządu było zbudowanie bufora płynności aby 
wykorzystać ten potencjał inwestycyjny w latach 2012- 2013. Do końca 2012 r. planuje 
się przeprowadzić nowe inwestycje na co najmniej 100 mln PLN. Z tego też powodu 
Zarząd i Rada Nadzorcza postanowiła wnieść pod obrady NWZA, które ma się odbyć we 
wrześniu 2012 r. wniosku o zgodę na emisję nowej serii obligacji konwertowalnych na 
akcje o maksymalnej wartości do 50 mln PLN. Obligacje miały by być emitowane w 
transzach w miarę potrzeb inwestycyjnych oraz posłużyć refinansowaniu zapadalnych 
we wrześniu obligacji serii B (wykup w kwocie 22 mln PLN). 

TRANSAKCJE WYJŚCIA 

Rok 2012 r jest rokiem rekordowego, w historii MCI,  wyjścia z inwestycji dokonanego w 
kwietniu 2012 roku.  Fundusz MCI.TechVentures FIZ podpisał umowę sprzedaży 
udziałów w Mall.cz – największym sklepie internetowym w regionie Europy Centralnej i 
Wschodniej. Umowa sprzedaży została podpisana 20 kwietnia br. A spółka została 
sprzedana do Grupy Naspers. Przewidywane całkowite wpływy z tytułu sprzedaży w 
wyniku zamknięcia inwestycji w Mall.cz to ok. 164 mln zł (38,5 mln EUR). W czerwcu 
2012 r otrzymano 90% ceny, pozostała część jest oczekiwana do października 2012 r.  
MCI osiągnęło IRR w wysokości ok 175 % na tej transakcji oraz całkowity zwrot z 
zainwestowanego kapitału rzędu 4,1 razy. Taki wynik pokazuje, że przyjęta przez Grupę 
strategia, przewidująca inwestycje we wzrostowe branże nowych technologii i internetu i 
rozwijanie spółek portfelowych w regionalnych i globalnych liderów w swoich sektorach, 
jest słuszna i przynosi wymierne korzyści. Uzyskane środki finansowe Grupa zamierza 
przeznaczyć na nowe inwestycje. 

W lipcu 2012 r. dokonano także sprzedaży inwestycji w spółce Nexto Sp. z o.o 
sprzedając ją do Grupy Ruch S.A. 
 
 
ZMIANY W ZESPOLE I STRUKTURZE MCI 
 
 
W sierpniu 2012 r. z powodów osobistych rezygnację z zarządu złożył wiceprezes spółki 
Konrad Sitnik.  
 
W 2012 r. zakończono rozpoczęte pod koniec 2010 r zmiany w strukturze Grupy MCI. W 
przebudowanej strukturze wyodrębniono grupę zarządzania aktywami ze spółką 
holdingową Private Equity Managers S.A. - „PEM S.A.” (wcześniej MCI Partners S.A.). 
Grupa zarządza aktywami inwestycyjnymi Grupy MCI. Nie wyklucza się sprzedaży 
części akcji PEM S.A. poza Grupę MCI w najbliższych latach. 
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3. Wydarzenia, które wystąpiły po dniu 30 czerwca 2012 r. i mogą w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe 

 
W ocenie zarządu do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia 
mogące w bardzo istotny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe jednostki i jej 
pozycje bilansowe. 
 
Istotne zdarzenia po dniu bilansowym opisane są w nocie nr 54 do śródrocznego 
sprawozdania finansowego Grupy MCI. 
 
 

4. Przewidywany rozwój Grupy MCI 

Rok 2012 i dynamiczny rozwój internetu i nowych technologii stwarza dla MCI szanse, 
które grupa chce w jak najwyższym stopniu wykorzystać do dalszego dynamicznego 
rozwoju. Kluczowe z nich to: ograniczona aktywność naszej konkurencji związana z 
potrzebami restrukturyzacji portfeli oraz trudnościami dotyczącymi zebrania nowych 
funduszy, atrakcyjne wyceny na rynku nowych inwestycji, poprawiająca się sytuacja na 
rynku transakcji wyjść, w związku z dobrymi wynikami makroekonomicznymi na tle 
innych krajów Europy i świata wzrost zainteresowania międzynarodowych inwestorów 
polskim rynkiem. 

Kluczowymi planami i priorytetami Grupy MCI w dalszej części roku 2012 będą: 

 
1. W obszarze obecnego portfela – dalszy wzrost wartości portfela inwestycji i dalsza 

budowa potencjału inwestycji portfelowych. Szczególnie dynamicznie rozwijają się 
czeskie spółki: Invia, Geewa i Morele. Są realnymi kandydatami na globalnych 
czempionów. Istotnym wskaźnikiem efektywności zarządzania i inwestowania 
Grupy MCU jest brak sytuacji krytycznych w portfelu i niewielka ilość spółek nie 
notujących dynamicznych wzrostów. 
 

2. Inwestycje  – przeprowadzenie 1-3 transakcji na kwotę 100 mln PLN jeszcze w 
2012 roku. MCI skupia się na inwestycjach z branży internetu i nowych 
technologii, z segmentu średnich i małych przedsiębiorstw. Grupa rezygnuje z 
przeprowadzania inwestycji lewarowanych poza branżą internetową / TMT i nie 
zamierza prowadzić inwestycji nieruchomościowych (fundusz MCI.CreditVentures 
FIZ zmienia nazwę na CreditVentures FIZ oraz strategię inwestycyjną). 

 
3. Sprzedaże inwestycji – Grupa MCI dysponuje znaczącymi środkami finansowymi 

na nowe inwestycje dlatego też nie ma konieczności spieniężania inwestycji jeżeli 
nie otrzyma satysfakcjonującej oferty cenowej. W planach jest posiadanie w latach 
2012/2013 pięciu spółek o potencjale uzyskania ponad 100 mln w wyniku 
sprzedaży i przeprowadzenie co najmniej jednego dużego wyjścia. 
 

4. Asset Management – celem jest dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i 
zbudowanie zagranicznego funduszu inwestycyjnego w latach 2012/2013. 

 

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa MCI Management S.A. oraz 
podstawowe wielkości ekonomiczne 
 

MCI Management S.A. osiągnęła w pierwszych 6-ciu miesiącach 2012 roku zysk netto 
na poziomie 30 mln PLN, zaś wartość aktywów wzrosła do poziomu 751,5 mln PLN.  
 
Osiągnięty zysk netto był w dużej mierze wynikiem wzrostu wartości posiadanych 
aktywów finansowych – certyfikatów funduszu MCI. TechVentures. Przeszacowanie 
wynika głównie z: 
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a) przeszacowania inwestycji w Mall.cz do ceny z  umowy sprzedaży (wzrost 
wartości o ok 40 mln zł), 90% ceny sprzedaży otrzymano w czerwcu 2012 r, 
pozostała część oczekiwana jest do października 2012, 

b) wzrostów wartości inwestycji w takie spółki jak Invia, Geewa, Morele (za sprawą 
ich bardzo dobrych wyników operacyjnych). 

 
 
Na dzień bilansowy podstawowe dane opisujące Spółkę przedstawiały się w sposób 
następujący: 
 
    

pozycje bilansowe w tys. 
PLN 

    

Pozostałe inwestycje 57 245 

Inne aktywa finansowe 640 571 

Aktywa obrotowe 48 327 

Aktywa 751 468 

    

Kapitał akcyjny 62 347 

Kapitały własne (NAV) 555 765 

Obligacje (częśc długoterminowa) 34 918 

Obligacje (część krótkoterminowa) 51 144 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 93 705 

    

    

WSKAŹNIKI   

Kapitały/ aktywów 74% 

Dług*/ kapitały 15% 

aktywa netto/ akcję 8,9 

zysk/ kapitałów własnych (ROE) roczny 11% 

    

    

    

* tylko obligacje   

 
Sytuacja finansowa i ekonomiczna Grupy przedstawia się bardzo korzystnie. Aktywa (w 
tym stanowiące ponad 85% pozycji aktywa finansowe) finansowane są głównie 
kapitałami własnymi (wskaźnik kapitałów własnych do aktywów stanowi 74%). 
 
Całkowite zewnętrzne zadłużenie Grupy z tytułu obligacji na dzień bilansowy stanowi 
tylko 15%, pozostałe zobowiązania są głównie zobowiązaniami wewnątrz grupy 
(największe, ponad 89 mln zł wobec funduszu MCI.EuroVentures FIZ). 
 
Aktywa netto na jedną akcję – bardzo istotny wskaźnik obrazujący wartość inwestycji w 
odzwierciedleniu na jednostkę kapitału – wynosi 8,9 zł i  jest znacząco wyższy niż 
wartość akcji MCI na dzień bilansowy 4,79 zł. Roczna stopa zwrotu na kapitałach wynosi 
(zysk/ kapitałów annualizowany) wyniosła na koniec czerwca 2012 roku 11%. 
 
6. Informacja Zarządu dotycząca zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na rok 2012 
 
Z uwagi na niepewną i zmienną sytuację gospodarczą oraz trwające fluktuacje na 
rynkach kapitałowych Zarząd MCI Management S.A. wstrzymał się od publikacji prognoz 
wyników na 2012 rok. 
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7. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń   

 

Poniżej zostały zaprezentowane czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy MCI 
oraz otoczeniem, w jakim spółka prowadzi działalność. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY MCI 

Zwiększone ryzyko inwestycji typu venture capital i private equity 

Istotą inwestycji typu venture capital jest możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu 
poprzez inwestowanie w projekty charakteryzujące się wyższym poziomem ryzyka – 
z reguły w przedsiębiorstwa będące na wczesnym etapie rozwoju. Spółki z Grupy MCI 
będąc inwestorem lub prowadząc fundusze typu venture capital, dostarczają kapitału 
tego typu przedsiębiorstwom. W momencie zaangażowania kapitału, przedsiębiorstwa te 
mogą jeszcze nie generować dodatnich wyników finansowych a ich modele biznesowe 
mogą nie być jeszcze pozytywnie zweryfikowane przez rynek lub mogą nie realizować 
jeszcze przychodów. W związku z tym, dokonanie tego typu inwestycji może oznaczać 
istotne ryzyko dla funduszy zarządzanych przez Grupę MCI. Jest ono największe 
w przypadku nowo tworzonych przedsiębiorstw. Przed dokonaniem inwestycji typu 
venture capital, zespoły inwestycyjne  spółek wchodzących w skład Grupy MCI dokonują 
wnikliwej analizy biznes planu, co nie musi jednak zapewniać, iż rozwój przedsięwzięcia 
będzie zgodny z założeniami. W szczególności dotyczy to innowacji technologicznych 
nie mających jeszcze zastosowania na rynku, a tym samym trudnych do oceny. W 
przypadku, gdy model biznesowy danego przedsiębiorstwa nie odniesie sukcesu, może 
to odbić się negatywnie na wartości dokonanej inwestycji, z poniesieniem strat włącznie. 
W rezultacie może to negatywnie przełożyć się na wyniki finansowe Grupy MCI, 
uzależnione od wartości inwestycji funduszy. Inwestycje typu private equity 
charakteryzują się mniejszym ryzykiem samej inwestycji ze względu na to, iż ich 
przedmiotem są spółki znajdujące się na późniejszym etapie rozwoju, zazwyczaj 
o stabilnej sytuacji ekonomicznej i ugruntowanej pozycji rynkowej. Uzyskanie wymaganej 
stopy zwrotu na tego typu inwestycjach związane jest m.in. z przeprowadzeniem 
restrukturyzacji spółek, konsolidacji z innymi podmiotami, ekspansji na inne regiony bądź 
rynki. Inwestycje tego typu Spółki z Grupy MCI przeważnie finansują długiem. W 
przypadku niezrealizowania - mających na celu zwiększenie wartości - założeń projektu 
inwestycyjnego koszty finansowania długiem mogą znacząco pomniejszyć oczekiwaną 
stopę zwrotu.  

Długi okres inwestycji i ryzyko wyjścia z inwestycji 

Fundusze zarządzane przez Spółkę z Grupy Kapitałowej MCI angażują kapitał na okres 
od 5 do 10 lat. Dofinansowywane są zazwyczaj podmioty, których papiery wartościowe 
nie są notowane na giełdzie. Tym samym płynność takich inwestycji jest ograniczona, a 
zysk jest realizowany poprzez zbycie - najczęściej inwestorom branżowym lub 
finansowym - udziałów lub akcji spółki. Nie ma jednak pewności, iż fundusze z Grupy 
MCI znajdą w przyszłości potencjalnych nabywców dla swoich inwestycji i będą mogły 
wyjść z nich osiągając zakładane stopy zwrotu. Ryzyko złej koniunktury gospodarczej 
i giełdowej może dodatkowo utrudnić możliwość przeprowadzenia wyjścia lub istotnie 
ograniczyć możliwą do uzyskania stopę zwrotu. W rezultacie może to negatywnie 
wpłynąć na wyniki finansowe Grupy MCI. 

Ryzyko konkurencji związane z pozyskaniem nowych projektów inwestycyjnych 

Rozwój Grupy MCI jest ściśle związany z możliwościami dokonywania nowych inwestycji 
w obiecujące i zaawansowane technologicznie projekty gospodarcze. Na rynku widoczny 
jest wzrost konkurencji ze strony innych funduszy (venture capital, private equity) 
i aniołów biznesu (business angels) zainteresowanych inwestycjami także w podmioty 
z branży nowoczesnych technologii. Taki rozwój rynku podmiotów inwestycyjnych może 
powodować wzrost kosztów pozyskania nowych projektów, co w długim okresie wpłynie 
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na osiągane przez Grupę MCI wyniki finansowe. Dodatkowym czynnikiem, 
zwiększającym konkurencję dotyczącą pozyskania nowych projektów, jest zwiększona 
aktywność inwestorów strategicznych na polu inwestycji o podwyższonym ryzyku. 

Ryzyko związane z wysokimi wycenami spółek – potencjalnych inwestycji 

Ryzyko związane z utratą potencjalnych inwestycji wskutek braku możliwości 
zaoferowania konkurencyjnych warunków inwestycji lub też zwiększenia się ryzyka 
inwestycyjnego związanego z wyższym kosztem rozpoczęcia inwestycji. W sytuacji, gdy 
wyceny spółek na rynkach giełdowych oraz w porównywalnych transakcjach w branży 
inwestycyjnej maleją, ryzyko to również się zmniejsza. 

Ryzyko związane z płynnością portfela inwestycji Grupy MCI 

Istotny wpływ na cenę posiadanych przez Grupę MCI akcji i udziałów w spółkach 
portfelowych, będzie miała ich płynność. W chwili obecnej istotna część aktywów 
posiadanych przez Grupę nie znajduje się w obrocie na rynku giełdowym, co może 
powodować trudności z ich zbyciem i w efekcie końcowym obniżenie ceny sprzedaży. 
MCI stara się obniżyć wskazane ryzyko poprzez wprowadzanie akcji spółek portfelowych 
do obrotu giełdowego. 

Ryzyko związane ze strukturą portfela inwestycji Grupy MCI 

Istotne znaczenie w tworzeniu portfela Grupy MCI ma jego odpowiednia dywersyfikacja, 
która ma na celu zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. MCI stara się obniżyć wskazane 
ryzyko poprzez ograniczenie poziomu zaangażowania kapitałowego w jedno 
przedsięwzięcie do poziomu 20% wartości całego portfela. Niemniej jednak na dzień 
publikacji sprawozdania Grupa MCI posiada jedną spółkę przekraczającą ten poziom – 
ABC Data S.A. 

Ryzyko związane z kadrą menedżerską MCI i spółek portfelowych 

Uzyskanie dynamicznego wzrostu Grupy MCI uzależnione jest od jakości pracy kadry 
menedżerskiej. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie funduszami i spółkami 
portfelowymi MCI są istotnym elementem w procesie budowania wartości aktywów 
Grupy. Istnieje ryzyko, że pogorszenie wydajności pracy lub odejście z MCI lub 
którejkolwiek ze spółek portfelowych ww. osób może negatywnie wpłynąć na ich 
funkcjonowanie. W celu ograniczenia tego ryzyka MCI prowadzi aktywną politykę 
personalną i posiada systemy motywacyjne. 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu MCI 

Znaczącymi akcjonariuszami MCI są Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (dawniej 
Immoventures Sp. z o.o.) oraz pośrednio Tomasz Czechowicz, podmiot dominujący 
wobec  Alternative Investment Partners Sp. z o.o., pełniący także obowiązki Prezesa 
Zarządu MCI. Z tego powodu, Alternative Investment Partners Sp. z o.o. wraz 
z Tomaszem Czechowiczem posiadają znaczący wpływ na strategię i zarządzanie MCI. 
W związku z powyższym inwestorzy, którzy nabywają stosunkowo nieduże pakiety akcji 
MCI będą mieli ograniczony wpływ na strategię i zarządzanie MCI Management S.A. 

Ryzyko związane z wykorzystaniem długu w działalności inwestycyjnej 

i operacyjnej 

Grupa MCI i spółki portfelowe korzystają i mogą korzystać w przyszłości z finansowania 
dłużnego. Zadłużenie wiąże się ze wzrostem ryzyka dla działalności ww. spółek. W 
przypadku, gdy spółka korzystająca z finansowania dłużnego nie będzie w stanie 
sprostać zobowiązaniom dotyczącym obsługi zadłużenia, może mieć to istotny 
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niekorzystny wpływ na jej sytuację ekonomiczną. Z kolei wymogi dotyczące obsługi 
długu mogą zmniejszyć przepływy środków pieniężnych. 

