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Warszawa, 30 sierpnia 2019 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mamy przyjemność przekazać Państwu roczne półroczne sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures FIZ, 
zarządzanego przez MCI Capital TFI S.A., za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., obejmujące dane finansowe 
dwóch subfunduszy inwestycyjnych: MCI.TechVentures 1.0. i MCI.EuroVentures 1.0. 

W niniejszym sprawozdaniu zawarte zostały szczegółowe informacje o strukturze portfela inwestycyjnego  
i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.  

Wartość aktywów netto Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.772.964 tys. zł, tj. odpowiednio: 
1.058.165 tys. zł w subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. i 714.799 tys. zł w subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.  

 

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym liczona od 
ostatniej wyceny z dnia 31 grudnia 2018 r. do ostatniej wyceny z dnia 30 czerwca 2019 r. wyniosła:  
 

• od 4,7% do 6,5% (w zależności od serii) dla certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.; 
 

• od -7,2% do -7,4% (w zależności od serii) dla certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. 
 

W portfelu lokat Funduszu znajdują się inwestycje w spółki z branży nowych technologii i Internetu  dokonane w 
Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech, Rosji oraz Turcji.  

Zamierzeniem strategicznym Towarzystwa jest wzmacnianie pozycji na rynku PE/VC na terenie Europy Środkowo-
Wschodniej poprzez kontynuację strategii inwestycyjnej. 

Zamierzamy aktywnie poszukiwać inwestycji w bardzo wzrostowym sektorze Internetu i nowych technologii  
w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w krajach DACH, CIS oraz Turcji. Wykorzystując doświadczenia naszych 
zarządzających zamierzamy inwestować w spółki, które dzięki naszemu zaangażowaniu mogą stać się liderami w 
swoich segmentach w naszym regionie, by następnie sprzedać je z zyskiem globalnym liderom i inwestorom 
strategicznym.  

W przypadku pojawiających się pytań i wątpliwości jesteśmy zawsze gotowi udzielić Państwu niezbędnych 
wyjaśnień. Przekazując niniejsze półroczne sprawozdania finansowe chcielibyśmy jednocześnie podziękować 
Państwu za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli.  

 

Z poważaniem, 
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Wybrane dane finansowe funduszu MCI. PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za 

okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 oraz na dzień 30.06.2019 wraz z danymi za okres 

porównawczy 

 

Opis 

30-06-2019 r. 

(tys. zł) 

31-12-2018 r. 

 (tys. zł) 

30-06-2019 r. 

 (tys. euro) 

31-12-2018 r. 

 (tys. euro) 

Aktywa 2 100 336 2 198 815 493 964 511 353 

Zobowiązania 327 372 358 842 76 992 83 452 

Aktywa netto 1 772 964 1 839 973 416 972 427 901 

 

Opis 

01-01-2019 r. 

- 

 30-06-2019 r. 

(tys. zł) 

01-01-2018 r. 

- 

 31-12-2018 r 

(tys. zł) 

01-01-2018 r. 

- 

 30-06-2018 r 

(tys. zł) 

01-01-2019 r. 

- 

 30-06-2019 r. 

(tys. euro) 

01-01-2018 r. 

- 

 31-12-2018 r 

(tys. euro) 

01-01-2018 r. 

- 

 30-06-2018 r 

(tys. euro) 

Przychody z lokat 

netto 

-27 500 -67 091 -31 622 -6 413 -15 724 -7 459 

Zrealizowany i 

niezrealizowany 

zysk (strata) 

31 150 335 649 151 406 7 264 78 664 35 713 

Wynik z operacji 3 650 268 558 119 784 851 62 940 28 254 

 

Przedstawione powyżej wybrane dane finansowe stanowią uzupełnienie do sprawozdania finansowego i zostały 

przeliczone na EURO według następujących zasad: 

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na 

ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 czerwca 2019 roku – 

4,2520, a na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000; 

- poszczególne pozycje rachunku wyniku z operacji za dany okres– według kursu średniego, obliczonego jako 

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

okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 

roku – 4,2669 oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2395. 
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Zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019r.,  

poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarząd MCI Capital Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A., przedstawia półroczne połączone sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego, na które składa się: 

 

A. Wprowadzenie do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego. 

 

B. Połączone zestawienie lokat o łącznej wartości 2 044 430 tys. zł. według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.  

 

C. Połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 r. wykazujący aktywa netto w wysokości 1 772 964  

 tys. zł. 

 

D. Połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wykazujący dodatni 

wynik z operacji w kwocie 3 650 tys. zł. 

 

E. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto. 

 

F. Połączony rachunek przepływów pieniężnych. 
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W imieniu Funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MCI Capital Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. reprezentowane przez: 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Czechowicz                Wojciech Marcińczyk 

Prezes Zarządu                 Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Danis      Ewa Ogryczak 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Konopiński      Maciej Kowalski 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych – PKO BP Finat Sp. z o.o.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Czapska 

Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Otwartych oraz Zamkniętych 

PKO BP Finat Sp. z o.o. 
            

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 30 sierpnia 2019 r. 
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A. Wprowadzenie do półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures 

Funduszu Inwestycyjny Zamkniętego 

 

1. Nazwa Funduszu  

 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty (dalej jako „Fundusz”) jest funduszem 

inwestycyjnym zamkniętym aktywów 

niepublicznych z dwoma wydzielonymi 

subfunduszami: MCI.TechVentures 1.0. oraz 

MCI.EuroVentures 1.0. dalej jako „Subfundusze”. 

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy 

inwestycyjnych pod numerem RFi 347. 

Fundusz został zarejestrowany w dniu 7 stycznia 

2008 roku. Pierwsza wycena nastąpiła w dniu  

14 stycznia 2008 roku. 

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym aktywów niepublicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1355 z późniejszymi zmianami ), 

zwanej dalej ”Ustawą”. 

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 

 

Podstawa prawna działania 

 

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym emitującym wyłącznie certyfikaty 

inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze 

oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym, ani wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu. Fundusz nie jest 

publicznym funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 

Ustawy. 

Fundusz jest zorganizowany i działa na zasadach 

określonych w przepisach wyżej wymienionej 

ustawy i Statucie nadanym przez MCI Capital 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dalej 

jako ,,Towarzystwo”. 

 

Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres 

Towarzystwa: Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa. 

 

Rejestracja w Sądzie Gospodarczym 

 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty został wpisany do Rejestru Funduszy 

Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd 

Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny 

Rejestrowy pod numerem RFi 347 w dniu 7 stycznia 

2008 r. Pierwsza wycena nastąpiła w dniu 14 

stycznia 2008 r. 

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w 

ramach MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego został wpisany do 

Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego 

przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział 

Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 347  

w dniu 7 stycznia 2008 r. Pierwsza wycena 

nastąpiła w dniu 14 stycznia 2008 r. 

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.  został 

utworzony na czas nieokreślony.  

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. wydzielony w 

ramach MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjego Zamkniętego został wpisany do 

Rejestru Funduszy inwestycyjnych prowadzonego 

przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział 

Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 347 w dniu 7 

stycznia 2008 r. Pierwsza wycena nastąpiła w dniu 

14 stycznia 2008 r. 

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. został 

utworzony na czas nieokreślony.  

 

Z chwilą wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy 

Inwestycyjnych Fundusz nabył osobowość 

prawną. 

 

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym 

i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym 

 

Fundusz posługuje się numerami 

identyfikacyjnymi: 

 

REGON 020731024    

NIP 1010002745 

 

Statut Funduszu 

 

Statut Funduszu został nadany przez MCI Capital 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  

z siedzibą w Warszawie. Statut został zatwierdzony 

przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

 

Statut określa cele i zasady funkcjonowania 

Funduszu, prawa i obowiązki Uczestników 

Funduszu oraz prawa i obowiązki MCI Capital 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

Ostatnia  zmiana statutu dotycząca Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. miała miejsce  

w dniu 7 lutego 2019 r. dotyczyła zmiany nazwy 

depozytariusza na BGŻ BNP Paribas S. A. 

 

Ostatnia  zmiana statutu dotycząca Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0. miała miejsce w dniu 5 

kwietnia 2019 r. i dotyczyła warunków do 

przeprowadzenia sześćdziesiątej piątej emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii S2. 

 

Ostatnia zmiana statutu po dniu bilansowym 

dotycząca Subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. 

oraz MCI.TechVentures 1.0.   miała miejsce 07 

lutego 2019 r. i informowała o zmianie nazwy 

depozytariusza na Bank BGŻ BNP Paribas Spółka 

Akcyjna. 
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2. Towarzystwo zarządzające Funduszem 

 

Fundusz jest zarządzany przez MCI Capital 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  

z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, 00-844 

Warszawa (wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

000000263112).  

 

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu 

Towarzystwo od października 2015 r. zleciło  

spółce PEM Asset Management Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, wcześniej 

funkcję tę pełniła spółka MCI Asset Management 

Sp. z o.o. sp.j. 

 

3. Cel inwestycyjny Funduszu i Subfunduszy 

 

Celem Funduszu, a tym samym celem 

Subfunduszy, jest wzrost wartości aktywów  

w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz i 

Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celu 

inwestycyjnego. 

 

Fundusz i Subfundusze dążą do osiągnięcia celu 

inwestycyjnego przede wszystkim poprzez 

nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w 

spółkach niepublicznych. 

 

4.  Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu w 

podziale na Subfundusze                                     

 

4.1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu                                       

MCI.EuroVentures 1.0., kategorie doboru lokat 

oraz ograniczenia inwestycyjne 

 

1. Subfundusz może lokować Aktywa w:  

1) papiery wartościowe,  

2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności 

wobec osób fizycznych,  

3) udziały w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością,  

4) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

5) waluty,  

6) Instrumenty Pochodne, w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

pod warunkiem, że są zbywalne, oraz  

7) depozyty, oraz 

8) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 

funduszy inwestycyjnych mających siedzibę  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 

uczestnictwa emitowane przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą.  

2. Subfundusz lokuje nie mniej niż 80% wartości 

Aktywów Subfunduszu w aktywa inne niż:  

1) będące przedmiotem publicznej oferty, chyba 

że papiery wartościowe stały się przedmiotem 

publicznej oferty po ich nabyciu przez Subfundusz;  

2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym, chyba że papiery 

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym po ich nabyciu przez 

Subfundusz;  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba  

że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, 

których akcje lub udziały wchodzą w skład 

portfela inwestycyjnego Subfunduszu.  

3. Głównymi kryteriami doboru lokat dla 

Subfunduszu, o których mowa w ust. 2, są:  

1) analiza makroekonomiczna, ocena trendów 

rynkowych, tempa wzrostu gospodarczego  

oraz analiza ryzyka inwestycyjnego na poziomie 

poszczególnych państw i branż;  

2) analiza fundamentalna jako podstawa wyceny 

i doboru spółek do portfela,  

w szczególności analiza historycznych  

i prognozowanych wyników finansowych  

z uwzględnieniem wyceny aktywów oraz analiza 

biznesplanu spółki. Kolejne kluczowe elementy 

analizy to ocena: produktów oferowanych przez 

daną spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji 

rynkowej, sieci dystrybucji, perspektyw rozwoju, 

także zagranicznego, możliwości konsolidacji 

branży;  

3) analiza prawna i podatkowa spółek i ich 

otoczenia mająca na celu określenie  

i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego;  

4) Subfundusz będzie poszukiwał inwestycji o 

ponad przeciętnym potencjale wzrostu w okresie 

3 – 7 lat.  

4. Głównym kryterium doboru lokat dla Subfunduszu 

innych niż w pkt. 2, jest ich płynność, z 

uwzględnieniem ustępów poniższych.  

5. Subfundusz, przy doborze lokat w Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 

bierze pod uwagę następujące kryteria:  

1) stopień ryzyka spadku wartości rynkowej 

Instrumentów Rynku Pieniężnego i papierów 

wartościowych,  

2) możliwość wzrostu cen Instrumentów Rynku 

Pieniężnego i papierów wartościowych,  

3) bieżący i prognozowany poziom rynkowych 

stóp procentowych oraz inflacji,  

4) stopień ryzyka braku płynności Instrumentów 

Rynku Pieniężnego i papierów wartościowych  

oraz zmienności ich cen.  

6. Subfundusz, przy doborze lokat w depozyty bierze 

pod uwagę następujące kryteria:  

1) stopień ryzyka braku płynności lokaty,  

2) wysokość oprocentowania lokaty w stosunku 

do czasu jej trwania,  

3) bieżący i prognozowany poziom rynkowych 

stóp procentowych oraz inflacji.  

7. Głównym kryterium doboru lokat w waluty,  

jest analiza ryzyka kursowego związanego  

z lokatami, z których dochody lub których ceny są 

indeksowane do waluty obcej. Subfundusz 

poprzez inwestycje w waluty obce będzie dążył 

do ograniczenia takiego ryzyka.  
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8. Głównym kryterium doboru lokat w przypadku 

jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów 

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także 

tytułów uczestnictwa emitowanych przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające 

siedzibę za granicą są: ocena wyników funduszy 

inwestycyjnych i instytucji wspólnego 

inwestowania, realizowanej w oparciu  

o wskaźniki służące do analizy wyników, przy 

uwzględnieniu maksymalizacji stopy zwrotu przy 

zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, ocena 

stopnia ryzyka braku płynności lokaty w jednostki 

uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, 

poziomu opłat pobieranych od uczestników 

Subfunduszu. 

 
4.2. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0., kategorie doboru 

lokat oraz najważniejsze ograniczenia 

inwestycyjne 

 

1. Subfundusz lokuje Aktywa w:  

1) papiery wartościowe,  

2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności 

wobec osób fizycznych,  

3) udziały w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością,  

4) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

5) waluty,  

6) Instrumenty Pochodne, w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

pod warunkiem, że są zbywalne, oraz  

7) depozyty oraz 

8) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 

funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 

uczestnictwa emitowane przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą.  

2. Subfundusz lokuje nie mniej niż 80% wartości 

Aktywów Subfunduszu w aktywa inne niż:  

1) będące przedmiotem publicznej oferty, chyba 

że papiery wartościowe stały się przedmiotem 

publicznej oferty po ich nabyciu przez 

Subfundusz;  

2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym, chyba że papiery 

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym po ich nabyciu przez 

Subfundusz;  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że 

zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, 

których akcje lub udziały wchodzą w skład 

portfela inwestycyjnego Subfunduszu.  

3. Głównymi kryteriami doboru lokat, o których 

mowa w pkt. 1, są:  

1) analiza makroekonomiczna, ocena trendów 

rynkowych, tempa wzrostu gospodarczego  

oraz analiza ryzyka inwestycyjnego na poziomie 

poszczególnych państw i branż;  

2) analiza fundamentalna jako podstawa wyceny 

i doboru spółek do portfela, w szczególności 

analiza historycznych i prognozowanych 

wyników finansowych z uwzględnieniem 

wyceny aktywów oraz analiza biznesplanu 

spółki. Kolejne kluczowe elementy analizy to 

ocena: produktów oferowanych przez daną 

spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji 

rynkowej, sieci dystrybucji, perspektyw rozwoju, 

także zagranicznego, możliwości konsolidacji 

branży;  

3) analiza prawna i podatkowa spółek i ich 

otoczenia mająca na celu określenie i 

ograniczenie ryzyka inwestycyjnego;  

4) Subfundusz poszukuje inwestycji o ponad 

przeciętnym potencjale wzrostu w okresie 3 – 7 

lat.  

4. Głównym kryterium doboru lokat innych niż w 

pkt.1, jest ich płynność, z uwzględnieniem 

ustępów poniższych.  

5. Subfundusz, przy doborze lokat w Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 

bierze pod uwagę następujące kryteria:  

1) stopień ryzyka spadku wartości rynkowej 

Instrumentów Rynku Pieniężnego i papierów 

wartościowych,  

2) możliwość wzrostu cen Instrumentów Rynku 

Pieniężnego i papierów wartościowych,  

3) bieżący i prognozowany poziom rynkowych 

stóp procentowych oraz inflacji,  

4) stopień ryzyka braku płynności Instrumentów 

Rynku Pieniężnego i papierów wartościowych 

oraz zmienności ich cen.  

6. Subfundusz, przy doborze lokat w depozyty bierze 

pod uwagę następujące kryteria:  

1) stopień ryzyka braku płynności lokaty,  

2) wysokość oprocentowania lokaty w stosunku 

do czasu jej trwania,  

3) bieżący i prognozowany poziom rynkowych 

stóp procentowych oraz inflacji.  

7. Głównym kryterium doboru lokat w waluty, jest 

analiza ryzyka kursowego związanego  

z lokatami, z których dochody lub których ceny 

będą indeksowane do waluty obcej. Subfundusz 

poprzez inwestycje w waluty obce będzie dążył 

do ograniczenia takiego ryzyka.  

8. Głównym kryterium doboru lokat w przypadku 

jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów 

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także 

tytułów uczestnictwa emitowanych przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające 

siedzibę za granicą są: ocena wyników funduszy 

inwestycyjnych i instytucji wspólnego 

inwestowania, realizowanej w oparciu o wskaźniki 

służące do analizy wyników, przy uwzględnieniu 

maksymalizacji stopy zwrotu przy zachowaniu 

bezpieczeństwa lokaty, ocena stopnia ryzyka 

braku płynności lokaty w jednostki uczestnictwa 

lub certyfikaty inwestycyjne, poziomu opłat 

pobieranych od uczestników Funduszu.  

 
5.  Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu w   

podziale na Subfundusze 
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5.1. Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. 

 

1. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku 

Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, 

wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały  

w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie 

więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu,  

z zastrzeżeniem ust. 2.  

1a.  Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty 

inwestycyjne jednego funduszu 

inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa 

emitowane przez jedną instytucję wspólnego 

inwestowania mającą siedzibę za granicą nie 

mogą stanowić więcej niż 50% wartości 

Aktywów Subfunduszu 

1b. Subfundusz może nabywać jednostki 

uczestnictwa innych funduszy 

inwestycyjnych zarządzanych przez 

Towarzystwo, a także certyfikaty 

inwestycyjne innego funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego 

przez Towarzystwo, przy czym certyfikaty 

inwestycyjne innego funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego 

przez Towarzystwo nie mogą stanowić 

więcej niż 20% wartości Aktywów 

Subfunduszu i nie mogą być nabywane w 

ramach pierwszej emisji papierów 

wartościowych tego funduszu.  

2. Ograniczeń, o których mowa w pkt. 1, nie stosuje 

się do papierów wartościowych emitowanych lub 

gwarantowanych przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, państwa należące  

do OECD oraz międzynarodowe instytucje 

finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 

Polska lub przynajmniej jedno z państw 

należących do OECD.  

3. Waluta obca jednego państwa nie może 

stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

4. Euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

5. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank 

hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż  

25% wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Subfundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do 

zaspokojenia bieżących zobowiązań 

Subfunduszu, część swoich Aktywów  

na rachunkach bankowych.  

7. Depozyty w jednym banku krajowym, banku 

zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą 

stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

8. Subfundusz może lokować w denominowane  

w walutach obcych Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, w tym także w zagraniczne 

Instrumenty Rynku Pieniężnego.  

8a. Lokaty łącznie w Instrumenty Rynku 

Pieniężnego oraz dłużne papiery 

wartościowe emitowane, gwarantowane 

lub poręczane przez Skarb Państwa lub 

Narodowy Bank Polski stanowić mogą 

maksymalnie 80% Wartości Aktywów 

niebędących lokatami, o których mowa w 

art. 52 ust. 1 pkt 1) - 3) oraz 6) i 8) Statutu 

Funduszu. 

9. Subfundusz może zaciągać, wyłącznie  

w bankach krajowych, instytucjach kredytowych 

lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty,  

w łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% 

wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili 

zaciągania tych pożyczek i kredytów. Fundusz na 

rachunek Subfunduszu może dokonywać emisji 

obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 

poprzedzający dzień podjęcia przez 

Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji 

obligacji. W przypadku wyemitowania przez 

Subfundusz obligacji, łączna wartość pożyczek, 

kredytów oraz emisji obligacji nie może 

przekraczać 75% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu.  

10. Subfundusz może, przy uwzględnieniu celu 

inwestycyjnego, udzielać:  

1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej 

niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, z tym że 

wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej 

jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 

20% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie 

wyższej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu,  

z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji 

udzielanych za zobowiązania jednego 

podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

11. Subfundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń 

lub gwarancji na poniższych zasadach:  

1) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą 

udzielane: 

a) podmiotom, których udziały lub akcje 

wchodzą w skład portfela inwestycyjnego 

lub, w przypadku jeżeli zamiarem 

Subfunduszu jest nabycie akcji lub 

udziałów, a udzielenie pożyczki, poręczeń 

lub gwarancji wynika ze struktury transakcji 

związanej z nabywaniem akcji lub 

udziałów, w tym poprzez zamiar nabycia 

udziałów lub akcji w ramach konwersji 

długu na kapitał, 

b) innym podmiotom, które posiadają 

zdolność do obsługi zadłużenia, 

stwierdzoną na podstawie analizy 

ekonomiczno–finansowej 

przeprowadzonej przez Fundusz, jeżeli 

udzielenie pożyczki poręczenia lub 

gwarancji takim podmiotom będzie 

dokonane na warunkach rynkowych; 

2) z uwzględnieniem pkt. 4, jeżeli Subfundusz uzna 

za niezbędne ustanowienia zabezpieczenia, 

zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub 

gwarancji udzielonych przez Subfundusz mogą 

być:  
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a) zastaw na akcjach lub udziałach,  

b) hipoteka,  

c)cesje wierzytelności, w tym wierzytelności 

przyszłych,  

d) gwarancje i poręczenia podmiotów 

trzecich,  

e) blokady papierów wartościowych, 

f) przewłaszczenie praw majątkowych na 

zabezpieczenie, pod warunkiem, że te prawa 

majątkowe stanowią dopuszczalną kategorię 

lokat Subfunduszu, 

g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

h) pełnomocnictwo do rachunku dłużnika, 

i) inne uzgodnione z Funduszem; 

3) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej 

równa:  

a) w przypadku pożyczki – 50% wartości 

pożyczki pieniężnej w każdym Dniu Wyceny 

Aktywów Subfunduszu do dnia zwrotu 

pożyczki,  

b) w przypadku poręczenia lub gwarancji – 

50% wartości udzielonego poręczenia lub 

gwarancji  

w każdym Dniu Wyceny Aktywów 

Subfunduszu do dnia wygaśnięcia poręczenia 

lub gwarancji;  

4) Subfundusz może nie wymagać ustanowienia 

zabezpieczenia pożyczek, poręczeń lub 

gwarancji udzielonych przez Subfundusz, jeżeli 

zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:  

a) sytuacja podmiotu będzie gwarantowała 

wywiązanie się tego podmiotu z zobowiązań 

wobec Subfunduszu,  

b) zdolność kredytowa podmiotu będzie  

na wysokim poziomie,  

c) partner transakcji będzie wiarygodny;  

5) pożyczka, poręczenie lub gwarancja mogą 

zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 10 lat;  

6) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie 

regulować umowa pożyczki określając, czy 

spłata kapitału wraz z odsetkami będzie 

dokonywana w ratach, czy jednorazowo  

w terminie zapadalności.  

12. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których 

mowa w ust. 1, 3 i 4, Subfundusz uwzględnia 

wartość papierów wartościowych  

lub Instrumentów Rynku Pieniężnego, lub walut 

stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych, 

 z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Instrumentów 

Pochodnych, których bazę stanowią uznane 

indeksy. Jeżeli papier wartościowy lub Instrument 

Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany 

Instrument Pochodny, instrument ten uwzględnia 

się przy stosowaniu przez Subfundusz limitów 

inwestycyjnych.  

13. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o 

których mowa w zasadach dywersyfikacji lokat 

Subfunduszu są ważne.  

14. Z uwzględnieniem ust. 15, Subfundusz,  

w przypadku dokonania czynności, o których 

mowa w ust. 13, zobowiązany jest do 

dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich 

aktywów do wymagań określonych w Statucie i 

Ustawie, uwzględniając należycie interes 

Uczestników Subfunduszu.  

15. Subfundusz zobowiązany jest dostosować 

strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań 

określonych w Ustawie oraz Statucie Funduszu w 

terminie 36 miesięcy od dnia rejestracji 

Subfunduszu. W szczególności, w związku  

z utworzeniem Subfunduszu, przez okres, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, lokaty Subfunduszu 

mogą nie spełniać warunku określonego  

w art. 52 ust. 2 Statutu. 

16. Jeżeli Subfundusz przekroczy ograniczenia 

inwestycyjne określone w Statucie, a 

nieprzewidziane przepisami Ustawy, jest 

obowiązany do niezwłocznego dostosowania 

stanu swoich Aktywów do wymagań określonych 

w Statucie, uwzględniając interes Uczestników 

Subfunduszu.  

 
5.2. Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu   

MCI.TechVentures 1.0. 

 

1. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku 

Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, 

wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w 

tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej 

niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z 

zastrzeżeniem pkt. 2.  

1a. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty 

inwestycyjne jednego funduszu 

inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa 

emitowane przez jedną instytucję 

wspólnego inwestowania mającą siedzibę 

za granicą nie mogą stanowić więcej niż 

50% wartości Aktywów Subfunduszu 

1b. Subfundusz może nabywać certyfikaty 

inwestycyjne innego funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego 

zarządzanego przez Towarzystwo, przy 

czym certyfikaty inwestycyjne innego 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego 

zarządzanego przez Towarzystwo nie 

mogą stanowić więcej niż 20% wartości 

Aktywów Subfunduszu i nie mogą być 

nabywane w ramach pierwszej emisji 

papierów wartościowych tego funduszu.  

2. Ograniczeń, o których mowa w pkt. 1, nie stosuje 

się do papierów wartościowych emitowanych lub 

gwarantowanych przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, państwa należące do 

OECD oraz międzynarodowe instytucje 

finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 

Polska lub przynajmniej jedno z państw 

należących do OECD.  

3. Waluta obca jednego państwa nie może 

stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

4. Euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  
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5. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank 

hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% 

wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Subfundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do 

zaspokojenia bieżących zobowiązań 

Subfunduszu, część swoich Aktywów na 

rachunkach bankowych.  

7. Depozyty w jednym banku krajowym, banku 

zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą 

stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

8. Subfundusz może lokować w denominowane w 

walutach obcych Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

w tym także w zagraniczne Instrumenty Rynku 

Pieniężnego. 

8a. Lokaty łącznie w Instrumenty Rynku 

Pieniężnego oraz dłużne papiery 

wartościowe emitowane, gwarantowane 

lub poręczane przez Skarb Państwa lub 

Narodowy Bank Polski stanowić mogą 

maksymalnie 80% Wartości Aktywów 

niebędących lokatami, o których mowa w 

art. 43 ust. 1 pkt 1) - 3) oraz 6) i 8) Statutu 

Funduszu. 

9. Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w 

bankach, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości 

nieprzekraczającej 75% wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i 

kredytów. Fundusz na rachunek Subfunduszu 

może dokonywać emisji obligacji w wysokości 

nieprzekraczającej 15% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu na dzień poprzedzający dzień 

podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów 

uchwały o emisji obligacji. W przypadku 

wyemitowania przez Fundusz obligacji, łączna 

wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji 

nie może przekraczać 75% Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu.  

10. Subfundusz może, przy uwzględnieniu celu 

inwestycyjnego, udzielać:  

1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej 

niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, z tym że 

wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej 

jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 

20% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie 

wyższej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 

z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji 

udzielanych za zobowiązania jednego 

podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

11. Subfundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń 

lub gwarancji na poniższych zasadach:  

1) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą 

udzielane podmiotom, których udziały lub 

akcje wchodzą w skład portfela 

inwestycyjnego lub, w przypadku jeżeli 

zamiarem Subfunduszu jest nabycie akcji lub 

udziałów, a udzielenie pożyczki, poręczeń lub 

gwarancji wynika ze struktury transakcji 

związanej z nabywaniem akcji lub udziałów, w 

tym poprzez zamiar nabycia udziałów lub akcji 

w ramach konwersji długu na kapitał, 

2) innym podmiotom, które posiadają zdolność do 

obsługi zadłużenia, stwierdzoną na podstawie 

analizy ekonomiczno-finansowej 

przeprowadzonej przez Fundusz. Jeżeli udzielnie 

pożyczki poręczenia lub gwarancji takim 

podmiotom będzie dokonane na warunkach 

rynkowych 

3) z uwzględnieniem pkt 4, jeżeli Subfundusz uzna 

za niezbędne ustanowienia zabezpieczenia, 

zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub 

gwarancji udzielonych przez Subfundusz mogą 

być:  

a) zastaw na akcjach lub udziałach,  

b) hipoteka,  

c) cesje wierzytelności, w tym wierzytelności 

przyszłych,  

d) gwarancje i poręczenia podmiotów 

trzecich,  

e) blokady papierów wartościowych, 

f) f) przewłaszczenie praw majątkowych na 

zabezpieczenie, pod warunkiem, że te 

prawa majątkowe stanowią dopuszczalną 

kategorię lokat Subfunduszu, 

g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

h) pełnomocnictwo do rachunku dłużnika, 

i) inne uzgodnione z Funduszem 

z zastrzeżeniem, że w przypadku udzielania 

pożyczek, poręczeń lub gwarancji podmiotom, 

o których mowa w pkt 11) ust. 1), Subfundusz 

może postanowić, że ustanowienie 

zabezpieczenia nie jest wymagane, jeżeli 

spełnione zostały warunki, o których mowa w 

pkt. 5); 

4) Subfunduszu może postanowić, wartość 

zabezpieczenia będzie co najmniej równa:  

a) w przypadku pożyczki – 50% wartości 

pożyczki pieniężnej w każdym Dniu Wyceny 

Aktywów Subfunduszu do dnia zwrotu 

pożyczonych papierów wartościowych,  

b) w przypadku poręczenia lub gwarancji – 

50% wartości udzielonego poręczenia lub 

gwarancji w każdym Dniu Wyceny Aktywów 

Subfunduszu do dnia wygaśnięcia 

poręczenia lub gwarancji;  

5) Subfundusz może nie wymagać ustanowienia 

zabezpieczenia pożyczek, poręczeń lub 

gwarancji udzielonych przez Subfundusz, jeżeli 

zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:  

a) sytuacja podmiotu będzie gwarantowała 

wywiązanie się tego podmiotu z zobowiązań 

wobec Subfunduszu,  

b) zdolność kredytowa podmiotu będzie na 

wysokim poziomie,  

c) partner transakcji będzie wiarygodny;  

6) pożyczka, poręczenie lub gwarancja mogą 

zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 10 lat.  

7) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie 

regulować umowa pożyczki określając, czy 

spłata kapitału wraz z odsetkami będzie 
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dokonywana w ratach, czy jednorazowo w 

terminie zapadalności.  

12. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których 

mowa w ust. 1, 3, 4, Subfundusz uwzględnia 

wartość papierów wartościowych lub 

Instrumentów Rynku Pieniężnego, lub walut 

stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Instrumentów 

Pochodnych, których bazę stanowią uznane 

indeksy. Jeżeli papier wartościowy lub Instrument 

Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany 

Instrument Pochodny, instrument ten uwzględnia 

się przy stosowaniu przez Subfundusz limitów 

inwestycyjnych.  

13. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o 

których mowa w zasadach dywersyfikacji lokat 

Subfunduszu są ważne.  

14. Z uwzględnieniem ust. 15, Subfundusz, w 

przypadku dokonania czynności, o których mowa 

w ust. 13, zobowiązany jest do dostosowania, 

niezwłocznie, stanu swoich aktywów do 

wymagań określonych w Statucie i Ustawie, 

uwzględniając należycie interes Uczestników 

Subfunduszu.  

15. Subfundusz zobowiązany jest dostosować 

strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań 

określonych w Ustawie oraz Statucie Funduszu w 

terminie 36 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu. 

W szczególności, w związku z utworzeniem 

Subfunduszu, przez okres, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, lokaty Subfunduszu mogą nie 

spełniać warunku określonego w art. 43 ust. 2 

Statutu. 

16. Jeżeli Subfundusz przekroczy ograniczenia 

inwestycyjne określone w Statucie, a 

nieprzewidziane przepisami Ustawy, jest 

obowiązany do niezwłocznego dostosowania 

stanu swoich Aktywów do wymagań określonych 

w Statucie, uwzględniając interes Uczestników 

Subfunduszu.  

 
 

6. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w 

okresie obrotowym 

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym oraz w 

okresie porównywalnym nie dokonano zmian 

zasad polityki rachunkowości. 

 

7. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy 

 

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe 

zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 r. 

i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 

30 czerwca 2019 r.  

 

8. Kontynuacja działalności Funduszu  

 

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe 

zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez Fundusz i Subfundusze przez 

okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 

bilansowego.  

Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień 

podpisania półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego istnienia faktów i 

okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia 

dla możliwości kontynuowania działalności 

Funduszu i Subfunduszy. 

 

9. Wskazanie podmiotu, który przeprowadził 

przegląd sprawozdania finansowego. 

 

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe 

zostało poddane przeglądowi przez Ernst & Young 

Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy Rondzie 

ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę 

prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów, pod numerem 130. 

 

10. Dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny 

za sporządzenie półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego oraz prowadzenie 

ksiąg rachunkowych 

 

Za sporządzenie półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest 

Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych  S.A. Za prowadzenie ksiąg 

rachunkowych Funduszu odpowiedzialna jest PKO 

BP Finat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grójeckiej 5, 

02-019 Warszawa. 

 

11.    Opis certyfikatów 

 

Certyfikaty inwestycyjne różnych serii zapewniają 

inne prawa uczestnikom Subfunduszy. Cechami 

różnicującymi poszczególne serie certyfikatów 

inwestycyjnych są między innymi liczba głosów na 

Zgromadzeniu Inwestorów, wysokość stawki oraz 

metoda kalkulacji wynagrodzenia dla 

Towarzystwa, a także ustalenia dot. wykupów 

certyfikatów inwestycyjnych. Powyższe regulują 

Warunki Emisji poszczególnych serii certyfikatów 

inwestycyjnych oraz Statut Funduszu 

(odpowiednio  Art. 9.2, Art. 50 oraz Art. 24 i Art.24a) 

Certyfikaty Inwestycyjne nie są notowane na 

aktywnym rynku. 

 

11.1.   Opis certyfikatów MCI.TechVentures 1.0. 

 

Od dnia zarejestrowania Subfundusz 

MCI.TechVentures 1.0. wyemitował certyfikaty 

inwestycyjne serii A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, O, 

P, R, S, T, U, W, Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, 

I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, R1,S1, T1, U1, W1, Y1, 

Z1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, H2, I2, J2, Ł2, M2, S2.  

 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 

miały miejsce następujące zmiany w liczbie 

certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu: 

      



Półroczne połączone sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 

 

 
 

 

  11 

Seria  
Data 

przydziału 
Data wykupu  Ilość  

Cena emisyjna/ 

wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

(w zł) 

 Wartość 

wyemitowanych/  

wykupionych 

certyfikatów 

inwestycyjnych (w zł) 

A 17.12.2007   760 826 100 76 082 600,00 

A   22.03.2018 -28 878 222,42 -6 423 044,76 

A   26.03.2019 -105 760 226,28 -23 931 372,80 

B 11.04.2008   35 328 48,12 1 699 983,36 

B   22.03.2018 -2 993 222,31 -665 373,83 

B   26.03.2019 -12 756 226,14 -2 884 641,84 

C 02.07.2008   508 856 48,12 24 486 150,72 

C   31.03.2017 -122 782 210,71 -25 871 395,22 

C   22.03.2018 -79 234 222,32 -17 615 302,88 

C   26.03.2019 -154 925 226,11 -35 030 091,75 

D 02.10.2008   210 027 48,41 10 167 407,07 

D   22.03.2018 -85 031 222,31 -18 903 241,61 

D   26.03.2019 -84 965 226,05 -19 206 338,25 

E 14.01.2009   152 299 46,12 7 024 029,88 

E   30.06.2013 -4 962 148,46 -736 658,52 

E   31.03.2017 -89 983 208,76 -18 784 851,08 

E   22.03.2018 -3 388 220,26 -746 240,88 

E   30.06.2018 -4 962 234,83 -1 165 226,46 

E   26.03.2019 -3 386 224,05 -758 633,30 

H 16.12.2009   28 048 57,05 1 600 138,40 

H   30.10.2015 -2 988 196,68 -587 679,84 

H   31.03.2017 -25 060 194,96 -4 885 697,60 

I 15.06.2010   20 199 74,27 1 500 179,73 

I   30.09.2013 -2 693 146,25 -393 851,25 

I   31.03.2017 -12 119 194,96 -2 362 720,24 

I   30.06.2018 -4 040 217,94 -880 477,60 

I   31.08.2018 -670 208,38 -139 614,60 

J 21.12.2010   12 136 94,75 1 149 886,00 

J   16.12.2015 -526 213,33 -112 211,58 

J   31.03.2017 -5 278 211,4 -1 115 769,20 

K 04.04.2011   12 791 95 1 215 145,00 

K   30.04.2015 -1 000 162,52 -162 520,00 

K   31.07.2015 -2 000 174,31 -348 620,00 

K   31.03.2017 -3 158 176,09 -556 092,22 

K   08.05.2017 -2 211 174,91 -386 726,01 

K   30.04.2018 -2 211 182,36 -403 197,96 

L 29.09.2011   9 531 116,58 1 111 123,98 
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Seria  
Data 

przydziału 
Data wykupu  Ilość  

Cena emisyjna/ 

wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

(w zł) 

 Wartość 

wyemitowanych/  

wykupionych 

certyfikatów 

inwestycyjnych (w zł) 

L   31.12.2014 -890 172,87 -153 854,30 

L   31.03.2017 -1 311 197,09 -258 384,99 

L   30.04.2018 -890 205,48 -182 877,20 

L   30.04.2019 -5500 211,24 -1 161 820,00 

M 29.09.2011   23 488 116,58 2 738 231,04 

M   26.05.2014 -1 887 156,53 -295 372,11 

M   30.06.2015 -3 207 197,94 -634 793,58 

M   29.04.2016 -1 000 206,71 -206 710,00 

M   31.03.2017 -2 145 200,53 -430 136,85 

M   08.05.2017 -4 354 199,24 -867 490,96 

M   22.03.2018 -2 145 211,06 -452 723,70 

M   30.04.2018 -780 208,2 -162 396,00 

M   31.08.2018 -5 370 215,07 -1 154 925,90 

N 21.03.2012   56 007 121,67 6 814 371,69 

N   31.12.2013 -1 353 165,46 -223 867,38 

N   26.05.2014 -805 171,14 -137 767,70 

N   30.06.2015 -1 365 216,31 -295 263,15 

N   31.07.2015 -1 361 216,02 -294 003,22 

N   30.10.2015 -1 500 220,17 -330 255,00 

N   25.11.2015 -1 612 221,3 -356 735,60 

N   16.12.2015 -1 644 220,94 -363 225,36 

N   31.12.2015 -4 110 220,21 -905 063,10 

N   01.08.2016 -178 230,36 -41 004,08 

N   31.03.2016 -3 380 220,16 -744 140,80 

N   31.12.2016 -3 850 217,01 -835 488,50 

N   31.03.2017 -7 631 218,07 -1 664 092,17 

N   08.05.2017 -9 041 216,61 -1 958 371,01 

N   09.02.2017 -1 450 212,72 -308 444,00 

N   22.03.2018 -2 222 228,96 -508 749,12 

N   30.04.2018 -2 998 225,81 -676 978,38 

N   26.03.2019 -822 231,71 -190 465,62 

N   30.04.2019 -4 110 232,15 -954 136,50 

O 28.06.2012   82 500 138,17 11 399 025,00 

O   31.10.2013 -1 303 160,21 -208 753,63 

O   30.04.2014 -15 707 172,91 -2 715 897,37 

O   31.10.2014 -3 620 188,33 -681 754,60 

O   31.03.2015 -2 798 201,74 -564 468,52 
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Seria  
Data 

przydziału 
Data wykupu  Ilość  

Cena emisyjna/ 

wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

(w zł) 

 Wartość 

wyemitowanych/  

wykupionych 

certyfikatów 

inwestycyjnych (w zł) 

O   30.10.2015 -9 051 220,8 -1 998 460,80 

O   29.04.2016 -6 071 226,33 -1 374 049,43 

O   31.10.2018 -2 164 254,59 -550 932,76 

P 11.07.2012   85 711 151,08 12 949 217,88 

R 29.09.2012   45 304 152,8 6 922 451,20 

R   31.10.2013 -430 167,58 -72 059,40 

R   31.10.2014 -8 268 195,92 -1 619 866,56 

R   30.04.2015 -1 000 209,77 -209 770,00 

R   30.10.2015 -9 072 229,59 -2 082 840,48 

R   31.10.2016 -1 618 240,22 -388 675,96 

R   31.10.2016 -20 240,22 -4 804,40 

R   31.10.2018 -1 916 264,54 -506 858,64 

S 28.12.2012   31 452 154,51 4 859 648,52 

S   30.10.2015 -3 220 229,69 -739 601,80 

S   29.04.2016 -1 260 235,48 -296 704,80 

S   31.10.2016 -445 240,36 -106 960,20 

S   31.10.2018 -1 544 264,65 -408 619,60 

T 09.04.2013   44 981 160,06 7 199 658,86 

T   31.03.2014 -1 060 179,52 -190 291,20 

T   30.06.2014 -1 249 193,84 -242 106,16 

T   30.04.2015 -1 200 206,97 -248 364,00 

T   30.06.2015 -3 600 220,93 -795 348,00 

T   30.09.2015 -5 390 222,7 -1 200 353,00 

T   31.03.2016 -2 499 224,83 -561 850,17 

T   30.09.2016 -1 050 233,43 -245 101,50 

T   31.03.2017 -3 540 222,77 -788 605,80 

T   31.03.2018 -2 523 232,43 -586 420,89 

U 07.05.2013   43 851 162,19 7 112 193,69 

U   30.09.2014 -3 417 192,15 -656 576,55 

U   30.09.2015 -2 484 224,33 -557 235,72 

U   31.03.2016 -1 826 226,53 -413 643,78 

U   30.09.2016 -6 736 235,21 -1 584 374,56 

U   31.03.2018 -4 821 234,09 -1 128 547,89 

W 27.06.2013   37 600 161,15 6 059 240,00 

W   30.06.2014 -2 732 189,42 -517 495,44 

W   31.03.2015 -1 241 206,39 -256 129,99 

W   30.06.2015 -7 966 220,3 -1 754 909,80 
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Seria  
Data 

przydziału 
Data wykupu  Ilość  

Cena emisyjna/ 

wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

(w zł) 

 Wartość 

wyemitowanych/  

wykupionych 

certyfikatów 

inwestycyjnych (w zł) 

W   30.09.2015 -2 541 221,94 -563 949,54 

W   31.03.2016 -3 080 224,1 -690 228,00 

W   30.06.2016 -4 873 234,75 -1 143 936,75 

W   30.09.2016 -621 232,43 -144 339,03 

W   31.03.2017 -2 572 221,8 -570 469,60 

W   31.03.2018 -2 051 231,43 -474 662,93 

Y 27.09.2013   76 531 164,05 12 554 910,55 

Y   30.06.2014 -4 238 189,78 -804 287,64 

Y   31.03.2015 -4 237 204,15 -864 983,55 

Y   30.06.2015 -2 990 217,9 -651 521,00 

Y   30.09.2015 -1 830 219,69 -402 032,70 

Y   31.03.2016 -1 243 221,87 -275 784,41 

Y   30.09.2016 -10 112 230,39 -2 329 703,68 

Y   31.03.2017 -5 355 219,77 -1 176 868,35 

Y   31.03.2018 -5 712 229,3 -1 309 761,60 

Z 18.12.2013   49 932 168,04 8 390 573,28 

Z   30.06.2015 -1 190 224,33 -266 952,70 

Z   31.03.2016 -31 317 228,44 -7 154 055,48 

Z   30.06.2016 -2 358 238,35 -562 029,30 

Z   30.09.2016 -2 156 236,09 -509 010,04 

Z   31.03.2017 -2 151 225,22 -484 448,22 

Z   31.03.2018 -350 235 -82 250,00 

A1 03.01.2014   1 022 680 166,23 170 000 096,40 

A1   11.12.2017 -1 022 680 173,27 -177199763,6 

B1 27.03.2014   40 008 173,22 6 930 185,76 

B1   30.06.2014 -1 154 191,98 -221 544,92 

B1   30.03.2015 -2 154 209,21 -450 638,34 

B1   30.06.2015 -1 000 223,3 -223 300,00 

B1   30.09.2015 -9 599 225,15 -2 161 214,85 

B1   31.03.2016 -5 238 227,17 -1 189 916,46 

B1   30.09.2016 -1 473 235,76 -347 274,48 

B1   31.03.2017 -2 638 224,97 -593 470,86 

B1   31.03.2018 -2 258 234,73 -530 020,34 

C1 30.04.2014   6 502 180 1 170 360,00 

C1   30.09.2014 -3 333 195,01 -649 968,33 

C1   31.03.2017 -564 227,39 -128 247,96 

C1   31.03.2018 -237 237,26 -56 230,62 
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Seria  
Data 

przydziału 
Data wykupu  Ilość  

Cena emisyjna/ 

wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

(w zł) 

 Wartość 

wyemitowanych/  

wykupionych 

certyfikatów 

inwestycyjnych (w zł) 

D1 27.06.2014   71 339 179,25 12 787 515,75 

D1   31.03.2015 -1 100 212,13 -233 343,00 

D1   30.06.2015 -7 531 226,44 -1 705 319,64 

D1   30.09.2015 -2 784 228,25 -635 448,00 

D1   31.03.2016 -8 550 230,51 -1 970 860,50 

D1   30.06.2016 -3 276 241,46 -791 022,96 

D1   30.09.2016 -8 891 239,23 -2 126 993,93 

D1   31.03.2017 -6 960 228,18 -1 588 132,80 

D1   31.03.2018 -4 634 238,09 -1 103 309,06 

E1 28.07.2014   7 687 195,13 1 499 964,31 

E1   31.03.2016 -7 687 233,52 -1 795 068,24 

F1 26.09.2014   223 055 196,44 43 816 924,20 

F1   30.06.2015 -9 405 230,53 -2 168 134,65 

F1   30.09.2015 -36 254 232,42 -8 426 154,68 

F1   31.03.2016 -28 244 234,62 -6 626 607,28 

F1   30.06.2016 -8 636 245,76 -2 122 383,36 

F1   30.09.2016 -16 575 243,49 -4 035 846,75 

F1   31.03.2017 -24 696 232,3 -5 736 880,80 

F1   31.03.2018 -10 421 242,39 -2 525 946,19 

G1 29.10.2014   166 922 198,93 33 205 793,46 

G1   30.06.2015 -10 555 229,05 -2 417 622,75 

G1   30.09.2015 -19 913 230,92 -4 598 309,96 

G1   31.03.2016 -19 173 233,13 -4 469 801,49 

G1   30.06.2016 -6 361 244,22 -1 553 483,42 

G1   30.09.2016 -5 851 241,97 -1 415 766,47 

G1   31.03.2017 -11 245 230,9 -2 596 470,50 

G1   31.03.2018 -13 491 240,92 -3 250 251,72 

H1 17.12.2014   118 764 200,17 23 772 989,88 

H1   31.03.2015 -831 217,02 -180 343,62 

H1   30.06.2015 -8 379 231,66 -1 941 079,14 

H1   30.09.2015 -15 350 233,54 -3 584 839,00 

H1   31.03.2016 -7 363 235,78 -1 736 048,14 

H1   30.06.2016 -9 841 247,03 -2 431 022,23 

H1   30.09.2016 -1 970 244,71 -482 078,70 

H1   31.03.2017 -16 222 233,53 -3 788 323,66 

H1   31.03.2018 -6 922 243,67 -1 686 683,74 

I1 31.03.2015   108 957 202,16 22 026 747,12 



Półroczne połączone sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 

 

 
 

 

  16 

Seria  
Data 

przydziału 
Data wykupu  Ilość  

Cena emisyjna/ 

wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

(w zł) 

 Wartość 

wyemitowanych/  

wykupionych 

certyfikatów 

inwestycyjnych (w zł) 

I1   30.06.2015 -78 233,11 -18 182,58 

I1   30.09.2015 -3 622 235,05 -851 351,10 

I1   31.03.2016 -5 203 237,38 -1 235 088,14 

I1   30.06.2016 -2 539 248,73 -631 525,47 

I1   30.09.2016 -10 558 246,46 -2 602 124,68 

I1   31.03.2017 -16 672 235,15 -3 920 420,80 

I1   31.03.2018 -9 856 245,35 -2 418 169,60 

J1 26.06.2015   164 696 233,82 38 509 218,72 

J1   31.03.2016 -6 260 237,52 -1 486 875,20 

J1   30.06.2016 -1 487 248,89 -370 099,43 

J1   30.09.2016 -6 442 246,63 -1 588 790,46 

J1   31.03.2017 -16 462 235,35 -3 874 331,70 

J1   31.03.2018 -14 671 245,57 -3 602 757,47 

K1 29.07.2015   94 329 233,23 22 000 352,67 

K1   31.03.2016 -643 239,31 -153 876,33 

K1   30.06.2016 -13 007 250,78 -3 261 895,46 

K1   30.09.2016 -9 240 248,4 -2 295 216,00 

K1   31.03.2017 -7 483 237 -1 773 471,00 

K1   31.03.2018 -7 880 247,28 -1 948 566,40 

L1 14.09.2015   41 524 234,23 9 726 166,52 

L1   31.03.2016 -854 238,99 -204 097,46 

L1   30.09.2016 -2 464 248,17 -611 490,88 

L1   31.03.2017 -6 408 236,82 -1 517 542,56 

L1   31.03.2018 -4 085 247,09 -1 009 362,65 

M1 30.09.2015   18 147 233,6 4 239 139,20 

M1   31.03.2016 -2 098 238,62 -500 624,76 

M1   30.09.2016 -850 247,72 -210 562,00 

M1   31.03.2017 -1 617 236,38 -382 226,46 

M1   31.03.2018 -960 246,64 -236 774,40 

N1 30.10.2015   107 595 236,94 25 493 559,30 

N1   31.03.2016 -1 525 238,99 -364 459,75 

N1   30.06.2016 -1 619 250,44 -405 462,36 

N1   30.09.2016 -11 819 248,16 -2 933 003,04 

N1   31.03.2017 -4 980 236,77 -1 179 114,60 

N1   31.03.2018 -5 114 247,04 -1 263 362,56 

O1 25.11.2015   102 689 239,21 24 564 235,69 

O1   30.06.2016 -3 914 250,46 -980 300,44 



Półroczne połączone sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 

 

 
 

 

  17 

Seria  
Data 

przydziału 
Data wykupu  Ilość  

Cena emisyjna/ 

wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

(w zł) 

 Wartość 

wyemitowanych/  

wykupionych 

certyfikatów 

inwestycyjnych (w zł) 

O1   30.09.2016 -4 849 248,16 -1 203 327,84 

O1   31.03.2017 -5 673 236,81 -1 343 423,13 

O1   31.03.2018 -7 201 247,09 -1 779 295,09 

P1 15.12.2015   94 435 240,45 22 706 895,75 

P1   30.06.2016 -2 093 249,55 -522 308,15 

P1   30.09.2016 -1 482 247,27 -366 454,14 

P1   31.03.2017 -5 166 235,98 -1 219 072,68 

P1   31.03.2018 -7 716 246,22 -1 899 833,52 

R1 01.02.2016   36 113 239,3 8 641 840,90 

R1   30.09.2016 -4 544 244,88 -1 112 734,72 

R1   31.03.2017 -2 379 233,62 -555 781,98 

R1   31.03.2018 -3 145 243,76 -766 625,20 

S1 26.02.2016   82 015 244,96 20 090 394,40 

S1   30.09.2016 -317 250,25 -79 329,25 

S1   31.03.2017 -18 357 238,83 -4 384 202,31 

S1   31.03.2018 -5 936 249,2 -1 479 251,20 

T1 30.03.2016   172 485 244,33 42 143 260,05 

T1   30.06.2016 -249 252,52 -62 877,48 

T1   30.09.2016 -57 250,23 -14 263,11 

T1   31.03.2017 -10 677 238,82 -2 549 881,14 

T1   31.03.2018 -19 442 249,18 -4 844 557,56 

U1 28.04.2016   35 767 242,72 8 681 366,24 

U1   30.09.2016 -100 247,18 -24 718,00 

U1   31.03.2017 -3 752 235,91 -885 134,32 

U1   31.03.2018 -4 022 246,15 -990 015,30 

W1 30.05.2016   74 261 247,73 18 396 677,53 

W1   30.09.2016 -4 037 250,75 -1 012 277,75 

W1   31.03.2017 -5 085 239,28 -1 216 738,80 

W1   31.03.2018 -4 714 249,66 -1 176 897,24 

Y1 29.06.2016   38 321 250,61 9 603 625,81 

Y1   31.03.2017 -4 381 238,83 -1 046 314,23 

Y1   31.03.2018 -2 426 249,2 -604 559,20 

Z1 01.08.2016   90 671 253,04 22 943 389,84 

Z1   31.03.2017 -2 349 239,2 -561 880,80 

Z1   31.03.2018 -6 373 249,58 -1 590 573,34 

A2 01.09.2016   49 199 252,71 12 433 079,29 

A2   31.03.2017 -1 722 238,77 -411 161,94 
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Seria  
Data 

przydziału 
Data wykupu  Ilość  

Cena emisyjna/ 

wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

(w zł) 

 Wartość 

wyemitowanych/  

wykupionych 

certyfikatów 

inwestycyjnych (w zł) 

A2   31.03.2018 -5 948 249,14 -1 481 884,72 

B2 30.09.2016   29 588 253,25 7 493 161,00 

B2   31.03.2018 -3 499 252,16 -882 307,84 

C2 28.10.2016   9 456 253,25 2 394 732,00 

C2   31.03.2018 -1 073 250,84 -269 151,32 

D2 28.11.2016   2 947 254,52 750 070,44 

E2 29.12.2016   6 372 257,04 1 637 858,88 

E2   31.03.2018 -316 268,54 -84 858,64 

F2 21.03.2017   700 251,01 175 707,00 

H2 30.06.2017   2 219 255,64 567 265,16 

H2   31.03.2018 -163 261,69 -42 655,47 

I2 04.08.2017   842 261,3 220 014,60 

J2 19.09.2017   747 261,3 195 191,10 

Ł2 20.12.2017   191 357 257,09 49 195 971,13 

M2 20.12.2017   191 357 257,09 49 195 971,13 

S2 19.04.2019   146 724 272,62 39 999 896,88 

Kapitał wpłacony    5 877 868   970 245 783,96 

Kapitał wypłacony   -2 861 780,00   -592 297 475,77 

RAZEM NETTO   3 016 088,00   377 948 308,19 

 

11.2. Opis certyfikatów MCI.EuroVentures 1.0. 

 

Od dnia zarejestrowania Subfundusz                  

MCI.EuroVentures 1.0. wyemitował Certyfikaty 

Inwestycyjne serii A, B, C, D, J, K, L, M, N, O, P, R, 

S, T, U, W, Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, J1, 

M1 O1, P1, R1, S1,Y1,A2 oraz B2 .  

