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Raport niezaleinego bieglego rewidenta z przegl4du pol4czonego sprawozdania finansowego
za okres szeSciu miesiçcy zakoúczony dnia 30 czenwcâ 2009 roku

Dla Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Fundusry Inwestycyjnych S.A.

L Przeprowadziliémy przegl1d zalqczonego pol4czonego sprawozdania finansowego za okres
szeÉciu rniesiçcy zakoficzony dnia 30 czerwca 2009 roku MCl.PrivateVentures Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniçtego (,,Fundusz") z siedzibE we Wroclawiu, ul. Kleciúska 125,

obejmuj4cego:

. wprowadzenie do pol4czonego sprawozdania finansowego,

. poleczone zestawienie lokat na dzieñ 30 czerwca 2009 roku w kwocie 238.872 tysiçcy
zlofych,

. pol4czony bilans sporzqdzony na dzief¡ 30 czerwca 2009 roku, który wykazuje aktywa netto
w kwocie 226.795 tysiçcy zlotych,

. poleczony rachunek wyniku z operacji za okres szeéciu miesiçcy zakonczony dnia
30 czerwca2009 roku, wykazuj4cy dodatni wynik z operacji w kwocie 909 tysiçcy zlotych,

. polqczone zestawienie zmian w aktywach netlo za okres szeSciu miesiçcy zakoficzony dnia
30 czerwca 2009 roku, wykazuj4cy zwiçkszenie stanu aktywów netto o kwotç 7.933 tysiçcy
zlotych

. poleczoity rachunek przeplywów pieniçZnych za okres szeóciu miesiçcy zakoirczony dnia
30 czerwca 2009 roku, nie wykazuj 4cy zmiany stanu Srodków pieniç2nych netto, oraz

. informaciç dodatkow4

(,,zal qczone p ol4czone sprawozdan i e fi nansowe").

Za rzelelnoSó, prawidlowoSó i jasnoÉó zalqczonego pol4czonego sprawozdania finansowego,
jak równie2 za prawidlowoóó ksi4g rachunkowych wchodz4cych w sklad Funduszu

subfundusry: MCl.EuroVentures 1.0, Mcl.TechVentures 1.0 (,,Subfundusze") odpowiada
Zarzqd MCI Capital Towar4rstwo Fundusry Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej

,,Towarrystwem"), towarzystwa fundus4, inwestycyjnych zarzqdzajqcego Funduszem

ireprezentuj4cego Fundusz. Naszym zadaniem bylo wydanie, na podstawie przegl4du
zalqczonego pol4czonego sprawozdania finansowego, raportu z przeglqdu.

Przegl4d Funduszu przeprowadziliémy stosownie do obowi4zuj4cych w Polsce przepisów
prawa oraz norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 Radç

Biegþh Rewidentów (,,Normy"). Normy nakladaj4 na nas obowi4zek zaplanowania
i przeprowadzenia przegl4du w taki sposób, aby uzyskaó umiarkowan4 pewnoéó,

2e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidlowoSci. Przegl4du dokonaliSmy
glównie drogqanalizy danych finansowych, wgl4du w ksiçgi rachunkowe orazwykorzystania
informacji uryskanych od kierownictwa oraz personelu Towar4rstwa. Zakres i metoda

przegl4du sprawozdania finansowego istotnie r62niq siç od badaí lezqcych u podstaw opinii
wydawanej o rzetelnoSci, prawidlowoóci ijasnoSci sprawozdania finansowego. Przegl4d daje
mniej pewnoéci niZ badanie. Nie przeprowadziliÉmy badania zalqczonego polqczonego

sprawozdania finansowego,w mviqzku z czym nie wydajemy opinii zbadania.
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4. Polqczone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 7 sfycznia 2008 roku do dnia
30 czerwca 2008 roku bylo przedmiotem przegl4du przez innego bieglego rewidenta
dziataj4cego w imieniu innego podrniotu uprawnionego, który wydal z datq 26 sierpnia
2008 roku raport bez zasfrze2eí zprzegl4du tego pol4czonego sprawozdania finansowego.

Pol4czone sprawozdanie finansowe za okres od dnia 7 sfycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia
2008 roku bylo przedmiotem badania przez innego bieglego rewidenta dzialajqcego w imieniu
innego podmiotu uprawnionego, który do dnia niniejszego raportu nie wydal opinii o tyn
pol4czonym sprawozdaniu finansowyrn. W zwiEzku z powy2szym nie wypowiadamy siç

odnoÉrrie prawidlowoéci sald bilansu otwarcia Funduszu na dzieí I stycznia 2009 roku,
prawidlowoSci rachunku wyniku z operacji Funduszu, zestawienia zmian w aktywach netto

Funduszu oraz rachunku przepþwów pieniçZnych FundusnJ za okres od dnia I stycznia
2009 roku do dnia 30 czerwca2009 roku.

Zgodnie z $ 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku
w sprawie szczególnych zasad raclrunkowoÉci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku
Nr. 249, poz. 1859) do pol4czonego sprawozdania finansowego dolqcza siç oéwiadczenie

depozytariusza o zgodnoéci danych dotycz4cych stanów aktywów subfundusry, w tym
w szczególnoéci aktywów zapisanych na rachunkach pieniçZnych i rachunkach papierów
wartoóciowych oraz po4'tków z tych aktywów przedstawionych w jednostkowych

sprawozdaniach finansowych ze stanem faktycznym. Zgodnie z informacjq otrryman1
od Zarzqdu Towarrystwa, do dnia niniejszego raportu deporytariusz Funduszu nie potwierdzil
zgodnoÉci danych dotycz4cych stanów aktywów Subfundusry ze stanem faktycznym.
W konsekwencji do zalqczonego pol4czonego sprawozdania finansowego nie zostalo dol4czone
o5wiadczenie depozytariusza. W zwiqzku z powyhsrym nie byliémy w stanie wykonaó
wszystkich wymaganych procedur przegl4du.

Przeprowadzony przez nas przegl4d, oprócz kwestii opisanych w punktach 5 i 6 povtyhej,
niewykazal potrzeby dokonania istotnych zmian w zalqczonym pol4czonym sprawozdaniu
finansowym, aby przedstawialo ono prawidlowo, rzetelnie i jasno we ws4rstkich istotnych
aspektach sytuacjç maj4tkow4 i finansow4 Funduszu na dzieh30 czerwca 2009 roku oraz jego

wynik z operacji za okres szeiciu miesiçcy zakoficzony dnia 30 czen¡/ca 2009 roku zgodnie
z zasadami rachunkowoóci okreélonymi w ustawie z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku
o rachunkowoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z póániejsrymi zmianami)

i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami.
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