Ryzyko związane ze spadkiem wartości instrumentów finansowych (udziałów, 

akcji, certyfikatów inwestycyjnych) 

MCI i jej spółki zależne co najmniej raz na kwartał dokonują wyceny wartości godziwej 
posiadanych aktywów. Metody wycen oparte są w części bezpośrednio na kursach 
rynkowych spółek giełdowych lub na danych porównawczych spółek notowanych na 
giełdach w Polsce i za granicą. Istnieje więc ryzyko pogorszenia wyników Grupy MCI 
(odzwierciedlających zmiany wyżej wspomnianych wycen) w momencie dekoniunktury 
na giełdach. 

Ryzyko związane z uzależnieniem od decyzji podmiotów zarządzających spółkami 

portfelowymi 

MCI oraz jego spółki zależne mogą lokować środki w ramach inwestycji prowadzonych 
przez podmioty niezwiązane z Grupą. W takim przypadku nie będą one aktywnie 
uczestniczyć w bieżącym zarządzaniu takimi inwestycjami. W wyniku czego uzyskiwany 
zwrot będzie w dużej mierze zależeć od wyników pracy niepowiązanych podmiotów. 
Nawet w sytuacji, gdy tylko niektóre z nich będą osiągały niezadowalające wyniki, może 
to istotnie niekorzystnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego kapitału. Grupa MCI stara 
się minimalizować powyższe ryzyko poprzez zawieranie w umowach regulujących 
poszczególne inwestycje postanowień pozwalających na jak najpełniejszą kontrolę 
działań podmiotów nimi zarządzających. 

Ryzyko kursowe 

Grupa MCI może dokonywać inwestycji w walutach innych niż złoty. Ponadto fundusze, 
w które Grupa MCI będzie inwestować kapitał, w wielu przypadkach mogą również 
dokonywać inwestycji w walutach innych niż złoty. Także wpływy ze zbycia inwestycji 
mogą być uzyskiwane w walutach innych niż złoty. W związku z powyższym, wahania 
kursów walut będą mieć wpływ na raportowaną wartość inwestycji Grupy MCI, która 
będzie spadać w przypadku aprecjacji złotego wobec walut, w których powadzone są 
poszczególne inwestycje. Wahania kursów walutowych mogą również mieć wpływ na 
działalność, zyski oraz sytuację finansową inwestycji Grupy MCI. 

Ryzyko związane z udziałem osób trzecich  

Za pośrednictwem spółek, przedsięwzięć typu joint venture oraz innego rodzaju 
podmiotów, Spółki oraz fundusze z Grupy MCI mogą dokonywać wspólnych inwestycji 
z osobami trzecimi. Interesy gospodarcze czy cele poszczególnych inwestorów mogą się 
różnić czy też pozostawać w sprzeczności. Odmienne poglądy mogą dotyczyć 
postrzegania kwestii strategicznych dla podmiotu, w który dokonywana jest inwestycja, 
terminu wycofania się z inwestycji, spraw związanych z zarządzaniem, a także sposobu 
wykorzystania praw przysługujących im w związku z posiadanymi udziałami. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku kiedy osoby trzecie są głównymi inwestorami. Spółki z 
Grupa MCI starają się zawierać w umowach regulujących poszczególne inwestycje 
postanowienia ograniczające możliwość osób trzecich do działania w sprzeczności z ich 
interesem. 

Ryzyko odpowiedzialności w związku ze sprzedażą udziałów lub akcji spółek 

portfelowych 

W przypadku sprzedaży udziałów lub akcji spółek portfelowych – jak również 
w niektórych sytuacjach, w których udział w inwestycjach posiadają również inni 
inwestorzy – Grupa MCI, jako sprzedający lub wspólnik, często udziela nabywcy lub 
nabywcom daleko idących gwarancji, zwłaszcza w odniesieniu do zobowiązań 
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podatkowych. Poza tym, Grupa MCI lub fundusze zarządzane przez spółkę z Grupy MCI 
mogą być zmuszone do udzielania zwolnień z odpowiedzialności z tytułu określonych 
rodzajów ryzyka dotyczących danego podmiotu. Grupa MCI lub fundusze zarządzane 
przez MCI Capital TFI S.A. dążą do ograniczenia odpowiedzialności wynikającej z takich 
gwarancji i zwolnień do określonej kwoty wyrażonej np. jako procent ceny kupna. Często 
możliwe jest negocjowanie czasowego lub kwotowego ograniczenia odpowiedzialności 
za zobowiązania podatkowe danej spółki portfelowej. Istnieje jednak 
prawdopodobieństwo, że w poszczególnych przypadkach Grupa MCI lub fundusze 
zarządzane przez spółkę z Grupy MCI nie będą mogły dokonać wyłączenia takiej 
odpowiedzialności. W celu minimalizacji liczby udzielonych gwarancji i zwolnień 
z odpowiedzialności, polityka inwestycyjna Grupy MCI zakłada także korzystanie z rynku 
regulowanego GPW lub NewConnect, jako miejsca sprzedaży spółek portfelowych. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA MCI PROWADZI 

DZIAŁALNOŚĆ 

Ryzyko zmian w systemie prawnym, podatkowym, regulacyjnym i gospodarczym 

W otoczeniu Grupy MCI mogą nastąpić zmiany w systemie prawnym, podatkowym, 
regulacyjnym i gospodarczym. Może to skutkować zmianami sytuacji gospodarczej, 
takimi jak wzrost stóp procentowych, pogorszenie koniunktury lub sytuacji w branży, 
w której działa lub inwestuje podmiot będący przedmiotem inwestycji. Zjawiska te mogą 
mieć niekorzystny wpływ na inwestycje spółek i funduszy z Grupy MCI. 

Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej 

W otoczeniu Grupy MCI mogą nastąpić zmiany koniunktury gospodarczej, takie jak 
wzrost stóp procentowych, pogorszenie koniunktury giełdowej, pogorszenie koniunktury 
w branżach, w których działają podmioty będące przedmiotem inwestycji. Zjawiska te 
mogą negatywnie wpływać na kondycję Grupy MCI oraz podmiotów, w które inwestuje 
Grupa MCI lub zarządzane przez Grupę MCI fundusze, a tym samym na ich wyniki 
finansowe. 

Ryzyko pogorszenia koniunktury w obszarze innowacyjnych technologii 

Znacząca część obecnego portfela inwestycyjnego Grupy MCI, jak również jego 
planowanych inwestycji jest realizowana w obszarze innowacyjnych technologii. 
Pogorszenie koniunktury w tej branży może istotnie wpłynąć na liczbę i wielkość 
realizowanych przez fundusze z Grupy MCI projektów inwestycyjnych, jak również ich 
zyskowność, co w efekcie może przełożyć się na istotne pogorszenie wyników 
finansowych Grupy MCI. 

Ryzyko związane z kryzysem na rynkach finansowych w 2008 i 2009 r. 

Kryzys jaki zaistniał w 2008 i 2009 r. na światowych rynkach finansowych spowodował 
między innymi pogorszenie możliwości pozyskania finansowania dłużnego, w tym wzrost 
kosztów pozyskania finansowania, spadek kursów na giełdach oraz wzrost poziomu 
ryzyka kursowego. W dłuższym horyzoncie czasowym może to negatywnie wpłynąć na 
sytuację ekonomiczną spółek portfelowych oraz samej Grupy MCI . 
 
Ponadto istnieje ryzyko, iż zaistniały kryzys na rynkach finansowych może w przyszłości 
zaowocować ogólnym spowolnienie rozwoju gospodarki w Polsce i w regionie Europy 
Środkowo – Wschodniej powodując spadek tempa wzrostu PKB lub nawet wystąpienie 
zjawiska recesji gospodarczej, co może również negatywnie wpłynąć na sytuację i wyniki 
finansowe Grupy MCI. W takim przypadku może to spowodować:  

 utrudnienia w pozyskaniu finansowania dłużnego przez spółki portfelowe lub 

wzrost kosztów odsetkowych takiego finansowania wpływając negatywnie na 

działalność operacyjną, a tym samym na ich wyniki finansowe; 
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  pogorszenie warunków przeprowadzania transakcji wyjścia z inwestycji w spółki 

portfelowe w związku z niskimi wycenami na rynkach finansowych, utrudnienia 

w pozyskaniu finansowania dłużnego przez potencjalnych nabywców oraz 

awersję inwestorów do zwiększonego ryzyka związanego z inwestycjami 

finansowymi; 

 wzrost kosztów finansowych w związku z regulowaniem zobowiązań w walutach 

obcych, wynikający z większej zmienności na rynkach walutowych. 

Ryzyko polityczne  

Niektóre kraje, w których fundusze zarządzane przez Grupę MCI zainwestowały, bądź 
zamierzają w przyszłości zainwestować mogą charakteryzować się niestabilną sytuacją 
polityczną. Ewentualne zmiany obecnie realizowanej polityki państw, w konsekwencji 
których mogłyby nastąpić w szczególności takie zdarzenia jak: nacjonalizacja, 
wywłaszczenie, zmiany zasad opodatkowania, ograniczenia wymienialności waluty, 
zmiany polityczne, zmiany regulacji prawnych, niestabilność społeczna lub zmiany w 
stosunkach dyplomatycznych mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ich gospodarkę. 
Ponadto, wszelkie zmiany we władzach lub w polityce poszczególnych państw mogą 
wywrzeć negatywny wpływ na istniejące i potencjalne inwestycje funduszy Grupy MCI. 

Ryzyko związane z inwestycjami na rynkach rozwijających się 

Fundusze zarządzane przez Grupę MCI inwestują przeważnie w krajach Europy 
Środkowo - Wschodniej, które mają status rynków rozwijających się. Inwestycje tego 
rodzaju wiążą się z szeregiem ryzyk, które oprócz wymienionych już ryzyk obejmują:  

 ryzyko niekorzystnych zmian politycznych,  

 ryzyko wahań kursowych,  

 ryzyko związane z ograniczeniami administracyjnymi, rynkowymi, walutowymi 

oraz innymi ograniczeniami przepływu kapitału, które mogą utrudnić lub 

uniemożliwić wymianę lub transfer waluty obcej za granicę,  

 ryzyko częstych zmian przepisów podatkowych i prawnych, 

 ryzyko, że przepisy prawa mogą uniemożliwić realizację strategii zmierzających 

do zwiększenia wartości inwestycji Grupy MCI. 

Ponadto, przepisy prawa państw o rynkach rozwijających się mogą nakładać 
ograniczenia lub wymogi uzyskiwania zgód, które nie obowiązują w krajach rozwiniętych, 
oraz mogą wymagać alternatywnych rozwiązań finansowych i strukturalnych różniących 
się znacznie od rozwiązań zwyczajowo stosowanych w takich krajach. 

Ryzyko związane z niedostateczną implementacją zasad ładu korporacyjnego  

Zasady regulujące kwestie własności, kontroli i ładu korporacyjnego spółek krajowych 
obowiązujące w państwach, w których inwestować mogą fundusze Grupy MCI, mogą 
być niedostateczne i zapewniać słabą ochronę funduszy. Obowiązujące w tych 
państwach przepisy o zapobieganiu oszustwom i wykorzystywaniu informacji poufnych w 
obrocie papierami wartościowymi mogą mieć jedynie podstawowy charakter. Może 
również brakować przepisów zakazujących lub ograniczających zarządzającym 
możliwość zaniechania aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedaży lub 
innego rozporządzenia aktywami spółki, bądź dokonania innych czynności 
wywierających istotny wpływ na wartość spółki bez zgody akcjonariuszy MCI. Ochrona 
przed rozwodnieniem może również być ograniczona. W krajach tych obowiązek 
działania zarządu lub dyrektorów spółek w interesie akcjonariuszy może także mieć 
ograniczony charakter. W związku z tym, w takich państwach występowanie przez 
akcjonariuszy z roszczeniami związanymi z naruszeniem ich praw może być w pewnych 
okolicznościach ograniczone. 
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Ryzyko związane z informacjami i standardami finansowymi  

Inwestycje w niektórych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej mogą podlegać 
standardom oraz wymogom rachunkowym, audytorskim i finansowym, które w 
niektórych przypadkach znacznie różnią się od wymogów, którym podlega Grupa MCI 
(MSSF). W szczególności, aktywa, zobowiązania i przychody wykazane w 
sprawozdaniach finansowych spółki w takich krajach mogą nie odzwierciedlać jej sytuacji 
finansowej lub wyników działalności w ten sam sposób, w jaki pozycje te zostałyby 
uwzględnione, gdyby odpowiednie sprawozdania finansowe zostały sporządzone 
zgodnie z MSSF. Ponadto, w przypadku spółki, która prowadzi księgi rachunkowe w 
miejscowej walucie, zasady rachunkowości w warunkach inflacji mogą wymagać, aby 
zarówno dla celów podatkowych, jak i rachunkowych wartość określonych aktywów i 
zobowiązań w bilansie spółki została skorygowana w celu zaprezentowania danej 
pozycji w walucie o stałej sile nabywczej. Rachunkowość w warunkach inflacji może 
pośrednio wpływać na powstanie straty lub zysku w sposób niezgodny z MSSF. W 
związku z powyższym, wszelkie korekty inflacyjne mogą mieć istotny wpływ na dane 
finansowe, które mogą nie odzwierciedlać prawidłowo faktycznej sytuacji finansowej 
danych spółek. Istnieje możliwość, że w takich krajach do wiadomości publicznej podaje 
się znacznie mniej informacji na temat tych spółek niż według standardów MSSF. 

Ryzyko niewłaściwej interpretacji wyników finansowych Grupy MCI 

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, na 
wyniki finansowe Grupy MCI w istotnym stopniu wpływają zyski/straty na 
przeszacowaniu wartości posiadanych aktywów finansowych, w tym przede wszystkim 
certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Powoduje to, iż istotna część 
wyników finansowych Grupy, w tym wyniku z działalności operacyjnej oraz wyniku netto 
jest efektem bezgotówkowego księgowania wyżej wymienionego przeszacowania. 
Sytuacja ta powoduje, iż Grupa MCI dysponuje istotnie niższym zasobem środków 
pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej, niż mogłoby to wynikać z 
osiąganych wyników finansowych. W związku z tym istnieje ryzyko błędnej interpretacji 
wyników finansowych przez akcjonariuszy. 
 

8. Informacja o nabyciu akcji własnych MCI Management SA 
 
W dniu 17 stycznia 2012 r. spółka MCI Management S.A. zakończyła skup akcji 
własnych realizowany na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r. określającej zasady 
nabywania akcji własnych Spółki w „Programie Odkupu”, oraz zmian wprowadzonych: 
 
- Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management 
SA podjętą w dniu 6 września 2011 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011, 
- Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management 
S.A. podjętą w dniu 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011. 
 
W I półroczu 2012 roku Spółka skupiła w ramach Programu Odkupu 97.000 sztuk akcji 
własnych. 
 
Program Odkupu realizowany był w okresie od dnia od 11 lipca 2011 r. do 17 stycznia 
2012 r. W ramach realizacji Programu Odkupu Spółka nabyła łącznie 1 837 405 akcji 
własnych. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 1 837 405 sztuk, 
stanowią 2,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte akcje uprawniają do 1 
837 405 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 2,95% udziału w głosach 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Średnia cena za jedną akcję nabywaną w ramach 
Programu Odkupu wynosiła 4,87 zł. Akcje w liczbie skupionej zostały nabyte za łączną 
kwotę 8 958 931,37 zł.  
 
Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. Uchwały o Programie Odkupu Zarząd był 
uprawniony do skupu nie więcej niż 5% akcji Spółki znajdujących się w obrocie na GPW 
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S.A. 
Wobec faktu, że w trakcie trwania Programu Odkupu znaczący akcjonariusz Spółki, to 
jest spółka Alternative Investment Partners sp. z o.o., prowadziła także własny projekt 
nabywania akcji MCI Management S.A., konieczne było podjęcie przez Zarząd MCI 
Management S.A. decyzji o zakończeniu realizacji Programu Odkupu, aby równoczesne 
nabywanie akcji MCI Management S.A. przez Spółkę i przez Alternative Investment 
Partners sp. z o.o., nie doprowadziło do naruszenia obowiązku ogłoszenia wezwania na 
nabycie akcji, stanowiących więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
przez Spółkę lub przez Alternative Investment Partners sp. z o.o., to jest obowiązku 
określonego w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie. 
O fakcie nabycia akcji Spółki przez Alternative Investment Partners sp. z o.o. Spółka 
informowała w formie raportów bieżących. 
 

9. Informacja o posiadanych przez MCI Management SA oddziałach 
 
W 2011 r. MCI Management SA nie posiadało żadnych oddziałów. 
 