 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania  

miały miejsce następujące zmiany w liczbie 

certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu: 

 

 

 

 

Numer serii 
Data 

przydziału 

Data 

wykupu 
Ilość 

Cena emisyjna 

/wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

Wartość wyemitowanych/wykupionych 

certyfikatów inwestycyjnych 

A* 2007-12-17   395 200 50                                               19 760 000,00     

B* 2008-04-11   124 200 79,13                                                 9 828 393,12     

C* 2008-07-02   1 540 200 79,13                                             121 881 570,72     

C*   2013-08-26 -59 200 176,56 -                                             10 452 218,80     

D* 2008-10-02   107 600 78,93                                                 8 492 873,38     

J* 2014-01-14   478 400 167,23                                               80 001 229,36     

K* 2014-03-03   313 800 166,44                                               52 229 170,11     

K   2018-09-30 -50 000 260,00 -                                             13 000 000,00     



Półroczne połączone sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 

 

 
 

 

  19 

Numer serii 
Data 

przydziału 

Data 

wykupu 
Ilość 

Cena emisyjna 

/wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

Wartość wyemitowanych/wykupionych 

certyfikatów inwestycyjnych 

L* 2014-03-31   162 800 153,62                                               25 009 246,46     

L   2017-12-31 -133 333 231,36 -                                             30 847 922,88     

M* 2014-05-12   385 400 180,93                                               69 731 212,07     

N* 2014-09-26   24 000 195,34                                                 4 688 167,20     

N*   2015-09-30 -200 217,68 -                                                    43 535,00     

N*   2016-03-31 -1 000 239,71 -                                                  239 706,40     

N*   2016-09-30 -2 800 211,49 -                                                  592 175,36     

N*   2017-03-31 -2 000 209,35 -                                                 418 707,90     

N*   2017-06-30 -1 000 219,75 -                                                  219 751,60     

N*   2017-09-30 -5 400 228,13 -                                               1 231 897,68     

N   2018-03-31 -3 750 256,55 -                                                  962 062,50     

N   2018-06-30 -1 450 255,28 -                                                  370 156,00     

N   2018-09-30 -2 000 259,04 -                                                  518 080,00     

O* 2014-12-05   17 400 202,57                                                 3 524 765,85     

O*   2015-06-30 -1 000 220,01 -                                                  220 007,00     

O*   2016-03-31 -2 400 239,55 -                                                  574 923,00     

O*   2017-03-31 -1 000 209,23 -                                                  209 227,30     

O*   2017-06-30 -3 000 219,63 -                                                  658 895,40     

O   2018-03-31 -2 000 256,47 -                                                  512 940,00     

O   2018-06-30 -1 000 255,20 -                                                  255 200,00     

O  2019-03-31 -2 400 301,19 -                                                  744 456,00 

P* 2015-03-31   49 000 215,43                                              10 556 082,25     

P*   2016-03-31 -2 000 243,65 -                                                  487 299,90     

P*   2016-06-30 -3 200 234,92 -                                                  751 738,40     

P*   2016-09-30 -7 600 214,94 -                                               1 633 549,70     

P*   2017-03-31 -2 000 212,74 -                                                  425 486,10     

P*   2017-06-30 -8 000 223,33 -                                               1 786 637,20     

P*   2017-09-30 -6 600 231,74 -                                              1 529 459,58     

P   2018-03-31 -9 000 260,66 -                                               2 345 940,00     

P   2018-06-30 -4 400 259,36 -                                               1 141 184,00     

P  2019-03-31 - 3 000 315,26 -                                                  945 780,00 

R* 2015-05-26   56 800 219,29                                              12 455 595,32     

R*   2015-09-30 -800 227,86 -                                                  182 287,88     

R*   2016-03-31 -1 200 249,45 -                                                  299 338,26     

R*   2016-06-30 -3 000 239,77 -                                                  719 309,55     

R*   2016-09-30 -2 800 218,64 -                                                  612 192,42     

R*   2017-03-31 -6 200 215,2 -                                               1 334 230,08     

R*   2017-06-30 -4 000 225,24 -                                                  900 952,20     

R*   2017-09-30 -8 200 233,09 -                                               1 911 300,69     
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Numer serii 
Data 

przydziału 

Data 

wykupu 
Ilość 

Cena emisyjna 

/wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

Wartość wyemitowanych/wykupionych 

certyfikatów inwestycyjnych 

R   2018-03-31 -2 600 260,57 -                                                  677 482,00     

R   2018-06-30 -7 800 258,48 -                                               2 016 144,00     

R   2018-09-30 -6 000 261,46 -                                               1 568 760,00     

R  2019-03-31 - 5 000 311,31 -                                               1 556 550,00 

R  2019-06-30 - 4 600 315,47 -                                               1 451 162,00 

S* 2015-08-19   68 600 234,86                                              16 111 227,93     

S*   2016-03-31 -3 000 249,84 -                                                  749 508,15     

S*   2016-06-30 -4 200 237,18 -                                                  996 150,75     

S*   2016-09-30 -18 000 216,27 -                                               3 892 864,50     

S*   2017-03-31 -21 800 212,65 -                                               4 635 844,12     

S*   2017-06-30 -800 222,03 -                                                  177 620,68     

S*   2017-09-30 -4 600 229,81 -                                               1 057 110,82     

S   2018-03-31 -3 600 256,89 -                                                  924 804,00     

S   2018-09-30 -6 000 257,77 -                                               1 546 620,00     

S   2019-03-31 -4 200 306,93 -                                               1 289 106,00     

T* 2015-09-30   20 400 226,45                                                 4 619 594,16     

T*   2016-06-30 -800 228,12 -                                                  182 493,28     

T*   2016-09-30 -800 208,03 -                                                  166 420,00     

T*   2017-03-31 -3 400 204,76 -                                                  696 179,41     

T*   2017-09-30 -800 221,8 -                                                  177 439,92     

T   2018-03-31 -6 600 248,08 -                                               1 637 328,00     

T  2019-03-31 -2 000 296,39 -                                                  592 780,00 

U* 2015-10-30   3 200 228,21                                                    730 257,76     

U  2019-03-31 - 800 307,55 -                                                  246 040,00 

W* 2015-11-25   6 000 229,81                                                 1 378 833,30     

W*   2016-03-31 -800 244,07 -                                                  195 252,56     

W*   2016-09-30 -800 213,4 -                                                  170 723,40     

W*   2017-06-30 -1 000 219,86 -                                                 219 858,50     

W   2018-03-31 -1 400 254,36 -                                                  356 104,00     

W  2019-03-31 -1 200 303,89 -                                                  364 668,00 

Y* 2015-12-15   3 200 237,75                                                    760 794,56     

Y*   2017-06-30 -400 223,82 -                                                    89 526,06     

Y   2018-09-30 -800 259,84 -                                                  207 952,00     

Y  2019-06-30 - 800 313,64 -                                                  250 912,00 

Z* 2016-02-02   12 000 231,86                                                 2 782 316,40     

Z*   2017-09-30 -1 600 228,52 -                                                  365 626,56     

Z   2018-03-31 -2 200 255,53 -                                                  562 166,00     

Z  2019-03-31 -7 400 305,30 -                                               2 259 220,00 

A1* 2016-02-26   800 233,75                                                    187 002,64     
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Numer serii 
Data 

przydziału 

Data 

wykupu 
Ilość 

Cena emisyjna 

/wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

Wartość wyemitowanych/wykupionych 

certyfikatów inwestycyjnych 

B1* 2016-03-30   40 400 237,06                                                 9 577 379,54     

B1*   2016-09-30 -9 200 211,98 -                                               1 950 216,46     

B1*   2017-03-31 -9 200 208,5 -                                               1 918 243,24     

B1*   2017-09-30 -2 200 225,73 -                                                  496 607,21     

B1   2018-03-31 -1 200 252,44 -                                                  302 928,00     

B1   2018-06-30 -6 800 250,41 -                                               1 702 788,00     

B1   2018-09-30 -2 800 253,31 -                                                  709 268,00     

B1  2019-03-31 -1 600 301,61 -                                                  482 576,00 

B1  2019-06-30 -4 400 305,63 -                                               1 344 772,00 

C1* 2016-04-28   12 200 249,84                                                 3 047 999,81     

C1*   2017-06-30 -800 223,4 -                                                  178 720,76     

C1   2018-03-31 -3 000 258,63 -                                                  775 890,00     

C1   2018-09-30 -4 000 259,52 -                                               1 038 080,00     

C1  2019-03-31 -2 000 309,00 -                                                  618 000,00 

C1  2019-06-30 - 400 313,13 -                                                  125 252,00 

D1* 2016-05-30   17 800 251,36                                                 4 474 188,42     

D1*   2017-06-30 -2 800 226,75 -                                                  634 899,72     

D1   2018-09-30 -8 000 263,31 -                                               2 106 480,00     

D1  2019-03-31 -4 800 313,53 -                                               1 504 944,00 

D1  2019-06-30 - 800 317,72 -                                                  254 176,00 

E1* 2016-06-29   44 800 247,29                                              11 078 446,40     

E1*   2017-06-30 -5 000 225,62 -                                               1 128 097,00     

E1   2018-03-31 -2 000 261,16 -                                                  522 320,00     

E1   2018-06-30 -5 200 259,06 -                                               1 347 112,00     

E1   2018-09-30 -800 262,05 -                                                  209 640,00     

E1  2019-03-31 -16 700 312,02 -                                               5 210 734,00 

E1  2019-06-30 - 11 600 316,19 -                                               3 667 804,00 

F1* 2016-08-01   4 800 241,2                                                 1 157 747,04     

F1*   2017-09-30 -800 247,43 -                                                  197 941,56     

F1  2019-03-31 -2 000 312,02 -                                                  624 040,00 

G1* 2016-09-01   800 239,54                                                   191 628,20     

G1  2019-03-31 -800 321,49 -                                                  257 192,00 

H1* 2016-09-30   1 000 239,54                                                    239 535,25     

H1   2018-03-31 -1 000 275,75 -                                                  275 750,00     

J1* 2016-11-28   3 200 238,08                                                    761 853,92     

J1  2019-03-31    -3 200 332,95 -                                               1 065 440,00 

M1* 2017-08-04   800 253,29                                                    202 631,92     

M1   2018-09-30 -800 289,00 -                                                  231 200,00     

O1* 2017-10-23   11 800 253,63                                                 2 992 852,88     
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Numer serii 
Data 

przydziału 

Data 

wykupu 
Ilość 

Cena emisyjna 

/wykupu 

certyfikatu 

inwestycyjnego 

Wartość wyemitowanych/wykupionych 

certyfikatów inwestycyjnych 

O1   2018-12-28 -11 800 311,89 -                                              3 680 302,00     

P1* 2017-11-30   2 000 261,45                                                   522 896,20     

P1  2019-06-30 - 2 000 342,53 -                                                  685 060,00 

R1 2017-12-29   767 260,62                                                    199 895,54     

S1 2018-01-29   1 630 271,43                                                    442 430,90     

S1  2019-03-31 - 740 328,26 -                                                  242 912,40 

S1  2019-06-30 - 890 332,64 -                                                  296 049,60 

Y1 2018-03-22   2 317 280,53                                                    653 301,32     

Y1   2018-09-30 -891 278,51 -                                                  248 152,41     

Y1  2019-03-31 -1 426 323,82 -                                                  461 767,32 

A2 2018-06-08   141 554 271,98                                              38 499 856,92     

A2   2018-09-30 -141 554 285,04 -                                             40 348 552,16     

B2 2018-09-12   1 271,66                                                         271,66     

Kapitał wpłacony   4 054 869   518 771 248,51 

Kapitał wypłacony   745 934   187 202 873,33     

RAZEM NETTO   3 308 935                                             331 568 375,18     

 

* W dniu 1 grudnia 2017 r. Uchwałą Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 1 grudnia 

2017 r. dokonano podziału certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.  w ten sposób, że 200 

(słownie: dwieście) certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.  po podziale odpowiada 1 

(słownie: jednemu) certyfikatowi inwestycyjnemu Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.  przed podziałem. Z uwagi na 

powyższe ilość certyfikatów inwestycyjnych uległa zwiększeniu, natomiast wartość certyfikatów inwestycyjnych 

pozostała bez zmian.

 

11. Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu 

finansowym 

 

Wszystkie wartości w rocznym połączonym 

sprawozdaniu finansowym zostały podane  

w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby 

certyfikatów, która jest podawana w sztukach. 
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B. Połączone zestawienie lokat 

 

Sporządzone dla MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 30 czerwca 2019 roku (wyrażone w tys. zł) 

 

Składniki lokat 

Wartość na dzień 30-06-2019 r. Wartość na dzień 31-12-2018 r. 

Wartość według 

ceny nabycia                                                                    

(w tys. zł) 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy                                                                     

(w tys. zł) 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem                                                                    

(w %) 

Wartość według ceny 

nabycia                                                                    

(w tys. zł) 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy                                                                     

(w tys. zł) 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem                                                                    

(w %) 

Suma: 1 844 616 2 044 430 97,32 1 645 217 2 059 372 93,65 

Akcje 377 534 239 683 11,41 374 298 221 310 10,06 

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 8 328 8 451 0,38 

Instrumenty pochodne*) 0 51 523 2,45 0 91 015 4,14 

Udziały w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
1 303 506 1 615 866 76,93 1 189 233 1 691 959 76,95 

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 600 0,31 5 744 6 420 0,29 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez 

instytucje wspólnego inwestowania 

mające siedzibę za granicą 

0 0 0,00 0 0 0,00 

Wierzytelności 62 632 35 540 1,69 42 614 15 217 0,69 

Weksle 50 200 50 215 2,39 25 000 25 000 1,14 

Depozyty 45 000 45 003 2,14 0 0 0,00 

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 

 

 

* Instrumenty pochodne o ujemnej wycenie prezentowane są w bilansie w zobowiązaniach. 

Niniejsze połączone zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy,  

które stanowią integralną część półrocznego połączonego sprawozdania finansowego.
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C. Połączony bilans 

 

Sporządzony dla MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2019 roku  

(w tys. zł) 

 

Lp. Opis 

 

Wartość na dzień 

30-06-2019 r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

I. Aktywa 2 100 336 2 198 815 

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 41 788 23 356 

2) Należności 11 687 115 817 

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 692 0 

  - dłużne papiery wartościowe 0 0 

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 042 666 2 059 372 

  - dłużne papiery wartościowe 0 8 451 

6) Nieruchomości 0 0 

7) Pozostałe aktywa 503 270 

II. Zobowiązania 327 372 358 842 

III. Aktywa netto (I-II) 1 772 964 1 839 973 

IV. Kapitał Funduszu 709 517 780 176 

1) Kapitał wpłacony 1 489 017 1 449 017 

2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -779 500 -668 841 

V. Dochody zatrzymane 864 121 645 665 

1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -357 812 -330 312 

2) 
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/strata  ze 

zbycia lokat 
1 221 933 975 977 

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 199 326 414 132 

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 772 964 1 839 973 

 

Niniejszy połączony bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi półrocznymi 

sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego.   
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D. Połączony rachunek wyniku z operacji 

 

Sporządzony dla MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2019 roku  

do dnia 30 czerwca 2019 roku (w tys. zł) 

 

Lp. Opis 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2019 r. 

do 30-06-2019 r. 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 31-12-2018 r. 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 30-06-2018 r. 

I. Przychody z lokat 2 430 5 307 1 540 

1 Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 492 0 

2 Przychody odsetkowe 1 882 3 519 1 314 

3 
Przychody związane z posiadaniem 

nieruchomości 
0 0 0 

4 Dodatnie saldo różnic kursowych 545 0 0 

5 Pozostałe 3 296 226 

II Koszty Funduszu 29 930 72 398 33 162 

1 Wynagrodzenie dla Towarzystwa 21 190 43 549 22 442 

2 
Wynagrodzenie dla podmiotów 

prowadzących dystrybucję 
0 0 0 

3 Opłaty dla depozytariusza 61 161 74 

4 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru 

aktywów funduszu 
220 428 213 

5 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 112 29 

6 Usługi w zakresie rachunkowości 300 444 235 

7 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami 

Funduszu 
0 0 0 

8 Usługi prawne 214 2 330 577 

9 Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 0 0 

10 Koszty odsetkowe 6 691 11 023 4 723 

11 
Koszty związane z posiadaniem 

nieruchomości 
0 0 0 

12 Ujemne saldo różnic kursowych 1 2 331 2 272 

13 Pozostałe 1 253 12 020 2 597 

III Koszty pokrywane przez Towarzystwo 0 0 0 

IV Koszty Funduszu netto (II-III) 29 930 72 398 33 162 

V Przychody z lokat netto (I-IV) -27 500 -67 091 -31 622 

VI Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 31 150 335 649 151 406 

1 
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w 

tym: 
245 956 150 502 44 738 

  z tytułu różnic kursowych -443 496 265 

2 
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku 

(straty) z wyceny lokat, w tym: 
-214 806 185 147 106 668 

  z tytułu różnic kursowych -8 478 17 954 33 248 

VII Wynik z operacji (V+/-VI) 3 650 268 558 119 784 

 

Niniejszy połączony rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi 

półrocznymi sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część półrocznego 

połączonego sprawozdania finansowego. 
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E. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto 

 

Sporządzony dla MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2019 roku  

do dnia 30 czerwca 2019 roku (w tys. zł) 

 

Lp. Opis 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2019 r.  

do 30-06-2019 r. 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 31-12-2018 r. 

I. Zmiana wartości aktywów netto    

1. 
Wartości aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 

sprawozdawczego 
1 839 973 1 706 572 

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 650 268 558 

  a) przychody z lokat netto -27 500 -67 091 

  b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 245 956 150 502 

  c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -214 806 185 147 

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 650 268 558 

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): 0 0 

  a) z przychodów z lokat netto 0 0 

  b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 

  c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -70 659 -135 157 

  

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu 

zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów 

inwestycyjnych) 

40 000 39 596 

  

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 

odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych 

certyfikatów inwestycyjnych) 

-110 659 -174 753 

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5) -67 009 133 401 

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 772 964 1 839 973 

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 1 805 003 1 743 844 

 

*  Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym liczona jest na podstawie średniej arytmetycznej z 

wycen oficjalnych potwierdzonych przez Depozytariusza. 

 

Niniejsze połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz 

załączonymi rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część 

Półrocznego połączonego sprawozdania finansowego. 
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F. Połączony rachunek przepływów pieniężnych 

 

Sporządzony dla MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2019 roku  

do dnia 30 czerwca 2019 roku (w tys. zł) 

 

Lp. Opis 

 

Wartość za 

okres od 01-

01-2019 r. do 

30-06-2019 r. 

 

Wartość za 

okres od 01-

01-2018 r. do 

31-12-2018 r. 

 

Wartość za 

okres od 01-

01-2018 r. do 

30-06-2018 r. 

A. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej (I-II) 
115 981 53 370 -18 248 

I. Wpływy 1 244 463 891 654 435 327 

1. Z tytułu posiadanych lokat 633 2 392 466 

2. Z tytułu zbycia składników lokat w tym: 1 241 472 880 963 432 679 

  Depozyty 888 231 237 900 139 900 

3. Pozostałe 2 358 8 299 2 182 

II. Wydatki 1 128 482 838 284 453 575 

1. Z tytułu posiadanych lokat 0 1 771 0 

2. Z tytułu nabycia składników lokat, w tym: 1 100 756 776 152 
423 323 

 

  Depozyty 933 231 216 900 118 900 

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa 21 360 44 193 23 361 

4. 
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów 

prowadzących dystrybucję 
0 0 0 

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 62 160 78 

6. 
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru 

aktywów funduszu 
184 465 249 

7. Z tytułu opłat za zezwolenie oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 214 429 198 

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami Funduszu 0 0 0 

10. Z tytułu usług prawnych 215 1 747 572 

11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 

12. Pozostałe 5 691 13 367 5 794 

B. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

(I-II) 
-97 549 -103 947 2 537 

I. Wpływy 210 505 501 642 336 807 

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 40 000 39 592 39 592 

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 170 503 423 183 258 348 

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 

5. Odsetki 0 0 0 

6. Pozostałe: 2 38 867 38 867 

 wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji  0 38 867 38 867 

II. Wydatki 308 054 605 589 334 270 
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1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 106 262 200 364 127 515 

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 198 139 392 947 201 330 

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 906 5 465 2 584 

5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 

6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 

7. Odsetki 985 3 395 1 636 

8. Pozostałe 1 762 3 418 1 205 

C. 
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i 

ekwiwalentów środków pieniężnych 
-36 -2 469 -564 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 18 432 -50 577 -15 711 

E. 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na 

początek okresu sprawozdawczego 
23 356 73 933 73 933 

F. 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na 

koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 
41 788 23 356 58 222 

  

 

Niniejszy połączony rachunek z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz 

załączonymi półrocznymi jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy, które stanowią integralną część 

półrocznego połączonego sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
ZARZĄD: Tomasz Czechowicz, Ewa Ogryczak, Tomasz Danis, Maciej Kowalski, Krzysztof Konopiński, Wojciech Marcińczyk.  
SIEDZIBA: Warsaw Spire, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa; tel.: 22 540 73 80, faks: 22 540 73 81;  
                   e-mail: office@mci.eu 
KRS: 0000263112  NIP: 8971719637                Regon: 020345918 

STRONA WWW: WWW.MCI.PL / WWW.PRIVATEEQUITYMANAGERS.PL 
 

1 z 1 

Wybrane dane finansowe subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wyodrębnionego w ramach 

funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 01.01.2019 r. do 

30.06.2019 oraz na dzień 30.06.2019 wraz z danymi za okres porównawczy 

 

Opis 

30-06-2019 r. 

(tys. zł) 

31-12-2018 r. 

 (tys. zł) 

30-06-2019 r. 

 (tys. euro) 

31-12-2018 r. 

 (tys. euro) 

Aktywa 916 714 935 380 215 596 217 530 

Zobowiązania 201 915 117 858 47 487 27 409 

Aktywa netto 714 799 817 522 168 109 190 121 

 

Opis 

01-01-2019 r. 

- 

 30-06-2019 r. 

(tys. zł) 

01-01-2018 r. 

- 

 31-12-2018 r 

(tys. zł) 

01-01-2018 r. 

- 

 30-06-2018 r 

(tys. zł) 

01-01-2019 r. 

- 

 30-06-2019 r. 

(tys. euro) 

01-01-2018 r. 

- 

 31-12-2018 r 

(tys. euro) 

01-01-2018 r. 

- 

 30-06-2018 r 

(tys. euro) 

Przychody z lokat 

netto 

-14 403 -37 289 -17 659 -3 359 -8 739 -4 165 

Zrealizowany i 

niezrealizowany 

zysk (strata) 

-44 203 83 162 70 964 -10 308 19 490 16 738 

Wynik z operacji -58 606 45 873 53 305 -13 667 10 751 12 573 

 

Przedstawione powyżej wybrane dane finansowe stanowią uzupełnienie do sprawozdania finansowego i zostały 

przeliczone na EURO według następujących zasad: 

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na 

ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 czerwca 2019 roku – 

4,2520, a na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000; 

- poszczególne pozycje rachunku wyniku z operacji za dany okres– według kursu średniego, obliczonego jako 

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

okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 

roku – 4,2669 oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2395. 
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Zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz rozporzą-

dzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwesty-

cyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarząd MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., przedstawia 

półroczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures FIZ, na które składa 

się: 

 

 

A. Zestawienie lokat o łącznej wartości 885.490 tys. zł. według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. z tabelami 

uzupełniającymi oraz dodatkowymi. 

 

B. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 r. wykazujący aktywa netto w wysokości 714.799 tys. zł. 

 

C. Rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 r. wykazujący 

ujemny wynik z operacji w kwocie -58.606 tys. zł. 

 

D. Zestawienie zmian w aktywach netto. 

 

E. Rachunek przepływów pieniężnych. 

 

F. Noty objaśniające. 

 

G. Informacja dodatkowa. 
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W imieniu Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures FIZ, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwe-

stycyjnych S.A. reprezentowane przez: 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Czechowicz      Wojciech Marcińczyk 

Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

  

 

 

 

Tomasz Danis      Ewa Ogryczak 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Konopiński      Maciej Kowalski 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych– PKO BP Finat Sp. z o.o.: 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Czapska 

Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Otwartych oraz Zamkniętych 

PKO BP Finat Sp. z o.o. 
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A. ZESTAWIENIE LOKAT  

Sporządzone dla Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2019 roku 

(dane wyrażone w tys. zł) 
TABELA GŁÓWNA 

Składniki lokat 

Wartość na dzień 30-06-2019  r. Wartość na dzień 31-12-2018 r. 

 

Wartość według 

ceny nabycia 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy                                                               

 

Procentowy 

udział 

w aktywach 

ogółem                                                             

 

Wartość według 

ceny nabycia 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy                                                               

 

Procentowy 

udział 

w aktywach 

ogółem                                                             

                                                       

 Suma 791 737 900 491 98,24% 769 738 922 291 98,59% 

Akcje 233 706 146 820 16,02% 230 430 130 877 13,99% 

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Prawa do akcji 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00% 8 328 8 451 0,90% 

Instrumenty pochodne *) 0 49 165 5,36% 0 53 002 5,67% 

Udziały w spółkach z ograniczoną od-

powiedzialnością 
493 173 666 783 72,74% 475 608 701 666 75,01% 

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez in-

stytucje wspólnego inwestowania ma-

jące siedzibę za granicą 

0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Wierzytelności 49 858 22 722 2,48% 30 372 3 295 0,35% 

Weksle 0 0 0,00% 25 000 25 000 2,67% 

Depozyty 15 000 15 001 1,64% 0 0 0,00% 

Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

* Instrumenty pochodne o ujemnej wycenie prezentowane są w bilansie w zobowiązaniach . 

Niniejszą tabelę należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część półrocznego sprawozdania  jednost-

kowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 

emitenta 

Wartość wg 

ceny nabycia 

w tys. 

Wartość wg wy-

ceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w akty-

wach ogółem 

Aktywny rynek nieregulowany         0 0 0 

Aktywny rynek regulowany         83 139 3 692 0,40% 

windeln.de AG (DE000WNDL193) 
Aktywny rynek 

regulowany 

Frankfurt Stock 

Exchange 
964 798 Niemcy 83 139 3 692 0,40% 

Nienotowane na aktywnym rynku         150 567 143 128 15,62% 

Frisco S.A.  

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 13 258 597 Polska 31 415 74 232 8,10% 

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00% 

Geewa A.S.  

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 292 951 Czechy 14 571 22 251 2,43% 

Optizen Labs S.A. seria E  

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00% 

Auctionata AG  

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00% 

Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-

izm A.Ş  

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 510 000 Turcja 46 900 46 645 5,09% 

Suma:         233 706 146 820 16,02% 
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INSTRUMENTY POCHODNE* Rodzaj rynku 
Nazwa 

rynku 

Emitent (wy-

stawca) 

Kraj sie-

dziby emi-

tenta (wy-

stawcy) 

Instrument ba-

zowy 
Liczba 

Wartość 

wg ceny 

nabycia 

(w zł) 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilan-

sowy*) (w zł) 

Procentowy 

udział 

w aktywach 

ogółem 

/ Procen-

towy udział 

w pasywach 

(w %) 

Niewystandaryzowane in-

strumenty pochodne 
          18  49 165 5,36% 

Nienotowane na aktywnym 

rynku 
          18  49 165 5,36% 

Opcja preferred return 

Blacksquare Investments 

Limited (KupiVIP) 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 

Blacksquare 

Investments Li-

mited (KupiVIP) 

Cypr 

 

Udziały 

Blacksquare In-

vestments Limited 

1 0 21 163 2,31% 

Opcja preferred return 

Wearco Sp. z o.o. (An-

swear.com) 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 

Wearco Sp. z 

o.o. (An-

swear.com) 

Polska 
Udziały Wearco 

Sp. z o.o. 
1 0 0 0,00% 

Opcja preferred return 

SHLD Limited (Travelata.ru) 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 
SHLD Limited 

(Travelata.ru) 
Cypr 

Udziały SHLD Limi-

ted 
1 0 3 705 0,40% 

Opcja preferred return 

Geewa A.S. 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy 
Akcje Geewa 

A.S. 
1 0 0 0,00% 

Opcja preferred return Ok-

togo Holding Limited 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy Oktogo Group Cypr 
Udziały Oktogo 

Holding Limited 
1 0 0 0,00% 

Opcja konwersji pożyczki 

Oktogo Holding Limited 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy Oktogo Group Cypr 
Udziały Oktogo 

Holding Limite 
1 0 0 0,00% 

Opcja preferred return As-

GoodAsNew Electronics 

GmbH 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 

Asgoodasnew 

Electronics 

Gmbh 

Niemcy 
Udziały Asgoosa-

snew electronic 
1 0 0 0,00% 
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INSTRUMENTY POCHODNE* Rodzaj rynku 
Nazwa 

rynku 

Emitent (wy-

stawca) 

Kraj sie-

dziby emi-

tenta (wy-

stawcy) 

Instrument ba-

zowy 
Liczba 

Wartość 

wg ceny 

nabycia 

(w zł) 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilan-

sowy*) (w zł) 

Procentowy 

udział 

w aktywach 

ogółem 

/ Procen-

towy udział 

w pasywach 

(w %) 

Opcja preferred return 

GameDesire Group Sp o.o. 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 
GameDesire 

Group Sp o.o. 
Polska 

Udziały 

GameDesire 

Group Sp o.o. 

1 0 0 0,00% 

Opcja preferred return 

Auctionata AG 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy 
Udziały Auctio-

nata AG 
1 0 0 0,00% 

Opcja preferred return GT 

Gettaxi Limited (Grupa 

Gett) 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 

GT Gettaxi Lim-

ited (Grupa 

Gett) 

Cypr 
Udziały GT 

Gettaxi Limited  
1 0 0 0,00% 

Opcja preferred return 

Azimo Limited 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy Azimo LTD 
Wielka Bry-

tania 

Udziały Azimo LTD 

seria B 
1 0 0 0,00% 

Opcja konwersji pożyczki 

Auctionata AG 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy 
Akcje Auctionata 

AG 
1 0 0 0,00% 

Opcja konwersji pożyczki 

Geewa A.S. 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy 
Akcje Geewa 

A.S. 
1 0 0 0,00% 

Opcja escrow iZettle AB 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy iZette AB Szwecja Udziały iZettle AB 1 0 9 901 1,08% 

Opcja konwersji pożyczki 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 

Asgoodasnew 

Electronics 

Gmbh 

Niemcy 
Udziały Asgoosa-

snew electronic 
1 0 0 0,00% 

Opcja call na udziały Mo-

rele Group Sp. z o.o. 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 
Morele Group 

Sp. z o.o. 
Polska 

Udziały Morele 

Group Sp. z o.o. 
1 0 0 0,00% 
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INSTRUMENTY POCHODNE* Rodzaj rynku 
Nazwa 

rynku 

Emitent (wy-

stawca) 

Kraj sie-

dziby emi-

tenta (wy-

stawcy) 

Instrument ba-

zowy 
Liczba 

Wartość 

wg ceny 

nabycia 

(w zł) 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilan-

sowy*) (w zł) 

Procentowy 

udział 

w aktywach 

ogółem 

/ Procen-

towy udział 

w pasywach 

(w %) 

Opcja preferred return 

Dooboo Holding Limited 

(Grupa Gett) 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 

Dooboo Holding 

Limited (Grupa 

Gett) 

Cypr 

Udziały Dooboo 

Holding Limited 

(Grupa Gett) 

1 0 16 324 1,78% 

Opcja konwersji Frisco S.A. 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy Frisco S.A Polska Akcje Frisco S.A 1 0 -1 928 -0,21% 

Suma:             49 165 5,36% 

 

*) Ujemna wycena wartości instrumentów pochodnych w bilansie prezentowana jest w zobowiązaniach Subfunduszu. 

