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Komentarz MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 6 marca 2015 do 

korekty wyceny na dzień wyceny przypadający 31 grudnia 2014 r. 

 

 

 Z uwagi na dokonywane pod koniec roku 2014 r. transakcje pomiędzy spółkami celowymi 

subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wystąpił przypadek ujemnej wartości aktywów netto po stronie 

jednej ze spółek uczestniczących w transakcji, wynikający ze spadku wartości akcji będących 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, których te transakcje dotyczyły poniżej wartości 

należności za nabywane akcje. Przyjęte dla subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. zasady wyceny 

aktywów spółek z ujemną wartością aktywów netto, nakazują dokonanie wyceny takiej spółki w 

wartości zero. Wartość ta stanowiła podstawę do dokonanej wyceny certyfikatów inwestycyjnych na 

dzień 31 grudnia 2014 r.  

 

Jednakże w toku prac nad sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu 

MCI.EuroVenturrs 1.0. za rok 2014, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. doszło do 

uzasadnionego przekonania, że powyższy sposób wyceny doprowadził do nieuzasadnionego 

ekonomicznie wzrostu wartości aktywów netto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., a przez to do 

nieuzasadnionego wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 

W związku z powyższym zdecydowano o wprowadzeniu stosownych odpisów korygujących, 

uwzględniających w odpowiedni sposób przypadek wystąpienia ujemnej wartości aktywów jednej ze 

spółek celowych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 
 

Jednocześnie MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w okresie między 

dniem wyceny (31 grudnia 2014 r.) a dniem korekty (24 lutego2015 r.) nie miały miejsca emisje ani 

wykupy certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., które powodowałyby 

konieczność rozliczeń skutków błędów w wycenie z uczestnikami tego subfunduszu. 

 