10. Informacja o zawartych znaczących umowach dla działalności MCI 
Management SA 

 
W dniu 20 maja 2010 r. została zawarta między MCI Management S.A. a 
MCI.EuroVentures 1.0 (subfunduszu wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ) 
umowa, dotycząca 10.000.000 akcji na okaziciela spółki ABC Data S.A. posiadanych 
przez Spółkę. Na podstawie zawartej umowy MCI.EuroVentures 1.0 będzie 
przysługiwać, w okresie 2 lat od daty umowy, nieograniczone i nieodwołalne prawo 
żądania sprzedaży przez Spółkę 10.000.000 akcji ABC Data S.A. na rzecz 
MCI.EuroVentures 1.0 (tzw. opcja call). Opcja call może być także wykonana na rzecz 
podmiotu trzeciego wskazanego przez MCI.EuroVentures 1.0. Wykonaniem opcji call 
może być wyłącznie sprzedaż akcji ABC Data S.A. na rzecz MCI.EuroVentures 1.0 po 
cenie w wysokości 2,60 PLN za jedną akcję powiększonej o oprocentowanie w 
wysokości WIBOR1M+ 4,2% liczone od dnia podpisania umowy do dnia złożenia 
żądania wykonania opcji call. Cena może być zapłacona wyłącznie w formie pieniężnej. 
Nadto w umowie strony uzgodniły także, że Spółce będzie przysługiwać, w okresie 2 lat 
od daty umowy, nieograniczone i nieodwołalne prawo żądania odkupu przez 
MCI.EuroVentures 1.0 10.000.000 akcji ABC Data S.A. posiadanych przez Spółkę (tzw. 
opcja put). Opcja put może być także wykonana na rzecz podmiotu trzeciego 
wskazanego przez MCI.EuroVentures 1.0. Wykonaniem opcji put może być wyłącznie 
odkupienie przez MCI.EuroVentures 1.0 akcji ABC Data S.A.  w ilościach nie 
powodujących powstania zobowiązania do ogłoszenia przez MCI.EuroVentures 1.0 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w rozumieniu 
przepisów Ustawy o ofercie publicznej po cenie w wysokości 2,60 PLN za jedną akcję 
powiększonej o oprocentowanie w wysokości WIBOR1M+ 2,2% liczone od dnia 
podpisania umowy do dnia złożenia żądania wykonania opcji put, Cena może być 
zapłacona wyłącznie w formie pieniężnej.  
 
Powyższa umowa ma na celu uregulowanie prawa MCI.EuroVentures 1.0 do nabycia w 
przyszłości akcji ABC Data S.A. posiadanych dziś przez MCI Management S.A. 
MCI.EuroVentures 1.0 jest podmiotem, w którym docelowo powinny się znaleźć 
wszystkie akcje ABC Data S.A. posiadane przez MCI. 
 
W dniu 15 maja 2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy MCI Management 
S.A. a MCI.PrivateVentures FIZ, na mocy którego strony rozwiązały zawartą dnia 20 
maja 2010 roku umowę dotyczącą zbycia/nabycia przez każdą ze stron do 10.000.000 
akcji spółki ABC Data S.A. 
 
Więcej informacji na temat umów opcji na akcje ABC Data S.A. zawartych jest w nocie nr 
36 „Aktywa z tytułu inwestycji w instrumenty pochodne i zobowiązania z tytułu 
instrumentów pochodnych” sprawozdania finansowego. 
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Dnia  28 czerwca 2010 r. MCI Management S.A. wspólnie z MCI Capital TFI S.A. oraz 
IIF S.A. podpisała umowę z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. („KFK”) o 
udzielenie wsparcia finansowego przy utworzeniu Internet Ventures Funduszu 
Inwestycyjnego Zamkniętego. Wsparcie finansowe KFK będzie obejmowało objęcie 
certyfikatów inwestycyjnych funduszu o wartości 40 mln PLN, instrumentów dłużnych o 
wartości 10 mln PLN oraz pokryciu części kosztów poniesionych przez fundusz na 
przygotowanie i monitorowanie inwestycji  w maksymalnej wysokości 5 mln PLN. MCI 
Management S.A. wniesie do funduszu 25 mln PLN. Dnia 10 lutego 2011 r. Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego wyraził zgodę na utworzenie funduszu, który obecnie jest 
w trakcie rejestracji 
 
W dniu 31 października 2010 r. została podpisana pomiędzy MCI a Immoventures Sp. z 
o.o. (głównym akcjonariuszem Spółki – obecna nazwa: Alternative Investment Partners 
Sp. z o.o.) umowa zobowiązująca do sprzedaży przez Immoventures Sp. z o.o. na rzecz 
MCI 100% akcji i obligacji IMMOPARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w organizacji Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako 
„IP SKA”) oraz 100% udziałów jej komplementariusza - IMMOPARTNERS Sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako „IP”). W umowie strony zobowiązują się do 
dokonania transakcji nabycia przez MCI od Immoventures Sp. z o.o.: (i) 42.150 obligacji 
IP SKA za łączną cenę 42.150.000,00 PLN; (ii) akcji IP SKA za łączną cenę 50.000,00 
PLN, (iii) udziałów IP za łączną cenę 5.000,00 PLN. 
 
W dniu 22 listopada 2010 roku podpisane zostały między MCI Management S.A. a 
Alternative Investment Partners Sp. z o.o. („AIP”, poprzednia nazwa: Immoventures Sp. 
z o.o.) (głównym akcjonariuszem Spółki) umowy sprzedaży aktywów 
nieruchomościowych w postaci obligacji, akcji i udziałów na rzecz Spółki. Powyższe 
oznacza wykonanie przez obie spółki wyżej opisanej umowy zobowiązującej zawartej 
między nimi 31 października 2010 roku. Umowa zobowiązująca, traktowana przez 
Spółkę jako umowa znacząca, została szczegółowo opisana w Raporcie Bieżącym nr 
32/2010 z 2 listopada 2010 roku.  
 
Więcej informacji na temat tej transakcji zawartych jest w nocie 47 „Zobowiązania 
warunkowe” sprawozdania finansowego. 
 
 

11. Opis istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi 
 
 
Transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zaprezentowane w nocie 50 „Transakcje 
z podmiotami powiązanymi” sprawozdania finansowego. 
 
 
12. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z 

uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych 
poręczeniach i gwarancjach stanowiących co najmniej 10% kapitałów 
własnych emitenta 

 
Dnia 15 listopada 2010 r. została zawarta „Umowa zastawu rejestrowego na papierach 
wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego” pomiędzy Bankiem a MCI 
Fund Management Sp. z o. o. MCI.PrivateVentures S.K.A na mocy której: 

 bank udzielił firmie Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (poprzednia 
nazwa: Immoventures Sp. z  o.o.) limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 
23.640.493,49 PLN  (poprzednia wysokość limitu wg umowy wynosiła 
35.340.493,49 PLN, kwota została zmieniona aneksem we wrześniu 2011 r.) 

 wierzytelności Banku do wysokości 70.921.480,46 PLN (poprzednia wysokość 
wierzytleności wg umowy wynosiła 53.010.740,24 PLN, kwota została zmieniona 
aneksem we wrześniu 2011 r.) zabezpieczał będzie Zastaw Rejestrowy, 



 

19 

 

 Zastaw Rejestrowy stanowić będą posiadane przez Spółkę akcje 
zdematerializowane ABC Data S.A. w ilości 11.316.599 szt. o wartości 
nominalnej 11.316.599,00 PLN 

 dokonana została blokada akcji oraz zakaz zbywania i dalszego obciążania 
Przedmiotu Zastawu, którym są akcje ABC Data S.A. wskazane powyżej. 

Dnia 14 czerwca 2011 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy dokonał wpisu do 
rejestru zastawów. Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy dokonał zmiany wpisu w zakresie 
wysokości kwoty zabezpieczeni w dniu 17.01.2012 r. 
 
MCI Management S.A. udzieliła poręczenia pod kredyty udzielone przez Alior Bank S.A. 
na rzecz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podpisując 
„Oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego 
– poręczyciel” w dniu 19 sierpnia 2011 r. pod zabezpieczenie kredytu w kwocie 
39.700.000,00 zł udzielonego na rzecz Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. Bank może 
przeprowadzić egzekucję na podstawie tytułu egzekucyjnego w okresie 24 miesięcy od 
dnia rozwiązania umowy kredytowej do kwoty 79.400.000,00 zł. W dniu 30 września 
został podpisany aneks z Alior Bank S.A. zmieniający walutę udzielonego kredytu, tym 
samym wartość kredytu wynosi 9.040.191,28 EURO. Bank może przeprowadzić 
egzekucję do kwoty 18.080.382,56 EURO.  
 
Na dzień 30 czerwca 2012 i dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie występowały 
inne istotne pożyczki, poręczenia lub gwarancje udzielone przez MCI Management S.A., 
w szczególności jednostkom z nią powiązanym, których równowartość stanowi co 
najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 
 
Informacje na temat zaciągniętych przez MCI Management S.A. kredytów i pożyczek 
zawiera nota 40 sprawozdania finansowego  „Kredyty i pożyczki”. 
 
13. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich 

wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze 
szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych 
jednostkom powiązanym emitenta 

 
Informacje na temat udzielonych pożyczek zawiera nota 23 pt. „Należności handlowe 
oraz pozostałe należności”. 
 
Na 30 czerwca 2012 r. MCI Management SA nie udzieliła poręczeń i gwarancji 
podmiotom powiązanym. Informacje na temat pozostałych poręczeń i gwarancji zawarte 
są w nocie 48 sprawozdania finansowego. 
 
14. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z 

innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i 
zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości 
niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych 
dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich 
finansowania 

 
Informacje dotyczące powiązań organizacyjno-kapitałowych oraz inwestycji w MCI 
Management S.A. zostały opisane w sprawozdaniu finansowym. 
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15. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

 
Odszkodowanie JTT 
 
W dniu 2 października 2006 r. pełnomocnicy MCI Management S.A. złożyli w Sądzie 
Okręgowym we Wrocławiu pozew przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę 38.512 tys. 
PLN z tytułu poniesionych strat oraz utraconych korzyści przez MCI Management S.A. 
jako akcjonariusza JTT Computer S.A., powstałych w wyniku bezprawnego działania 
organów skarbowych. Złożony pozew był kolejnym krokiem po złożonym w dniu 8 
czerwca 2006 r. wniosku do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział I 
Cywilny o zawezwanie Skarbu Państwa - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we 
Wrocławiu do próby ugodowej w sprawie o zapłatę ww. należności oraz wyznaczenie 
posiedzenia Sądu celem przeprowadzenia postępowania pojednawczego. Propozycja 
ugodowa przedstawiona przez MCI Management S.A. została odrzucona przez 
Prokuratorię Generalną. 
 
W dniu 8 listopada 2006 r. został doręczony do kancelarii prawnej, reprezentującej MCI, 
nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydany w dniu 31 października 2006 r. 
przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny (syg. akt INc332/06). Był on 
wynikiem rozpatrzenia przez Sąd pozwu złożonego przez MCI w dniu 2 października 
2006 r. Zgodnie z ww. nakazem Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej 
we Wrocławiu został zobowiązany do zapłaty 38.512.000 PLN, tj. pełnej kwoty 
roszczenia, wraz z ustawowymi odsetkami od ww. kwoty (liczonych od dnia 8 czerwca 
2006 r. do dnia zapłaty) oraz 53.815 PLN tytułem kosztów procesu, w terminie dwóch 
tygodni (do dnia 22 listopada 2006 r.) albo wniesienia w ww. terminie sprzeciwu do 
nakazu zapłaty. Nakaz nie jest jeszcze prawomocny i nie może stanowić tytułu 
zabezpieczenia, wobec wydania go w postępowaniu upominawczym. Zgodnie z art. 505 
§1 k.p.c. w razie wniesienia przez Skarb Państwa sprzeciwu, nakaz zapłaty straci moc, a 
Sąd zarządzi doręczenie sprzeciwu MCI wraz z wezwaniem na rozprawę w 
wyznaczonym terminie. 
 
W dniu 3 lutego 2007 r. Zarząd MCI Management SA poinformował, iż w dniu 02 lutego 
2007 r. pełnomocnicy reprezentujący MCI (Consortio LEX Konsorcjum Prawnicze) 
otrzymali postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie (sygn. akt C I 
1004/06) z powództwa MCI Management S.A. przeciwko Skarbowi Państwa – 
Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu o zapłatę 38.512 tys. PLN z tytułu 
poniesionych strat oraz utraconych korzyści przez MCI jako akcjonariusza JTT Computer 
SA, powstałych w wyniku bezprawnego działania organów skarbowych. 
Sąd postanowił skierować strony do mediacji jednocześnie wyznaczając mediatora z 
Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie oraz określić czas mediacji na okres 
jednego miesiąca.  
MCI z zadowoleniem przyjęło próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu, zgodnego z 
reprezentowanym dotychczas stanowiskiem, którego wyrazem było poprzedzające 
złożenie pozwu zawezwanie do ugody, niestety odrzucone przez pełnomocników Skarbu 
Państwa. MCI, wyrażając poprzez Consortio LEX zgodę na zapoznanie się z aktami 
sprawy przez mediatora, potwierdziło niniejszym wolę zawarcia kompromisu w czasie 
wskazanym przez Sąd. 
 
W dniu 28 lutego 2007 r. Zarząd MCI Management S.A. poinformował, iż w dniu 27 
lutego 2007 r. otrzymał od pełnomocników reprezentujących MCI (Consortio LEX 
Konsorcjum Prawnicze) informację o zawiadomieniu z Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
w sprawie (sygn. akt C I 1004/06) z powództwa MCI Management S.A. przeciwko 
Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu o zapłatę 
38.512 tys. PLN z tytułu poniesionych strat oraz utraconych korzyści przez MCI jako 
akcjonariusza JTT Computer SA, powstałych w wyniku bezprawnego działania organów 
skarbowych. 
Pomimo przyjęcia przez MCI propozycji Sądu w sprawie skierowania stron do mediacji w 
celu rozstrzygnięcia sporu, Prokuratoria Generalna, w imieniu pozwanego Skarbu 
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Państwa nie wyraziła zgody na prowadzenie mediacji. Dlatego też Sąd Okręgowy we 
Wrocławiu wyznaczył termin pierwszej rozprawy w marcu 2007 roku. W ramach 
toczącego się procesu w I instancji przesłuchani zostali wszyscy świadkowie oraz strona 
powodowa. 
 
W dniu 31 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy we Wrocławiu 
wydał postanowienie o powołaniu biegłych z Zakładu Inwestycji i Wyceny 
Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego celem zbadania związków przyczynowo-
skutkowych pomiędzy decyzją Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu a upadłością 
JTT Computer SA i utratą korzyści przez MCI jako akcjonariusza JTT. Wyrok 
spodziewany jest w pierwszej połowie 2009 r.  
 
W czerwcu 2009 r. Sąd dopuścił ekspertyzę przygotowaną przez zespół biegłych z 
Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, z której 
wynika, że istniał silny związek przyczynowy pomiędzy nałożeniem obowiązku zapłaty a 
pogorszeniem sytuacji finansowej JTT Computer SA i można jednoznacznie wskazać, że 
była to co najmniej jedna z głównych przyczyn ogłoszenia upadłości spółki w styczniu 
2004. Biegli ustalili między innymi, że pomiędzy nałożeniem wymienionego obowiązku 
zapłaty a pogorszeniem sytuacji finansowej JTT Computer SA istniał silny związek 
przyczynowy i można jednoznacznie wskazać, że była to co najmniej jedna z głównych 
przyczyn ogłoszenia upadłości w styczniu 2004. Z kolei biegli nie dopatrzyli się, aby 
czynności związane z nieutworzeniem rezerw przez JTT Computer SA na poczet ryzyka 
związanego z nałożeniem obowiązku zapłaty wymienionej kwoty 10,5 mln PLN 
przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej. Podobnie w zakresie prowadzonych 
zmian organizacyjnych nie można mówić, iż miały miejsce „niekorzystne decyzje 
inwestycyjne”. W ramach rozszerzenia opinii o pytania dotyczące wpływu sytuacji 
makroekonomicznej na sytuację finansową i upadłości JTT Computer SA, autorzy 
stwierdzili, że „jakakolwiek sytuacja w gospodarce światowej, regionalnej i lokalnej 
podobnie jak koniunktura branżowa, wpływają na warunki prowadzenia działalności 
przez podmioty gospodarcze, to stanowią one jednolite środowisko dla wszystkich 
spółek. Elementem zaburzającym konkurencję stanowiła przy tym indywidualna decyzja 
organu podatkowego, w wyniku której Spółka została pozbawiona możliwości 
normalnego funkcjonowania na rynku. 
 
Dnia 24 lutego 2010 r. zakończył się trwający prawie trzy i pół roku proces. 
 
W dniu 15 marca 2010 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w sprawie z 
powództwa MCI przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej 
we Wrocławiu (sygn. akt: I C 1004/06) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Spółki 
kwotę 38.512.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 do dnia 
zapłaty (na dzień ogłoszenia wyroku odsetki wyniosły 17.429.000 PLN).  
 
Należność została zasądzona tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę w związku 
z utratą wartości posiadanych przez MCI Management S.A. akcji spółki JTT Computer 
S.A. która została doprowadzona do upadłości na skutek błędnych i podejmowanych z 
naruszeniem prawa decyzji organów podatkowych.  
 
Tym samym Sąd podzielił w pełni stanowisko Spółki wyrażone w pozwie i prezentowane 
podczas procesu zarówno co do zasady jak i kwoty roszczenia. Wyrok, który zapadł w 
pierwszej instancji, nie był prawomocny, a przedstawiciele reprezentującej Skarb 
Państwa Prokuratorii Generalnej złożyli apelację od wyroku.  
 
W wyniku złożonej apelacji od wyroku w pierwszej instancji (Sądu Okręgowego we 
Wrocławiu Wydział I Cywilny) przez przedstawicieli reprezentującej Skarb Państwa 
Prokuratorii Generalnej w dniu 6 sierpnia 2010 r. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie 
z powództwa MCI przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli 
Skarbowej we Wrocławiu. W dniu  15 marca 2010 roku Sąd Okręgowy zasądził od 
Skarbu Państwa na rzecz Spółki kwotę 38.512.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi 
od dnia 8 czerwca 2006 do dnia zapłaty (na dzień ogłoszenia wyroku odsetki wyniosły 
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17.429.000 PLN). Należność została zasądzona tytułem odszkodowania za poniesioną 
szkodę w związku z utratą wartości posiadanych przez MCI Management S.A. akcji 
spółki JTT Computer S.A. która została doprowadzona do upadłości na skutek błędnych 
i podejmowanych z naruszeniem prawa decyzji organów podatkowych. Tym samym Sąd 
podzielił w pełni stanowisko Spółki wyrażone w pozwie i prezentowane podczas procesu 
zarówno co do zasady jak i kwoty roszczenia. 
Wyrok, który zapadł w pierwszej instancji nie był prawomocny, a przedstawiciele 
reprezentującej Skarb Państwa  Prokuratorii Generalnej złożyli apelację od wyroku. 
W dniu 6 sierpnia 2010 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zdecydował o skierowaniu 
pytania prawnego do Sądu Najwyższego czy akcjonariusz może dochodzić 
odszkodowania za upadłość firmy. Tym samym nie zapadło ostateczne orzeczenie w 
sprawie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2010 r., o 
którym Spółka informowała w raporcie Bieżącym nr 9/2010 z dnia 16 marca 2010 roku. 
 