 

W przypadku opcji typu ‘preferred return’ jest to instrument finansowy wynikający z zapisów umowy/ów inwestycyjnych odnoszących się do innego niż pro rata po-

działu środków przy sprzedaży lub likwidacji spółki. Instrument ten nie spełnia definicji typowej opcji w rozumieniu instrumentów finansowych. 

 
 

Udziały w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Nazwa spółki Siedziba spółki 

Kraj siedziby 

spółki 
Liczba 

Wartość wg 

ceny nabycia 

w tys. 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilan-

sowy w tys. 

Procentowy 

udział w akty-

wach ogółem 

Belysio Sp. z o.o. Belysio Sp. z o.o. Warszawa Polska 652 1 101 0 0,00% 

Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00% 

Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) 
Wearco Sp. Sp. z o.o. 

(Answear.com) 
Kraków Polska 5 034 45 946 117 692 14,32% 

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Sp. Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00% 

SHLD Limited  (Travelata.ru) 
SHLD Limited (Trave-

lata.ru) 
Paphos Cypr 3 424 521 30 120 44 435 4,84% 

Oktogo Holding Limited 
Oktogo Holding Limi-

ted 
Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00% 
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Udziały w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Nazwa spółki Siedziba spółki 

Kraj siedziby 

spółki 
Liczba 

Wartość wg 

ceny nabycia 

w tys. 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilan-

sowy w tys. 

Procentowy 

udział w akty-

wach ogółem 

GameDesire Group Sp. z o.o. 
GameDesire Group Sp. 

o.o. 
Kraków Polska 946 25 155 0 0,00% 

Asgoosasnew Electronic Gmbh 
Asgoodasnew Electro-

nics Gmbh 
Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 26 801 2,92% 

GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) 
GT Gettaxi Limited 

(Grupa Gett) 
Limassol Cypr 10 967 317 71 974 112 008 12,22% 

Azimo LTD  Azimo LTD Londyn 
Wielka Bryta-

nia 
7 355 361 27 699 31 588 3,45% 

Blacksquare Investments Limited (Ku-

piVIP) 

Blacksquare Invest-

ments Limited (KupiVIP) 
Limassol Cypr 190 974 96 627 18 709 0,57% 

Morele Group Sp. z o.o. 
Morele Group Sp. z 

o.o. 
Kraków Polska 4 476 561 67 022 195 404 21,32% 

Market Invoice LTD Market Invoice LTD Londyn 
Wielka Bryta-

nia 
2 906 977 32 232 36 164 3,94% 

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 4 254 0,46% 

Telematics Technologies Sp. z o.o. 
Telematics Technolo-

gies Sp. z o.o. 
Warszawa Polska 935 4 126 24 937 2,72% 

Dooboo Holding Limited (Grupa 

Gett) 

Dooboo Holding Lim-

ited (Grupa Gett) 
Limassol Cypr 5 293 834 54 117 54 775 5,98% 

Touchpoint PR Sp. z o.o. 
Touchpoint PR Sp. z 

o.o. 
Poznań Polska 100 8 8 0,00% 

Cannabis Medical Canada Sp. z 

o.o. 

Cannabis Medical 

Canada Sp. z o.o. 
Poznań Polska 100 8 8 0,00% 

Suma:         493 173 666 783 72,74% 
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WIERZYTELNOŚCI 
Nazwa i rodzaj 

podmiotu 

Kraj sie-

dziby pod-

miotu 

Termin wy-

magalności 

Rodzaj 

świadcze-

nia 

Wartość świadcze-

nia w walucie w 

tys. 

Liczba 

Wartość wg 

ceny na-

bycia w 

tys. 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bi-

lansowy w 

tys. 

Procen-

towy udział 

w akty-

wach ogó-

łem 

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o.   
Biznes.net Sp. z 

o.o.   
Polska 

przetermi-

nowana 
pieniężne 10 PLN 1 10 - - 

Pożyczka Oktogo Holding Li-

mited 
Oktogo Group Cypr 

przetermi-

nowana 
pieniężne 2 578 USD 4 9 615 - - 

Pożyczka Auctionata AG Auctionata AG Niemcy 
przetermi-

nowana 
pieniężne 4 002 EUR 6 17 594 - - 

Pożyczka Asgoodasnew Elec-

tronics Gmbh 

Asgoodasnew 

Electronics 

Gmbh 

Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 EUR 1 427 476 0,05% 

Pożyczka Geewa Geewa A.S. Czechy 2019-12-31 pieniężne 348 EUR 1 1 493 1 633 0,18% 

Pożyczka Asgoodasnew Elec-

tronics Gmbh 

Asgoodasnew 

Electronics 

Gmbh 

Niemcy 2019-11-30 pieniężne 285 EUR 1 1 233 1 281 0,14% 

Pożyczka Morele.net Sp. z o.o. 
Morele.net Sp. 

z o.o. 
Polska 2026-12-31 pieniężne 1 500 PLN 1 1 500 1 531 0,17% 

Pożyczka Dooboo Holding 

Limited (Grupa Gett) 

Dooboo Hold-

ing Limited 

(Grupa Gett) 

Cypr 2023-12-01 Pieniężne 4 671 USD 1 17 986 17 801 1,94% 

Suma:             49 858 22 722 2,48% 
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DEPOZYTY 

Nazwa 

banku 

Kraj sie-

dziby 

banku 

Waluta 

Warunki 

oprocento-

wania 

Wartość wg 

ceny naby-

cia w danej 

walucie 

Wartość wg 

ceny nabycia 

(w zł) 

Wartość wg wy-

ceny na dzień 

bilansowy w 

danej walucie 

Wartość wg wy-

ceny na dzień 

bilansowy (w zł) 

Procentowy 

udział w akty-

wach ogółem 

(w %) 

W walutach państw należą-

cych do OECD 
        - 15 000 - 15 001 1,64 

Lokata terminowa 1T (2019-06-

28 - 2019-07-05) 

ALIOR 

BANK S.A. 
Polska PLN 

stałe – 

1,2657% 
15 000 15 000 15 001 15 001 1,64 

W walutach państw nienale-

żących do OECD 
        - - - - - 

Suma:              15 001 1,64 

TABELE DODATKOWE 

 

Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba 
Wartość wg 

ceny nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilan-

sowy 

Procentowy 

udział w akty-

wach ogółem 

Suma: Nie dotyczy   - - - 

 

Instrumenty Rynku Pieniężnego Emitent Termin wykupu 
Warunki opro-

centowania 

Wartość no-

minalna 
Liczba 

Wartość 

wg ceny 

nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilan-

sowy 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Suma: Nie dotyczy         - - - 

 

Składniki lokat nabyte od podmiotów o 

których mowa w art. 107 ustawy 

Wartość wg wy-

ceny na dzień bi-

lansowy w tys. 

Procentowy udział w 

aktywach ogółem 

Udziały AAW X Sp. z o.o. 4 254 0,46% 

Suma: 4 254 0,46% 
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PAPIERY WARTOŚCIOWE 

EMITOWANE PRZEZ 

MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE 

FINANSOWE, KTÓRYCH 

CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA 

POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO 

Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD 

Nazwa emi-

tenta 

Kraj siedziby 

emitenta 
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 

Wartość wg 

ceny nabycia 

w tys. 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilan-

sowy w tys. 

Procentowy 

udział w akty-

wach ogółem 

Aktywny rynek nieregulowany           - - - 

Aktywny rynek regulowany           - - - 

Nienotowane na aktywnym rynku           - - - 

Suma:           - - - 

 

 

Papiery wartościowe emitowane 

przez międzynarodowe instytucje 

finansowe, których członkiem 

jest Rzeczpospolita Polska lub 

przynajmniej jedno z państw na-

leżących do OECD 

Nazwa emitenta 
Kraj siedziby emi-

tenta 
Rodzaj rynku 

Nazwa 

rynku 
Liczba 

Wartość 

wg ceny 

nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilan-

sowy 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Aktywny rynek nieregulowany Nie dotyczy         - - - 

Aktywny rynek regulowany Nie dotyczy         - - - 

Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy         - - - 

Suma:           - - - 
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B. Bilans 

Sporządzony dla Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na 

dzień 30 czerwca 2019 roku.  

(dane wyrażone w tys. zł z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych wyrażonej w sztukach oraz wartości aktywów 

netto na certyfikat Inwestycyjny wyrażonej w zł) 

 

 

l.p. Opis 
Wartość na dzień 

30-06-2019  r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

I. Aktywa 916 714 935 380 

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 580 10 708 

2) Należności 11 670 2 330 

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 692 0 

   - dłużne papiery wartościowe 0 0 

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 898 727 922 291 

   - dłużne papiery wartościowe 0 8 451 

6) Nieruchomości 0 0 

7) Pozostałe aktywa 45 51 

II. Zobowiązania 201 915 117 858 

III. Aktywa netto (I - II) 714 799 817 522 

IV. Kapitał subfunduszu 377 949 422 066 

1) Kapitał wpłacony 970 246 930 246 

2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -592 297 -508 180 

V. Dochody zatrzymane 228 523 242 926 

1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -229 743 -215 340 

2) 
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat 
458 266 458 266 

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 108 327 152 530 

VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 714 799 817 522 

 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 016 088 3 241 588 

 seria A 626 188 731 948 

 seria A1 0 0 

 seria A2 41 529 41 529 

 seria B 19 579 32 335 

 seria B1 14 494 14 494 

 seria B2 26 089 26 089 

 seria C 151 915 306 840 

 seria C1 2 368 2 368 

 seria C2 8 383 8 383 

 seria D 40 031 124 996 

 seria D1 27 613 27 613 

 seria D2 2 947 2 947 

 seria E 45 618 49 004 

 seria E1 0 0 

 seria E2 6 056 6 056 

 seria F1 88 824 88 824 

 seria F2 700 700 
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l.p. Opis 
Wartość na dzień 

30-06-2019  r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

 seria G1 80 333 80 333 

 seria H 0 0 

 seria H1 51 886 51 886 

 Seria H2 2 056 2 056 

 seria I 677 677 

 seria I1 60 429 60 429 

 seria I2 842 842 

 seria J 6 332 6 332 

 seria J1 119 374 119 374 

 seria J2 747 747 

 seria K 2 211 2 211 

 seria K1 56 076 56 076 

 seria L 940 6 440 

 seria L1 27 713 27 713 

 seria Ł2 191 357 191 357 

 seria M 2 600 2 600 

 seria M1 12 622 12 622 

 seria M2 191 357 191 357 

 seria N 6 575 11 507 

 seria N1 82 538 82 538 

 seria O 41 786 41 786 

 seria O1 81 052 81 052 

 seria P 85 711 85 711 

 seria P1 77 978 77 978 

 seria R 22 980 22 980 

 seria R1 26 045 26 045 

 seria S 24 983 24 983 

 seria S1 57 405 57 405 

 seria S2 146 724 0 

 seria T 22 870 22 870 

 seria T1 142 060 142 060 

 seria U 24 567 24 567 

 seria U1 27 893 27 893 

 seria W 9 923 9 923 

 seria W1 60 425 60 425 

 seria Y 40 814 40 814 

 seria Y1 31 514 31 514 

 seria Z 10 410 10 410 

 seria Z1 81 949 81 949 

 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na poszczególne 

serie 
237,00 252,20 

 seria A 218,43 235,38 

 seria A1 0,00 0,00 



 

Półroczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.  

 
 

15 
 

 

 

l.p. Opis 
Wartość na dzień 

30-06-2019  r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

 seria A2 244,60 264,25 

 seria B 218,29 235,23 

 seria B1 230,46 248,97 

 seria B2 247,56 267,45 

 seria C 218,26 235,20 

 seria C1 232,93 251,65 

 seria C2 246,27 266,06 

 seria D 218,20 235,14 

 seria D1 233,75 252,53 

 seria D2 245,29 265,00 

 seria E 216,28 233,06 

 seria E1 0,00 0,00 

 seria E2 261,63 282,65 

 seria F1 237,97 257,09 

 seria F2 255,29 275,80 

 seria G1 236,53 255,53 

 seria H 0,00 0,00 

 seria H1 239,23 258,45 

 Seria H2 254,56 275,01 

 seria I 199,71 215,76 

 seria I1 240,88 260,23 

 seria I2 261,52 282,53 

 seria J 217,79 234,99 

 seria J1 241,09 260,46 

 seria J2 261,90 282,93 

 seria K 180,39 194,88 

 seria K1 242,78 262,28 

 seria L 203,28 219,58 

 seria L1 242,59 262,08 

 seria Ł2 257,73 278,43 

 seria M 206,57 222,88 

 seria M1 242,15 261,60 

 seria M2 257,73 278,43 

 seria N 223,37 241,31 

 seria N1 242,54 262,03 

 seria O 227,85 245,53 

 seria O1 242,59 262,08 

 seria P 239,74 258,34 

 seria P1 241,74 261,16 

 seria R 236,75 255,12 

 seria R1 239,32 258,54 

 seria S 236,84 255,22 

 seria S1 244,66 264,32 
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l.p. Opis 
Wartość na dzień 

30-06-2019  r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

 Seria S2 262,15 0,00 

 seria T 228,20 246,53 

 seria T1 244,64 264,30 

 seria U 229,83 248,29 

 seria U1 241,66 261,08 

 seria W 227,21 245,47 

 seria W1 245,12 264,81 

 seria Y 225,13 243,21 

 seria Y1 244,66 264,31 

 seria Z 230,72 249,25 

 seria Z1 245,03 264,72 

* Certyfikaty inwestycyjne różnych serii zapewniają inne prawa uczestnikom Subfunduszy. Cechami różnicującymi 

poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych są między innymi liczba głosów na Zgromadzeniu Inwestorów, wy-

sokość stawki oraz metoda kalkulacji wynagrodzenia dla Towarzystwa, a także ustalenia dot. wykupów certyfikatów 

inwestycyjnych. Powyższe regulują Warunki Emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych oraz Statut Fun-

duszu (odpowiednio  Art. 9.2, Art. 50 oraz Art. 24 i Art.24a) Certyfikaty Inwestycyjne nie są notowane na aktywnym 

rynku. 

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część 

półrocznego sprawozdania jednostkowego. 

 

C. Rachunek wyniku z operacji 

Sporządzony dla Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 

okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku (dane wyrażone w tys. zł z wyjątkiem wyniku z operacji przy-

padającego na certyfikat inwestycyjny wyrażony w zł). 

 

 

 

 

l.p Opis 

Wartość za 

okres od 01-01-

2019 r. do 30-

06-2019  r. 

Wartość za 

okres od 01-01-

2018 r. do 31-

12-2018 r. 

Wartość za 

okres od 01-

01-2018 r. do 

30-06-2018  

r. 

I. Przychody z lokat 1 467 1 794 819 

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 

2. Przychody odsetkowe 921 1 793 817 

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 

4. Dodatnie saldo różnic kursowych 545 0 0 

5. Pozostałe 1 1 2 

II. Koszty subfunduszu 15 870 39 083 18 478 

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 11 665 26 811 14 194 

2. 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybu-

cję 
0 0 0 

3. Opłaty dla depozytariusza 32 79 39 

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 95 207 104 

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 57 29 

6. Usługi w zakresie rachunkowości 152 234 122 

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0 0 0 

8. Usługi prawne 137 1 614 405 
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l.p Opis 

Wartość za 

okres od 01-01-

2019 r. do 30-

06-2019  r. 

Wartość za 

okres od 01-01-

2018 r. do 31-

12-2018 r. 

Wartość za 

okres od 01-

01-2018 r. do 

30-06-2018  

r. 

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 

10. Koszty odsetkowe 3 313 5 095 1 996 

11. Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości 0 0 0 

12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 860 344 

13. Pozostałe, w tym: 476 4 126 1 245 

 koszty zabezpieczenia kredytów 461 2 568 423 

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 

IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) 15 870 39 083 18 478 

V. Przychody z lokat netto (I-IV) -14 403 -37 289 -17 659 

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -44 203 83 162 70 964 

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 107 075 1 046 

 - z tytułu różnic kursowych 0 442 1 

2. 
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny 

lokat 
-44 203 -23 913 69 918 

 - z tytułu różnic kursowych -7 762 10 911 22 674 

VII. Wynik z operacji (V+-VI) -58 606 45 873 53 305 

 
Wynik z operacji za okres przypadający na  certyfikaty 

danej serii 
   

 Bez podziału na serie -19,43 14,15 16,39 

 seria A -17,91 13,21 15,27 

 seria A1 0,00 0,00 0,00 

 seria A2 -20,05 14,83 17,19 

 seria B -17,90 13,20 15,26 

 seria B1 -18,89 13,97 16,20 

 seria B2 -20,30 15,01 17,40 

 seria C -17,89 13,20 15,26 

 seria C1 -19,10 14,12 16,37 

 seria C2 -20,19 14,93 17,31 

 seria D -17,89 13,19 15,26 

 seria D1 -19,16 14,17 16,43 

 seria D2 -20,11 14,87 17,24 

 seria E -17,73 13,08 15,12 

 seria E1 0,00 0,00 0,00 

 seria E2 -21,45 15,86 18,39 

 seria F1 -19,51 14,43 16,72 

 seria F2 -20,93 15,48 17,94 

 seria G1 -19,39 14,34 16,62 

 seria H 0,00 0,00 0,00 

 seria H1 -19,61 14,50 16,81 

 Seria H2 -20,87 15,43 17,89 

 seria I -16,37 12,11 14,04 

 seria I1 -19,75 14,60 16,93 
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l.p Opis 

Wartość za 

okres od 01-01-

2019 r. do 30-

06-2019  r. 

Wartość za 

okres od 01-01-

2018 r. do 31-

12-2018 r. 

Wartość za 

okres od 01-

01-2018 r. do 

30-06-2018  

r. 

 seria I2 -21,44 15,85 18,38 

 seria J -17,86 13,19 15,27 

 seria J1 -19,77 14,62 16,94 

 seria J2 -21,47 15,88 18,41 

 seria K -14,79 10,94 12,68 

 seria K1 -19,90 14,72 17,06 

 seria L -16,67 12,32 14,28 

 seria L1 -19,89 14,71 17,05 

 seria Ł2 -21,13 15,62 18,11 

 seria M -16,94 12,51 14,48 

 seria M1 -19,85 14,68 17,02 

 seria M2 -21,13 15,62 18,11 

 seria N -18,31 13,54 15,70 

 seria N1 -19,89 14,70 17,05 

 seria O -18,68 13,78 15,93 

 seria O1 -19,89 14,71 17,05 

 seria P -19,66 14,50 16,76 

 seria P1 -19,82 14,65 16,99 

 seria R -19,41 14,32 16,55 

 seria R1 -19,62 14,51 16,82 

 seria S -19,42 14,32 16,56 

 seria S1 -20,06 14,83 17,19 

 seria S2 -21,49 0 0 

 seria T -18,71 13,83 16,04 

 seria T1 -20,06 14,83 17,19 

 seria U -18,84 13,93 16,15 

 seria U1 -19,81 14,65 16,98 

 seria W -18,63 13,77 15,97 

 seria W1 -20,10 14,86 17,23 

 seria Y -18,46 13,65 15,82 

 seria Y1 -20,06 14,83 17,19 

 seria Z -18,92 13,99 16,21 

 seria Z1 -20,09 14,85 17,22 

 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat 

inwestycyjny 
    

 Bez podziału na serie -19,43 14,15 16,39 

 

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które sta-

nowią integralną część półrocznego sprawozdania jednostkowego. 

 

 

 

 

 



 

Półroczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.  

 
 

19 
 

D. Zestawienie zmian w aktywach netto 

Sporządzone dla Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 

okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku (dane wyrażone w tys. zł z wyjątkiem liczby certyfikatów 

Inwestycyjnych wyrażonych w sztukach oraz wartości aktywów netto na certyfikat Inwestycyjny wyrażonej w zł)  

 

 

l.p. Opis 

Wartość za okres 

od 01-01-2019 r. 

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres 

od  01-01-2018 do 

31-12-2018 r. 

I. Zmiana wartości aktywów netto     

1. 
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawoz-

dawczego 
817 522 864 301 

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy -58 606 45 873 

 a) przychody z lokat netto -14 403 -37 289 

 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - 107 075 

 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -44 203 -23 913 

3 Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -58 606 45 873 

4 Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (razem): - 0 

 a) z przychodów z lokat netto - 0 

 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - 0 

 c) z przychodów ze zbycia lokat - 0 

5 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) -44 117 -92 652 

 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 40 000 0 

 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -84 117 -92 652 

6. 
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-

4+5) 
-102 723 -46 779 

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 714 799 817 522 

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 750 181 829 661 

II Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych   

1. Zmiana liczby certyfikatów w okresie sprawozdawczym:   

 Bez podziału na serie -225 500 -399 396 

 a) Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 146 724 0 

 b) Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 372 224 399 396 

 c) Saldo zmian -225 500 -399 396 

2. Zmiana liczby certyfikatów od początku działalności subfunduszu:   

 Bez podziału na serie 3 016 088 3 241 588 

 a) Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 877 868 5 731 144 

 b) Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 861 780 2 489 556 

 c) Saldo zmian 3 016 088 3 241 588 

 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 016 088 3 241 588 

III 
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   

1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec po-

przedniego okresu sprawozdawczego 
252,20 237,38 
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l.p. Opis 

Wartość za okres 

od 01-01-2019 r. 

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres 

od  01-01-2018 do 

31-12-2018 r. 

2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bie-

żącego okresu sprawozdawczego 
237,00 252,20 

3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwe-

stycyjny w okresie sprawozdawczym** 
-12,15% 6,24% 

4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w 

okresie sprawozdawczym i data wyceny*** 
237,00 235,96 

     2019-06-30 2018-04-30 

5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w 

okresie sprawozdawczym i data wyceny*** 
246,82 261,64 

     2019-01-31 2018-10-31 

6. 
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej 

wyceny w okresie sprawozdawczym i data wyceny* 
237,00 252,20 

    2019-06-30 2018-12-31 

7. 
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 237,00 252,20 

IV Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości akty-

wów netto w skali roku, w tym: 
4,27% 4,71% 

1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,14% 3,23% 

2. 
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzą-

cych dystrybucję 
0,00% 0,00% 

3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01% 0,01% 

4. 
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru ak-

tywów Subfunduszu 
0,03% 0,02% 

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04% 0,03% 

6. 
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania akty-

wami Subfunduszu 
0,00% 0,00% 

 

*  Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym liczona jest na podstawie średniej arytmetycznej z 

wycen oficjalnych potwierdzonych przez Depozytariusza. 

**  Procentowa zmiana wartości aktywów netto na  certyfikat inwestycyjny funduszu w odniesieniu do danych za 

półrocze zaprezentowana jest w stosunku rocznym 

*** Wartość oficjalnej wyceny Subfunduszu potwierdzona przez Depozytariusza. 

Zestawienie zmian w aktywach netto  należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, 

które stanowią integralną część półrocznego sprawozdania jednostkowego. 
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E. Rachunek przepływów pieniężnych 

Sporządzony dla MCI Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamknię-

tego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.  

(dane wyrażone w tys. zł) 

 

l.p. Opis 

Wartość za 

okres od 01-

01-2019 r. do 

30-06-2019  r. 

Wartość za 

okres od 01-

01-2018 r. do 

31-12-2018 r. 

Wartość za 

okres od 01-

01-2018 r. do 

30-06-2018  r. 

A. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

(I-II) 
-44 787 37 457 -50 798 

I. Wpływy 75 467 306 202 76 140 

1. Z tytułu posiadanych lokat 65 450 125 

2. Z tytułu zbycia składników lokat w tym: 73 055 300 763 75 335 

a) Depozyty 48 000 114 000 66 000 

3. Pozostałe 2 347 4 989 680 

II. Wydatki 120 254 268 745 126 938 

1. Z tytułu posiadanych lokat 0 1 771 0 

2. Z tytułu nabycia składników lokat 106 348 231 295 106 361 

a) Depozyty 63 000 93 000 45 000 

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 12 436 27 860 15 620 

4. 
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów pro-

wadzących dystrybucję 
0 0 0 

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 33 79 41 

6. 
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru akty-

wów subfunduszu 
83 228 124 

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0  0 

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 113 229 103 

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami 0 0  0 

10. Z tytułu usług prawnych 137 1 003 373 

11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0  0 

12. Pozostałe 1 104 6 280 4 316 

B. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

(I-II) 
36 659 -36 272 57 154 

I. Wpływy 190 729 213 881 196 165 

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 40 000 0  0 

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 150 727 194 546 176 830 

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 

5. Odsetki 0 0 0 

6. Pozostałe, w tym: 2 19 335 19 335 

 - z tytułu wyemitowanych obligacji 0 19 335 19 335 

II. Wydatki 154 070 250 153 139 011 

1. Z tytułu odkupienia certyfikatów inwestycyjnych 84 117 91 403 87 003 

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 68 173 151 725 49 002 

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0  0 

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 531 3 100 1 612 

5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0  0 

6. Z tytułu udzielonych pożyczek  0 0  0 
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l.p. Opis 

Wartość za 

okres od 01-

01-2019 r. do 

30-06-2019  r. 

Wartość za 

okres od 01-

01-2018 r. do 

31-12-2018 r. 

Wartość za 

okres od 01-

01-2018 r. do 

30-06-2018  r. 

7.   Odsetki 893 1 790 618 

8. Pozostałe, w tym: 356 2 135 776 

  - z tytułu poręczenia kredytów 151 1 590 
616 

C. 
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwi-

walentów środków pieniężnych 
-34 -1 771 59 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)  -8 128 1 185 6 356 

E. 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na 

początek okresu sprawozdawczego 
10 708 9 523 9 523 

F. 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na 

koniec okresu sprawozdawczego 
2 580 10 708 15 879 

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, 

które stanowią integralną część półrocznego sprawozdania jednostkowego. 

 

 

F. Noty objaśniające 

Wartości w tabelach podano w tys. zł 

 

NOTA 1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 

1. Przepisy prawne regulujące rachunkowość 

Subfunduszu. 

Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów Subfun-

duszu prowadzona jest w oparciu o obowiązujące 

ustawy i rozporządzenia, a w szczególności: 

 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 351), 

 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1355 z późniejszymi zmia-

nami), 

 Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 24 grud-

nia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

funduszy inwestycyjnych. 

2. Zasady ujmowania i prezentacji informacji w 

sprawozdaniu finansowym 

Towarzystwo dokonuje subiektywnych ocen i przyj-

muje pewne założenia wpływające na stosowane za-

sady rachunkowości oraz na prezentowane wartości 

aktywów i zobowiązań, a także kwoty przychodów i 

kosztów w sprawozdaniu finansowym. Szacunki takie 

są dokonywane w oparciu o najlepszą wiedzę Towa-

rzystwa, tj. w oparciu o dostępne dane historyczne, 

dane możliwe do zaobserwowania na rynku czy też 

inne czynniki uważane za właściwe w danych okolicz-

nościach. Stanowią one podstawę do oszacowania 

wartości poszczególnych składników lokat, których nie 

da się określić w jednoznaczny sposób na podstawie 

informacji pochodzących z aktywnego rynku. Doko-

nywane szacunki oraz założenia podlegają regular-

nym przeglądom ze strony Towarzystwa, które ocenia 

czy w przypadku poszczególnych składników lokat nie 

należałoby rozpoznać np. utraty wartości i odpowied-

nio odpisu aktualizującego. 

Sprawozdanie zostało sporządzone: 

 

 W języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w 

tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania 

wartości na certyfikat inwestycyjny, wyniku z 

operacji na certyfikat inwestycyjny – wartości 

zaprezentowane zostały z dokładnością do 

pełnego grosza oraz liczby certyfikatów inwe-

stycyjnych podanych w sztukach), 

 Według stanu ksiąg na dzień bilansowy, z 

uwzględnieniem zdarzeń następujących po 

tym dniu, dotyczących okresu sprawozdaw-

czego, 

 Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunko-

wości funduszy w zakresie ustalania wyniku z 

operacji, obejmującego: (a) przychody z lo-

kat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze 

zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) 

z wyceny lokat, 

 Zgodnie z zasadami rachunkowości określo-

nymi w polityce rachunkowości funduszu oraz 

metodami wyceny obowiązującymi na dzień 

bilansowy, 

 W formacie zgodnym z Rozporządzeniem Min. 

Finansów z dn. 24 grudnia 2007 roku  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych. 

3. Ujmowanie operacji dotyczących Subfundu-

szu w księgach rachunkowych 
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1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w 

księgach rachunkowych w okresie, którego doty-

czą. 

2. W dniu wyceny aktywa wycenia się, a zobowiąza-

nia ustala się według wiarygodnie oszacowanej 

wartości godziwej, z wyjątkiem dłużnych papie-

rów wartościowych wycenianych według skory-

gowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efek-

tywnej stopy procentowej. 

3. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa 

wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w dniu 

wyceny pomniejszonej o zobowiązania Subfundu-

szu. 

4. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału 

wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest 

dzień wydania lub wykupienia certyfikatów inwe-

stycyjnych. 

5. Kapitał wpłacony ujmuje się w wartości wpłat 

wniesionych przez Uczestników w zamian za wy-

dane Certyfikaty Inwestycyjne pomniejszone o 

opłaty związane z wydaniem tych certyfikatów. 

