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Raport niezaleùnego bieglego rewidenta zprzegl4dujednostkowego spralryozdznia,
finansowego za okres szeéciu miesiçcy zakoúczony dnia 30 czenwca 2009 roku

Dla Rady Nadzorczej MCI Capital Towarrystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przeprowadziliémy przegl4d za\4czonegojednostkowego sprawozdania finansowego za okres

szeéciu miesiçcy zakoñczony dnia 30 czerwca 2009 roku subfunduszu MCl.TechVentures 1.0

(,,Subfundusz"), wydzielonego w ramach MCl.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniçtego (,,Fundusz") zsiedzib4we Wroclawiu, ul. Kleciúska |25, obejmuj4cego:

. wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania fi nansowego,

o zestaw¡enie lokat na dzieí 30 czerwca 2009 roku w kwocie 96.508 tysiçcy zlofych,

. bilans sporz4dzony nadziei 30 czerwca 2009 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie
87 .907 tysiçcy zloty ch,

. rachunek wyniku z operacji za okres sze6ciu miesiçcy zakoíczony dnia 30 czerwca
2009 roku, wykazujqcy dodatni wynik z operacji w kwocie 15.146 tysiçcy zlotych,

. zestawienie zmian w aktywach nello za okres szeóciu miesiçcy zakoirczony dnia 30 czerwca

2009 roku, wykazuj4ce zwiçkszenie stanu aktywów netto o kwotç 22.770 tysiçcy zlotych,

r rachunek przeplywów pieniç2nych za okres szeSciu miesiçcy zakoírczony dnia 30 czeÍwca

2009 roku, nie wykazuj qcy zmiany stanu Érodków pieniçZnych netto, oraz

. noty objaÉniai4ce i informacjç dodatkowQ

(,,zalqczonej ednostkowe sprawozdanie fi nansowe").

Za rzetelnoÉó, prawidlowoéé ijasnoSé zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego,
jak równieZ za prawidlowoéó ksi4g rachunkowych Subfunduszu odpowiadaZarzqd MCI Capital

Towarzystwo Fundusry Inwestycyjnych S.A. (nvanego dalej ,,Towar4rstwem"), towarrystwa
fundusry inwestycyjnych zarzqdzaj4cego Funduszem i reprezentuj4cego Fundusz. Nasrym
zadaniem bylo wydanie, na podstawie przegl4du zalqczonego jednostkowego sprawozdania
finansowego, raportu z pr zegl qdu.

Przegl4d Funduszu przeprowadziliémy stosownie do obowi4zuj4cych w Polsce przepisów

prawa oraz norrn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 Radç

Biegtych Rewidentów (,,Normy"). Normy nakladajq na nas obowi4zek zaplanowania
i przeprowadzenia przeglqdu w taki sposób, aby uzyskaó umiarkowan4 pewnoSó,

2e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidlowoici. Przegladu dokonaliSmy
glównie drog4 analizy danych finansowych, wglEdu w ksiçgi rachunkowe oraz wykorzystania
informacji uryskanych od kierownictwa oraz personelu Towar4rstwa. Zakres i metoda

przegl4du sprawozdania finansowego istotnie úZniq siç od badaú leäqcych u podstaw opinii
wydawanej o rzetelnoóci, prawidlowoici i jasnoSci sprawozdania finansowego. Przeglqd daje

mniej pewnoóci niZ badanie. Nie przeprowadziliémy badania zal1czonego jednostkowego

sprawozdania finansowe go, w zwiqzku z crym nie wydajemy opinii zbadania.
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Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia I stycznia 2008 roku
do dnia 30 czerwca 2008 roku bylo przedmiotem przeglqdu przez innego bieglego rewidenta
dzialajqcego w imieniu innego podmiotu uprawnionego, który wydal z daT4 26 sierpnia
2008 roku raport bez zastrzeàeít z przeglqdu tego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 7 stycznia 2008 roku do dnia 3l grudnia
2008 roku bylo przedmiotem badania przez innego bieglego rewidenta dzialajqcego w imieniu
innego podrniotu uprawnionego, który do dnia niniejszego raportu nie wydal opinii o tym
jednostkowym sprawozdaniu finansolvym. W zwiqzku z povrylszym nie wypowiadamy siç
odnoinie prawidlowoÉci sald bilansu otwarcia Subfunduszu na dzien I stycznia 2009 roku,
prawidlowoÉci rachunku wyniku z operacji Subfunduszu, zestawienia zmian w aktywach netto
Subfunduszu oraz rachunku przeplywów pieniçZnych Subfunduszu za okres od dnia I stycznia
2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Zgodnie z $ 37 ust. I pkt 2 Rozporz4dzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku
wsprawie szczególnych zasad rachunkowoéci funduszy inwestycyjnych (Dz. U.22007 roku
Nr. 249, poz. 1859) do pol4czonego sprawozdania finansowego dolqcza siç oSwiadczenie

depo4¡tariusza o zgodnoSci danych dotyczqcych stanów aktywów subfundus4y, w tym
w szczególnoSci aktywów zapisanych na rachunkach pieniçZnych i rachunkach papierów

wartoéciowych oraz po4/tków z tych aktywów przedstawionych w jednostkowych

sprawozdaniach finansowych ze stanem faktycznym. Zgodnie z informacj q otrryman4
odZarzEdu Towarrystwa, do dnia niniejszego raportu depo4'tariusz ' Subfunduszu
nie potwierdzil zgodnoíci danych dotycz4cych stanów aktywów Subfunduszu ze stanem

faktycznym. W konsekwencj i do pol4czonego sprawozdania finansowego nie zostalo dol4czone
oSwiadczenie depo4'tariusza. W zwi4zku z povryâszym nie byliémy w stanie wykonaó
wsrystkich wymaganych procedur przegl4du.

Przeprowadzony przez nas przegl4d, oprócz kwestii opisanych w punktach 5 i 6 powyZej,

nie wykazal potrzeby dokonania istotnych zmian w zalqczonym jednostkowym sprawozdaniu
finansowym, aby przedstawialo ono prawidlowo, rzetelnie i jasno we wszystkich istotnych
aspektach sytuacjç maj4tkow4 i finansow4 Subfunduszu na dzieñ 30 czerwca 2009 roku oraz
jego wynik z operacji za okres szeSciu miesiçcy zakoñczony dnia 30 czerwca 2009 roku
zgodnie z zasadami rachunkowoóci okreélonymi w ustawie z dnia 29 wrzeínia 1994 roku
o rachunkowoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z póLniejsrymi zmianami)
i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami.

w imieniu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
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Warszawa, dnia 3l sierpnia 2009 roku






