W dniu 15 listopada 2010 roku Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym na 
posiedzeniu jawnym odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie toczącej się z powództwa MCI Management SA 
przeciwko Skarbowi Państwa, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 
30/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku. Powodem takiego stanowiska były nieusuwalne 
braki w treści postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w którym ww. zapytanie 
zostało zawarte (brak podpisu całego, trzyosobowego składu orzekającego).  
 
Na skutek apelacji pozwanego, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 12 kwietnia 2011 roku, w 
sprawie o sygn. akt I ACa 719/10, zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu i 
zasądził na rzecz Spółki od Skarbu państwa kwotę 28 904 888,00 zł wraz z odsetkami 
ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty. Wyrok Sądu Apelacyjnego 
jest prawomocny, ale każdej ze stron sporu przysługuje jeszcze prawo do wniesienia 
skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego od orzeczonego wyroku Sądu Apelacyjnego. W 
dniu 23 maja 2011 roku wyrok Sądu Apelacyjnego został wykonany w całości przez 
Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. Dokonana zapłata należności głównej, odsetek 
ustawowych i kosztów procesu to kwota 46 555 217,00 zł.  
 
MCI Management S.A. informowała o fakcie wydania wskazanego wyżej wyroku Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu w Raporcie Bieżącym Nr 14/2011 z 12 kwietnia 2011 roku 
oraz o jego wykonaniu przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w Raporcie 
Bieżącym Nr 19/2011 z dnia 23 maja 2011 roku. 
 
Spółka w dniu 8 lipca 2011 roku wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu 
Apelacyjnego, domagając się zmiany wyroku Sądu Apelacyjnego przez sąd kasacyjny 
lub uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania. Zgodnie ze skargą kasacyjną Spółka 
domaga się zasądzenia kwoty 9.607.112,00 zł, to jest kwoty w jakiej zostało oddalone 
powództwo przez Sąd Apelacyjny, a także domaga się nowego rozstrzygnięcia o 
kosztach procesu. Skarb Państwa wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu 
Apelacyjnego w dniu 20 lipca 2011 roku, domagając się alternatywnie uchylenia wyroku 
Sądu Apelacyjnego w całości i przekazania do ponownego rozpoznania przez Sąd 
Apelacyjny albo zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa Spółki w części w 
jakiej nie zostało uprzednio oddalone przez Sąd Apelacyjny.  
 
Zarząd MCI Management S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2012 roku powziął 
informację o wydaniu przez Sąd Najwyższy wyroku w sprawie złożonych przez MCI 
Management S.A. oraz przez Skarb Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we 
Wrocławiu, skarg kasacyjnych od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wydanego 
w dniu 12 kwietnia 2011 roku w sprawie z powództwa MCI Management S.A. przeciwko 
Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (sygn. akt: I 
ACa 719/10). 
 
Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przyznający MCI 
Management SA kwotę odszkodowania od Skarbu Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej we Wrocławiu w kwocie 28.904.888,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 
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dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty oraz przekazał sprawę do ponownego 
rozpoznania. Ponadto Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną MCI Management S.A., 
która wnosiła o zasądzenie na jej rzecz dodatkowej kwoty odszkodowania w kwocie 
9.607.112,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia 
zapłaty. 
 
W dniu 9 lipca 2012 r. spółka MCI Management S.A.  otrzymała pismo z Urzędu 
Skarbowego w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2012 r. 
uchylającym wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2011 r. 
wzywające do zapłaty kwoty 46.555.217,94 zł. tytułem należności głównej 
(28.904.888,00 zł.), odsetek ustawowych (17.508.838,94 zł.) oraz tytułem kosztów 
procesowych (141.491,00 zł.).  
 
W drodze uchwały z dnia 16 lipca 2012 r. Zarząd Spółki MCI Management S.A. podjął 
decyzję o zaniechaniu zwrotu odszkodowania do Skarbu Państwa do czasu kolejnej 
rozprawy z postępowaniu. Po odbyciu kolejnej rozprawy w tej sprawie Zarząd 
przeanalizuje sytuację i podejmie kolejną decyzję. 
 
Powyższa decyzja Zarządu została poprzedzona zasięgnięciem 3 opinii prawnych: 
CWW Kancelaria Prawnicza Sp. k. (ul. Włodkowica 10/11, Wrocław), Kwaśnicki, Wróbel 
& Partnerzy (ul. Wilcza 46, Warszawa), Salans – Kancelaria Prawnicza (Rondo ONZ 1, 
Warszawa) w zakresie obowiązku zwrotu spełnionego świadczenia w przypadku 
uchylenia wyroku, który był podstawa zapłaty.  
 
Z wyżej wymienionych opinii wynika między innymi: 

 Świadczenie spełnione dobrowolnie przez Skarb Państwa na podstawie 
prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego jest świadczeniem należnym 
również w dacie wyroku Sądu Najwyższego uchylającego ten pierwszy, 

 MCI nie jest zobowiązana do zwrotu świadczeń na rzecz Skarbu Państwa, 

 Uchylenie przez Sąd najwyższy w dniu 22 czerwca 2012 r. wyroku Sądu 
Apelacyjnego nie rodzi po stronie MCI obowiązku dokonania zwrotu świadczenia 
ponieważ uchylenie wyroku Sadu Apelacyjnego nie jest równoznaczne z 
ostatecznym odpadnięciem podstawy świadczenia, co prowadzi do konkluzji , iż 
świadczenie aktualnie nie może zostać uznane za nienależne i tym samym brak 
jest obowiązku jego zwrotu. Obowiązek taki mógłby powstać dopiero w 
przypadku prawomocnego oddalenia powództwa MCI. 

 
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała uzasadnienia wyroku 
Sądu Najwyższego jak również nie odbyło się ponowne posiedzenie Sądu Apelacyjnego 
w tej sprawie. 
 
Pozew wzajemny – roszczenia odszkodowawcze 

W dniu 2 kwietnia 2011 roku MCI Management S.A. otrzymała pismo z dnia 24 marca 
2011 roku, w którym Anna Hejka (były członek Zarządu Emitenta) pismem z 24 marca 
2011 roku (otrzymane przez Emitenta 2.04.2011 r.) wezwała Spółkę do zapłaty na jej 
rzecz kwoty 30 000 000,00 zł jako roszczenia odszkodowawczego, mającego związek z 
usługami świadczonymi przez Annę Hejka w związku z inwestycją Emitenta w spółkę 
ABC Data S.A. Anna Hejka opiera swoje roszczenia wobec Spółki zarówno na 
podstawie nie wykonanych przez Emitenta zobowiązań kontraktowych, jak i zachowań 
deliktowych (niedozwolonych) skutkiem których została pozbawiona należnych jej premii 
za sukces. Anna Hejka wyznaczyła termin do 30 czerwca 2011 roku na wykonanie jej 
wezwania przez Spółkę. MCI Management S.A. pismem z 29 czerwca 2011 roku 
odmówiła zapłaty roszczeń wywodzonych przez Annę Hejka, zarzucając jej żądaniem 
brak podstawy faktycznej jak również jakiejkolwiek podstawy prawnej.  

 
W dniu 31 sierpnia 2011 roku Spółka MCI SA wniosła (sygn. I C 1785/11) do Sądu 
Okręgowego w Płocku pozew o zapłatę przez Annę Hejka kwoty 250.524,00 zł wraz z 
odsetkami ustawowymi od kwot i dat wskazanych w pozwie. Na dochodzoną w pozwie 
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kwotę składają się następujące należności: kwota 107.348,83 zł dochodzona od Anny 
Hejka tytułem nie zwróconej Spółce zaliczki wypłaconej Annie Hejka na poczet 
wynagrodzenia i wydatków oraz kwota 143.127,60 zł tytułem kary umownej należnej 
Spółce na podstawie umowy zawartej z Anna Hejka w 2006 roku. Do dnia publikacji 
sprawozdania Spółka nie otrzymała odpowiedzi na pozew ani nie odbyła się żadna 
rozprawa sądowa w przedmiotowej sprawie.   
 

W dniu 31 sierpnia 2011 roku Spółka wniosła (sygn. I C 231/11) do Sądu Rejonowego w 
Żyrardowie I Wydział Cywilny pozew przeciwko Annie Hejka o stwierdzenie przez Sąd 
obowiązku Anny Hejka do złożenia oświadczenia woli wraz wnioskiem o zabezpieczenie 
roszczenia niepieniężnego przed wszczęciem postępowania. Wartość przedmiotu sporu 
została określona przez Spółkę na kwotę 58.341,00 zł. Treścią oświadczenia woli 
wymaganego od Anny Hejka ma być jej zobowiązanie do sprzedaży na rzecz Alternative 
Investment Partners Sp. z o.o. 46.470 akcji Emitenta serii „H”. Przedmiotem 
zabezpieczenia powództwa miałoby być postanowienie sądu zakazujące Annie Hejka 
zbywania lub obciążania 46.470 akcji serii „H” zapisanych na jej rachunku papierów 
wartościowych. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała 
odpowiedzi na pozew ani nie odbyła się żadna rozprawa sądowa w przedmiotowej 
sprawie.  

W dniu 27 stycznia 2012 r. Spółka uzyskała informację, iż w dniu 29 grudnia 2011 r. pani 
Anna Hejka wniosła do właściwego sądu zawezwanie Spółki do próby ugodowej. 
Przedmiotem roszczenia jest kwota w wysokości 30 000 000 zł z tytułu wynagrodzenia z 
prace objęte umową zawartą pomiędzy Spółką a Anną Hejką oraz odszkodowania za 
nienależyte wykonywanie zawartej umowy, wypełniające także znamiona deliktu.  

W dniu 10 lutego 2012 roku Anna Hejka wniosła pozew wzajemny do Sądu Okręgowego 
w Płocku wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Poprzez pozew pani 
Anna Hejka wniosła o zasądzenie od MCI Management SA kwoty 15.803.295 zł., 
zasądzenie od MCI Management S.A. zwrotu kosztów procesu. 

W dniu 28 lutego 2012 miało miejsce spotkanie z pełnomocnikiem pani Anny Hejki w 
postępowaniach zawisłych w: 
 

 Sądzie Okręgowym  w Płocku (sygn. akt I  C 1785/11; pozew o zapłatę) – tu: 
pozew wzajemny pozwanej A. Hejki (wartość przedmiotu sporu 15.803.295 zł), 

 Sądzie Rejonowym w Żyrardowie (sygn. akt I C 231/11; pozew o stwierdzenie 
obowiązku złożenia oświadczenia woli) – tu: zażalenie A. Hejki na postanowienie 
o udzieleniu zabezpieczenia. 

 Sądzie Okręgowym w Warszawie Sąd Gospodarczy (sygn. akt XX GC 531/11; 
pozew o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwał  Walnego 
Zgromadzenia MCI Management S.A.) – postępowanie zakończone w I instancji. 

 
Spotkanie obejmować miało zasadniczo przedstawienie konkretnych propozycji 
ugodowych głoszonych przez pełnomocnika A. Hejki oraz ewentualną dyskusję nad nimi. 
Spotkanie nie przyniosło żadnych ustaleń. 
 

W dniu 12 lutego 2012 r. Anna Hejka złożyła wniosek o zwolnienie z kosztów 
procesowych w sprawie prowadzonej w Sądzie Okręgowych w Płocku. Pismem 
procesowym z dnia 11 maja 2012 r. spółka MCI Management S.A. wniosła o oddalenie 
wniosku Anny Hejki o zwolnienie od kosztów sądowych złożonego wraz z pozwem 
wzajemnych w dniu 10 lutego 2012 r. przez wzgląd na bezsprzeczne niewypełnienie 
przesłanej zwolnienia od kosztów sądowych. 

W czerwcu 2012 r. spółka MCI Management S.A. powzięła informację, iż Sąd oddalił 
wniosek Anny Hejki o zwolnieniu od kosztów sądowych. Zażalenie Anny Hejki na 
postanowienie odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych wpłynęło do Sądu w dniu 
1 czerwca 2012 r. Dopóki zażalenie nie zostanie rozpatrzone, termin kolejnej rozprawy 
nie zostanie wyznaczony. 
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W opinii Spółki zgłaszane przez Annę Hejka roszczenie jest całkowicie bezpodstawne i 
nie znajduje potwierdzenia w łączących strony stosunkach faktycznych i prawnych. 

W dniu 13 czerwca 2012 r. Spółka powzięła informację o terminie przesłuchania MCI 
Management S.A. w sprawie odnośnie zaliczek (sygn.. I C 231/11 - o stwierdzenie przez 
Sąd obowiązku Anny Hejka do złożenia oświadczenia woli wraz wnioskiem o 
zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego przed wszczęciem postępowania) 
wyznaczonym na 31 sierpnia 2012 r. 

W dniu 2 lipca spółka powzięła informację o złożonym przez pełnomocnika Anny Hejka 
pisma ( syng. I C 231/11) wnosząc o oddalenie powództwa. 

W dniu 24 lipca 2012 r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Okręgowy w Płocku 
wycznaczył posiedzenie w sprawie powództwa MCI Management S.A. przeciwko Annie 
Hejka na dzień 10 września 2012 r. (I C 1785/11 – pozew o zapłatę należności przez 
Annę Hejka). 

Wyrok oddalający powództwo A.Hejka stwierdzający nieważność uchwał Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MCI Management S.A. 

 

W dniu 17 sierpnia 2011 r. Spółka powzięła informację o wniesieniu pozwu z dnia 10 
sierpnia 2012 r. przez Annę Hejka do Sądu Okręgowego w Warszawie o stwierdzenie 
nieważności bądź uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki MCI Management 
S.A z dnia 30 czerwca 2011 roku. Zdaniem Powódki uchwały Walnego Zgromadzenia 
naruszają przepisy art. 420 § 2 k.s.h., natomiast uchwały zatwierdzające sprawozdanie 
jednostkowe Spółki oraz sprawozdanie skonsolidowane, jak również uchwała o podziale 
zysku Spółki za rok obrotowy 2010r. – przepisy art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W 
uzasadnieniu Powódka uznała, że głosowanie nad wyborem Przewodniczącego w jej 
uznaniu był jawny, natomiast sprawozdanie za 2010 rok nie uwzględniło roszczenia 
Powódki. Zarząd MCI stoi na stanowisku, że stanowisko Anny Hejki w kwestii 
nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku nie jest 
zasadne. 

W dniu 17 sierpnia 2011 r. Spółka otrzymała pozew z dnia 29 lipca 2011 r., w którym 
akcjonariusz Anna Hejka wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko MCI 
Management S.A. pozew o unieważnienie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
podjętych 30 czerwca 2011 roku o numerach: 05/ZWZ/2011, 07/ZWZ/2011, 
08/ZWZ/2011, 19/ZWZ/2011, 20/ZWZ/2011, 21/ZWZ/2011 oraz 22/ZWZ/2011, 
domagając się jednocześnie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia o numerach: 
07/ZWZ/2011, 08/ZWZ/2011, 19/ZWZ/2011 i 20/ZWZ/2011, jeżeli sąd nie znajdzie 
podstaw do ich unieważnienia. W odpowiedzi na pozew Spółka wniosła o zwrot pozwu 
albo o oddalenie pozwu w całości jako bezzasadnego. Sąd Okręgowy w Warszawie nie 
wyznaczył jeszcze terminu rozprawy w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z wyrokiem z dnia 10 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w 
całości powództwo Anny Hejki, w którym domagała się ona stwierdzenia nieważności 
w/w uchwał. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny. 

 

Kara KNF 
 
W dniu 24 listopada 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego decyzją 
(DPO/A2/476/57/25/09/10/EM) nałożyła na MCI Capital TFI karę w wysokości: 

 50.000 zł za naruszenie interesu uczestnika MCI.PrivateVentures FIZ; 

 50.000 zł za naruszenie przez MCI.PrivateVentures FIZ przepisów statutu. 
 
MCI Capital TFI S.A. założyło z siedzibą we Wrocławiu fundusz MCI.PrivateVentures 
FIZ, którym zarządza i który reprezentuje wobec osób trzecich. W skład subfunduszu 
MCI.TechVentures 1.0 wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ 
wchodziły akcje spółki S4E S.A. z siedziba w Krakowie, której akcje są przedmiotem 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Akcje Spółki zostały wniesione 
do Funduszu tytułem opłacenia ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii A 
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związanych z subfunduszem, co było zgodne z art. 7 Ustawy o funduszach 
inwestycyjnych oraz art. 11 ust. 4 statutu Funduszu.  
W dniu 1 czerwca 2001 r.  została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy MCI 
Management S.A., ówczesnymi akcjonariuszami spółki S4E S.A. oraz spółką S4E S.A. 
W umowie inwestycyjnej sygnatariusze wyrazili wolę wspólnej realizacji inwestycyjnej, 
mającej na celu pozyskanie dla Spółki inwestora strategicznego oraz środków 
finansowych zapewniających rozwój Spółki. Działania, które miały zostać podjęte w 
wyniku zawarcia  tejże umowy, miały umożliwić Spółce uzyskanie pozycji wiodącego 
integratora i dystrybutora systemów archiwizacji danych oraz matryc dyskowych. W 
związku z realizacją przedmiotu umowy inwestycyjnej, MCI Management S.A. nabyła 
akcje Spółki w warunkach określonych w umowie inwestycyjnej. Jednym z założeń 
umowy inwestycyjnej było wprowadzenie w Spółce programu opcji menedżerskich. 
Następnie zostały podpisane dwa kluczowe aneksy do umowy inwestycyjnej: 

 Aneks numer 03/2007 z dnia 5 czerwca 2007 roku, który dotyczył określenia 
podstawowych założeń wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku 
regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu. W §6 Aneksu 1 opisano 
podstawowe założenia programu motywacyjnego, który miał zostać uruchomiony 
w Spółce. 