6. Kapitał wypłacony ujmuje się w wartości wypła-

conych na rzecz Uczestników środków z tytułu od-

kupienia Certyfikatów Inwestycyjnych pomniej-

szone o opłaty związane z wydawaniem tych cer-

tyfikatów. 

7. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto 

na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wy-

ceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaco-

nym oraz zmian kapitału wypłaconego, związa-

nych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi 

zgodnie z pkt. 4. 

8. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach ra-

chunkowych według ceny nabycia. Składniki lo-

kat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia 

równą zeru. 

9. Otwarty kontrakt terminowy ujmuje się w księgach 

rachunkowych Subfunduszu według wartości księ-

gowej równej zeru; prowizja maklerska i inne koszty 

związane z jego otwarciem pomniejszają niezrea-

lizowany zysk (powiększają niezrealizowaną stratę) 

z wyceny kontraktu; prowizja maklerska oraz inne 

koszty związane z zamknięciem kontraktu po-

mniejszają zrealizowany zysk (powiększają zrealizo-

waną stratę) z kontraktu terminowego. 

10. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian 

za inne składniki lokat mają przypisaną cenę na-

bycia wynikającą z ceny nabycia tych składników 

lokat w zamian, za które zostały otrzymane, skory-

gowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane 

przychody pieniężne. 

11. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z 

naliczanymi odsetkami wartość ustaloną  

w stosunku do ich wartości nominalnej i wartość 

naliczonych odsetek ujmuje się w sprawozdaniu 

jednostkowym łącznie i prezentuje łącznie jako 

składnik lokat Subfunduszu. 

12. Przychody z depozytów bankowych ustala się me-

todą efektywnej stopy procentowej uwzględnia-

jącej wysokość oprocentowania depozytu oraz 

warunki i termin wypłaty odsetek i ewidencjonuje 

się w księgach Subfunduszu od dnia następują-

cego po dniu rozpoczęcia depozytu do dnia ka-

pitalizacji odsetek włącznie. 

13. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą 

(HIFO) „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, 

polegającą na przypisaniu sprzedanym składni-

kom najwyższej ceny nabycia danego składnika 

lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych 

w wysokości skorygowanej ceny nabycia - najwyż-

szej bieżącej wartości księgowej (nie dotyczy pa-

pierów wartościowych nabytych z udzielonym 

przez drugą stronę przyrzeczeniem odkupu). W 

przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wy-

stawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu pod-

legają kolejno te zobowiązania, z tytułu, których 

zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. 

Zysk lub stratę ze zbycia walut obcych wylicza się 

metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 

14. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zo-

stają transakcje zbycia i nabycia danego papieru 

wartościowego, ujmuje się w pierwszej kolejności 

nabycie posiadanego składnika. 

15. Przysługujące, zgodnie z uchwałą walnego zgro-

madzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji noto-

wanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach 

rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wy-

ceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierw-

szy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa. 

Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za 

zbyte, według wartości równej zero, w dniu na-

stępnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 

16. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku 

aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w 

dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 

wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nie-

uwzględniający wartości prawa do dywidendy. 

17. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji nie-

notowanych na rynku aktywnym oraz przysługu-

jące prawo poboru akcji nienotowanych na rynku 

aktywnym ujmuje się w księgach w dniu następ-

nym po dniu ustalenia tych praw. 

18. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie-

powodującą zmiany wysokości kapitału akcyj-

nego emitenta, ujmuje się w ewidencji analitycz-

nej, w której dokonuje się zmiany liczby posiada-

nych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. 

19. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat 

wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 

20. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfun-

dusz ujmuje się w księgach rachunkowych w da-

cie zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub 

zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00 w dniu 

wyceny oraz składniki lokat, dla których na go-
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dzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał potwierdze-

nia zawarcia transakcji ujmowane są w najbliższej 

dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia 

jego zobowiązań, w której jest to możliwe. 

21. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w 

walucie, w której są wyrażone, a także w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu 

wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księ-

gach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli opera-

cje dotyczące Subfunduszu są wyrażone w walu-

tach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala 

kursu – ich wartość należy określić w relacji 

do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której 

ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank Pol-

ski. 

22. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dywi-

dendy i inne udziały w zyskach, przychody odset-

kowe oraz dodatnie saldo różnic kursowych po-

wstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 

należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 

23. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: wy-

nagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfun-

duszem oraz za wyniki zarządzania, koszty usług 

prawnych, opłaty dla Depozytariusza, opłaty 

związane z prowadzeniem rejestru Aktywów 

Subfunduszu, usługi w zakresie rachunkowości, 

opłaty za zezwolenia i rejestracyjne, koszty odset-

kowe (w tym efekt amortyzacji premii, składający 

się na wycenę aktywów nienotowanych na ak-

tywnym rynku metodą skorygowanej ceny naby-

cia z wykorzystaniem efektywnej stopy procento-

wej) oraz ujemne saldo różnic kursowych po-

wstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 

należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 

24. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów war-

tościowych wycenianych w wartości godziwej na-

licza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych 

papierów wartościowych przez emitenta oraz pre-

zentuje odpowiednio jako składnik lokat notowa-

nych lub nienotowanych na aktywnym rynku. 

Przychody odsetkowe od lokat bankowych nali-

cza się przy zastosowaniu efektywnej stopy pro-

centowej oraz prezentuje odpowiednio w pozycji 

składniki lokat w sprawozdaniu jednostkowym 

Subfunduszu. 

25. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się re-

zerwę na przewidywane wydatki. Płatności z ty-

tułu kosztów zmniejszają uprzednio utworzoną re-

zerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wy-

sokości uzasadnionej, ustalone na podstawie sta-

wek okresowych odpowiednio do częstotliwości 

ustalania wartości aktywów netto w dniach wy-

ceny. 

26. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek za-

ciągniętych przez Subfundusz oraz wyemitowa-

nych przez Subfundusz obligacji rozlicza się w cza-

sie przy zastosowaniu efektywnej stopy procento-

wej. 

4. Stosowane najważniejsze zasady wyceny  

1. Aktywa Subfunduszu wycenia się a zobowiązania 

Subfunduszu ustala się w dniu wyceny określonym 

w Statucie. 

2. Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 

23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostat-

nie dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie 

wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz 

lokat w danym dniu wyceny. 

3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania 

Subfunduszu ustala się według wiarygodnie osza-

cowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem na-

stępujących zasad: 

3.1. Wartością godziwą składników lokat notowa-

nych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na 

moment wyceny kurs z aktywnego rynku; 

3.2. Wartość dłużnych papierów wartościowych 

nienotowanych na aktywnym rynku wyceniane są 

według skorygowanej ceny nabycia z zastosowa-

niem efektywnej stopy procentowej, która ze 

względu na rynkowy poziom oprocentowania in-

strumentów stanowi   wiarygodny  szacunek war-

tości godziwej; 

3.3. Depozyty lokowane przez Subfundusz  wyce-

nia się według skorygowanej ceny nabycia  

z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, 

która ze względu na rynkowy poziom oprocento-

wania instrumentów stanowi  wiarygodny  szacu-

nek wartości godziwej; 

3.4. Wartość weksli przyjmowanych przez Subfun-

dusz określana jest według skorygowanej ceny 

nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy pro-

centowej; 

3.5. Wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów  

 i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyce-

niane   są     według  wartości   godziwej. Ze 

względu na rynkowy poziom   oprocentowania 

kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obliga-

cji za wiarygodny szacunek wartości godziwej 

można uznać model efektywnej stopy procento-

wej. 

3.6. Wartość godziwą akcji i udziałów spółek nie-

notowanych na aktywnym rynku ustala się przy 

wykorzystaniu powszechnie uznanych metod wy-

ceny, biorąc pod uwagę szereg czynników, opie-

rając się na najaktualniejszych dostępnych w mo-

mencie wyceny informacjach (nie starszych niż 6 

miesięcy przed dniem wyceny), w tym bezpośred-

nich kontaktach ze spółkami, w które Subfundusz 

inwestuje, doświadczeniu i wiedzy na temat firmy 

i rynku na którym operuje oraz innych informacji, 

do których Subfundusz ma dostęp.  

Zasady którymi Subfundusz kieruje się podczas wy-

ceny: 
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3.6.1. Niezmienność wyceny w pierwszym okresie 

od momentu inwestycji: Subfundusz nie spo-

dziewa się zmian w wycenie w pierwszym okresie 

od momentu ostatniej inwestycji. Jednak inwesty-

cje są monitorowane na bieżąco, aby upewnić 

się, że Spółka jest na dobrej drodze do rozwoju, a 

jej zarząd wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Je-

żeli w pierwszym okresie od momentu inwestycji 

wystąpią istotne zdarzenia, które według Subfun-

duszu mają wpływ na wycenę, wówczas Subfun-

dusz dokonuje przeszacowania (aktualizacji) ta-

kiej wyceny. 

Co do zasady Subfundusz stosuje następujące 

okresy wyceny przedsiębiorstw metodą środków 

zainwestowanych oraz ewentualnie ostatniej 

transakcji porównywalnej w podziale na etapy 

rozwoju spółek: 

 Spółki rozwinięte (buy-out) – do 1 roku, 

 Spółki na etapie wzrostu (growth)  - od 1 do 2 

lat, 

Spółki na wczesnym etapie rozwoju (Start-

up/Seed) –od 3 do 5 lat. 

 
3.6.2. Przeszacowania (aktualizacja wartości):  

a) Przeszacowanie w górę może mieć miej-

sce w przypadku znaczącego wzrostu 

przychodów lub rentowości przedsiębior-

stwa, które jest w stanie utrzymać się w 

przyszłości, zainteresowania nabyciem, 

które wskazuje na wzrost wyceny przed-

siębiorstwa w relacji do wartości ujmowa-

nej w księgach lub jakichkolwiek innych 

czynników, które według Subfunduszu po-

wodują trwały wzrost wartości przedsię-

biorstwa  i powinny być uwzględnione w 

wartości godziwej.  

b) Przeszacowanie w dół najczęściej ma 

miejsce w następujących przypadkach: 

 sytuacji w której przedsiębiorstwo 

traci płynność finansową oraz ma 

problemy z pozyskaniem nowych 

środków finansowych, 

 pogarszające się wyniki finansowe 

lub sytuacja rynkowa 

3.6.3. Metody wyceny: Po okresie 12 miesięcy od 

inwestycji lub w uzasadnionych przypadkach po 

dłuższym okresie Subfundusz może dokonać 

zmiany metody wyceny na jedną z metod: 

3.6.3.1.Ostatniej transakcji porównywalnej: 

wycena na podstawie transakcji kupna/sprze-

daży udziałów spółki w ramach ostatniej 

transakcji, co do której istnieje duże prawdo-

podobieństwo jej powtórzenia na podobnych 

warunkach 

3.6.3.2.Porównawcza: określa wartość go-

dziwą wycenianego przedsiębiorstwa poprzez 

porównanie go do podobnych spółek, któ-

rych akcje notowane są na giełdach papie-

rów wartościowych lub które były przedmio-

tem transakcji. Do wyceny brane są spółki o 

najbliższym profilu działalności do wycenianej 

spółki. W metodzie tej oblicza się wskaźniki 

(mnożniki) określające cenę, według której ry-

nek wycenia na przykład jednostkę zysku lub 

sprzedaży. Do wyliczenia końcowych mnożni-

ków  brane są pod uwagę mediany zastoso-

wanych wskaźników. Następnie przemnaża-

jąc takie wskaźnik odpowiednio przez zyski czy 

sprzedaż wycenianej Spółki otrzymujemy jego 

aktualne wyceny rynkowe. W dalszej kolejno-

ści, do ostatecznego wyniku wyceny, przyjmo-

wana jest średnia ważona wyliczonych warto-

ści (w przypadku, gdy wycena spółki obli-

czona przy pomocy danego wskaźnika istot-

nie odbiega od wyceny określonej przy po-

mocy pozostałych wskaźników, możliwe jest  

zmniejszenie wagi lub wyłączenie danego 

wskaźnika z analizy). Obliczona w ten sposób 

wartość dodatkowo obniżana jest o dyskonto 

z tytułu braku płynności. Dyskonto za brak 

płynności związane z inwestycją w spółkę pry-

watną odzwierciedla mniejsze możliwości 

sprzedania udziałów przez właścicieli, z po-

wodu braku istniejącego rynku na udziały w 

spółkach prywatnych. Jego wartość zawiera 

się w granicach od 5 do 30%. Wysokość dys-

konta uzależniona jest między innymi od zaa-

wansowania prac związanych z wprowadze-

niem spółki do publicznego obrotu lub sprze-

dażą do innego inwestora finansowego, stra-

tegicznego lub branżowego.    

3.6.3.3.Skorygowanych aktywów netto: okre-

ślenie wartości godziwej aktywów netto spółki 

poprzez dokonanie korekt pozycji bilanso-

wych dopasowujących ich wartości księgowe 

do wartości rynkowych, 

3.6.3.4.Dochodowa: wycena przedsiębiorstwa 

dokonywana jest w oparciu o wartość przewi-

dywanych wolnych przepływów pieniężnych, 

jakie podmiot ten będzie generował w przy-

szłości lub o ile istnieją do tego przesłanki po-

zostać przy metodzie: 

3.6.3.5.Środków zainwestowanych: wycena 

oparta jest wówczas na cenie za udział w 

ramach nowej lub kolejnej rundy 

finansowania kapitału własnego, która 

odbyła się w ostatnim czasie z 

uwzględnieniem kursu walutowego 

przypadającego na moment wyceny w 

przypadku inwestycji w walucie obcej. 

 

Wybór odpowiedniej metody wyceny akcji 

oraz udziałów podmiotów nienotowanych na 

aktywnych rynkach Subfundusz uzależnia od 

takich czynników jak: 

 Etap rozwoju spółki, 

 Zdolność do generowania stabilnego zy-

sku netto, EBIT, EBITDA, Przychodów, 

 Dostępność informacji dotyczących spó-

łek porównywalnych, 
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 Charakterystyka branży, w której działa 

spółka,      

 Dostępność rzetelnych danych i prognoz 

finansowych analizowanej spółki oraz 

rynku i branży, w której działa spółka, 

 Informacje i zdarzenia charakterystyczne 

tylko i wyłącznie dla analizowanej spółki, 

 Informacje dotyczące stanu i kondycji 

rynków finansowych, 

 Informacje dotyczące stanu i kondycji 

rynku fuzji i przejęć, w szczególności w 

kontekście ilości zawieranych transakcji. 

W przypadku kiedy istnieje kilka metod wyceny, 

których użycie wydaje się zasadne w badanych 

okolicznościach, można posłużyć się kilkoma me-

todami. Wykorzystanie kilku metod wyceny po-

zwala lepiej oszacować wartość spółki. Wybór 

ostatecznej metody wyceny należy uzależnić od 

czynników wymienionych powyżej, jak również in-

nych czynników, które mogą być istotne z punktu 

widzenia ustalenia wartości spółki. Stosowane 

przez Subfundusz metody i modele wyceny są 

okresowo oceniane i weryfikowane. W przypadku 

posługiwania się kilkoma metodami wyceny sto-

suje się średnią arytmetyczną poszczególnych wy-

cen do obliczenia ostatecznej wyceny spółki. 

3.6.4. Bardzo ważnym elementem dodatkowym 

wpływającym na wycenę jest opcja preferred re-

turn: Subfundusz inwestując głównie w przedsię-

biorstwa w początkowej fazie rozwoju charaktery-

zujące się podwyższonym ryzkiem stara się nego-

cjować parametry transakcji w taki sposób, by 

chronić zainwestowany kapitał. Możliwość taką 

dają tzw. opcje preferred return, tzn. opcje które 

dają Subfunduszowi prawo pierwszeństwa do od-

zyskania w całości zainwestowanych środków w 

momencie wyjścia inwestycji przed innymi inwe-

storami (obecnymi jak i nowymi). W ramach nego-

cjacji, oprócz prawa do otrzymania zwrotu zain-

westowanego kapitału, opcje takie bardzo często 

dają Subfunduszowi prawo do otrzymania dodat-

kowych środków pozwalających osiągnąć z góry 

określony minimalny poziom zwrotu z inwestycji w 

określonym horyzoncie inwestycyjnym (IRR). 

3.7. Wartość godziwą instrumentów pochodnych 

nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 

z zastosowaniem powszechnie znanych i stosowa-

nych modeli estymacji, takich jak np. model  

Black’a – Scholes’a, metoda różnic skończonych. 

W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie 

pełnego modelu wyceny, w tym w szczególności 

w odniesieniu do instrumentów pochodnych typu 

‘preferred return’ wynikających z umów inwesty-

cyjnych, instrument pochodny wycenia się we-

dług wartości wewnętrznej. 

4. W przypadku papierów wartościowych notowa-

nych na więcej niż jednym rynku aktywnym, war 

tością godziwą jest kurs ustalony na rynku głów-

nym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głów-

nych na koniec każdego miesiąca kalendarzo-

wego. 

5. Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w 

walutach obcych wycenia się w walucie, w której 

są notowane na aktywnym rynku. W przypadku 

aktywów lub zobowiązań długoterminowych w 

walutach obcych nienotowanych na rynku ak-

tywnym – w walucie, w której papier wartościowy 

jest denominowany. Aktywa oraz zobowiązania 

długoterminowe w walutach obcych wykazuje się  

w walucie polskiej po przeliczeniu według ostat-

niego dostępnego na moment wyceny średniego 

kursu ustalonego dla danej waluty przez Naro-

dowy Bank Polski. 

 

6. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu 

się drugiej strony do odkupu wycenia się, począw-

szy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą sko-

rygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zasto-

sowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowią-

zania z tytułu zbycia papierów wartościowych 

przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wy-

cenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy 

sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy 

ceną odkupu a cena sprzedaży, przy zastosowa-

niu efektywnej stopy procentowej. 

7. Środki pieniężne oraz niedenominowane w zło-

tych należności i zobowiązania wykazuje się w bi-

lansie w walucie polskiej po przeliczeniu waluty 

oryginalnej odpowiednim kursem (informacje w 

notach). 

Wycena wartości aktywów netto na certyfikat jest 

przeprowadzana zgodnie z procedurą wyliczenia 

wartości aktywów netto na certyfikat podlegają-

cej uzgodnieniu z Depozytariuszem oraz stosownie 

do warunków emisji. 

 

5. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w 

okresie obrotowym 

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym oraz w okre-

sie porównywalnym nie dokonano zmian zasad po-

lityki rachunkowości. 
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NOTA - 2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 

 

l.p. NALEŻNOŚCI 2019-06-30 2018-12-31 

1. Z tytułu zbytych lokat 0 0 

2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 

3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 

4. Z tytułu dywidend 0 0 

5. Z tytułu odsetek 0 0 

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 

7. 
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale, w podziale na 

podmioty udzielające pożyczek 
0 0 

8. Pozostałe, w tym: 11 670 2 330 

  - z tyt. subskrypcji* 11 482 0 

  - refaktury kosztów due diligence 187 206 

  - należność z tytułu nadpłaconych rozrachunków 0 2 099 

 SUMA: 11 670 2 330 

 

*Saldo subskrypcji na koniec pierwszego półrocza 2019 dotyczyło udziałów Frisco Sp. z o.o.  

 

NOTA - 3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 

 

l.p. ZOBOWIĄZANIA  2019-06-30 2018-12-31 

1. Z tytułu nabytych aktywów 0 0 

2. 
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do od-

kupu 
0 0 

3. Z tytułu instrumentów pochodnych 1 928 0 

4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 0 

5. Z tytułu odkupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 

6. Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0 0 

7. Z tytułu wypłaty przychodów subfunduszu 0 0 

8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 530 56 333 

9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 84 652 1 622 

10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 52 687 53 266 

11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 

12. Z tytułu rezerw, w tym: 5 806 6 522 

  - z tytułu wynagrodzenia stałego 5 654 6 425 

  - z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania 0 0 

13. Pozostałe składniki zobowiązań 312 115 

 SUMA: 201 915 117 858 
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NOTA - 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

I. Struktura środków pieniężnych na rachunkach ban-

kowych 

2019-06-30 2018-12-31 

Wartość na dzień bilan-

sowy w danej walucie w 

tys. 

Wartość na dzień bilan-

sowy w walucie spra-

wozdania finansowego 

w tys. 

Wartość na dzień bilan-

sowy w danej walucie w 

tys. 

Wartość na dzień bilan-

sowy w walucie spra-

wozdania finansowego 

w tys. 

I. Banki / waluty  2 580  10 708 

ALIOR BANK  1 788  10 235 

EUR 4 17 0 1 

PLN 1 770 1 770 9 675 9 675 

TRY 0 0 786 559 

USD 0 1 0 0 

BANK MILLENNIUM  1  0 

PLN 1 1 0 0 

BGŻ BNP PARIBAS S.A.   791  476 

PLN 791  791 473 473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Półroczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od dnia 1 stycznia 

2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.  

 
 

29 
 

II. ŚREDNI W OKRESIE 

SPRAWOZDAWCZYM POZIOM 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

UTRZYMYWANYCH W CELU 

ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ 

Wartości za okres 

od 01-01-2019  

do 30-06-2019  

Wartości za okres  

od 01-01-2018  

do31-12-2018 

Wartości za okres  

od 01-01-2018  

do 30-06-2018 

Wartość na dzień 

bilansowy w da-

nej walucie w tys. 

Wartość na dzień 

bilansowy w wa-

lucie sprawozda-

nia finansowego 

w tys. 

Wartość na dzień 

bilansowy w danej 

walucie w tys. 

Wartość na dzień bi-

lansowy w walucie 

sprawozdania finan-

sowego w tys. 

Wartość na dzień bi-

lansowy w danej 

walucie w tys. 

Wartość na dzień bi-

lansowy w walucie 

sprawozdania finan-

sowego w tys. 

II. Średni w okresie sprawozdaw-

czym poziom środków pienięż-

nych* 

 45 196  13 244  10 480 

EUR 13 54 283 1 231 494 2 154 

PLN 45 030 45 030 11 892 11 892 8 326 8 326 

TRY 157 112 168 121 0 0 

 

*Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu środków pieniężnych i depozytów overnight 

w dni wycen oficjalnych Subfunduszu 

 

III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 

Na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień  31 grudnia 2018 r.  Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków pieniężnych. 
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NOTA 5. RYZYKA 

 

a. Rynek i inne czynniki ryzyka 

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, inwestycje port-

fela Subfunduszu zawierały niepłynne, nienoto-

wane papiery wartościowe, które narażone są na 

ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego 

przez Subfundusz kapitału. Do ryzyk wpływają-

cych na inwestycje Subfunduszu należą: 

 

b. Ogólne ryzyko ekonomiczne  – portfel inwesty-

cyjny Subfunduszu zawiera spółki portfelowe,  nad 

którymi Subfundusz ma ograniczoną kontrolę, ma-

jące siedziby i realizujące swoją działalność w Pol-

sce. Powyższe inwestycje pociągają za sobą ry-

zyko wynikające z niekorzystnego wahania kursów 

walut, rozwoju sytuacji politycznej, rządowej, sytu-

acji na rynku, wymiany i ograniczeń przepływu ka-

pitału, regulacji mogących uniemożliwić spółkom 

portfelowym wprowadzanie strategii rozwoju, re-

dukcji kosztów, poprawy wydajności lub w inny 

sposób zwiększyć  wartość inwestycji Subfunduszu 

w takich spółkach portfelowych. 

 

c. Ryzyko związane z podmiotem inwestycji  – inwe-

stycje Subfunduszu w spółki portfelowe są objęte 

ryzykiem wzrostu konkurencyjności, spadku po-

pytu na rynku, wahania kursów walut, a także in-

nych ryzyk, jak np. ryzyka kredytowego  kontra-

hentów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na 

wyniki działalności tych spółek. Dodatkowo, spółki 

portfelowe mogą wymagać znaczących dodat-

kowych nakładów kapitałowych i dodatkowego 

finansowania przez banki, aby wspomóc ich roz-

wój lub refinansować dotychczasowe zobowiąza-

nia kredytowe. Warunki, na jakich udzielane jest 

takie dofinansowanie mogą nie być korzystne. 

 

d. Ryzyko płynności - portfel inwestycyjny Subfundu-

szu zawiera niepłynne, znajdujące się poza obro-

tem publicznym papiery wartościowe. W związku 

z tym występuje ryzyko, że Subfundusz może nie 

mieć możliwości realizacji swoich celów inwesty-

cyjnych poprzez sprzedaż lub inne rozporządzenie 

inwestycjami portfelowymi, odzwierciedlające 

bieżącą wartość bilansową inwestycji Subfundu-

szu.  

W konsekwencji Subfundusz może ponieść straty w 

odniesieniu do części lub całości swoich inwesty-

cji. 

 

e. Ryzyko stopy procentowej – jednym z najważniej-

szych czynników kształtujących poziom cen dłuż-

nych i udziałowych papierów wartościowych jest 

poziom stóp procentowych. Zmiany w poziomie 

rynkowych stóp procentowych, m.in. w następ-

stwie zmian w parametrach makroekonomicz-

nych, mogą powodować znaczące zmiany w 

wartości certyfikatów inwestycyjnych. Należy 

podkreślić, że związek cen dłużnych papierów 

wartościowych z poziomem stóp procentowych 

ma charakter zależności odwrotnie proporcjonal-

nej. Poziom stóp procentowych jest również waż-

nym czynnikiem z punktu widzenia rentowności 

spółek, które w swojej działalności korzystają z kre-

dytów bankowych. Wzrost stóp procentowych 

prowadzić może do zwiększenia kosztów odsetko-

wych i pogorszenia rentowności spółki, co z kolei 

może znaleźć swoje odzwierciedlenie w spadku 

wartości spółki. 

f. Ryzyko kredytowe - ryzyko niewypłacalności kon-

trahentów związane z trwałą lub czasową utratą 

przez kontrahentów zdolności do wywiązywania 

się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z 

trwałą lub czasową niemożliwością zapłaty odse-

tek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć 

miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji fi-

nansowej kontrahenta spowodowanego za-

równo przez czynniki wewnętrzne kontrahenta, jak 

i uwarunkowania zewnętrzne (parametry ekono-

miczne, otoczenie prawne itp.) Pogorszenie się 

kondycji finansowej kontrahenta znajduje swoje 

odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papie-

rów wartościowych wyemitowanych przez ten 

podmiot. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi rów-

nież ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredy-

towego kontrahenta przez agencję ratingową i 

wynikający z niego spadek cen dłużnych papie-

rów wartościowych będący następstwem wyma-

ganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko. 

g. Pogorszenie się kondycji finansowej emitentów 

papierów wartościowych wchodzących w skład 

lokat Subfunduszu, lub obniżenie ratingu dla tych 

papierów lub emitentów może w efekcie prowa-

dzić do spadków wartości Certyfikatów Inwesty-

cyjnych. 

h. Ryzyko walutowe – w przypadku dokonywania 

przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicz-

nych, a także inwestycji w papiery wartościowe 

denominowane w walutach obcych, dodatko-

wym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów waluto-

wych. Wahania kursu złotego względem walut 

obcych mogą przekładać się ma wahania wyra-

żonych w złotych cen takich papierów wartościo-

wych, co z kolei może prowadzić do wahań oraz 

spadków wartości certyfikatów inwestycyjnych. 

i. Ryzyko modeli wyceny i szacunków - na dzień 30 

czerwca 2019 roku, inwestycje portfela Subfundu-

szu zawierały, nienotowane składniki lokat, wyce-

niane przy zastosowaniu modeli przedstawionych 

w polityce rachunkowości Funduszu wynikającej 

ze Statutu Funduszu oraz Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 

r. Nr 249, poz. 1859) w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Zastoso-

wanie odpowiedniego modelu wyceny zależy 

przede wszystkim od rodzaju i etapu inwestycji, a 
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także wymaga dokonania przez Zarząd Towarzy-

stwa osądów i szacunków dotyczących wyboru 

właściwego modelu i jego parametrów oraz przy-

jęcia założeń co do przewidywanych przyszłych 

zdarzeń, które w danej sytuacji są zasadne. Zało-

żenia te poddawane są bieżącej weryfikacji i wy-

nikają z dotychczasowych doświadczeń i przewi-

dywanych zdarzeń. Przyjęcie nieodpowiednich 

modeli i innych założeń może wpływać na wy-

cenę składników lokat na dzień bilansowy, a 

cena, po jakiej składnik lokat zostanie sprzedany 

w ramach konkretnej transakcji pomiędzy określo-

nymi stronami i w określonym dniu, może różnić się 

od wyceny dzień bilansowy. 

Informacje zawarte w tym sprawozdaniu przed-

stawione zostały przez Towarzystwo w dobrej wie-

rze i odpowiadają one wartości odzyskiwalnej, 

oszacowanej zgodnie z wybranym modelem wy-

ceny i przyjętych założeń, jednakże istnieje ryzyko 

co do wartości, które będą ostatecznie zrealizo-

wane w przyszłości. 

 

Na dzień bilansowy składniki lokat nienotowane 

na aktywnym rynku stanowiły 98,24 % aktywów 

Subfunduszu.

 

RYZYKA 
Wartość na dzień  

30-06-2019  r. 

Wartość na dzień  

31-12-2018 r. 