 Aneks numer 06/2007 z dnia 23 lipca 2007 r.  
 
Po skutecznym wprowadzeniu akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu 
NewConnect umowa inwestycyjna uległa rozwiązaniu, przy czym postanowienia §6 
Aneksu 1 nadal obowiązywały strony umowy inwestycyjnej.  
W grudniu 2007 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy MCI Fund Management Sp. z 
o.o. MCI PrivateVentures S.K.A., Funduszem MCI.PrivateVentures FIZ działającym na 
rzecz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, spółką S4E S.A. oraz ówczesnymi 
akcjonariuszami spółki S4E. Przedmiotem porozumienia było uregulowanie kwestii 
związanych z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego opartego na opcjach 
menedżerskich oraz uregulowanie kwestii związanych z planami odnośnie akcji S4E 
posiadanych w dniu zawarcia porozumienia. 
 
Zgodnie z treścią porozumienia, posiadane przez MCI Management S.A. akcje S4E 
zostały przeniesione do MCI Fund Management Sp. z o.o. MCI PrivateVentures S.K.A. 
celem pokrycia obejmowanych przez MCI Management S.A. akcji MCI Fund 
Management Sp. z o.o. MCI PrivateVentures S.K.A. Następnie, po nabyciu akcji S4E 
S.A. przez MCI SKA, MCI Fund Management Sp. z o.o. MCI PrivateVentures S.K.A. 
przeniosła posiadane akcje do Funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. Tytułem dokonam 
wpłat na emitowane przez ten fundusz certyfikaty inwestycyjne serii A związane z 
subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  
 
W ramach realizacji pierwszej transzy Programu motywacyjnego w dniu 16 października 
2008 roku fundusz MCI.PrivateVentures FIZ (działających na rzecz subfunduszu 
MCI.TechVentures 1.0) zawarł z pracownikami oraz członkami Zarządu spółki S4E S.A. 
umowy, na mocy których dokonana została sprzedaż akcji spółki S4E w łącznej 
wysokości 33.375 akcji po cenie nominalnej 1,00 zł. za jedną akcję. Na GPW papiery 
kosztowały wówczas ponad 8 zł.  
 
3 stycznia 2011 roku MC Capital TFI S.A. złożyło wniosek do Komisji Nadzoru 
Finansowego o ponowne rozpatrzenie sprawy twierdząc, iż Towarzystwo dokonało 
należytej staranności w realizacji celu inwestycyjnego Funduszu dokonując lokat. 
Decyzją KNF (DPO/A2/476/57/37/09/11/JM) z dnia 19 kwietnia decyzja z dnia 24 
listopada 2010 roku o nałożeniu kary została utrzymana. 
 
W dniu 12 maja 2011 r. Spółka zapłaciła karę w zawezwanej wysokości wraz z 
naliczonymi za 9 dni zwłoki odsetkami. Na decyzję KNF z dnia 19 kwietnia 2011 r. 
utrzymującą nałożenie kary na MCI Capital TFI S.A. Spółka złożyła w dniu 26 maja 2011 
r. skargę. Skarga została wniesiona za pośrednictwem KNF do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. W skardze wniesiono o stwierdzenie nieważności 
zaskarżonej decyzji, zasądzenie od KNF kosztów postępowania sądowego, w tym 
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kosztów zastępstwa procesowego oraz wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji. 
Dnia 26 października 2011 r. odbyła się rozprawa przez Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi MCI Capital TFI, na której zapadł 
wyrok (VI SA/Wa 1410/11) w sprawie oddalenia skargi MCI Capital TFI na decyzję KNF 
z dnia 19 kwietnia 2011 r.  
 
W dniu 8 stycznia 2012 r. MCI Capital TFI S.A. złożyła skargę kasacyjną od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2011 r. 
(VI SA/Wa 1410/11). 
 
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie odbyła się żadna rozprawa w tej 
sprawie. 
 
Wyrok w sprawie NSA w sprawie ze skargi MCI Management S.A. w przedmiocie 
podatku dochodowego od osób prawnych 
 

W dniu 5 kwietnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną 
spółki MCI Management S.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 r. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2010 r. 

WSA we Wrocławiu wyrokiem z dnia 26 lipca 2010 r. oddalił skargę MCI Management 
S.A. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2010 r. w 
przedmiocie prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.  

MCI Management S.A.  zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów osoby prawnej będącej wspólnikiem 
spółki komandytowo-akcyjnej do celów prowadzenia projektu wydzielając jeden ze 
swoich obszarów działalności w celu zwiększenia efektywności zarządzania majątkiem. 
Wg opinii Spółki przychód akcjonariusza powstaje w dacie wypłaty dywidendy. 

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2010 r. Minister Finansów uznał 
stanowisko strony za nieprawidłowe. Zgodnie z nią uzyskane przez spółkę 
komandytowo-akcyjną przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów 
podlegają rozliczeniu u jej wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w spółce, tj. 
odpowiednia część przychodów i kosztów spółki komandytowo-akcyjnej powinna zostać 
rozliczona u jej wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. 

Naczelny Sad Administracyjny rozpoznał skargę kasacyjną wniesioną przez spółkę w 
w/w przedmiocie, uchylił zaskarżony wynik w całości oraz uchylił zaskarżoną 
interpretację indywidualną  z dnia 29 stycznia 2010 r., stwierdzając iż przychód spółki 
kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega 
opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie 
uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. W wyroku Sąd powołał się na 
uchwałę siedmiu sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r. II FPS 1/11.  

 
Postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na MCI Capital TFI S.A. kary 
administracyjnej 
 
W dniu 6 sierpnia 2012 r. odbyła się rozprawa administracyjna w postępowaniu 
administracyjnym prowadzonym w przedmiocie nałożenia na MCI Capital TFI S.A. kary 
administracyjnej w związku z możliwością naruszenia przez Towarzystwo przepisów w 
sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i 
sytuacji finansowej towarzystw w zakresie nie przekazania informacji o wszczęciu 
postępowania sądowego w związku z wniesieniem przez MCI Management S.A. 
powództwa o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej w 
dniu 20 maja 2009 roku umowy objęcia przez Dorotę Nejman, Roberta Nejman i 
Dariusza Kowalskiego 300.000 akcji imiennych serii H w podwyższonym kapitale 
zakładowym Towarzystwa. 
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W 2012 roku nie toczyły się inne postępowania dotyczące zobowiązań albo 
wierzytelności MCI Management S.A. lub jednostki od niej zależnej, których wartość 
stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 

 
16. Emisja akcji i wykorzystanie przez emitenta wpływów z emisji 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała żadnej emisji nowych akcji. 
 
17. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
 
Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. upłynnia większość ze swoich należności oraz 
emituje obligacje. Środki w ten sposób pozyskane służą dokonywaniu dalszych 
inwestycji. Zarząd spółki zamierza kontynuować powyższą politykę. Wolne środki 
finansowe są lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe lub lokaty bankowe. W celu 
efektywnego zarządzania płynnością finansową Grupa MCI korzysta również z 
bieżących linii kredytowych na rachunkach bankowych. 
 
18. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych  
 
Grupa kapitałowa MCI Management SA zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie co 
najmniej 300 mln PLN w latach 2012-2013. W planach jest przeprowadzenie inwestycji w 
kwocie ok 100 mln PLN jeszcze w roku 2012r/ trwają zaawansowane prace nad dwoma 
projektami inwestycyjnymi w regionie. 
Ocena możliwości inwestycyjnych powinna być dokonana w oparciu o dwa czynnik 
dostęp do możliwości inwestycyjnych i projektów oraz możliwość ich sfinansowania. 
 
Z uwagi na doświadczenie i szeroką sieć kontaktów i partnerów Grupa MCI posiada 
bardzo duży dostęp do nowych projektów inwestycyjnych. Bardzo dynamiczny rozwój 
branży internetowej – stanowiącej główny segment zainteresowania Grupy – stwarza 
wiele możliwości inwestycyjnych.  W ocenie Zarządu dysponowanie płynnością bieżącą 
rzędu ok 250 mln PLN w Grupie (gotówka i promesy kredytowe) stawia MCI w 
uprzywilejowanej sytuacji wobec jej konkurentów i pozwoli wykorzystać rynkowy 
potencjał inwestycyjny. 
 

19. Wskazanie czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z 
działalności MCI Management SA w 2012 r.  

 
W 2012 r. w działalności MCI Management SA nie wystąpiły inne czynniki i nietypowe 
zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe poza rekordowym wyjściem z inwestycji 
odnotowanym w kwietniu 2012r i opisywanym szerzej w pkt 2 sprawozdania. 
 

20. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte 
wyniki w perspektywie kolejnego okresu  

 
Podstawowymi czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki Spółki w roku 2012 są 
zachowania kursów giełdowym oraz wyniki finansowe i operacyjne spółek portfelowych – 
obie te wartości wpłyną w istotny sposób na wartość posiadanych aktywów 
inwestycyjnych Grupy oraz wyniki Grupy i możliwości zbycia tych aktywów.  
Sytuacja na rynkach kapitałowych przekłada się na sytuację na rynkach długu i 
możliwość pozyskania finansowania na nowe inwestycje. 
 
21. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania MCI Management S.A.  
 
W  2012nr zakończono proces zmian w strukturze organizacyjnej MCI polegający 
rozdzieleniu działalności zarządzania aktywami i inwestowania w aktywa. Podmiotem 
dominującym grupy zarządzającej aktywami jest spółka Private Equity Managers S.A. 
(wcześniej pod nazwą MCI Partners S.A.). W grupie zarządzanej przez MCI Partners 
S.A. docelowo znajdzie się MCI Capital TFI S.A. oraz MCI Management Spółka akcyjna 
MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., do której MCI 
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Management S.A. wniosła zorganizowaną część przedsiębiorstwa odpowiedzialną za 
zarządzanie aktywami pod koniec 2010 r. 
MCI Management S.A. pozostało inwestorem i właścicielem dotychczasowego portfela 
(poprzez posiadane i nowo emitowane certyfikaty inwestycyjne funduszy). 
Utworzenie struktury MCI Partners miało na celu rozpoznanie wartości firmy 
zarządzającej, która dotychczas była rozwijana wewnętrznie w strukturach 
organizacyjnych MCI Management S.A. 
Podmiotem dominującym grupy MCI ( w tym także Private Equity Managers SA „PEM 
S.A.”) pozostaje na dzień 30 czerwca 2012r  MCI Management SA, który to podmiot jako 
główny akcjonariusz PEM S.A. wywiera dominujący wpływ na grupę zarządzającą.  
Spółka nie wyklucza jednak możliwości sprzedaży pewnego pakietu akcji PEM SA w 
przyszłości. 
 
22. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących MCI Management S.A.  
 
Zmiany w składzie Zarządu Spółki 
 
Zarząd rozpoczął rok 2012 w następującym składzie: 
 

 Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu 

 Konrad Sitnik – Wiceprezes Zarządu 

 Sylwester Janik –Członek Zarządu 

 Magdalena Pasecka – Członek Zarządu 
 
W dniu 14 sierpnia 2012 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja z dniem 15 sierpnia 2012 r. 
z udziału w Zarządzie MCI Management S.A. złożona przez Konrada Sitnika – 
Wiceprezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja Konrada Sitnika została uzasadniona zmiana 
planów osobistych i zawodowych. 
 
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu MCI 
Management S.A. przedstawiał się następująco: 
 

 Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu 

 Sylwester Janik – Członek Zarządu 

 Magdalena Pasecka – Członek Zarządu 
 
 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 
 
Rada Nadzorcza rozpoczęła rok 2012 w następującym składzie: 
 
 

 Hubert Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Wojciech Siewierski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Andrzej Olechowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Sławomir Lachowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Marek Góra – Członek Rady Nadzorczej. 
 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej od początku roku obrotowego do dnia publikacji 
sprawozdania finansowego: 
 

 w dniu 17 lutego 2012 r. otrzymał rezygnacje Pana Andrzeja Olechowskiego z 
członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona ze 
skutkiem na dzień 28 lutego 2012 r. Rezygnacja nie zawierała uzasadnienia. 

 w dniu 24 lutego 2012 r. otrzymał rezygnacje Pana Sławomira Lachowskiego z 
członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja nie zawierała 
uzasadnienia 
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 w dniu 28 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało 
do składu Rady Pana Jarosława Dąbrowskiego i Pana Dariusza Adamiuka 

 
Powołany Członek Rady Nadzorczej Pan Jarosław Dąbrowski złożył oświadczenie, że 
nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MCI Management S.A., nie jest 
wspólnikiem w konkurencyjnych wobec MCI Management S.A. spółkach cywilnych lub 
osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych 
konkurencyjnych w stosunku do MCI Management S.A. osób prawnych, oraz nie jest 
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o 
KRS. 
 
Jarosław Dąbrowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
Posiada również dyplom MBA oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i studiów, 
w tym na Edinburgh University Management School oraz University of Navarra w 
Barcelonie. 
Profesjonalną karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku. W latach 1992-1993 pracował 
w Urzędzie Rady Ministrów jako Dyrektor Biura Wiceprezesa Rady Ministrów ds. 
Gospodarczych. Od 1994 r. związany był z Grupą Raiffeisen. W latach 1995-1997 pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu Konsorcjum Raiffeisen Atkins i Prezesa Zarządu NFI Progress 
S.A z sukcesem wprowadzając do na GPW. Od 1997 do 2000 r. był członkiem Zarządu 
Raiffeisen Bank Polska S.A., a od 2001 do 2004 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu 
Raiffeisen Bank Polska S.A. W latach 2004-2009 Jarosław Dąbrowski pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu DnB NORD Bank Polska S.A. W 2007 r. przeprowadził fuzję DnB 
NORD Bank Polska S.A. oraz BISE Bank. W 2010 r. Jarosław Dąbrowski założył 
niezależną firmę finansową - Dąbrowski Finance. Aktualnie zasiada w Radach 
Nadzorczych Polskiego Banku Przedsiębiorczości oraz BPT Asset Management A/S. 
 
Powołany Członek Rady Nadzorczej Pan Dariusz Adamiuk złożył oświadczenie, że nie 
prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MCI Management S.A., nie jest 
wspólnikiem w konkurencyjnych wobec MCI Management S.A. spółkach cywilnych lub 
osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych 
konkurencyjnych w stosunku do MCI Management S.A. osób prawnych, oraz nie jest 
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o 
KRS. 
 
Pan Dariusz Adamiuk jest członkiem Rady Nadzorczej spółki MCI Partners SA (spółki 
zależnej w 100% od spółki MCI Management S.A.). 
Pan Dariusz Adamiuk ma ponad dwadzieścia cztery lata doświadczeń w zarządzaniu w 
sektorze usług finansowych, w obszarach Finansów Przedsiębiorstw (Corporate 
Finance), Bankowości Inwestycyjnej oraz Zarządzania Aktywami. Łączna wartość 
transakcji za które był bezpośrednio odpowiedzialny przekroczyła 8 mld dolarów. Łączna 
wartość aktywów zarządzanych to ponad 10 mld dolarów. Klasy aktywów, którymi się 
zajmował to: akcje notowane publicznie, instrumenty stałodochodowe, derywatywy stóp 
procentowych i walut, jak również aktywa alternatywne. W ostatnich latach coraz 
bardziej zaangażowany w fundusze private equity oraz w fundusze funduszy private 
equity w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach posowieckich. Wcześniej w swojej 
karierze, Dariusz Adamiuk był prezesem PZU Asset Management SA, wiceprezesem ds. 
inwestycji w PTE PZU SA, jak również prezesem ABN AMRO Corporate Finance Hoare 
Govett Ltd i szefem bankowości inwestycyjnej w ABN AMRO (Polska) SA i Senior 
Managerem, Corporate Finance w Price Waterhouse (Polska) SA. Obecnie jest 
członkiem Rady Dyrektorów w PJSC Universalna (Kijów), Członkiem Rady Nadzorczej 
MCI Partners SA (Warszawa), dyrektorem i członkiem zarządu Sàrl CE-EA (Fribourg), 
doradcą w Euro Private Equity SA (Genewa) i prezesem Euro-PE (CEE) Sp. z o.o. 
(Warszawa). Ukończył MBA, University of Auckland, School of Commerce & Economics i 
Graduate School of Business oraz posiada tytuł magistra inżyniera mechanika z 
Politechniki Warszawskiej, wydział SiMR. 
 
W zawiązku z powyższym, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady 
Nadzorczej przedstawia się następująco: 
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 Hubert Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Wojciech Siewierski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Jarosław Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Dariusz Adamiuk – Członek Rady Nadzorczej, 

 Marek Góra – Członek Rady Nadzorczej. 
 

23. Umowy zawarte między MCI Management SA a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z 
zajmowanego stanowiska  

 
Umowy zawarte między MCI Management SA a osobami zarządzającymi w 2012 roku 
nie przewidują rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia. 
 
 
24. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym 

wynikających z programów motywacyjnych (w pieniądzu, naturze lub innej 
formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i 
nadzorujących w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one 
zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy 
emitentem jest jednostka dominująca – oddzielnie informacje o wartości 
wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach 
jednostek podporządkowanych 

 
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. wynagrodzenia wypłacone netto 
oraz należne wynagrodzenia brutto Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej MCI 
kształtowały się w następujący sposób: 

 

Wypłacone 
wynagrodzenia 

netto w I półroczu 
2012, a należne za 

2011 

Wypłacone 
wynagrodzenia netto w  

I półroczu 2012, a 
należne za I półrocze 

2012 

Wypłacone 
zaliczki  na 

wynagrodzenia 
netto w I półroczu 

2012, do 
rozliczenia w 2012 

 

w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN 

Zarząd, w tym: 0 309 170 

   - Tomasz Czechowicz** - 5 20 

   - Konrad Sitnik - 96 - 

   - Sylwester Janik - 143 150 

   - Magdalena Pasecka - 65 - 

Rada Nadzorcza, w 
tym: 

10 24 0 

   - Hubert Janiszewski 2 7 - 

   - Marek Góra 2 4 - 

   - Wojciech Siewierski** 2 3 - 

   - Andrzej Olechowski* 2 0 - 

   - Sławomir Lachowski* 2 0 - 

   - Jarosław Dąbrowski - 4 - 

   - Dariusz Adamiuk** - 6 - 

Razem 10 333 170 

 
* Członkowie Rady Nadzorczej, którzy w ciągu roku 2012 oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania 

nie pełnią funkcji Członków Rady Nadzorczej MCI Management S.A. 
** w tym za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w MCI Partners S.A.  

 
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. kwoty świadczeń dodatkowych 
przyznanych i wypłaconych brutto Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej MCI 
kształtowały się w następujący sposób: 
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świadczenia  brutto wpłacone w formie 
pieniężnej w I półroczu 2012 

 - ryczał samochodowy 

 

w tys. PLN 

Zarząd, w tym: 18 

   - Tomasz Czechowicz** - 

   - Konrad Sitnik - 

   - Sylwester Janik 18 

   - Magdalena Pasecka - 

Rada Nadzorcza, w tym: 0 

   - Hubert Janiszewski - 

   - Marek Góra - 

   - Wojciech Siewierski** - 

   - Andrzej Olechowski* - 

   - Sławomir Lachowski* - 

   - Jarosław Dąbrowski - 

   - Dariusz Adamiuk** - 

Razem 18 

 
* Członkowie Rady Nadzorczej, którzy w ciągu roku 2012 oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania 

nie pełnią funkcji Członków Rady Nadzorczej MCI Management S.A. 
** w tym za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w MCI Partners S.A 

 
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Spółka ani nie przyznała ani też 
nie wyemitowała akcji w ramach programów motywacyjnych Członkom Zarządu i Rady 
Nadzorczej MCI Management S.A. 
 
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Członkowie 
Zarządu i Rady Nadzorczej MCI Management SA nie otrzymali żadnych dodatkowych i 
innych niż powyższe wynagrodzeń lub nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach MCI 
Management S.A. 

 
 
25. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących MCI Management 

S.A. 
 
Według stanu wiedzy MCI Management S.A. na dzień 29 sierpnia 2012 r. liczba akcji 
posiadanych przez osoby zarządzające Spółką przedstawia się następująco: 
 
Zarząd: 
 
 Liczba posiadanych 

akcji 
Liczba przyznanych 

akcji w ramach 
programu opcji 

Zmiana w 
stosunku do 

poprzedniego 
kwartału 

Tomasz Czechowicz 487 909 - - 

Konrad Sitnik 155 950 - - 

Magdalena Pasecka 8 796 - - 

Sylwester Janik 26 364 - - 
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Rada Nadzorcza: 
 Liczba posiadanych 

akcji 
Liczba przyznanych 

akcji w ramach 
programu opcji 

Zmiana w 
stosunku do 

poprzedniego 
kwartału 

Hubert Janiszewski 21 467 - - 

Marek Góra - - - 

Wojciech Siewierski 15 681 - - 

Jarosław Dąbrowski - - - 

Dariusz Adamiuk 
 

8 184 - - 

26. Znaczni akcjonariusze 
 
Według stanu wiedzy MCI Management SA na dzień publikacji niniejszego 
sprawozdania wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
przedstawia się następująco:  
 

Nazwa akcjonariusza 
Liczba 

posiadanych 
akcji 

Liczba 
posiadanych 

opcji 

% 
posiadanych 

głosów(*) 

Zmiana w 
stosunku do 

poprzedniego 
kwartału w 

liczbie akcji 

Alternative Investment 
Partners Sp. z o.o. 

27 971 708 - 44,86% 0 

Fundusze związane z 
Quercus Towarzystwo 
Funduszy 
Inwestycyjnych 
S.A.(**) 

3 292 134  5,28% 0 

 
(*) - % posiadanych głosów w ogólnej liczbie głosów, zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej  i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 
dnia 29 lipca 2005 r. [Dz.U. Nr 184, poz. 1539] z późniejszymi zmianami 
(**) - MCI Management S.A. została poinformowana przez akcjonariusza (fundusze związane z Quercus 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działającew imieniu zarządzanych Funduszy Inwestycyjnych – 
Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu) o przekroczeniu 
progu 5% ogólnej liczby głosów w dniu 24 kwietnia 2012 roku, którą to informację przekazała w Raporcie 
Bieżącym numer 29/2012. 

 
27. Informacja o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany 

w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i 
obligatariuszy 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MCI Management S,A. w dniu 05 czerwca 2012 
r., mając na względzie treść Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu Motywacyjnego na rok 2012 dla niektórych 
Członków Zarządu Spółki, podjęło Uchwałę nr 19/ZWZ/2012 w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii „I” oraz w sprawie wyłączenia 
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „A”. Więcej informacji na temat tego 
programu zawartych jest w nocie 43 sprawozdania finansowego „Program motywacyjny 
oparty o emisję akcji”. 
 
Dnia 17 maja 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity 
Managers S.A. uchwaliło zasady organizacji i Program Motywacyjny Rady Nadzorczej 
Spółki na 2012 rok. 
 
Udział w Programie Motywacyjnych mają członkowie Rady Nadzorczej poprzez prawo 
do nabycia 0,025% istniejących akcji Spółki (opcji), przy czym za „istniejące akcji spółki” 
rozumie się akcje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 grudniu 
2012 r. Więcej informacji na temat tego programu zawartych jest w nocie 43 
sprawozdania finansowego „Program motywacyjny oparty o emisję akcji”. 
 
W dniu 22 czerwca 2011 roku na mocy Uchwały numer 21/ZWZA/08 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 20 czerwca 2008 roku oraz 
Uchwały numer 05/NWZA/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI 
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Management S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku Spółka zarejestrowała 4.400.000 szt. akcji 
serii J.  Ewentualna liczba akcji wynikających z potencjalnych konwersji obligacji serii B 
na dzień 30 czerwca 2011 roju wynosi 3.600.000 akcji serii J/ Na dzień publikacji 
niniejszego sprawozdania Spółka nie powzięła informacji o kolejnych konwersjach 
obligacji serii B, zmieniających liczbę 3.600.000 akcji serii J możliwych do  rejestracji w 
wyniku ww.konwersji. 

 
Według stanu wiedzy MCI Management S.A. na dzień 26 sierpnia 2011 r. inne 
okoliczności, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji nie istnieją. 
 
28. Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne w stosunku do MCI Management SA, wraz z opisem 
tych uprawnień 

 
Zgodnie z §14 ust.2 lit a) Statutu Emitenta tak długo jak akcjonariusz Alternative 
Investment Partners Sp. z o.o. (dawniej Immoventures Sp. z o.o.) posiada co najmniej 
20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten 
powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka  Rady Nadzorczej. 
 
29. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych MCI 

Management S.A. 
 
Na dzień 30 czerwca 2012 r. w Spółce obowiązuje Program Motywacyjny na 2012 r. dla 
niektórych członków Zarządu MCI Management SA. 
Opis Programów Motywacyjnych, które były realizowane w trakcie roku 2011 oraz 
Programu Motywacyjnego na 2012 r. znajduje się w nocie 42 sprawozdania 
finansowego. 
 
30. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności i 

wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych MCI Management S.A. 
 
Na dzień podpisania śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwszą połowę 
2012r. nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności 
papierów wartościowych MCI Management S.A. oraz wykonywania z nich prawa głosu. 
 
31. Wynagrodzenie podmiotu dokonującego przeglądu półrocznego oraz badania 

rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego MCI 
Management S.A. 

 
W dniu 20 sierpnia 2012 r. MCI Management S.A. podpisała umowę na przegląd 
półrocznych oraz badanie rocznych jednostkowych sprawozdań spółki dominującej oraz 
spółek zależnych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok z PKF 
Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wynagrodzenie netto za przegląd półrocznego 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniesie 54,5 tys. PLN 
(w 2011 r. 38,5 tys. PLN), a za badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 122,0 tys. PLN (w 2011 r. 75,9 tys. PLN). 
 
Prezes Zarządu Członek Zarządu 

  
  
Tomasz Czechowicz Magdalena Pasecka 
  
  
  
Członek Zarządu  
  
  
Sylwester Janik  
  
  
  
Warszawa, dnia 29.08.2012r. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR 
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 
Porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 
 

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według 

następujących zasad: 

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy – według średniego 

kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; 

odpowiednio na dzień 30.06.2012 r. – 4,2613, a na dzień 30.06.2011 r. – 3,9866. 

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych za 

okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako 

średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca 

w danym półroczu; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca roku 2012 – 4,2246  , a dla 

roku 2011 – 3,9673. 
 

 
  30.06.2012  30.06.2011  30.06.2012  30.06.2011  

  PLN'000  PLN'000  EUR'000  EUR'000  

Przychody ze sprzedaży  0  0  0  0  
Zysk (strata) brutto na działalności 
operacyjnej 

 
33 175  34 314  7 853  8 649  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  28 933  47 651  6 849  12 011  

Zysk (strata) netto  30 956  41 634  7 328  10 494  
Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

 
(48)  35 995  (11)  9 073  

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

 
(13 577)  (31 171)  (3 214)  (7 857)  

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

 
2 154  22 930  510  5 780  

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

 
(11 471)  27 754  (2 715)  6 996  

Aktywa, razem  754 828  663 935  177 136  166 542  

Zobowiązania długoterminowe  37 313  84 408  8 756  21 173  

Zobowiązania krótkoterminowe  154 592  21 186  36 278  5 314  
Zobowiązania związane z aktywami 
przeznaczonymi do sprzedaży 

 
0  0  0  0  

Kapitał własny  562 923  558 341  132 101  140 054  

Kapitał podstawowy  62 347  62 347  14 631  15 639  

Średnia ważona liczba akcji (w szt.)  62 346 627  58 385 331  62 346 627  58 385 331  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR) 

 
0,50  0,71  0,12  0,18  

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 
EUR) 

 
9,03  9,56  2,12  2,40  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 
 
 od 01 stycznia 2012 

 do 30 czerwca 2012 
 od 01 stycznia 2011 

 do 30 czerwca 2011 
 

 PLN’000  PLN’000  

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży -  -  

Koszt własny sprzedaży -  -  

Zysk (strata) brutto na sprzedaży -  -  

Zysk na sprzedaży jednostek zależnych -  -  

Koszty ogólnego zarządu (2 087)  (3 869)  

Pozostałe przychody operacyjne 158  29 903  

Pozostałe koszty operacyjne (83)  (10 949)  

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 35 187  19 229  

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 175  34 314  

Przychody finansowe – netto 364  18 091  

Koszty finansowe – netto (4 606)  (4 754)  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 28 933  47 651  

Podatek dochodowy 2 023  (7 354)  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 30 956  40 297  

Działalność zaniechana     

Wynik na działalności zaniechanej -  724  

Podatek dochodowy od działalności zaniechanej -  613  

Zysk (strata) netto 30 956  41 634  

     

Zysk (strata) na jedną akcję     

     

Z działalności kontynuowanej     

Zwykły 0,50  0,71  

Rozwodniony 0,53  0,71  

     

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej     

Zwykły 0,50  0,71  

Rozwodniony 0,53  0,71  

 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 
 

  
od 01 stycznia 2012 
 do 30 czerwca 2012  

od 01 stycznia 2011 
 do 30 czerwca 2011  

 

  PLN’000  PLN’000   

       

Zysk netto  30 956  41 634   

Inne całkowite dochody netto       

Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych       

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  (2 113)  788   

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych       

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek 
stowarzyszonych  

     

Inne całkowite dochody netto  (2 113)  788   

Całkowity dochód  28 843  42 422   

       

Przypisany:       

właścicielom jednostki dominującej  28 843  42 422   

Udziałowcom mniejszościowym  -  -    

  28 843  42 422   
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
na dzień 30 czerwca 2012 

 30 czerwca 2012  31 grudnia 2011  30 czerwca 2011  

 PLN000  PLN000  PLN000  

Aktywa trwałe       

Wartości niematerialne 180  242  308  

Rzeczowe aktywa trwałe 417  82  83  

Inwestycje w jednostkach zależnych 609 811  474 313  488 765  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych -  -  -  

Inwestycje w pozostałych jednostkach 22 327  23 919  37 687  

Inwestycje w pozostalych jednostkach - pożyczki 411  -  -  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 023  3 541  4 420  

Należności handlowe oraz pozostałe należności 82  79  3 204  

Należności z tytułu opcji -   -  -  

Inne aktywa finansowe 56 955  56 542  49 607  

 694 206  558 718  584 074  

Aktywa obrotowe       

Należności handlowe oraz pozostałe należności 3 752  8 614  996  

Inne aktywa finansowe  -  -  319  

Inwestycje w pozostałych jednostkach -  1  2  

Udzielone pozyczki dla powiazanych 42 398  39 446  18 130  

Udzielone pozyczki dla pozostałych jednostek 4 718  6 286  261  

Należności z tytułu opcji -  6 061  1 445  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 754  21 209  46 781  

 60 622  81 617  67 934  

       

Aktywa trwałe przeznaczone do likwidacji (w 2010 
roku do sprzedaży) 

-   -  11 927  

       

Aktywa razem 754 828  640 335  663 935  
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ c.d.  
na dzień 30 czerwca 2012 
 
 
       

 30 czerwca 2012  31 grudnia 2011  30 czerwca 2011  

 PLN000  PLN000  PLN000  

Kapitał własny       

Kapitał podstawowy 62 347  62 347  62 347  

Kapitał zapasowy  435 835  416 735  439 149  

Inne całkowite dochody 4 055  4 513  45  

Pozostałe kapitały rezerwowe 38 688  38 334  15 166  

Zysk (strata) z lat ubiegłych -  -  -  

Zysk netto okresu obrotowego 30 956  19 100  41 634  

Akcje własne (8 958)  (8 623)  -  

Razem kapitały własne 562 923  532 406  558 341  

       

Zobowiązania długoterminowe       

Pożyczki i kredyty bankowe 156  -  -  

Obligacje zamienne na akcje -   -  21 176  

Obligacje  34 918  57 642  60 723  
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 2 239  3 888  2 509  

Inne zobowiązania długoterminowe z tytułu opcji -   -  -  

 37 313  61 530  84 408  

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 90 084  7 372  586  

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 2 895  26  8  

Obligacje zamienne na akcje 22 912  22 392  693  

Obligacje odsetkowe 28 232  5 343  2 084  

Zobowiązania z tytułu opcji -  797  7 246  

Rezerwy 10 469  10 469  10 569  

 154 592  46 399  21 186  
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi 
do sprzedaży   -    

       

Pasywa razem 754 828  640 335  663 935  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 

  

 Kapitał  
podstawowy  

 

 Nierozliczony 
wynik z lat 
ubiegłych  

 

 Zysk netto okresu 
obrotowego  

 

 Kapitał zapasowy  

        emisja akcji w 
ramach 

konwersji 
obligacji 

zamiennych 

  emisja akcji - 
realizacja 

programu opcji 
menadżerskich 

  emisja akcji 
powyżej 
wartości 

nominalnej 

  podział zysku  

kolumna nr  1  2  3  4  5  6  7 

Saldo na dzień 01.01.2011  51 970  -  155 510  13 615  1 579  106 482   147 382 
Podwyższenie kapitału   10 377             

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej        14 560  62     

Zmiany kapitałów            -   (41)   

Inne całkowite dochody               

Przeniesienie wyniku      (155 510)         155 510 
Różnica pomiędzy wynikami w I kw 2011 a rocznymi 
2010               

Wynik okresu      41 634         

Saldo na dzień 30.06.2011  62 347  -  41 634  28 175  1 641  106 441  302 892 

               

Saldo na dzień 01.07.2011  62 347  -  41 634   28 175  1 641  106 441   302 892 
Podwyższenie kapitału               

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej            90   

Inne całkowite dochody            (91)   

Przeniesienie wyniku               

Fundusz Rozliczenia Programu Odkupu              (22 413) 

Wynik okresu        (22 534)         

Saldo na dzień 31.12.2011  62 347  -  19 100  28 175  1 641  106 440  280 479 

               

Saldo na dzień 01.01.2012  62 347  -  19 100   28 175  1 641  106 440  280 479 
Podwyższenie kapitału               

Niezarejestrowany kapitał zakładowy               

Zmiany kapitałów     (19 100)          19 100 

Inne całkowite dochody               
Przeniesienie wyniku    19 100  (19 100)         

Wynik okresu      30 956         

Saldo na dzień 30.06.2012  62 347   -  30 956  28 175  1 641  106 440  299 579 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM CD. 
 