1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu 

ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bi-

lansowe, w tym: 

- - 

   a) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynika-

jącym ze stopy procentowej *) 
22 722 36 746 

   b) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pie-

niężnych wynikającym ze stopy procentowej **) 
0 0 

   c) zobowiązania obciążone ryzykiem wynikającym ze 

stopy procentowej ***) 
193 869 111 221 

2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu 

ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe, 

w tym: 

- - 

    a) kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ry-

zykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, 

gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, 

przy czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych 

dodatkowych zabezpieczeń ****) 

101 138 102 786 

Środki pieniężne 2 580 10 708 

Depozyty 15 001 0 

Należności  11 670 2 330 

Dłużne papiery wartościowe 0 8 451 

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 49 165 53 002 

Wierzytelności 22 722 3 295 

Weksle 0 25 000 

    b) wskazanie istniejących przypadków znaczącej kon-

centracji ryzyka kredytowego w poszczególnych katego-

riach lokat *****) 

0 0 

3) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu 

ryzykiem walutowym, ze wskazaniem przypadków znaczą-

cej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych ka-

tegoriach lokat  

- - 

środki pieniężne w walucie obcej 18 600 

instrumenty pochodne 51 092 53 002 

akcje spółek mających siedzibę za granicą 72 588 63 796 

udziały w spółkach posiadających siedzibę zagranicą 324 480 306 471 

Wierzytelności od podmiotów mających siedzibę za gra-

nicą 
21 191 3 295 
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4) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem płyn-

ności w tym:****** 

893 582 894 016 

Akcje 146 820 130 877 

Instrumenty pochodne 49 165 53 022 

Udziały w spółkach z o. o. 666 783 701 666 

Należności z tyt. subskrypcji 11 482 - 

Obligacje - 8 451 

Wierzytelności 19 332 - 

 

*)Za aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej uznano obligacje stałokupo-

nowe, obligacje zerokuponowe, bony skarbowe, listy zastawne stałokuponowe, certyfikaty depozytowe stało kupo-

nowe, weksle oraz wierzytelności o stałym oprocentowaniu. 

**) Za aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikających ze stopy procentowej uznano 

obligacje zmiennokuponowe, listy zastawne zmiennokuponowe, certyfikaty depozytowe zmienno kuponowe, instru-

menty pochodne wystawione na zmienną stopę procentową, o dodatniej wycenie na dzień bilansowy oraz wierzy-

telności o zmiennym oprocentowaniu. 

***) Za zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 

uznano instrumenty pochodne wystawione na zmienną stopę procentową, o ujemnej wycenie na dzień bilansowy 

oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje. 

****) Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko niewypełnienia przez kontrahenta zobowiązań z wyemitowanych papierów 

wartościowych (obligacji stało-, zmienno- i zerokuponowych, bonów skarbowych i listów zastawnych), pożyczek, de-

pozytów będących składnikami portfela lokat, przechowywanych na rachunkach bankowych środków pieniężnych 

oraz niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji, w szczególności na niestandaryzowane instrumenty po-

chodne (wykazane w wartości bezwzględnej) oraz transakcji typu buy-sell-back. 

*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego uznano poziom 10% udziału danego emitenta w aktywach 

ogółem dla poszczególnych kategorii lokat i innych składników bilansu. 

******) Za aktywa obciążone ryzykiem płynności uznano składniki lokat, których okres, podczas którego można będzie 

racjonalnie zlikwidować lokaty Subfunduszu, uzyskując wartość bilansową tych lokat lub kwotę do niej zbliżoną, prze-

kracza 365 dni, tj. w szczególności akcje nienotowane na aktywnym rynku, udziały w sp. z o.o. (w tym niezarejestro-

wana należność z tyt. subskrypcji), wierzytelności oraz obligacje o terminie wymagalności powyżej 365 dni, instru-

menty pochodne. 

Zarządzający Subfunduszem podejmują aktywne 

działania w celu ograniczenia wyżej wymienio-

nych ryzyk. Działania te obejmują między innymi: 

a)      Wprowadzenie ograniczeń inwestycyjnych 

określających maksymalne zaangażowanie w da-

nego typu lokatę oraz bieżące monitorowanie 

poziomu zaangażowania, 

b)      Wymaganie ustanowienia zabezpieczeń 

udzielonych pożyczek, poręczeń i gwarancji, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy łącznie zostaną spełnione 

następujące warunki: 

o sytuacja podmiotu będzie gwarantowała 

wywiązanie się tego podmiotu z zobowiązań 

wobec Subfunduszu,  

o zdolność kredytowa podmiotu będzie na 

wysokim poziomie,  

o partner transakcji będzie wiarygodny;   

c)       Wprowadzenie maksymalnych poziomów 

zadłużenia Subfunduszu oraz ograniczenie    moż-

liwości zaciągania długu jedynie do kredytów 

bankowych oraz emisji obligacji. 

d)      Dokonywanie analizy ekonomicznej każ-

dego składnika lokat (w szczególności nienotowa-

nego na rynku publicznym), identyfikację ryzyk 

oraz dostosowywanie docelowego poziomu za-

angażowania w daną lokatę do wyników prze-

prowadzonej analizy na etapie przed podjęciem 

decyzji inwestycyjnej. 

 

Ryzyko płynności ograniczane jest między innymi po-

przez utrzymywanie przez Subfundusz środków płyn-

nych oraz linii kredytowych na poziomie pozwalają-

cym regulować bieżące zobowiązania z uwzględnie-

niem potencjalnych wykupów certyfikatów uwzględ-

niając zapisy statutowe dotyczące wykupów certyfi-

katów inwestycyjnych Subfunduszu (opisane w Statu-

cie, Art. 24). 
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NOTA 6. INSTRUMENTY POCHODNE 

 

Instrumenty pochodne 

Wartość na dzień 30-06-2019  r. 

Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaju instru-

mentu pochod-

nego 

Cel otwarcia 

pozycji 

Wartość 

otwartej po-

zycji 

Wartość i ter-

miny przy-

szłych stru-

mieni pie-

niężnych 

Kwota bę-

dąca pod-

stawą przy-

szłych płat-

ności * 

Termin zapa-

dalności 

albo wyga-

śnięcia in-

strumentu 

pochod-

nego ** 

Termin wyko-

nania instru-

mentu po-

chodnego *** 

Opcja preferred return Blacksquare 

Investments Limited (KupiVIP) 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

21 163 

 
- - - - 

Opcja preferred return Wearco Sp. 

z o.o. 
Długa 

opcja preferred 

return 
zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja preferred return SHLD Lim-

ited (Travelata.ru) 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

3 705 

 
- - - - 

Opcja preferred return Geewa A.S. Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja preferred return Oktogo 

Holding Limited 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja konwersji pożyczki Oktogo 

Holding Limited 
Długa opcja konwersji 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja preferred return As-

GoodAsNew Electronics GmbH 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja preferred return 

GameDesire Group Sp o.o. 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja preferred return Auctionata 

AG 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 
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Instrumenty pochodne 

Wartość na dzień 30-06-2019  r. 

Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaju instru-

mentu pochod-

nego 

Cel otwarcia 

pozycji 

Wartość 

otwartej po-

zycji 

Wartość i ter-

miny przy-

szłych stru-

mieni pie-

niężnych 

Kwota bę-

dąca pod-

stawą przy-

szłych płat-

ności * 

Termin zapa-

dalności 

albo wyga-

śnięcia in-

strumentu 

pochod-

nego ** 

Termin wyko-

nania instru-

mentu po-

chodnego *** 

Opcja preferred return GT Gettaxi 

Limited (Grupa Gett) 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja preferred return Azimo Lim-

ited 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja konwersji pożyczki Auctio-

nata AG 
Długa 

opcja konwersji zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja konwersji pożyczki Asgooda-

snew Electronics GmbH 
Długa 

opcja konwersji zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja konwersji pożyczki Geewa 

A.S. 
Długa 

opcja konwersji zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- 

 
- - - - 

Opcja escrow iZettle AB Długa opcja escrow 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

9 901 

 
- - - - 

Opcja call na udziały Morele 

Group Sp. z o.o. 
Długa opcja call 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja preferred return Dooboo 

Holding Limited (Grupa Gett) Długa 
opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

16 324     

Opcja konwersji Frisco S.A. 

Krótka opcja konwersji 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

-1 928     

Suma:       49 165 - -   - 
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Instrumenty pochodne 

Wartość na dzień 31-12-2018  r. 

Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaju instru-

mentu pochod-

nego 

Cel otwarcia 

pozycji 

Wartość 

otwartej po-

zycji 

Wartość i ter-

miny przy-

szłych stru-

mieni pie-

niężnych 

Kwota bę-

dąca pod-

stawą przy-

szłych płat-

ności * 

Termin zapa-

dalności 

albo wyga-

śnięcia in-

strumentu 

pochod-

nego ** 

Termin wyko-

nania instru-

mentu po-

chodnego *** 

Opcja preferred return Blacksquare 

Investments Limited (KupiVIP) 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

31 910 - - - - 

Opcja preferred return Wearco Sp. 

z o.o. 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

 - - - - 

Opcja preferred return SHLD Lim-

ited (Travelata.ru) 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

3 375 - - - - 

Opcja preferred return Geewa A.S. Długa 
opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

 - - - - 

Opcja preferred return Oktogo 

Holding Limited 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

 - - - - 

Opcja konwersji pożyczki Oktogo 

Holding Limited 
Długa opcja konwersji 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

 - - - - 

Opcja preferred return As-

GoodAsNew Electronics GmbH 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

7 142 - - - - 

Opcja preferred return 

GameDesire Group Sp o.o. 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

 - - - - 

Opcja preferred return Auctionata 

AG 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja preferred return GT Gettaxi 

Limited (Grupa Gett) 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 
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Instrumenty pochodne 

Wartość na dzień 31-12-2018  r. 

Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaju instru-

mentu pochod-

nego 

Cel otwarcia 

pozycji 

Wartość 

otwartej po-

zycji 

Wartość i ter-

miny przy-

szłych stru-

mieni pie-

niężnych 

Kwota bę-

dąca pod-

stawą przy-

szłych płat-

ności * 

Termin zapa-

dalności 

albo wyga-

śnięcia in-

strumentu 

pochod-

nego ** 

Termin wyko-

nania instru-

mentu po-

chodnego *** 

Opcja preferred return Azimo Lim-

ited 
Długa 

opcja preferred 

return 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja konwersji pożyczki Auctio-

nata AG 
Długa opcja konwersji 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja konwersji pożyczki Asgooda-

snew Electronics GmbH 
Długa opcja konwersji 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Opcja konwersji pożyczki Geewa 

A.S. 
Długa opcja konwersji 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- 

 
- - - - 

Opcja escrow iZettle AB Długa opcja escrow 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

9 969 - - - - 

Opcja konwersji obligacji Frisco SA Długa opcja konwersji 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

606 - - - - 

Opcja call na udziały Morele 

Group Sp. z o.o. 
Długa opcja call 

zarządzanie 

portfelem lokat 

 

- - - - - 

Suma:       53 002 - -   - 

 

*) Kwota będąca podstawą przyszłych płatności uzależniona jest od specyficznych zapisów  umów inwestycyjnych. W szczególności, w przypadku opcji preferred 

return kwota ta zazwyczaj odnosi się do wartości akcji/udziałów na dzień wyceny oraz ustalonego gwarantowanego zwrotu na inwestycji, natomiast w przypadku 

opcji call i put dotyczy wartości akcji/udziałów na dzień wyceny oraz określonej w umowie ceny nabycia lub sprzedaży akcji/udziałów 

**) Jeżeli nie wskazano inaczej, terminem zapadalności lub wygaśnięcia instrumentu pochodnego jest moment sprzedaży akcji/udziałów przez Subfundusz. 

***) Jeżeli nie wskazano inaczej, ostateczny termin wykonania instrumentu pochodnego upływa w momencie sprzedaży akcji/udziałów przez Subfundusz. 

W przypadku opcji typu ‘preferred return’ jest to instrument finansowy wynikający z zapisów umowy/ów inwestycyjnych wprowadzający decyzyjność po stronie 

Subfunduszu odnośnie jego wykonania, zawsze korzystny dla Subfunduszu. Instrument ten nie spełnia definicji typowej opcji w rozumieniu instrumentów finansowych. 
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NOTA 7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 
 

Na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz dzień 31 grudnia 2018 r. Subfundusz nie posiadał zawartych transakcji przy zobo-

wiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu. 
 

NOTA 8. KREDYTY I POŻYCZKI 

 

KREDYTY I POŻYCZKI 
Wartość na dzień  

30-06-2019  r. 

Wartość na dzień 

 31-12-2018 r. 

1) Informacje o zaciągniętych i wykorzysta-

nych przez Subfundusz kredytach i pożycz-

kach pieniężnych w kwocie stanowiącej, 

na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1 % 

wartości aktywów Subfunduszu 

137 339 54 888 

    a) nazwy i siedziby podmiotu udzielają-

cego kredytu (pożyczki) 
   

1) 
Bank Millennium S.A., ul. S. Ża-

ryna 2A, 02-593 Warszawa 

Bank Millennium S.A., ul. S. Żaryna 

2A, 02-593 Warszawa 

2) 

Raiffeisen Bank International AG 

Am. Stadtpark 9 

1030 Vienna, Austria 

Raiffeisen Bank International AG 

Am. Stadtpark 9 

1030 Vienna, Austria 

    b) kwoty kredytu (pożyczki) w chwili za-

ciągnięcia i jego (jej) procentowego 

udziału w aktywach 

   

1) 90 000 PLN; 9,96% 90 000 PLN; 9,96% * 

2) 12 400 000 EUR; 5,40% 12 400 EUR; 5,40% 

    c) kwoty kredytu (pożyczki) pozostałej do 

spłaty w tys. w tym: 
137 339 54 888 

1)  84 652 1 622 

2) 52 687 53 266 

    d) warunków oprocentowania    

1) WIBOR 1M+0,50% marży WIBOR 1M+0,50% marży 

2) EURIBOR 3M+3,50% marży EURIBOR 3M+3,50% marży 

    e) terminu spłaty    

1) 17 października 2020 17 października 2020 

2) 28 czerwca 2020 28 czerwca 2020 

    f) ustanowionych zabezpieczeń    
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KREDYTY I POŻYCZKI 
Wartość na dzień  

30-06-2019  r. 

Wartość na dzień 

 31-12-2018 r. 

1) przelew wierzytelności przelew wierzytelności 

2) przelew wierzytelności Niezabezpieczony 

2) Informacje o udzielonych przez Subfun-

dusz pożyczkach pieniężnych w kwocie 

stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej 

niż 1 % wartości aktywów Subfunduszu, z 

określeniem: 

  

    a) nazwy i siedziby podmiotu, któremu 

udzielono pożyczki 
  

1) Transza 2 - 7 Auctionata AG Auctionata AG 

2) 
Dooboo Holding Limited 

(Grupa Gett) 
- 

    b) kwoty pożyczki w chwili udzielenia, i jej 

procentowego udziału w aktywach 
  

1) Transza 2 - 7 17 594 17 594 

2)  17 986 - 

    c) kwoty kredytu (pożyczki) pozostałej do 

spłaty 
  

1) Transza 2 - 7 17 594 17 594 

2)  17 801 - 

    d) warunków oprocentowania     

1a) Transza 2 - 6 stałe - 7% stałe - 7% 

1b) Transza 7 stałe - 2% stałe - 2% 

5) stałe – 15% - 

    e) terminu spłaty   

1a) transza 2 2017-01-01 2017-01-01 

1b) Transza 3 - 7 2016-12-31 2016-12-31 

2) 2023-12-01 - 

    f) ustanowionych zabezpieczeń - - 

 1)-2) niezabezpieczona niezabezpieczona 

 

*) Kwota kredytu może zostać wykorzystana przez każdy z subfunudszy MCI.PrivateVentures FIZ w całości lub części, 

z zastrzeżeniem, że suma kwot wykorzystanego kredytu nie może przekraczać łącznie dostępnej kwoty kredytu. 

Na podstawie aneksu z dnia 19/04/2019 r. limit został zwiększony do kwoty 133 mln. zł.  
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NOTA 9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 

 

WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI 

BILANSU 

2019-06-30 2018-12-31 

Wartość na dzień 

bilansowy w da-

nej walucie  

Wartość na 

dzień bilansowy 

w walucie spra-

wozdania finan-

sowego  

Wartość na dzień 

bilansowy w da-

nej walucie  

Wartość na dzień bi-

lansowy w walucie 

sprawozdania finan-

sowego  

I. Aktywa   916 714  935 380 

1. Środki pieniężne i ich ekwiwa-

lenty 
 2 580  10 708 

EUR 4 17  1 

PLN 2 562 2 562 10 148 10 148 

TRY 0 0 786 559 

USD 0 1 0 0 

2. Należności  11 670  2 330 

EUR 0 0 6 29 

PLN 11 516 11 516 2 146 2 146 

USD 41 154 41 155 

3. Transakcje przy zobowiązaniu się 

drugiej strony do odkupu 
 0  0 

4. Składniki lokat notowane na ak-

tywnym rynku, w tym: 
 3 692 0 0 

EUR 868 3 692 0 0 

5. Składniki lokat nienotowane na 

aktywnym rynku, w tym: 
 898 727  922 291 

EUR 11 500 48 900 11 417 49 094 

GBP 14 314 67 752 13 894 66 543 

PLN 506 411 506 411 556 146 556 146 

TRY 71 972 46 645 67 429 47 928 

USD 61 340 229 019 51 634 194 129 

- dłużne papiery wartościowe  0  8 451 

PLN 0 0 8 451 8 451 

6. Nieruchomości  0  0 

7. Pozostałe aktywa  45  51 

EUR 0 0 0 0 

PLN 45 45 51 51 

II. Zobowiązania  201 915  117 858 

EUR 12 391 52 697 12 389 53 276 

PLN 149 218 149 218 64 582 64 582 
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II. DODATNIE I UJEMNE 

RÓŻNICE KURSOWE W 

PRZEKROJU LOKAT 

SUBFUNDUSZU 

Wartość za okres od 01-01-2019 r. do 30-06-2019  r. Wartość za okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. 

Dodatnie róż-

nice kursowe 

zrealizowane w 

walucie spra-

wozdania w 

tys. 

Dodatnie róż-

nice kursowe 

niezrealizo-

wane w walu-

cie sprawozda-

nia w tys. 

Ujemne różnice 

kursowe zreali-

zowane w walu-

cie sprawozda-

nia w tys. 

Ujemne różnice 

kursowe niezrea-

lizowane w walu-

cie sprawozda-

nia w tys. 

Dodatnie róż-

nice kursowe 

zrealizowane w 

walucie spra-

wozdania w 

tys. 

Dodatnie róż-

nice kursowe 

niezrealizo-

wane w walu-

cie sprawozda-

nia w tys. 

Ujemne różnice 

kursowe zreali-

zowane w walu-

cie sprawozda-

nia w tys. 

Ujemne różnice 

kursowe niezrea-

lizowane w walu-

cie sprawozda-

nia w tys. 

Akcje - - - 3 792 - - - 4 487 

Udziały w spółkach z 

ograniczoną odpowie-

dzialnością 

- - - 3 128 492 12 955 52 - 

Instrumenty pochodne - - - - - 34 - - 

Wierzytelności - - - 842 2 2 409 - - 

Suma: - - - 7 762 494 15 398 52 4 487 

 

 

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE 

KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT 

SUBFUNDUSZU 

Wartość za okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018  r. 

Dodatnie różnice kursowe 

zrealizowane w walucie spra-

wozdania w tys. 

Dodatnie różnice kursowe nie-

zrealizowane w walucie spra-

wozdania w tys. 

Ujemne różnice kursowe zrea-

lizowane w walucie sprawoz-

dania w tys. 

Ujemne różnice kursowe niezre-

alizowane w walucie sprawoz-

dania w tys. 

Akcje - 1 690 - - 
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Udziały w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
- 

18 827 

 
- - 

Instrumenty pochodne - 34 - - 

Wierzytelności 1 2 123 - - 

Suma: 1 22 674 - - 

 

 

NOTA 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 

 

Zrealizowany i niezrealizowany 

zysk (strata) ze zbycia lokat 

Wartość za okres od 01-01-2019 r. do 30-06-2019  r. Wartość za okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. 

Wartość zrealizowanego zy-

sku (straty) ze zbycia lokat 

Wzrost (spadek) niezrealizowa-

nego zysku z wyceny aktywów 

Wartość zrealizowanego zysku 

(straty) ze zbycia lokat 

Wzrost (spadek) niezrealizowa-

nego zysku z wyceny aktywów 

1. Składniki lokat notowane na 

aktywnym rynku 
 573  -38 063 

2. Składniki lokat nienotowane 

na aktywnym rynku: 
- -44 190 107 075 14 150 

3. Nieruchomości - - - - 

4. Pozostałe - -586 - - 

Suma: - -44 203 107 075 -23 913 
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Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia 

lokat 

Wartość za okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018  r. 

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia 

lokat 

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny akty-

wów 

1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -5 854 9 956 

2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -710 39 146 

3. Nieruchomości - - 

4. Pozostałe - - 

Suma: -6 564 49 102 

 

 

II. Wypłacone Dochody  

 

W okresie od 1 stycznia 2019  r. do 30 czerwca 2019  r. oraz w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  jak również w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 

2018 r. Subfundusz nie dokonał wypłaty dochodów. 

 

III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat 

 

W okresie od 1 stycznia 2019  r. do 30 czerwca 2019  r. oraz w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  jak również w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 

2018 r. Subfundusz nie dokonał wypłaty przychodów ze zbycia lokat. 
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NOTA - 11 KOSZTY SUBFUNDUSZU 

 

I. Koszty Subfunduszu Aktywów Niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  jak również w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 

r..  Subfundusz nie posiadał kosztów pokrywanych przez Towarzystwo. 

 

 

NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 

Wartość za okres  

od 01-01-2019  

do 30-06-2019  

Wartość za okres  

od 01-01-2018  

do 31-12-2018 

Wartość za okres  

od 01-01-2018  

do 30-06-2018  

Wartość w okresie sprawoz-

dawczym w tys. 

Wartość w okresie sprawoz-

dawczym w tys. 

Wartość w okresie sprawoz-

dawczym w tys. 

z tytułu wynagrodzenia stałego 11 665 25 073 12 456 

z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - 1 738 1 738 

Suma: 11 665 26 811 14 194 

 

 

III. Koszty Subfunduszu Aktywów Niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  jak również w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 

r..  Subfundusz nie poniósł kosztów związanych bezpośrednio ze zbytymi lokatami. 
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G. Informacja dodatkowa 

 

 

1. Informacja o znaczących zdarzeniach, 

dotyczących lat ubiegłych, ujętych w 

sprawozdaniu finansowym za bieżący 

okres - nie wystąpiły. 

 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, ja-

kie nastąpiły po dniu bilansowym, ale nie-

uwzględnionych w sprawozdaniu finanso-

wym – nie wystąpiły 

 

3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic po-

między danymi ujawnionymi w sprawoz-

daniu finansowym a uprzednio sporządzo-

nymi i opublikowanymi sprawozdaniami fi-

nansowymi – nie dotyczy 

 

4. Dokonane korekty błędów podstawo-

wych  - w okresie sprawozdawczym nie 

dokonywano korekty błędów podstawo-

wych.  

 

5. Niepewność co do kontynuowania dzia-

łalności – w okresie sprawozdawczym nie 

wystąpiły okoliczności mogące mieć 

wpływ na kontynuowanie działalności 

Funduszu i Subfunduszu. 

 

6. Inne informacje. 

 

a) Na dzień 30 czerwca 2019 r. został 

przekroczony limit inwestycyjny Art. 

145 ust. 3 Ustawy na spółce Morele 

Group Sp. z o.o.(przekroczenie pa-

sywne – 21,32 %) . 

b) Subfundusz poręcza za poniższe zobo-

wiązania: 

- Morele.net Sp. z o.o. wobec ABC 

Data S.A. do kwoty 2,5 mln zł, maksy-

malnie do 12 miesięcy od dnia wyga-

śnięcia zobowiązań (zobowiązania 

powstałe do 31.03.2020), 

- Morele.net Sp. z o.o. wobec AB S.A. 

do kwoty 5,0 mln zł, (bezterminowa), 

- Frisco S.A. wobec Banku Millennium 

S.A. do kwoty 5,4 mln zł, maksymalnie 

do 1 października 2020 roku, 

- Frisco S.A. wobec Eurocash S.A. do 

kwoty 34,5 mln zł, maksymalnie do 

dnia 31 lipca 2026 roku 

- Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) 

wobec mBank S.A. do kwoty 9 mln zł 

wraz z naliczonymi odsetkami, maksy-

malnie do dnia 20 lutego 2020 roku, 

- Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) 

wobec PKO BP S.A. do kwoty 5 mln zł 

wraz z naliczonymi odsetkami, maksy-

malnie do dnia 17 października 2024 

roku, 

- Touchpoint PR Sp. z o.o. wobec Can-

nabis medical Canada do kwoty 1 

mln zł, do dnia uregulowania weksla 

będącego przedmiotem poręczenia. 

 

c) 27 czerwca 2016 roku Subfundusz 

otrzymał wezwanie do zapłaty od 

Rockaway Travel SE (Kupujący) wyni-

kające ze sprzedaży spółki portfelowej 

Invia.cz a.s. 

 

W grudniu 2017 r. Zarząd TFI wszedł w 

posiadanie informacji, które świad-

czyły o tym, że ewentualne problemy, 

które były ponoszone przez Kupują-

cego w związku z nabywanym akty-

wem (potencjalne zawyżenie EBITDA 

jednostki zależnej od Invia.cz a.s. – 

Travelplanet – i w związku z tym zawy-

żenie ceny zakupu całego aktywa) 

nie znajdują potwierdzenia w rzeczy-

wistości. Zarząd TFI na podstawie roz-

mów przeprowadzanych z zarządza-

jącymi Travelplanet, uzyskał informa-

cje, które wskazywały na bardzo do-

bre wyniki bieżące (aktywo szybko ro-

śnie i jest zyskowne) tej spółki świad-

czące o powtarzalności EBITDA, która 

brana była pod uwagę dla kalkulacji 

łącznej ceny zakupu Invia.cz a.s. i w 

związku z tym brak narażenia Kupują-

cego na jakiekolwiek straty z tego ty-

tułu. 

 

W 2018 roku Zarząd TFI poddał sprawę 

dodatkowej analizie na gruncie 

prawa czeskiego, z której wynika, że w 

ocenie prawników szansie na pozy-

tywne rozstrzygnięcie ewentualnego 

sporu przed sądami czeskimi są wyższe 

niż 50%. Analiza prawna przeprowa-

dzona przez prawników czeskich zo-

stała również potwierdzona przez kan-

celarię prawną obsługującą MCI Ca-

pital TFI S.A. i uznana została za wiary-

godną i pozbawioną błędów. 

 

W marcu 2019 r. Zarząd TFI otrzymał in-

formację od kancelarii prawnej zaj-

mującej się sprawą o złożeniu przez 

Kupującego roszczenia do właści-

wego sądu. Złożenie roszczenia w 

ocenie Zarządu TFI miało na celu jedy-

nie zatrzymanie biegu terminu prze-

dawnienia sprawy (termin przedaw-

nienia upływał 10 marca 2019 r.) oraz 

nie zmienia oceny Zarządu TFI w po-

wyższej kwestii. 
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d) W 2017 roku fundusz 

MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął 

program emisji publicznych obligacji 

zakładającego pozyskanie do 200 

mln zł nowych środków. Charaktery-

styka poszczególnych serii wyemito-

wanych obligacji stanowiących zo-

bowiązanie przypadające na subfun-

dusz prezentuje poniższa tabela. Obli-

gacje zostały dopuszczone  do obrotu 

na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW w ramach systemu Cata-

lyst. Na wyemitowanych przez Fun-

dusz obligacjach nie ustanowiono za-

bezpieczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Seria data emisji 
termin zapa-

dalności 

liczba obligacji 

(w sztukach) 
oprocentowanie 

wartość 

jednost-

kowa (w 

zł) 

Wartość zobo-

wiązania na 

dzień bilansowy   

(w tys. zł) 

P1A 2017-10-06 2020-10-02 15 834 
Zmienne, WIBOR 

6M + 3,5% 
1 000 15 846 

P1B 2017-11-16 2021-11-16 21 047 
Zmienne, WIBOR 

6M + 3,5% 
1 000 20 805 

P1C 2018-02-26 2022-02-21 19 899 
Zmienne, WIBOR 

6M + 3,5% 
1 000 19 880 
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Wybrane dane finansowe subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wyodrębnionego w ramach 

funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 01.01.2019 r. do 

30.06.2019 oraz na dzień 30.06.2019 wraz z danymi za okres porównawczy 

 

Opis 

30-06-2019 r. 

(tys. zł) 

31-12-2018 r. 

 (tys. zł) 

30-06-2019 r. 

 (tys. euro) 

31-12-2018 r. 

 (tys. euro) 

Aktywa 1 183 622 1 265 035 278 368 294 194 

Zobowiązania 125 457 242 584 29 505 56 415 

Aktywa netto 1 058 165 1 022 451 248 863 237 779 

 

Opis 

01-01-2019 r. 

- 

 30-06-2019 r. 

(tys. zł) 

01-01-2018 r. 