  

   Pozostałe kapitały rezerwowe  

 

 Inne 
całkowite 
dochody  

 

Udziały/
Akcje 

własne 

  Kapitały 
przypadające 
właścicielom 

jednostki 
dominującej  

 

  Udziały  
mniejszości  

 

 Kapitał własny  
razem  

  Fundusz 
Rozliczenia 

Programu 
Odkupu 

 rozliczenie 
kosztów 

programu 
opcji 

menadżerski
ch  

  wycena 
elementu 

kapitałowego 
obligacji 

  niezareje
strowane 
zwiększe

nie 
kapitału 

podstawo
wego 

 przeszacowa
nie aktywów 
finansowych 
dostępnych 

do 
sprzedaży 

         

kolumna nr  8  9  10  11  12  13  14   15  16 

Saldo na dzień 01.01.2011  -   9 703  4 817  7 055  833    498 946   -  498 946 

Podwyższenie kapitału              10 377     10 377 
Niezarejestrowany kapitał zakładowy        (7 055)      (7 055)     (7 055) 
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej              14 622     14 622 
Zmiany kapitałów     646          605     605 
Inne całkowite dochody          (788)    (788)     (788) 
Przeniesienie wyniku              -     - 

Wynik okresu              41 634      41 634 

Saldo na dzień 30.06.2011  -  10 349  4 817  -  45  -  558 341   -  558 341 

                    
Saldo na dzień 01.07.2011  -  10 349  4 817  -  45  -  558 341   -  558 341 
Podwyższenie kapitału                    

Zmiany kapitałów   8 623  755         (8 623)  755     755 

Inne całkowite dochody          4 468    4 377     4 377 

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej              90     90 
Fundusz Rozliczenia Programu Odkupu  13 790            (8 623)     (8 623) 
Wynik okresu               (22 534)      (22 534) 

Saldo na dzień 31.12.2011  22 413  11 104  4 817   -  4 513  (8 623)  532 406   -  532 406 

                    
Saldo na dzień 01.01.2012  22 413  11 104  4 817   -  4 513  (8 623)  532 406   -  532 406 

Podwyższenie kapitału                    

Zmiany kapitałów   335  354      7 637    8 326     8 326 

Fundusz Rozliczenia Programu Odkupu  (335)          (335)  (670)     (670) 

Inne całkowite dochody          (8 095)    (8 095)     (8 095) 

Przeniesienie wyniku              -      

Wynik okresu              30 956     30 956 

Saldo na dzień 30.06.2012  22 413  11 458  4 817  -  4 055  (8 958)  562 923   -  562 923 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 

 

 
 od 01 stycznia 2012 

do 30 czerwca 2012 
 od 01 stycznia 2011 

 do 31 grudnia 2011 
 od 01 stycznia 2011 

do 30 czerwca 2011 
 

  PLN’000  PLN’000  PLN’000  

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

       

Wpływy / wypływy pieniężne z działalności 
operacyjnej 

 
(1 893)  50 603  43 056  

Odsetki zapłacone  227  842  99  
Podatek dochodowy zapłacony  1 618  ( 7 160)  ( 7 160)  

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

 
(48)  44 285  35 995  

        
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

 
      

Odsetki otrzymane  194  199  97  
Rozliczenia na krótkoterminowych papierach 
wartościowych 

 
14 678  18 825  28 013  

Wydatki na nabycie weksli  (14 600)  -  -  
Wpływy ze sprzedaży podmiotów zależnych  -  -  -  
Wydatki na pożyczki udzielone  (8 970)  (46 303)  (21 375)  
Inne wpływy z aktywów finansowych  -  -  -  
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego  -  -  -  
Wydatki na zakup majątku trwałego  (13)  (30)  (10)  
Wydatki na zakup certyfikatów  (8 183)  (7 064)  (5 098)  
Wydatki na zakup podmiotów zależnych  -  -  -  
Wpływy z udzielonych pożyczek  9 202  -  3 400  
Inne wpływy i wydatki inwestycyjne  (5 885)   (32 165)  (36 198)  

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

 
(13 577)  (61 343)  (31 171)  

        
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

 
      

Wpływy netto z emisji akcji (wydania 
udziałów) i innych instrumentów kapitałów 
oraz dopłat do kapitału 

 

-  296  296  

Spłata kredytów  -  -  -  

Spłata pożyczek  (9 400)  (9 761)  (9 761)  
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego 

 
-  -  -  

Udzielone pożyczki  -  -  -  

Spłata dłużnych papierów wartościowych  (57 000)  -  -  

Odsetki zapłacone od obligacji  (6 779)  (6 699)  (2 955)  

Emisja dłużnych papierów wartościowych  -  35 350  35 350  

Zaciągnięcie kredytów   -      

Zaciągnięcie pożyczek  14 965   -  -  
Zmiana stanu kredytów w rachunku 
bieżącym 

 
-  -  -  

Pozostałe  60 368  -  -  

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej 

 
2 154  19 186  22 930  

        
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto 
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 

 
(11 471)  2 128  27 754  

Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 
 21 209  19 068  19 068  

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 

 
16  13  (41)  

Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 
9 754  21 209  46 781  
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SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA 
 
Wszystkie dane istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego 
MCI Management SA zawiera skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI oraz 
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MCI stanowiące załącznik do niniejszego 
sprawozdania. Nie mniej dla lepszego zrozumienia danych przedstawionych w skróconym 
sprawozdaniu finansowych zamieszcza się poniżej dodatkowe noty i ujawnienia. 

 
1. Przyjęte zasady rachunkowości 
 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 
czerwca 2012 r. zawiera jednostkowe dane finansowe Spółki.  
 
Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej - MCI Management S.A. i sporządziła 
śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 
czerwca 2012 roku.  
 
Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu skonsolidowanego oraz niniejszego 
sprawozdania zostały przedstawione w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego.  
 
Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły. 
 
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych (zwłaszcza aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży, aktywów przeznaczonych do sprzedaży lub przy 
początkowym ujęciu wyznaczonych przez jednostkę jako wyceniane według wartości godziwej przez 
wynik finansowy). 
 
Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  
 
Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich jednostka nie 
zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości.  
 
Zasady prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym 
 
W sprawozdaniu prezentowane są dane w pełnych kwotach/ w zaokrągleniu do tysiąca złotych. 
 
Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
jest polski złoty. 
 
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” 
(„MSR 34”). Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu 
rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. W celu 
pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności MCI Management S.A. - jako 
jednostki dominującej w Grupie MCI niniejsze sprawozdanie powinno być odczytywane łącznie ze 
śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres sześciu miesięcy zakończony 
30 czerwca 2012 r.  
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2. Przychody ze sprzedaży 

 
Przychody ze sprzedaży jednostki dominującej prezentują się następująco: 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

  

do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

Przychody ze sprzedaży towarów 
 

- 
 

- 

Przychody ze sprzedaży usług 
 

- 
 

- 

  

- 
 

- 

 
 
3. Koszty według rodzaju 

 
Koszty według rodzaju jednostki dominującej prezentują się następująco: 

 

  

Za okres:  Za okres: 

  

od 01.01.2012  od 01.01.2011 

  

do 30.06.2012  do 30.06.2011 

  

000'PLN  000'PLN 

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 
 

(81) 
 

(84) 

Zużycie materiałów i energii 
 

(23) 
 

(25) 

Usługi obce 

 
(642) 

 
(1 113) 

Podatki i opłaty 
 

(31) 
 

(60) 

Wynagrodzenia 
 

(1 091) 
 

(2 293) 

Świadczenia na rzecz pracownika 
 

(37) 
 

(50) 

Ubezpieczenia społeczne 
 

(15) 
 

(36) 

Pozostałe koszty 

 
(167) 

 
(208) 

  
(2 087) 

 
(3 869) 

     Koszty sprzedaży 
 

- 
 

- 

Koszty ogólnego zarządu 
 

(2 087) 
 

(3 869) 

Koszt własny sprzedaży 
 

- 
 

- 

  
(2 087) 

 
(3 869) 

 
 

4. Pozostałe przychody operacyjne 

 
Pozostałe przychody operacyjne jednostki dominującej prezentują się następująco: 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

  

do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

Przychody z najmu 
 

- 
 

27 

Rozwiązanie rezerwy 
 

- 
 

512 

Przychody zmiana odpisów aktualizujących należności  
    Odszkodowania i zwrot kosztów sądowych 
 

1 
 

29 046 

Korekta należności długoterminowych do wartości bieżącej 
 

- 
 

9 

Przychody z refakturyzacji kosztów 
 

83 
 

297 

Przychody ściągnięte należności uprzednio spisane jako nieściągalne 
 

- 
  Inne przychody operacyjne 

 
74 

 
12 

  

158 

 

29 903 
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5. Pozostałe koszty operacyjne 

 
Pozostałe koszty operacyjne jednostki dominującej prezentują się następująco: 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

  

do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

Koszty podnajmu 
 

- 
 

- 

Koszty rezerw 
 

- 
 

(10 572) 

Koszty postępowań sądowych 
 

- 
 

(52) 

Koszty refakturowane 
 

(83) 
 

(298) 

Inne koszty operacyjne 
 

- 
 

(27) 

Razem 

 
(83) 

 
(10 949) 

 
 
6. Zyski straty z inwestycji 
 
Zyski i straty z inwestycji jednostki dominującej prezentują się następująco: 
 
Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów finansowych: 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

  

do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych 

 

000'PLN 

 

000'PLN 

Certyfikaty inwestycyjne Helix Ventures Partners FIZ 
 

199 
 

(407) 

Certyfikaty InternetVentures FIZ 
 

(382) 
 

(28) 

Certyfikaty ImmoVentures FIZ 
 

(1 012) 
 

1 584 

  

(1 195) 

 

1 149 

Aktualizacja wartości akcji/udziałów  

    ABC Data SA 
 

(1 500) 
 

( 5 700) 

MCI.PrivateVentures S.K.A 
 

41 734 
 

17 163 

MCI Fund Management Sp. z o.o. 
 

(12) 
 

(61) 

Nexcom Netherlands BV 
 

- 
 

- 

Digital Avenue 
 

(92) 
 

- 

  

40 130 

 

11 402 

Aktualizacja wartości pożyczek 

    Nexcom Netherlands BV 
 

- 
  Biprogeo 

 
- 

 
- 

  

- 

 

- 

Zyski (straty) z wyceny różnic kursowych od pożyczek 

    Nexcom Bułgaria EAD 
 

- 
 

- 

  

- 

 

- 

     Razem zyski i straty z tytułu zmiany wartości godziwej 
 

38 935 

 

12 551 

 
 

Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych 

 
 

 

Za okres: 

 

Za okres: 

 

 

od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

 

 

do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

 

 

000'PLN 

 

000'PLN 

Opcje na akcje ABC Data SA 
 

(5 264) 
 

6 302 
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Zyski i straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych: 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

  

do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

Zbycie akcji ABC Data SA 
 

- 
 

- 

Zbycie obligacji MCI Partners S.A. 
 

(514) 
  zbycie udziałów Bioventures Sp. z o.o. 

 
- 

 
- 

Zbycie wierzytelności z tytułu pożyczki Nexcom 
 

- 
 

- 

Aport akcji/udziałów do MCI Fund Management Sp.Kom.Akcyjna 
 

- 
 

- 

Zbycie wkładu komplementariusza w MCI Asset Management S.K.A. 
 

127 
  Zbycie akcji Nexcom Netherlands BV 

 
- 

 
- 

  
(387) 

 
- 

 
 
Pozostałe zyski i straty na inwestycji: 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

  

do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

Przychody z tytułu udzielonych pożyczek, depozytów 
 

1 889 

 

376 

Pozostałe 
 

14 
 

- 

  

1 903 
 

376 

     Ogółem zyski/straty z inwestycji finansowych 

 

35 187 

 

19 229 

 
 

 

 

 Za okres: 

 

Za okres: 

 

 od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

 

 do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

 

 000'PLN 

 

000'PLN 

Zyski z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów finansowych  38 935 
 

12 551 

Zyski z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych  (5 264) 
 

6 302 

Zyski i straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych  (387) 
 

- 

Pozostałe zyski na inwestycji  1 903 
 

376 

Ogółem zyski/straty z inwestycji finansowych  35 187 

 

19 229 

 
7. Przychody i koszty finansowe 

 
Przychody i koszty finansowe jednostki dominującej prezentują się następująco: 
 
Przychody finansowe: 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

  

do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

Odsetki z krótkoterminowych depozytów bankowych  234 
 

120 

Przychody prowizyjne  - 
 

141 

Odsetki od rachunków bankowych  - 
 

276 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych  - 
 

45 

Odsetki od zasądzonych roszczeń  - 
 

17 509 

Pozostałe przychody finansowe  130 
 

- 

 

 364 

 

18 091 
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Koszty finansowe: 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2012 

 

od 01.01.2011 

  

do 30.06.2012 

 

do 30.06.2011 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

Koszty odsetek od:     

 - Kredytów bankowych  (6) 
 

(7) 

 - Otrzymanych pożyczek  - 
 

(207) 

 - Wyemitowanych obligacji  (4 578) 
 

(3 968) 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych  (13) 
 

(58) 

Koszty zaspokojenia roszczeń finansowych  - 
 

(512) 

Inne  (9) 
 

(2) 

 

 (4 606) 
 

(4 754) 

 

 

   Ogółem koszty finansowe netto  (4 242) 

 

13 337 

 
 
 

 
8. Zyski/straty kursowe netto 
 
Różnice kursowe odniesione do sprawozdania z całkowitych dochodów jednostki dominującej 
uwzględnione zostały w następujących pozycjach:  
 
  Za okres:  Za okres: 

  od 01.01.2012  od 01.01.2011 

  do 30.06.2012  do 30.06.2011 

    000'PLN 

Koszty finansowe netto  (13)  (13) 

  (13) 
 

(13) 

 
9. Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe jednostki dominującej prezentują się następująco: 
 

  

Grunty, 
budynki i 
budowle 

 

Środki 
transportu i 
urządzenia 

 

Środki trwałe 
w budowie 

 

Wyposażenie  
i inne aktywa 

trwałe  
 

Razem 

  
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Stan na 1 stycznia 2011 
          Koszt (brutto) 
 

48 
 

291 
 

- 
 

196 
 

535 
Umorzenie i łączne 
dotychczasowe odpisy z tytułu 
utraty wartości 

 
 (6) 

 
 (256) 

 
- 

 
 (184) 

 
 (446) 

Wartość księgowa netto 
 

42   35   -   12   89 

           Okres od 1 stycznia 2011 do 
30 czerwca 2011 

          Wartość księgowa netto na 
początek okresu 

 
42 

 
35 

 
- 

 
12 

 
89 

Zwiększenia 
 

- 
 

13 
 

- 
 

- 
 

13 

Zmniejszenia 
 

-    -    -   (1)   (1) 

Amortyzacja 
 

 (2) 
 

 (13) 
 

- 
 

 (3) 
 

 (18) 

Zmniejszenia 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Wartość księgowa netto na 
koniec okresu 

 

40   35   -   8   83 
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Okres od 1 lipca 2011 do 31 
grudnia 2011 

          Wartość księgowa netto na 
początek okresu 

 
40 

 
35 

 
- 

 
8 

 
83 

Zwiększenia 
   

16 
 

- 
 

- 
 

16 

Zmniejszenia 
 

 -   -    -    1    1 

Amortyzacja 
 

 (3) 
 

 (13) 
 

- 
 

 (2) 
 

 (18) 

Zmniejszenia 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Wartość księgowa netto na 
koniec okresu 

 

37   38   -   7   82 

           Stan na 31 grudnia 2011 
          Koszt (brutto) 
 

48 
 

320 
 

- 
 

196 
 

564 
Umorzenie i łączne 
dotychczasowe odpisy z tytułu 
utraty wartości 

 
 (11) 

 
 (282) 

 
- 

 
 (189) 

 
 (482) 

Wartość księgowa netto koniec 
okresu 

 

37   38   -   7   82 

           Okres od 1 stycznia 2012 do 
30 czerwca 2012 

          Wartość księgowa netto na 
początek okresu 

 
37 

 
38 

 
- 

 
7 

 
82 

Zwiększenia 
 

- 
 

353 
 

- 
 

- 
 

353 

Zmniejszenia 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Amortyzacja 
 

(2) 
 

(14) 
 

- 
 

(2) 
 

(18) 

Zmniejszenia 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Wartość księgowa netto na 
koniec okresu 

 

35 
 

377 
 

- 
 

5 
 

417 

           Stan na 30 czerwca 2012 
          Koszt (brutto) 
 

48 
 

673 
 

- 
 

196 
 

917 

Umorzenie i łączne 
dotychczasowe odpisy z tytułu 
utraty wartości 

 

(13) 
 

(296) 
 

- 
 

(191) 
 

(500) 

Wartość księgowa netto koniec 
okresu 

 

35 
 

377 
 

- 
 

5 
 

417 

 
 

10. Wartości niematerialne 
 
Wartości niematerialne w tym wartość firmy jednostki dominującej prezentuje się następująco: 
 

  

Wartość 
firmy 

 

Oprogramowanie 
i licencje 

komputerowe 
 

Pozostałe 

 

Razem 

  
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 

000' 
PLN 

Stan na 1 stycznia 2011 
        Koszt (brutto) 
 

- 
 

714 
 

- 
 

714 
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu 
utraty wartości 

 
- 

 
 (340) 

 
- 

 
 (340) 

Wartość księgowa netto 
 

-   374   -   374 

         Okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 
        Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

- 
 

374 
 

- 
 

374 

Zwiększenia 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Amortyzacja 
 

- 
 

 (66) 
 

- 
 

 (66) 
Zbycie jednostek zależnych 

        Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

-   308   -   308 
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Okres od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011 

Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

- 
 

308 
 

- 
 

308 

Zwiększenia 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Amortyzacja 
 

- 
 

 (66) 
 

- 
 

 (66) 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

-   242   -   242 

         Stan na 31 grudnia 2011 
        Koszt (brutto) 
 

- 
 

714 
 

- 
 

714 
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z 
tytułu utraty wartości 

 
- 

 
 (472) 

 
- 

 
 (472) 

Wartość księgowa netto koniec okresu 
 

-   242   -   242 

         Okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 
2012 

        Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

- 
 

242 
 

- 
 

242 

Zwiększenia 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Amortyzacja 
 

- 
 

 (62) 
 

- 
 

 (62) 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

-   180 
 

- 
 

180 

         Stan na 30 czerwca 2012 
        Koszt (brutto) 
 

- 
 

714 
 

- 
 

714 
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z 
tytułu utraty wartości 

 
- 

 
(534) 

 
- 

 
(534) 

Wartość księgowa netto koniec okresu 
 

-   180 
 

- 
 

180 

 
Licencje i oprogramowanie komputerowe są amortyzowane przez ich przewidywany okres 
użytkowania, który wynosi średnio 2- 5 lat.  
 
11. Należności handlowe oraz pozostałe należności 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

30.06.2012 

 

31.12.2011 

 

30.06.2011 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Należności handlowe 
 

198 
 

254 
 

231 

Odpis aktualizujący wartość należności 
 

(29) 
 

(29) 
 

(29) 

Należności handlowe netto 
 

169 
 

225 
 

202 

Rozliczenia międzyokresowe (czynne) 
 

77 
 

41 
 

127 
Należności z tytułu sprzedaży akcji oraz inne 
finansowe 

 
435 

 
435 

 
940 

Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu 
sprzedaży akcji 

 
(243) 

 
(246) 

 
(680) 

Należności od podmiotów powiązanych 
 

3 100 
 

208 
 

185 

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 
 

42 398 
 

39 446 
 

18 130 

Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom 
 

5 129 
 

6 286 
 

3 010 

Należności podatkowe/budżetowe 
 

198 
 

1 724 
 

106 

Należności z tytułu opcji ABC Data 
 

- 
 

6 061 
 

1 445 

Inne należności 
 

98 
 

6 306 
 

571 

  

51 361 
 

60 486 
 

24 036 

Minus część długoterminowa: 

      Należności handlowe 
      Należności z tytułu sprzedaży akcji oraz inne 

finansowe 
 

100 
 

100 
 

121 

Odpis aktualizujący z tytułu sprzedaży akcji 
 

(18) 
 

(21) 
  Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 

   
- 

 
- 

Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom 
 

411 
 

 - 
 

2 749 

Inne należności 
 

- 
 

- 
 

334 

Należności z tytułu opcji ABC DATA 
 

- 
 

 - 
 

- 
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493 
 

79 
 

3 204 

       Część krótkoterminowa 
 

50 868 
 

60 407 
 

20 832 

 
Należności od podmiotów powiązanych przedstawiają się następująco: 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

30.06.2012 

 

31.12.2011 

 

30.06.2011 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

 Alternative Investment Partners Sp. z o.o. 
(dawniej Czechowicz Ventures Sp. z o. o.) 

 
12 

 
6 

 
16 

Tomasz Czechowicz 
 

111 
 

97 
 

131 

Aleksandra Czechowicz 
 

7 
 

4 
 

2 

MCI Capital TFI S.A. 
 

14 
 

94 
 

31 

Private Equity Managers S.A./MCI Partners S.A. 
 

11 
 

3 
 

4 

Pozostali 
 

2 945 
 

4 
 

1 

  

3 100 
 

208 
 

185 

 
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym przedstawiają się następująco: 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień  

  

30.06.2012 

 

31.12.2011 

 

30.06.2011  

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN  

MCI Fund Management Sp. z o.o 
MCI.PrivateVentures SKA 

 
41 146 

 
38 234 

 
18 004 

 MCI Fund Management Sp. z o.o.  53 
 

51 
 

25 
 Private Equity Managers S.A./MCI Partners S.A.  - 

 
11 

 
101 

 MCI Venture Projects sp. z o.o  1 199 
 

1 150 
 

 
 

  

42 398 
 

39 446 
 

18 130 
  

Na dzień 30.06.2012 r. nie występowały pożyczki udzielone członkom zarządu i kluczowej kadrze 
kierowniczej. 
 
Należności długoterminowe są wymagane w ciągu pięciu lat od dnia bilansowego.  
 
Wartość godziwa należności nie różni się istotnie od ich wartości księgowej netto. 
 
 

12. Inne aktywa finansowe 

 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

30.06.2012 

 

31.12.2011 

 

30.06.2011 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Certyfikaty inwestycyjne Helix Ventures Partners 
FIZ

3
 

 
7 104 

 
5 325 

 
3 428 

Certyfikaty inwestycyjne MCI.ImmoVentures FIZ 
 

49 188 
 

50 172 
 

44 054 

Certyfikaty inwestycyjne Internet Ventures 
 

663 
 

1 045 
 

2 125 

Depozyty długoterminowe krajowe
6 

 
 

- 
    Depozyty krótkoterminowe krajowe

6 
 

 
- 

 
- 

 
319 

 
  

     

  

56 955 

 

56 542 

 

49 926 

       Długoterminowe 
 

56 955 
 

56 542 
 

49 607 

Krótkoterminowe 
   

- 
 

319 

  

56 955 

 

56 542 

 

49 926 
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13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

30.06.2012 

 

31.12.2011 

 

30.06.2011 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Środki pieniężne w kasie i w banku
* 

 
9 754 

 
10 940 

 
299 

Krótkoterminowe depozyty bankowe 
 

- 
 

226 
 

46 482 

Inne środki pieniężne - weksle 
 

- 
 

10 043 
  

  

9 754 
 

21 209 
 

46 781 

 
Efektywna stopa procentowa krótkoterminowych depozytów bankowych w okresie sprawozdawczym 
wyniosła 3,94% (w 2011 r: 3,30%). Przeważały lokaty typu overnight. 
 
 
 

Dla potrzeb sprawozdania z przepływów 
pieniężnych, w skład środków pieniężnych i 
kredytu w rachunku bieżącym wchodzą: 

      

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

30.06.2012 

 
31.12.2011 

 

30.06.2011 

  

000' PLN 

 
000' PLN 

 

000' PLN 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
* 

 
10 383 

 
21 209 

 
46 781 

Kredyty w rachunku bieżącym 
 

(629) 
    

  
9 754 

 
21 209 

 

46 781 

 
Środki pieniężne w kwocie 10.101 tys. zł. na dzień 30.06.2012 r. są zablokowane.  

 
14. Podatek odroczony 
 
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeżeli 
istnieje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżących 
aktywów i zobowiązań podatkowych, jeżeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym 
organom podatkowym. Po dokonaniu kompensaty, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
wykazuje się następujące kwoty: 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

30.06.2012 

 

31.12.2011 

 

30.06.2011 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego: 

       - aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego przypadające do realizacji po 
upływie 12 miesięcy 

 
717 

 
717 

 
717 

 - aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego przypadające do realizacji w ciągu 
12 miesięcy 

 
3 306 

 
2 824 

 
3 703 

  

4 023   3 541   4 420 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego: 

       - zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego przypadające do uregulowania po 
upływie 12 miesięcy 

       - zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego przypadające do uregulowania w 
ciągu 12 miesięcy 

 
2 239 

 
3 888 

 
2 509 

  

2 239   3 888   2 509 
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Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku 
(przed uwzględnieniem ich kompensaty) przedstawione zostały w tabelach poniżej. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
 

 

 Straty podatkowe 
możliwe do 

odliczenia 

 

Różnica z tyt. 
aktualizacji 

wartości spółek 
portfelowych 

 

Inne aktywa 

 

Razem 

 

 000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Stan na 31 grudnia 2010  1 977 

 
0 

 
3 343 

 
5 320 

Wpływ na wynik 
finansowy 

 
(1 260) 

 
0 

 
360 

 
(900) 

Wpływ na kapitał własny  

       Stan na 30 czerwca 2011  717 

 

0 

 

3 703 

 

4 420 

         Stan na 31 grudnia 2010 

 
1 977 

 
0 

 
3 343 

 
5 320 

Wpływ na wynik 
finansowy 

 
 (1 260) 

 
83 

 
 (602) 

 
 (1 779) 

Stan na 31 grudnia 2011 

 
717 

 

83 

 

2 741 

 

3 541 

         Wpływ na wynik 
finansowy 

 
0 

 
(67) 

 
549 

 
482 

Wpływ na kapitał własny 
        Stan na 30 czerwca 2012 

 

717 

 

16 

 

3 290 

 

4 023 

 
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego *) 
 

  

Różnica w tytułu 
aktualizacji 

wartości spółek 
portfelowych 

 

Odsetki 

 

Pozostałe różnice 
przejściowe  

 

Razem 

Stan na 31 grudnia 2010 
 

3 960 
 

14 
 

39 
 

4 013 

Wpływ na wynik 
finansowy 

 
(1 696) 

 
47 

 
330 

 
(1 319) 

Wpływ na kapitał własny 
 

(185) 
     

(185) 

Stan na 30 czerwca 2011 

 

2 079 

 

61 

 

369 

 

2 509 

         Stan na 31 grudnia 2010 

 
3 960 

 
14 

 
39 

 
4 013 

Wpływ na wynik 
finansowy 

 
 (3 748) 

 
337 

 
2 353 

 
(1 058) 

Wpływ na kapitał własny 

 
933 

     
933 

Stan na 31 grudnia 2011 

 
1 145 

 
351 

 
2 392 

 
3 888 

         Wpływ na wynik 
finansowy 

 
- 

 
356 

 
(1 811) 

 
(1 455) 

Wpływ na kapitał własny 
 

(194) 
 

- 
 

- 
 

(194) 

Stan na 30 czerwca 2012 

 

951 

 

707 

 

581 

 

2 239 

  
*z tytułu działalności kontynuowanej i zaniechanej 

 
  



MCI Management S.A.  
Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 

  
 

  
 
  20 

15. Kredyty i pożyczki 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

30.06.2012 

 

31.12.2010 

 

30.06.2011 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Długoterminowe 
      Kredyty 
 

156 
    Pożyczki 

 
- 

    

  
156 

    Krótkoterminowe 
      Kredyty w rachunku bieżącym 
 

43 
 

26 
 

8 

Pożyczki  
 

2 852 
 

0 
 

- 

  
2 895 

 
26 

 
8 

Kredyty i pożyczki razem 
 

3 051 
 

26 
 

8 

 
 
 
Na dzień 30 czerwca 2012 jednostka dominująca posiada pożyczki zaciągnięte w kwocie 2 852. 
Poniższa tabela prezentuje kwotę zobowiązania z tytułu pożyczek na dzień 30 czerwca 2012.. 
 
Pożyczkodawca  Pożyczkobiorca  Oprocentowanie  Stan zobowiązań 

w walucie  

      `000 

MCI Asset Management Sp. z o.o. SKA 

 

MCI Management 
S.A 

 
9,03% 

 
2 852 

 
 
Na dzień 31 grudnia 2011 r. jednostka dominująca nie posiadała pożyczek zaciągniętych. 
 
 
Struktura zapadalności kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia się w sposób 
następujący: 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

30.06.2012 

 

31.12.2010 

 

30.06.2011 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Od 1 do 5 lat 
 

156 
 

- 
 

- 

Powyżej 5 lat 
 

- 
 

- 
 

- 

  

156 
 

- 
 

- 
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16. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 
 

  

Stan na dzień  Stan na dzień  Stan na dzień 

  

30.06.2012  31.12.2011  30.06.2011 

  

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Zobowiązania handlowe 
 

61 
 

177   234 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 
 

28 
 

6 588   104 

Zobowiązanie z tytułu podatków 
 

18 
 

40   42 
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
społecznych i innych obciążeń 

 
10 

 
11   13 

Pozostałe zobowiązania 
 

89 521 
 

46   61 
  w tym nieuregulowane zobowiązanie za 

obligacje odkupione od PV FIZ 
 

89 500 
 

- 
 

- 

Rozliczenia międzyokresowe (bierne) 
 

446 
 

510   236 

  
90 084 

 
7 372   586 

W tym: 
      Część długoterminowa 
   

- 
 

- 

Część krótkoterminowa 
 

90 084 
 

7 372 
 

586 

  

90 084 
 

7 372   586 

 
Średni termin płatności zobowiązań handlowych wynosi 383 dni. 
 
 
17. Świadczenia pracownicze 
 
Z tytułu świadczeń pracowniczych w rachunku zysków i strat ujęto następujące kwoty: 
 

  

Stan na dzień   Stan na dzień 

  

30.06.2012   30.06.2011 

  

000' PLN   000' PLN 

Koszty bieżącego zatrudnienia  
 

752 
  

1 647 

Koszty ubezpieczeń społecznych 
 

15 
  

37 
Opcje na akcje przyznane członkom Zarządu i 
pracownikom 

 
339 

  
646 

Inne świadczenia na rzecz pracowników 
 

37 
  

50 

  

1 143 
 

  2 380 

 
 
W tabeli poniżej przedstawiono informację o przeciętnym zatrudnieniu (z uwzględnieniem Zarządu): 
 

  

Stan na dzień   Stan na dzień 

  

30.06.2012   30.06.2011 

  

Liczba 
pracowników 

  Liczba 
pracowników 

Zarząd 
 

3 
  

4 

Rada Nadzorcza 
 

5 
  

4 

Pracownicy operacyjni 
 

11 
  

11 

Księgowość i administracja 
 

- 
 

  - 

  

19 

  

19 
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18. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (ujęte w jednej pozycji sprawozdawczej w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej jednostki dominującej) składają się z gotówki w banku oraz innych wysoce płynnych 
inwestycji o okresie realizacji do trzech miesięcy. 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

30.06.2012  30.06.2011 

  000' PLN  000' PLN 

Zysk netto roku obrotowego  30 956 
 

41 634 
Korekty:  

   Podatek dochodowy  1 618 

 

(7 159) 

Amortyzacja środków trwałych   18 

 

18 

Amortyzacja wartości niematerialnych  63 

 

66 

(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (zob. 
poniżej) 

 

- 

 

- 

Zysk ze sprzedaży  papierów wartościowych 
 

885 

 

- 

Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pochodnych 
instrumentów finansowych 

 

- 

 

- 

Straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów 
finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z 
zyskami lub stratami rozliczanymi przez sprawozdanie z 
całkowitych dochodów (w tym straty na sprzedaż)  

 
(23 553) 

 
(9 400) 

Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów 
finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z 
zyskami lub stratami rozliczanymi przez sprawozdanie z 
całkowitych dochodów (w tym straty na sprzedaż) 

 
60 877 

 
28 985 

Przychody z tytułu odsetek 
 

(2 299) 

 

(305) 

Przychody z tytułu dywidend 
 

- 

 

 

Koszty odsetek 
 

4 763 

 

(397) 

(Zyski)/straty kursowe na kredytach i pożyczkach 
 

- 
 

- 

Zmiana stanu rezerw 
 

4 256 
 

9 925 

Inne korekty 
 

221 
 

(27 245) 

Razem korekty 
 

46 849 
 

(5 512) 

     Należności handlowe oraz pozostałe należności 
 

4 859 
 

32 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 
 

(82 712) 
 

(159) 

Razem zmiany stanu kapitału obrotowego 
 

(77 853) 
 

(127) 

Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (48) 
 

35 995 
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19.  Rezerwy 
 

 

Rezerwa na  Rezerwa na 
 

Rezerwa na 
 

Rezerwa na 
 

Rezerwa na 
 

Razem 
 

wynagrodzenia 

koszty SPO 
 

koszty i 
straty 

sporów 
sądowych 

 

koszty usług 
finansowych 

 

pozostałe 
koszty  

  

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Stan na 1 stycznia 2011 0 
 

0 
 

500 
 

24 
 

0 
 

524 

 - utworzenie dodatkowych rezerw - 
 

- 
 

10 569 
 

- 
 

- 
 

10 569 

 - rozwiązanie niewykorzystanych rezerw - 
 

- 
 

(500) 
 

(1) 
 

- 
 

(501) 

Rezerwy wykorzystane w trakcie roku - 
 

- 
 

- 
 

(23) 
 

- 
 

(23) 

Stan na 30 czerwca 2011 0 

 
0 

 
10 569 

 
0 

 
0 

 
10 569 

            Stan na 1 lipca 2011 0 

 
0 

 
10 569 

 
0 

 
0 

 
10 569 

Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z 
całkowitych dochodów 

          
- 

 - utworzenie dodatkowych rezerw - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 - rozwiązanie niewykorzystanych rezerw - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Rezerwy wykorzystane w trakcie roku - 
 

- 
 

(100) 
 

- 
 

- 
 

(100) 

Stan na 31 grudnia 2011 0 

 
0 

 
10 469 

 
0 

 
0 

 
10 469 

            Stan na 1 stycznia 2012 0 

 
0 

 
10 469 

 
0 

 
0 

 
10 469 

 - utworzenie dodatkowych rezerw - 
 

- 
 

 - 
 

- 
 

- 
 

 - 

 - rozwiązanie niewykorzystanych rezerw - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Rezerwy wykorzystane w trakcie roku - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Stan na 30 czerwca 2012 0 

 
0 

 
10 469 

 
0 

 
0 

 
10 469 

 
 