- 

 31-12-2018 r 

(tys. zł) 

01-01-2018 r. 

- 

 30-06-2018 r 

(tys. zł) 

01-01-2019 r. 

- 

 30-06-2019 r. 

(tys. euro) 

01-01-2018 r. 

- 

 31-12-2018 r 

(tys. euro) 

01-01-2018 r. 

- 

 30-06-2018 r 

(tys. euro) 

Przychody z lokat 

netto 

-13 097 -29 802 -13 963 -3 054 -6 984 -3 294 

Zrealizowany i 

niezrealizowany 

zysk (strata) 

75 353 252 487 80 442 17 573 59 173 18 975 

Wynik z operacji 62 256 222 685 66 479 14 519 52 189 15 681 

 

Przedstawione powyżej wybrane dane finansowe stanowią uzupełnienie do sprawozdania finansowego i zostały 

przeliczone na EURO według następujących zasad: 

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na 

ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 czerwca 2019 roku – 

4,2520, a na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000; 

- poszczególne pozycje rachunku wyniku z operacji za dany okres– według kursu średniego, obliczonego jako 

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

okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 

roku – 4,2669 oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2395. 
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Zgodnie z art.52 ust.2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1859)  w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Zarząd MCI Capital Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A., przedstawia półroczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, na które składa się: 

 

 

A. Zestawienie lokat o łącznej wartości 1 143 939 tys. zł. według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. z tabelami 

uzupełniającymi oraz dodatkowymi. 

 

B. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 r. wykazujący aktywa netto w wysokości 1 058 165 tys. zł. 

 

C. Rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca  2019 roku 

wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 62 256 tys. zł.  

 

D. Zestawienie zmian w aktywach netto. 

 

E. Rachunek przepływów pieniężnych. 

 

F. Noty objaśniające. 

 

G. Informacja dodatkowa. 
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W imieniu Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MCI Capital 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentowane przez: 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Czechowicz                Wojciech Marcińczyk 

Prezes Zarządu                 Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Danis       Ewa Ogryczak 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Konopiński      Maciej Kowalski 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych - PKO BP Finat Sp. z o.o.: 

 

 

 

 

 

 

Monika Czapska 

Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Otwartych oraz Zamkniętych 

PKO BP Finat Sp. z o.o. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Warszawa, dn. 30 sierpnia 2019 r. 
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A. Zestawienie lokat 

Sporządzone dla Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2019 roku  

 

TABELA GŁÓWNA 

SKŁADNIKI LOKAT 

Wartość na dzień 30-06-2019 r. Wartość na dzień 31-12-2018 r. 

Wartość według 

ceny nabycia  

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy  

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Wartość według 

ceny nabycia  

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy  

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Suma: 1 052 879 1 143 939 96,64 875 479 1 137 081 89,88 

Akcje 143 828 92 863 7,85 143 868 90 433 7,15 

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 

Instrumenty pochodne* 0 2 358 0,20 0 38 013 3,00 

Udziały w spółkach z o. o. 810 333 949 083 80,18 713 625 990 293 78,28 

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 600 0,56 5 744 6 420 0,51 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą 

0 0 0,00 0 0 

 

0,00 

Wierzytelności 12 774 12 818 1,08 12 242 11 922 0,94 

Weksle 50 200 50 215 4,24 0 0 0,00 

Depozyty 30 000 30 002 2,53 0 0 0,00 

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 

 

* Instrumenty pochodne o ujemnej wycenie prezentowane są w bilansie w zobowiązaniach. 

Niniejszą tabelę należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część półrocznego sprawozdania  

jednostkowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta 
Wartość wg ceny 

nabycia w tys. 

Wartość wg 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Aktywny rynek 

nieregulowany 
        - - - 

Aktywny rynek 

regulowany 
        - - - 

Nienotowane na 

aktywnym rynku 
        143 828 92 863 7,85 

ATM S.A. (PLATMSA00013) 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 10 386 0,88 

MCI.Venture Projects Sp. 

z o.o. VI S.K.A. 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00 

MCI.Venture Projects Sp. 

z o.o. IX S.K.A. 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00 

Centrum Technologii 

Mobilnych Mobiltek S.A.  

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 82 477 6,97 

Suma:         143 828 92 863 7,85 
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Instrumenty pochodne Rodzaj rynku 
Nazwa 

rynku 

Emitent 

(wystawca) 

Kraj 

siedziby 

emitenta 

(wystawcy) 

Instrument bazowy Liczba 

Wartość 

wg ceny 

nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień 

bilansowy 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne 
            -  2 358 0,20 

Nienotowane na aktywnym 

rynku 
            -  2 358 0,20 

Opcja escrow Lifebrain AG 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie 

dotyczy 

 Lifebrain 

AG 
Austria akcje Lifebrain AG 1 - 2 358 0,20 

Suma:        2 358 0,20 

 

 

Udziały w spółkach z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Nazwa spółki Siedziba spółki 
Kraj siedziby 

spółki 
Liczba 

Wartość wg ceny 

nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilansowy 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

MCI Venture Projects Sp. z o.o. 

MCI Venture 

Projects Sp. z 

o.o. 

Warszawa Polska 71 347 171 257 753 21,78 

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 39 873 3,37 

SADAUR TRADING LIMITED 

SADAUR 

TRADING 

LIMITED 

Larnaka 
Republika 

Cypryjska 
5000 42 629 0 0,00 

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 362 521 30,63 

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 3 343 0,28 

Netrisk.hu Kft. Netrisk.hu Kft. Budapeszt Węgry 75,57%* 76 633 170 593 14,41 

Idosell Sp. z o.o. 

 

Idosell Sp. z o.o. 

 
Warszawa Polska 8 364 115 000 115 000 9,71 

Suma:         810 333 949 083 80,18 

* Kapitał zakładowy spółki zgodnie z prawem węgierskim nie jest dzielony na udziały, w związku z czym podano dla spółki udział Subfunduszu w kapitale zakładowym 

spółki. 
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WIERZYTELNOŚCI 

Nazwa i 

rodzaj 

podmiotu 

Kraj 

siedziby 

podmiotu 

Termin 

wymagalności 

Rodzaj 

świadczenia 

Wartość 

świadczenia 

w walucie w 

tys. 

Liczba 
Wartość wg ceny 

nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień 

bilansowy 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Pożyczka Alfanor 13131 AS 
Alfanor 

13131 AS 
Norwegia 2020-06-28 pieniężne 

                                        

2 554 EUR     

                                     

1     
10 859 10 859 0,92 

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. 
AAW III 

Sp. z o.o. 
Polska 2023-12-30 pieniężne 

                                              

1 915 PLN     

                                     

2     
1 915 1 959 0,16 

Suma:             12 774 12 818 1,08 

 

Jednostki uczestnictwa i certyfikaty 

inwestycyjne 
Rodzaj rynku 

Nazwa 

rynku 

Nazwa i rodzaj 

funduszu/subfunduszu 
Liczba 

Wartość wg 

ceny nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień 

bilansowy 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Jednostki uczestnictwa         - - - 

Certyfikaty inwestycyjne                  5 744     6 600 0,56 

Aktywny rynek nieregulowany          -  - - 

Aktywny rynek regulowany          -  - - 

Nienotowane na aktywnym rynku                    5 744     6 600 0,56 

MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty seria U 

Nienotowane 

na aktywnym 

rynku 

Nie 

dotyczy 

MCI.CreditVentures 2.0 

Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty 

                                 

719 757     
            5 744     6 600 0,56 

Suma:                          5 744     6 600 0,56 

 

WEKSLE Wystawca 
Data 

płatności 

Wartość wg 

ceny nabycia 

(w zł) 

Wartość wg wyceny na 

dzień bilansowy (w zł) 

Procentowy udział w 

aktywach ogółem (w %) 

weksel - MCI VENTURE PROJECTS 

Sp. z o.o. IX S.K.A. 

MCI VENTURE PROJECTS Sp. z 

o.o. IX S.K.A. 
2020-06-21 2 200 2 203 0,18 

weksel - MCI VENTURE PROJECTS 

Sp. z o.o. IX S.K.A. 

MCI VENTURE PROJECTS Sp. z 

o.o. IX S.K.A. 
2019-10-10 48 000 48 012 4,06 

Suma:     50 200 50 215 4,24 
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DEPOZYTY 

Nazwa 

banku 

Kraj 

siedziby 

banku 

Waluta 
Warunki 

oprocentowania 

Wartość 

wg ceny 

nabycia w 

danej 

walucie 

Wartość wg 

ceny nabycia 

(w zł) 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilansowy 

w danej 

walucie 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilansowy 

(w zł) 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem (w %) 

W walutach państw 

należących do OECD 
        - 30 000 - 30 002 2,53 

Lokata terminowa 2T (2019-06-

28 - 2019-07-12) 

ALIOR 

BANK S.A. 
Polska PLN stałe – 1,3695% 30 000 30 000 30 002 30 002 2,53 

W walutach państw 

nienależących do OECD 
        - - - - - 

Suma:              30 002 2,53 

 

 

TABELE DODATKOWE 

 

Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba 
Wartość wg ceny 

nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień bilansowy 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Suma: Nie dotyczy   - - - 

 

 

Instrumenty Rynku Pieniężnego Emitent Termin wykupu 
Warunki 

oprocentowania 

Wartość 

nominalna 
Liczba 

Wartość wg 

ceny 

nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień 

bilansowy 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Suma: Nie dotyczy         - - - 

 

 

Grupy kapitałowe o których mowa w Art.98 

Ustawy 

Wartość wg wyceny na 

dzień bilansowy 

Procentowy udział w 

aktywach ogółem 

Suma: Nie dotyczy - 
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Składniki lokat nabyte od podmiotów o których 

mowa w art. 107 ustawy 

Wartość wg wyceny 

na dzień bilansowy 

w tys. 

Procentowy udział w 

aktywach ogółem 

1. Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. 0 0,00 

2. Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. 0 0,00 

3. Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. 257 753 21,78 

4. Udziały AAW III Sp. z o.o. 362 521 30,63 

5. Udziały AAW X Sp. z o.o. 3 343 0,28 

6. Pożyczki AAW III Sp. z o.o. 1 959 0,16 

7. Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2 203 0,18 

8. Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 48 012 4,06 

Suma: 675 791 57,09 

 

 

Papiery wartościowe emitowane 

przez międzynarodowe instytucje 

finansowe, których członkiem 

jest Rzeczpospolita Polska lub 

przynajmniej jedno z państw 

należących do OECD 

Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 

emitenta 
Rodzaj rynku 

Nazwa 

rynku 
Liczba 

Wartość wg 

ceny 

nabycia 

Wartość wg 

wyceny na 

dzień 

bilansowy 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Aktywny rynek nieregulowany Nie dotyczy         - - - 

Aktywny rynek regulowany Nie dotyczy         - - - 

Nienotowane na aktywnym 

rynku 
Nie dotyczy         - - - 

Suma:           - - - 
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B. Bilans 

 

Sporządzony dla Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2019 r.  

(dane wyrażone w tys. zł z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych wyrażonej w sztukach oraz wartości 

aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyrażonej w zł) 

 

Lp. Opis 
Wartość na dzień 

30-06-2019 r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

I. Aktywa 1 183 622 1 265 035 

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 39 208 12 648 

2) Należności 17 115 087 

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 

  dłużne papiery wartościowe 0 0 

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 143 939 1 137 081 

  dłużne papiery wartościowe 0 0 

6) Nieruchomości 0 0 

7) Pozostałe aktywa 458 219 

II. Zobowiązania 125 457 242 584 

III. Aktywa netto (I-II) 1 058 165 1 022 451 

IV. Kapitał Subfunduszu 331 568 358 110 

1) Kapitał wpłacony 518 771 518 771 

2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -187 203 -160 661 

V. Dochody zatrzymane 635 598 402 739 

1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -128 069 -114 972 

2) 
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat 
763 667 517 711 

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 90 999 261 602 

VII. Kapitał Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 058 165 1 022 451 

  Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935 3 393 691 

  Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny  319,79 301,28 

  Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935 3 393 691 

  Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79 301,28 

  
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie 

certyfikatów*: 
  

  seria A 395 200 395 200 

  seria B 124 200 124 200 

  seria C 1 481 000 1 481 000 

  seria D 107 600 107 600 

  seria J 478 400 478 400 

  seria K 263 800 263 800 

  seria L 29 467 29 467 

  seria M 385 400 385 400 

  seria N 4 400 4 400 

  seria O 4 600 7 000 

  seria P 3 200 6 200 
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Lp. Opis 
Wartość na dzień 

30-06-2019 r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

  seria R 4 600 14 200 

  seria S 2 400 6 600 

  seria T 6 000 8 000 

  seria U 2 400 3 200 

  seria W 800 2 000 

  seria Y 1 200 2 000 

  seria Z 800 8 200 

  seria A1 800 800 

  seria B1 3 000 9 000 

  seria C1 2 000 4 400 

  seria D1 1 400 7 000 

  seria E1 3 500 31 800 

  seria F1 2 000 4 000 

  seria G1 - 800 

  seria H1 - - 

  seria J1 - 3 200 

  seria M1 - - 

  seria O1 - - 

  seria P1 - 2 000 

  seria R1 767 767 

 seria S1 - 1630 

 seria Y1 - 1426 

 seria A2 - - 

 seria B2 1 1 

  
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na 

poszczególne serie:  
  

  seria A 330,38 310,22 

  seria B 318,13 299,98 

  seria C 319,27 300,83 

  seria D 318,13 299,98 

  seria J 317,86 299,72 

  seria K 316,56 298,5 

  seria L 308,67 291,06 

  seria M 318,21 300,06 

  seria N 315,39 297,4 

  seria O 315,29 297,31 

  seria P 320,44 302,16 

  seria R 315,47 299,28 

  seria S 311,02 295,06 

  seria T 300,35 284,93 

  seria U 311,66 295,66 

  seria W 307,96 292,14 

  seria Y 313,64 297,54 

  seria Z 309,33 293,49 
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Lp. Opis 
Wartość na dzień 

30-06-2019 r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

  seria A1 314,25 298,12 

  seria B1 305,64 289,94 

  seria C1 313,13 297,06 

  seria D1 317,72 301,41 

  seria E1 316,17 299,96 

  seria F1 316,18 302,51 

  seria G1 - 311,69 

  seria H1 - - 

  seria J1 - 322,26 

 seria M1 - - 

 seria O1 - - 

 seria P1 - 327,17 

 seria R1 330,25 315,44 

 seria S1 - 317,72 

 seria Y1 - 313,42 

 seria A2 - - 

 seria B2 326,79 312,14 

* Certyfikaty inwestycyjne różnych serii zapewniają inne prawa uczestnikom Subfunduszy. Cechami różnicującymi 

poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych są między innymi liczba głosów na Zgromadzeniu Inwestorów, 

wysokość stawki oraz metoda kalkulacji wynagrodzenia dla Towarzystwa, a także ustalenia dot. wykupów 

certyfikatów inwestycyjnych. Powyższe regulują Warunki Emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych oraz 

Statut Funduszu (odpowiednio  Art. 9.2, Art. 50 oraz Art. 24 i Art.24a) Certyfikaty Inwestycyjne nie są notowane na 

aktywnym rynku. 

 

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część 

półrocznego sprawozdania jednostkowego. 

 

C. Rachunek wyniku z operacji 

 

Sporządzony dla Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

za okres od 1 stycznia 2019 r.  do 30 czerwca 2019 roku (dane wyrażone w tys. zł  

z wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na certyfikat Inwestycyjny wyrażony w zł). 

 

Lp. Opis 

Wartość za okres 

od 01-01-2019 r. 

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 31-12-2018 r. 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 30-06-2018 r. 

I. Przychody z lokat 963 3 513 721 

1 Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 492 0 

2 Przychody odsetkowe 961 1 726 497 

3 
Przychody związane z posiadaniem 

nieruchomości 
0 0 0 

4 Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 

5 Pozostałe, w tym: 2 295 224 

 z tyt. zobowiązań pokrytych przez TFI 0 295 224 

II. Koszty Subfunduszu 14 060 33 315 14 684 

1 Wynagrodzenie dla Towarzystwa 9 525 16 738 8 248 

2 
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących 

dystrybucję 
0 0 0 
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Lp. Opis 

Wartość za okres 

od 01-01-2019 r. 

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 31-12-2018 r. 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 30-06-2018 r. 

3 Opłaty dla depozytariusza 29 82 35 

4 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru 

aktywów Subfunduszu 
125 221 109 

5 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 55 0 

6 Usługi w zakresie rachunkowości 148 210 113 

7 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami 

Subfunduszu 
0 0 0 

8 Usługi prawne 77 716 172 

9 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 

10 Koszty odsetkowe 3 378 5 928 2 727 

11 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 

12 Ujemne saldo różnic kursowych 1 1 471 1 928 

13 Pozostałe, w tym: 777 7 894 1 352 

  a) koszty zabezpieczenia kredytów 471 6 913 714 

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo 0 0 0 

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III) 14 060 33 315 14 684 

V. Przychody z lokat netto (I-IV) -13 097 -29 802 -13 963 

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 75 353 252 487 80 442 

1 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 245 956 43 427 43 692 

  z tytułu różnic kursowych -443 54 264 

2 
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z 

wyceny lokat, w tym: 
-170 603 209 060 36 750 

  z tytułu różnic kursowych -716 7 043 10 574 

VII. Wynik z operacji 62 256 222 685                   66 479    

  
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat 

inwestycyjny 
18,81 65,62 18,32 

  seria A 19,44 67,56 18,71 

  seria B 18,72 65,34 18,19 

  seria C 18,78 65,52 18,22 

  seria D 18,72 65,34 18,19 

  seria J 18,70 65,28 18,17 

  seria K 18,62 65,01 18,10 

  seria L 18,16 63,39 17,65 

  seria M 18,72 65,35 18,19 

  seria N 18,56 64,77 18,03 

  seria O 18,55 64,75 18,02 

  seria P 18,85 65,81 18,32 

  seria R 18,56 65,18 18,26 

  seria S 18,30 64,26 18,00 

  seria T 17,67 62,06 17,38 

  seria U 18,34 64,39 18,03 

  seria W 18,12 63,63 17,82 

  seria Y 18,45 64,80 18,15 

  seria Z 18,20 63,92 17,90 
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Lp. Opis 

Wartość za okres 

od 01-01-2019 r. 

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 31-12-2018 r. 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 30-06-2018 r. 

  seria A1 18,49 64,93 18,18 

  seria B1 17,98 63,15 17,69 

  seria C1 18,42 64,70 18,12 

  seria D1 18,69 65,65 18,38 

  seria E1 18,60 65,33 18,30 

  seria F1 18,60 65,88 19,38 

  seria G1 - 67,88 19,46 

  seria H1 - - - 

  seria J1 - 70,19 19,99 

  seria M1 - - 20,18 

  seria O1 - - 19,50 

  seria P1 - 71,26 20,30 

  seria R1 19,43 68,7 19,57 

 seria S1 - 69,2 19,71 

 seria Y1 - 68,26 19,45 

 seria A2 - - 19,93 

 seria B2 19,23 67,98 - 

  
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na 

certyfikat inwestycyjny 
18,81 65,62 18,32 

 

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które 

stanowią integralną część półrocznego sprawozdania jednostkowego. 

  

D. Zestawienie zmian w aktywach netto 

 

Sporządzone dla Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 

okres od 1 stycznia 2019 r.  do 30 czerwca 2019 roku (dane wyrażone w tys. zł z wyjątkiem liczby certyfikatów 

inwestycyjnych wyrażonych w sztukach oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyrażonej w zł) 

 

Lp. Opis 

 

Wartość za okres  

od 01-01-2019 r.  

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres  

od 01-01-2018 r.  

do 31-12-2018 r. 

I. Zmiana wartości aktywów netto   

1. 
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 

sprawozdawczego 
1 022 451 842 271 

2. 
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w 

tym: 
62 256 222 685 

  a) przychody z lokat netto -13 097 -29 802 

  b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 245 956 43 427 

  
c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z 

wyceny lokat 
-170 603 209 060 

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 62 256 222 685 

4. 
Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu 

(razem): 
0 0 

  a) z przychodów z lokat netto 0 0 
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Lp. Opis 

 

Wartość za okres  

od 01-01-2019 r.  

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres  

od 01-01-2018 r.  

do 31-12-2018 r. 

  b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 

  c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 

5. 
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), 

w tym: 
-26 542 -42 505 

  
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału 

z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 
0 39 596 

  
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału 

z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 
-26 542 -82 101 

6. 
Łączna zmiana aktywów netto w okresie 

sprawozdawczym (3-4±5) 
35 714 180 180 

7. 
Wartość aktywów netto na koniec okresu 

sprawozdawczego 
1 058 165 1 022 451 

8. 
Średnia wartość aktywów netto w okresie 

sprawozdawczym* 
1 054 822 914 183 

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych   

1. 
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych  w okresie 

sprawozdawczym: 
-84 756 -154 943 

  a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 145 502 

  b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 84 756 300 445 

  c) saldo zmian -84 756 -154 943 

2. 
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od 

początku działalności Subfunduszu: 
3 308 935 3 393 691 

  a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606 

  b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 519 671 434 915 

  c) saldo zmian 3 308 935 3 393 691 

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935 3 393 691 

III. 
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat 

inwestycyjny 
  

1. 
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na 

koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 
301,28 237,35 

2. 
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na 

koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 
319,79 301,28 

3. 
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na  

certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym** 
12,39% 26,83% 

4. 

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat 

inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze 

wskazaniem daty wyceny)*** 

303,49 244,28 

    2019-01-31 2018-05-31 

5. 

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat 

inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze 

wskazaniem daty wyceny)*** 

319,77 301,28 

    2019-06-30 2018-12-31 



 

Półroczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.  do dnia 30 czerwca 2019 r. 
     

 

 

16 

 

Lp. Opis 

 

Wartość za okres  

od 01-01-2019 r.  

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres  

od 01-01-2018 r.  

do 31-12-2018 r. 

6. 

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny  

według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 

(ze wskazaniem daty wyceny)*** 

319,77 301,28 

    2019-06-30 2018-12-31 

7. 
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat 

inwestycyjny 
319,79 301,28 

IV. 
Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej 

wartości aktywów netto w skali roku, w tym: 
2,69% 3,66% 

1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,82% 1,83% 

2. 
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów 

prowadzących dystrybucję 
0,00% 0,00% 

3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01% 0,01% 

4. 
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem 

rejestru aktywów Subfunduszu 
0,02% 0,02% 

5. 
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie 

rachunkowości 
0,03% 0,02% 

6. 
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie 

zarządzania aktywami Subfunduszu 
0,00% 0,00% 

 

*  Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym liczona jest na podstawie średniej arytmetycznej z 

wycen oficjalnych potwierdzonych przez Depozytariusza. 

**  Procentowa zmiana wartości aktywów netto na  certyfikat inwestycyjny w odniesieniu do danych za półrocze 

zaprezentowana jest w stosunku rocznym 

*** Wartość oficjalnej wyceny Subfunduszu potwierdzona przez Depozytariusza. 

Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją 

dodatkową, które stanowią integralną część półrocznego sprawozdania jednostkowego. 

 

E. Rachunek przepływów pieniężnych 

 

Sporządzony dla Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

za okres od 1 stycznia 2019 r.  do 30 czerwca 2019 roku 

 

Lp. Opis 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2019 r. 

do 30-06-2019 r. 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 31-12-2018 r. 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 30-06-2018 r. 

A. 
Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej (I-II) 
160 768 15 913 32 550 

I. Wpływy 1 168 996 585 452 359 187 

1. Z tytułu posiadanych lokat 568 1 942 341 

2. Z tytułu zbycia składników lokat, w tym: 1 168 417 580 200 357 344 

a) Depozyty  840 231 123 900 73 900 

3. Pozostałe 11 3 310 1 502 

II. Wydatki 1 008 228 569 539 326 637 

1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 

2. Z tytułu nabycia składników lokat, w tym:                 994 408     544 857 316 962 

a) Depozyty   870 231     123 900 73 900 

3. 
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla 

towarzystwa 
8 924 16 333 7 741 
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Lp. Opis 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2019 r. 

do 30-06-2019 r. 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 31-12-2018 r. 

 

Wartość za okres 

od 01-01-2018 r. 

do 30-06-2018 r. 

4. 
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla 

podmiotów prowadzących dystrybucję 
0 0 0 

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 29 81 37 

6. 
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem 

rejestru aktywów Subfunduszu 
101 237 125 

7. 
Z tytułu opłat za zezwolenie oraz opłat 

rejestracyjnych 
0 0 0 

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 101 200 95 

9. 
Z tytułu usług w zakresie zarządzania 

aktywami Subfunduszu 
0 0 0 

10. Z tytułu usług prawnych 78 744 199 

11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 

12. Pozostałe 4 587 7 087 1 478 

B. 
Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej (I-II) 
-134 208 -67 675 -54 617 

I. Wpływy 19 776 287 761 140 642 

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 39 592 39 592 

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 19 776 228 637 81 518 

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 

5. Odsetki 0 0 0 

6. Pozostałe: 0 19 532 19 532 

 wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 0 19 532 19 532 

II. Wydatki 153 984 355 436 195 259 

1. 
Z tytułu wykupienia certyfikatów 

inwestycyjnych 
22 145 108 961 40 512 

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 129 966 241 222 152 328 

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 375 2 365 972 

5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 

6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 

7. Odsetki 92 1 605 1 018 

8. Pozostałe 1 406 1 283 429 

C. 

Skutki zmian kursów wymiany środków 

pieniężnych i ekwiwalentów środków 

pieniężnych 

-2 -698 -623 

D. 
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 

(A+/-B) 
26 560 -51 762 -22 067 

E. 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków 

pieniężnych na początek okresu 

sprawozdawczego 

12 648 64 410 64 410 

F. 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków 

pieniężnych na koniec okresu 

sprawozdawczego (E+/-D) 

39 208 12 648 42 343 

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, 

które stanowią integralną część półrocznego sprawozdania jednostkowego.  
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       F.   Noty objaśniające 

 

Wartości w tabelach podano w tys. zł 

 

 

NOTA 1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 

SUBFUNDUSZU 

1. Przepisy prawne regulujące rachunkowość 

Subfunduszu. 

Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów 

Subfunduszu prowadzona jest w oparciu  

o obowiązujące ustawy i rozporządzenia,  

a w szczególności: 

 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. 

(Dz. U. z 2019 roku, poz.351) 

 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1355 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 24 

grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 

1859)  

w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 

2. Zasady ujmowania i prezentacji informacji 

w sprawozdaniu finansowym 

Towarzystwo dokonuje subiektywnych ocen  

i przyjmuje pewne założenia wpływające na 

stosowane zasady rachunkowości oraz na 

prezentowane wartości aktywów i zobowiązań, a 

także kwoty przychodów i kosztów  

w sprawozdaniu finansowym. Szacunki takie są 

dokonywane w oparciu o najlepszą wiedzę 

Towarzystwa, tj. w oparciu o dostępne dane 

historyczne, dane możliwe do zaobserwowania 

na rynku czy też inne czynniki uważane za 

właściwe w danych okolicznościach. Stanowią 

one podstawę do oszacowania wartości 

poszczególnych składników lokat, których nie da 

się określić w jednoznaczny sposób na podstawie 

informacji pochodzących z aktywnego rynku. 

Dokonywane szacunki oraz założenia podlegają 

regularnym przeglądom ze strony Towarzystwa, 

które ocenia czy w przypadku poszczególnych 

składników lokat nie należałoby rozpoznać np. 

utraty wartości i odpowiednio odpisu 

aktualizującego. 

Sprawozdanie zostało sporządzone: 

 W języku polskim i w walucie polskiej,  

 Wszystkie wartości w sprawozdaniu zostały 

podane w tysiącach złotych za wyjątkiem 

liczby certyfikatów, wartości aktywów netto 

na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku  

z operacji przypadającego na certyfikat 

inwestycyjny, które zostały zaprezentowane  

z dokładnością do pełnego grosza. 

 Według stanu ksiąg na dzień bilansowy,  

z uwzględnieniem zdarzeń następujących po 

tym dniu, dotyczących okresu 

sprawozdawczego, 

 Zgodnie z przepisami dotyczącymi 

rachunkowości funduszy w zakresie ustalania 

wyniku z operacji, obejmującego: (a) 

przychody  

z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) 

ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę)  

z wyceny lokat, 

 Zgodnie z zasadami rachunkowości 

określonymi w polityce rachunkowości 

Funduszu oraz metodami wyceny 

obowiązującymi na dzień bilansowy, 

 W formacie zgodnym z Rozporządzeniem Min. 

Finansów z dn. 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. z 

2007 r. Nr 249, poz. 1859) w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych. 

 

3. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu 

w księgach rachunkowych 

1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się  

w księgach rachunkowych w okresie, którego 

dotyczą. 

2. W dniu wyceny aktywa wycenia się,  

a zobowiązania ustala się według wiarygodnie 

oszacowanej wartości godziwej, z wyjątkiem 

dłużnych papierów wartościowych wycenianych 

według skorygowanej ceny nabycia,  

z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. 

3. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa 

wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w dniu 

wyceny pomniejszonej o zobowiązania 

Subfunduszu. 

4. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału 

wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest 

dzień wydania lub wykupienia certyfikatów 

inwestycyjnych. 

5. Kapitał wpłacony ujmuje się w wartości wpłat 

wniesionych przez Uczestników w zamian za 

wydane Certyfikaty Inwestycyjne pomniejszone o 

opłaty związane z wydaniem tych certyfikatów. 

6. Kapitał wypłacony ujmuje się w wartości 

wypłaconych na rzecz Uczestników środków z 

tytułu odkupienia Certyfikatów Inwestycyjnych 

pomniejszone o opłaty związane z wydawaniem 

tych certyfikatów. 

7. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto 

na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu 

wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale 

wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, 

związanych z wpłatami lub wypłatami 

ujmowanymi zgodnie z pkt. 4. 

8. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach 

rachunkowych według ceny nabycia. Składniki 
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lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę 

nabycia równą zeru. 

9. Otwarty kontrakt terminowy ujmuje się  

w księgach rachunkowych Subfunduszu według 

wartości księgowej równej zeru; prowizja 

maklerska i inne koszty związane z jego otwarciem 

pomniejszają niezrealizowany zysk (powiększają 

niezrealizowaną stratę) z wyceny kontraktu; 

prowizja maklerska oraz inne koszty związane z 

zamknięciem kontraktu pomniejszają 

zrealizowany zysk (powiększają zrealizowaną 

stratę) z kontraktu terminowego.

10. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane  

w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną 

cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych 

składników lokat w zamian, za które zostały 

otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty 

lub otrzymane przychody pieniężne. 

11. W przypadku dłużnych papierów wartościowych 

z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną  

w stosunku do ich wartości nominalnej i wartość 

naliczonych odsetek ujmuje się w sprawozdaniu 

jednostkowym łącznie i prezentuje łącznie jako 

składnik lokat Subfunduszu. 

12. Przychody z depozytów bankowych ustala się 

metodą efektywnej stopy procentowej 

uwzględniającej wysokość oprocentowania 

depozytu oraz warunki i termin wypłaty odsetek  

i ewidencjonuje się w księgach Subfunduszu od 

dnia następującego po dniu rozpoczęcia 

depozytu do dnia kapitalizacji odsetek włącznie. 

13. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą 

(HIFO)„najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, 

polegającą na przypisaniu sprzedanym 

składnikom najwyższej ceny nabycia danego 

składnika lokat, a w przypadku instrumentów 

wycenianych w wysokości skorygowanej ceny 

nabycia - najwyższej bieżącej wartości księgowej 

(nie dotyczy papierów wartościowych nabytych 

z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem 

odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań 

z tytułu wystawionych opcji, uznaje się,  

iż wygaśnięciu podlegają kolejno te 

zobowiązania, z tytułu, których zaciągnięcia 

otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub stratę 

ze zbycia walut obcych wylicza się metodą 

„najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 

14. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane 

zostają transakcje zbycia i nabycia danego 

papieru wartościowego, ujmuje się w pierwszej 

kolejności nabycie posiadanego składnika. 

15. Przysługujące, zgodnie z uchwałą walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji 

notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w 

księgach rachunkowych w dniu, w którym  

na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany 

jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający 

wartości tego prawa. Niewykonane prawo 

poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości 

równej zero, w dniu następnym po dniu 

wygaśnięcia tego prawa. 

16. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku 

aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych  

w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych 

akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs 

rynkowy nieuwzględniający wartości prawa  

do dywidendy. 

17. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji 

nienotowanych na rynku aktywnym oraz 

przysługujące prawo poboru akcji 

nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje się  

w księgach w dniu następnym po dniu ustalenia 

tych praw. 

18. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, 

niepowodującą zmiany wysokości kapitału 

akcyjnego emitenta, ujmuje się w ewidencji 

analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby 

posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny 

nabycia. 

19. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat 

wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 

20. Nabycie lub zbycie składników lokat przez 

Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych  

w dacie zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte 

lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00  

w dniu wyceny oraz składniki lokat, dla których na 

godzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał 

potwierdzenia zawarcia transakcji ujmowane 

są w najbliższej dacie wyceny aktywów 

Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań,  

w której jest to możliwe. 

21. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się  

w walucie, w której są wyrażone, a także 

w walucie polskiej po przeliczeniu według 

średniego kursu wyliczonego dla danej waluty 

przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych 

operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. 

Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 

wyrażone w walutach, dla których Narodowy 

Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy 

określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz 

waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez 

Narodowy Bank Polski. 

22. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 

dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w 

związku z wyceną środków pieniężnych, 

należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 

dywidendy i inne udziały w zyskach oraz 

przychody odsetkowe. 

23. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe  

w związku z wyceną środków pieniężnych, 

należności oraz zobowiązań w walutach obcych 

oraz koszty odsetkowe (w tym efekt amortyzacji 

premii, składający się na wycenę aktywów  

nienotowanych na aktywnym rynku metodą 

skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem 

efektywnej stopy procentowej). 
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24. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów 

wartościowych wycenianych w wartości 

godziwej nalicza się zgodnie z zasadami 

ustalonymi dla tych papierów wartościowych 

przez emitenta oraz prezentuje odpowiednio jako 

składnik lokat notowanych lub nienotowanych 

na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe od 

lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje 

odpowiednio w pozycji składniki lokat w 

sprawozdaniu jednostkowym Subfunduszu. 

25. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się 

rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności  

z tytułu kosztów zmniejszają uprzednio utworzoną 

rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje  

w wysokości uzasadnionej, ustalone na 

podstawie stawek okresowych odpowiednio do 

częstotliwości ustalania wartości aktywów netto 

w dniach wyceny. 

26. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek 

zaciągniętych przez Subfundusz oraz 

wyemitowanych przez Subfundusz obligacji 

rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej 

stopy procentowej. 

 

4.    Stosowane najważniejsze zasady wyceny  

1. Aktywa Subfunduszu wycenia się  

a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu 

wyceny określonym w Statucie. 

2. Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 

23:00 czasu polskiego, o której pobierane są 

ostatnie dostępne kursy, pozwalające na  

oszacowanie wartości godziwej posiadanych 

przez Subfundusz lokat w danym dniu wyceny. 

3. Aktywa Subfunduszu wycenia się,  

a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 

wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej,  

z zastrzeżeniem następujących zasad: 

3.1. Wartością godziwą składników lokat 

notowanych na rynku aktywnym jest ostatni 

dostępny na moment wyceny kurs z aktywnego 

rynku; 

3.2. Wartość dłużnych papierów wartościowych 

nienotowanych na  rynku aktywnym wyznacza  

się w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej 

przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 

która ze względu na rynkowy poziom 

oprocentowania  instrumentów stanowi 

wiarygodny szacunek wartości godziwej; 

3.3. Depozyty wycenia się w wysokości sumy 

wartości  nominalnej oraz naliczonych odsetek,  

przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się 

przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

3.4. Wartość weksli przyjmowanych przez 

Subfundusz określana jest według skorygowanej 

ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej 

stopy procentowej; 

        3.5. Wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów  

 i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 

wyceniane   są     według  wartości   godziwej. Ze 

względu na rynkowy poziom   oprocentowania 

kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 

obligacji za wiarygodny szacunek wartości 

godziwej można uznać model efektywnej stopy 

procentowej. 

3.6. Wartość godziwą akcji i udziałów spółek 

nienotowanych na aktywnym rynku ustala się 

przy wykorzystaniu powszechnie uznanych metod 

wyceny, biorąc pod uwagę szereg czynników, 

opierając się na najaktualniejszych dostępnych w 

momencie wyceny informacjach (nie starszych 

niż 6 miesięcy przed dniem wyceny), w tym 

bezpośrednich kontaktach ze spółkami, w które 

Subfundusz inwestuje, doświadczeniu i wiedzy na 

temat firmy i rynku na którym operuje oraz innych 

informacji, do których Subfundusz ma dostęp.  

Zasady którymi Subfundusz kieruje się podczas 

wyceny: 

3.6.1. Niezmienność wyceny w pierwszym okresie 

od momentu inwestycji: Subfundusz nie 

spodziewa się zmian w wycenie w pierwszym 

okresie od momentu ostatniej inwestycji. Jednak 

inwestycje są monitorowane na bieżąco, aby 

upewnić się, że Spółka jest na dobrej drodze do 

rozwoju, a jej zarząd wywiązuje się ze swoich 

zobowiązań. Jeżeli w pierwszym okresie od 

momentu inwestycji wystąpią istotne zdarzenia, 

które według Subfunduszu mają wpływ na 

wycenę, wówczas Subfundusz dokonuje 

przeszacowania (aktualizacji) takiej wyceny. 

Co do zasady Subfundusz stosuje następujące 

okresy wyceny przedsiębiorstw metodą środków 

zainwestowanych oraz ewentualnie ostatniej 

transakcji porównywalnej w podziale na etapy 

rozwoju spółek: 

 Spółki rozwinięte (buy-out) – do 1 roku, 

 Spółki na etapie wzrostu (growth)  - od 1 do 2 

lat, 

 Spółki na wczesnym etapie rozwoju (Start-

up/Seed) –od 3 do 5 lat. 

 
3.6.2. Przeszacowania (aktualizacja wartości):  

a) Przeszacowanie w górę może mieć miejsce  

w przypadku znaczącego wzrostu przychodów 

lub rentowości przedsiębiorstwa, które jest w 

stanie utrzymać się w przyszłości, zainteresowania 

nabyciem, które wskazuje na wzrost wyceny 

przedsiębiorstwa w relacji do wartości ujmowanej 

w księgach lub jakichkolwiek innych czynników, 

które według Subfunduszu powodują trwały 

wzrost wartości przedsiębiorstwa  i powinny być 

uwzględnione w wartości godziwej.  

b) Przeszacowanie w dół najczęściej ma miejsce  

w następujących przypadkach: 

 sytuacji w której przedsiębiorstwo traci 

płynność finansową oraz ma problemy  

z pozyskaniem nowych środków finansowych, 

 pogarszające się wyniki finansowe  

lub sytuacja rynkowa 
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3.6.3. Metody wyceny: Po okresie 12 miesięcy od 

inwestycji lub w uzasadnionych przypadkach po 

dłuższym okresie Subfundusz może dokonać 

zmiany metody wyceny na jedną z metod: 

3.6.3.1.Ostatniej transakcji porównywalnej: 

wycena na podstawie transakcji 

kupna/sprzedaży udziałów spółki w ramach 

ostatniej transakcji, co do której istnieje duże 

prawdopodobieństwo jej powtórzenia  

na podobnych warunkach 

3.6.3.2.Porównawcza: określa wartość godziwą 

wycenianego przedsiębiorstwa poprzez 

porównanie go do podobnych spółek, których 

akcje notowane są na giełdach papierów 

wartościowych lub które były przedmiotem 

transakcji. Do wyceny brane są spółki o 

najbliższym profilu działalności do wycenianej 

spółki. W metodzie tej oblicza się wskaźniki 

(mnożniki) określające cenę, według której rynek 

wycenia na przykład jednostkę zysku lub 

sprzedaży. Do wyliczenia końcowych mnożników  

brane są pod uwagę mediany zastosowanych 

wskaźników. Następnie przemnażając takie 

wskaźnik odpowiednio przez zyski czy sprzedaż 

wycenianej Spółki otrzymujemy jego aktualne 

wyceny rynkowe. W dalszej kolejności, do 

ostatecznego wyniku wyceny, przyjmowana jest 

średnia ważona wyliczonych wartości (w 

przypadku, gdy wycena spółki obliczona przy 

pomocy danego wskaźnika istotnie odbiega od 

wyceny określonej przy pomocy pozostałych 

wskaźników, możliwe jest  zmniejszenie wagi lub 

wyłączenie danego wskaźnika z analizy). 

Obliczona w ten sposób wartość dodatkowo 

obniżana jest o dyskonto z tytułu braku płynności. 

Dyskonto za brak płynności związane z inwestycją 

w spółkę prywatną odzwierciedla mniejsze 

możliwości sprzedania udziałów przez właścicieli, 

z powodu braku istniejącego rynku na udziały w 

spółkach prywatnych. Jego wartość zawiera się 

w granicach od 5 do 30%. Wysokość dyskonta 

uzależniona jest między innymi od 

zaawansowania prac związanych z 

wprowadzeniem spółki do publicznego obrotu 

lub sprzedażą do innego inwestora finansowego, 

strategicznego lub branżowego.    

3.6.3.3.Skorygowanych aktywów netto: 

określenie wartości godziwej aktywów netto 

spółki poprzez dokonanie korekt pozycji 

bilansowych dopasowujących ich wartości 

księgowe do wartości rynkowych, 

3.6.3.4.Dochodowa: wycena przedsiębiorstwa 

dokonywana jest w oparciu o wartość 

przewidywanych wolnych przepływów 

pieniężnych, jakie podmiot ten będzie 

generował w przyszłości lub o ile istnieją do tego 

przesłanki pozostać przy metodzie: 

3.6.3.5.Środków zainwestowanych: wycena 

oparta jest wówczas na cenie za udział w 

ramach nowej lub kolejnej rundy finansowania 

kapitału własnego, która odbyła się w ostatnim 

czasie z uwzględnieniem kursu walutowego 

przypadającego na moment wyceny  

w przypadku inwestycji w walucie obcej. 

 

Wybór odpowiedniej metody wyceny akcji oraz 

udziałów podmiotów nienotowanych na 

aktywnych rynkach Subfundusz uzależnia od 

takich czynników jak: 

 Etap rozwoju spółki, 

 Zdolność do generowania stabilnego zysku 

netto, EBIT, EBITDA, Przychodów, 

 Dostępność informacji dotyczących spółek 

porównywalnych, 

 Charakterystyka branży, w której działa 

spółka,      

 Dostępność rzetelnych danych i prognoz 

finansowych analizowanej spółki oraz rynku  

i branży, w której działa spółka, 

 Informacje i zdarzenia charakterystyczne 

tylko i wyłącznie dla analizowanej spółki, 

 Informacje dotyczące stanu i kondycji rynków 

finansowych, 

 Informacje dotyczące stanu i kondycji rynku 

fuzji i przejęć, w szczególności w kontekście 

ilości zawieranych transakcji. 

 

W przypadku kiedy istnieje kilka metod wyceny, 

których użycie wydaje się zasadne w badanych 

okolicznościach, można posłużyć się kilkoma 

metodami. Wykorzystanie kilku metod wyceny 

pozwala lepiej oszacować wartość spółki. Wybór 

ostatecznej metody wyceny należy uzależnić od 

czynników wymienionych powyżej, jak również 

innych czynników, które mogą być istotne  

z punktu widzenia ustalenia wartości spółki. 

Stosowane przez Subfundusz metody i modele 

wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane. W 

przypadku posługiwania się kilkoma metodami 

wyceny stosuje się średnią arytmetyczną 

poszczególnych wycen  

do obliczenia ostatecznej wyceny spółki. 

 

3.6.4. Bardzo ważnym elementem dodatkowym 

wpływającym na wycenę jest opcja preferred 

return: Subfundusz inwestując głównie w 

przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju 

charakteryzujące się podwyższonym ryzkiem 

stara się negocjować parametry transakcji w taki 

sposób, by chronić zainwestowany kapitał. 

Możliwość taką dają tzw. opcje preferred return, 

tzn. opcje które dają Subfunduszowi prawo 

pierwszeństwa do odzyskania środków  

w momencie wyjścia z inwestycji przed innymi 

inwestorami (obecnymi jak i nowymi). W ramach 

negocjacji, oprócz prawa do otrzymania zwrotu 

zainwestowanego kapitału, opcje takie bardzo 

często dają Subfunduszowi prawo do otrzymania 

dodatkowych środków pozwalających osiągnąć 

z góry określony minimalny poziom zwrotu z 

inwestycji w określonym horyzoncie 

inwestycyjnym (IRR). 

 

3.7. Wartość godziwą instrumentów pochodnych 

nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 
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z zastosowaniem powszechnie znanych i 

stosowanych modeli estymacji, takich jak np. 

model Black’a – Scholes’a, metoda różnic 

skończonych. W przypadku, gdy nie jest możliwe 

zastosowanie pełnego modelu wyceny, w tym w 

szczególności w odniesieniu do instrumentów 

pochodnych typu ‘preferred return’ 

wynikających z umów inwestycyjnych, instrument 

pochodny wycenia się według wartości 

wewnętrznej. 

4.   W przypadku papierów wartościowych 

notowanych na więcej niż jednym rynku 

aktywnym, wartością godziwą jest kurs ustalony 

na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru 

rynków głównych na koniec każdego miesiąca 

kalendarzowego. 

5.   Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w 

walutach obcych wycenia się w walucie, w której  

są notowane na aktywnym rynku. W przypadku 

aktywów lub zobowiązań długoterminowych  

w walutach obcych nienotowanych na rynku 

aktywnym – w walucie, w której papier 

wartościowy jest denominowany. Aktywa oraz 

zobowiązania długoterminowe w walutach 

obcych wykazuje się w walucie polskiej po 

przeliczeniu według ostatniego dostępnego na 

moment wyceny średniego kursu ustalonego dla 

danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

6.   Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu 

się drugiej strony do odkupu wycenia się, 

począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, 

metodą skorygowanej ceny nabycia 

oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia 

papierów wartościowych przy zobowiązaniu się 

Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy 

od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą 

korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną 

sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej. 

7.    Środki pieniężne oraz niedenominowane  

w złotych należności i zobowiązania wykazuje się 

w bilansie w walucie polskiej po przeliczeniu 

waluty oryginalnej odpowiednim kursem 

(informacje w notach). 

 

5. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w 

okresie obrotowym 

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym oraz w 

okresie porównywalnym nie dokonano zmian 

zasad polityki rachunkowości. 
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NOTA 2 - NALEŻNOŚCI  

 

  Należności  
Wartość na dzień 

30-06-2019 r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

1 Z tytułu zbytych lokat 0 56 

2 Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 

3 Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 

4 Z tytułu dywidendy 0 0 

5 Z tytułu odsetek 14 0 

6 Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 

7 Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 

8 Pozostałe w tym: 3 115 031 

  z tyt. subskrypcji* 0 114 994 

 z tyt. rozrachunków z Urzędem Skarbowym 3 3 

  SUMA: 17 115 087 

*Saldo subskrypcji na koniec roku 2018 dotyczyło udziałów Idosell Sp. z o.o. (posiadającej akcje IAI S.A.) 

 

NOTA 3 - ZOBOWIĄZANIA 

 

  Zobowiązania 
Wartość na dzień 

30-06-2019 r. 

Wartość na dzień 

31-12-2018 r. 

1 Z tytułu nabytych aktywów 32 713 32 711 

2 Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu 0 0 

3 Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 

4 Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 0 

5 Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 075 3 680 

6 Z tytułu wypłaty dochodów Subfunduszu 0 0 

7 Z tytułu wypłaty przychodów Subfunduszu 0 0 

8 Z tytułu wyemitowanych obligacji 52 993 52 809 

9 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 17 966 128 136 

10 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 

11 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 600 

12 Z tytułu rezerw w tym: 4 941 4 269 

   - z tytułu wynagrodzenia stałego 4 779 3 977 

   - z tytułu wynagrodzenia zmiennego 0 202 

   - pozostałe rezerwy 162 90 

13 Pozostałe zobowiązania, w tym: 8 769 20 379 

 
zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji 

zakupu Mobiltek S.A. 
8 601 18 403 

  SUMA: 125 457 242 584 
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NOTA - 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

 

I. Struktura środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych 

Wartość na dzień 30-06-2019 r. Wartość na dzień 31-12-2018 r. 

Waluta 

Wartość 

na dzień 

bilansowy 

w danej 

walucie 

Wartość na 

dzień 

bilansowy w 

walucie 

sprawozdania 

finansowego 

Waluta 

Wartość na 

dzień 

bilansowy w 

danej 

walucie 

Wartość na 

dzień 

bilansowy w 

walucie 

sprawozdania 

finansowego 

I. Banki:             

ALIOR Bank S.A. PLN 18 802 18 802 PLN 10 268 10 268 

Dom Maklerski PKO BP S.A. PLN 0 0 PLN 190 190 

Biuro Maklerskie ALIOR Bank S.A. PLN 0 0 PLN 1 1 

Millennium Dom Maklerski S.A. PLN 0 0 PLN 0 0 

BNP Paribas Bank Polska S.A. PLN 20 285 20 285 PLN 2 067 2 067 

BNP Paribas Bank Polska S.A. EUR 28 121 EUR 28 122 

SUMA:    39 208     12 648 

 

 

II. Średni w okresie 

sprawozdawczym poziom 

środków pieniężnych 

utrzymywanych w celu 

zaspokojenia bieżących 

zobowiązań 

Wartość za okres od 01-01-2019 r.  

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres od 01-01-2018 r.  

do 31-12-2018 r. 

Waluta 

Wartość 

za okres w 

danej 

walucie 

Wartość za okres 

w walucie 

sprawozdania 

finansowego 

Waluta 

Wartość za 

okres w 

danej 

walucie 

Wartość za okres 

w walucie 

sprawozdania 

finansowego 

Średni w okresie 

sprawozdawczym poziom 

środków pieniężnych *: 

PLN 14 492 14 492 PLN 24 372 24 372 

  EUR 28 122 EUR 105 449 

SUMA:    14 614    24 821 

 

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków 

pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia 

bieżących zobowiązań 

Wartość za okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. 

Waluta 

Wartość za 

okres w danej 

walucie 

Wartość za okres 

w walucie 

sprawozdania 

finansowego 

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków 

pieniężnych *: 
PLN 22 695 22 695 

  EUR 57 214 

SUMA:    22 909 

 

*Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej 

stanu środków pieniężnych i depozytów overnight w dni wycen oficjalnych Subfunduszu 

 

III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 

 

Na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz w okresach porównawczych Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków 

pieniężnych.
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NOTA 5. RYZYKA 

 

a. Rynek i inne czynniki ryzyka 

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, inwestycje w 

portfelu Subfunduszu zawierały niepłynne, 

nienotowane papiery wartościowe, które 

narażone są na ryzyko utraty części lub całości 

zainwestowanego przez Subfundusz kapitału. Do 

ryzyk wpływających na inwestycje Subfunduszu 

należą: 

 

b. Ogólne ryzyko ekonomiczne  – portfel 

inwestycyjny Subfunduszu zawiera spółki 

portfelowe,  nad którymi Subfundusz ma 

ograniczoną kontrolę, mające siedziby i 

realizujące swoją działalność  

w Polsce. Powyższe inwestycje pociągają za sobą 

ryzyko wynikające z niekorzystnego wahania 

kursów walut, rozwoju sytuacji politycznej, 

rządowej, sytuacji na rynku, wymiany i ograniczeń 

przepływu kapitału, regulacji mogących 

uniemożliwić spółkom portfelowym 

wprowadzanie strategii rozwoju, redukcji kosztów, 

poprawy wydajności lub w inny sposób zwiększyć  

wartość inwestycji Subfunduszu w takich spółkach 

portfelowych. 

 

c. Ryzyko związane z podmiotem inwestycji  – 

inwestycje Subfunduszu w spółki portfelowe są 

objęte ryzykiem wzrostu konkurencyjności, spadku 

popytu na rynku, wahania kursów walut, a także 

innych ryzyk, jak np. ryzyka kredytowego  

kontrahentów, które mogą mieć niekorzystny 

wpływ na wyniki działalności tych spółek. 

Dodatkowo, spółki portfelowe mogą wymagać 

znaczących dodatkowych nakładów 

kapitałowych i dodatkowego finansowania przez 

banki, aby wspomóc ich rozwój lub refinansować 

dotychczasowe zobowiązania kredytowe. 

Warunki, na jakich udzielane jest takie 

dofinansowanie mogą nie być korzystne. 

 

d. Ryzyko płynności - portfel inwestycyjny 

Subfunduszu zawiera niepłynne, znajdujące się 

poza obrotem publicznym papiery wartościowe. 

W związku z tym występuje ryzyko, że Subfundusz 

może nie mieć możliwości realizacji swoich celów 

inwestycyjnych poprzez sprzedaż lub inne 

rozporządzenie inwestycjami portfelowymi, 

odzwierciedlające bieżącą wartość bilansową 

inwestycji Subfunduszu.  

W konsekwencji Subfundusz może ponieść straty w 

odniesieniu do części lub całości swoich 

inwestycji. 

 

e. Ryzyko stopy procentowej – jednym z 

najważniejszych czynników kształtujących poziom 

cen dłużnych i udziałowych papierów 

wartościowych jest poziom stóp procentowych. 

Zmiany w poziomie rynkowych stóp 

procentowych, m.in. w następstwie zmian w 

parametrach makroekonomicznych, mogą 

powodować znaczące zmiany w wartości 

certyfikatów inwestycyjnych. Należy podkreślić, że 

związek cen dłużnych papierów wartościowych z 

poziomem stóp procentowych ma charakter 

zależności odwrotnie proporcjonalnej. Poziom 

stóp procentowych jest również ważnym 

czynnikiem z punktu widzenia rentowności spółek, 

które w swojej działalności korzystają z kredytów 

bankowych. Wzrost stóp procentowych 

prowadzić może do zwiększenia kosztów 

odsetkowych i pogorszenia rentowności spółki, co 

z kolei może znaleźć swoje odzwierciedlenie w 

spadku wartości spółki. 

f. Ryzyko kredytowe - ryzyko niewypłacalności 

emitentów związane z trwałą lub czasową utratą 

przez emitentów zdolności do wywiązywania się z 

zaciągniętych zobowiązań, w tym również z 

trwałą lub czasową niemożliwością zapłaty 

odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może 

mieć miejsce w następstwie pogorszenia się 

kondycji finansowej emitenta spowodowanego 

zarówno przez czynniki wewnętrzne emitenta, jak i 

uwarunkowania zewnętrzne (parametry 

ekonomiczne, otoczenie prawne itp.) Pogorszenie 

się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje 

odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych 

papierów wartościowych wyemitowanych przez 

ten podmiot. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi 

również ryzyko związane z obniżeniem ratingu 

kredytowego emitenta przez agencję ratingową i 

wynikający z niego spadek cen dłużnych 

papierów wartościowych będący następstwem 

wymaganej przez inwestorów wyższej premii za 

ryzyko. 

g. Pogorszenie się kondycji finansowej emitentów 

papierów wartościowych wchodzących w skład 

lokat Subfunduszu, lub obniżenie ratingu dla tych 

papierów lub emitentów może w efekcie 

prowadzić do spadków wartości certyfikatów 

inwestycyjnych. 

h. Ryzyko walutowe – w przypadku dokonywania 

przez Subfundusz inwestycji na rynkach 

zagranicznych, a także inwestycji w papiery 

wartościowe denominowane w walutach 

obcych, dodatkowym czynnikiem ryzyka jest 

poziom kursów walutowych. Wahania kursu 

złotego względem walut obcych mogą 

przekładać się ma wahania wyrażonych w 

złotych cen takich papierów wartościowych, co z 

kolei może prowadzić do wahań oraz spadków 

wartości certyfikatów inwestycyjnych. 

i. Ryzyko modeli wyceny i szacunków – Na dzień 30 

czerwca 2019 roku, inwestycje portfela 

Subfunduszu zawierały, nienotowane składniki 

lokat, wyceniane przy zastosowaniu modeli 

przedstawionych w polityce rachunkowości 

Funduszu wynikającej ze Statutu Funduszu oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 
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grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

funduszy inwestycyjnych. Zastosowanie 

odpowiedniego modelu wyceny zależy przede 

wszystkim od rodzaju i etapu inwestycji, a także 

wymaga dokonania przez Zarząd Towarzystwa 

osądów i szacunków dotyczących wyboru 

właściwego modelu i jego parametrów oraz 

przyjęcia założeń co do przewidywanych 

przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji są 

zasadne. Założenia te poddawane są bieżącej 

weryfikacji i wynikają z dotychczasowych 

doświadczeń i przewidywanych zdarzeń. Przyjęcie 

nieodpowiednich modeli i innych założeń może 

wpływać na wycenę składników lokat na dzień 

bilansowy, a cena, po jakiej składnik lokat 

zostanie sprzedany w ramach konkretnej 

transakcji pomiędzy określonymi stronami i w 

określonym dniu, może różnić się od wyceny dzień 

bilansowy. 

 

Informacje zawarte w tym sprawozdaniu 

przedstawione zostały przez Towarzystwo  

w dobrej wierze i odpowiadają one wartości 

odzyskiwanej, oszacowanej zgodnie z wybranym 

modelem wyceny i przyjętych założeń, jednakże 

istnieje ryzyko co do wartości, które będą 

ostatecznie zrealizowane w przyszłości. 

 

Na dzień bilansowy składniki lokat nienotowane 

na aktywnym rynku stanowiły 96,64% aktywów 

Subfunduszu. 

 

 

Ryzyka  
Wartość na dzień  

30-06-2019 r. 

Wartość na dzień  

31-12-2018 r. 

1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu 

ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie 

bilansowe, w tym: 

133 992 192 867 

   a) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej 

wynikającym ze stopy procentowej *) 
63 033 11 922 

   b) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków 

pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej **) 
0 0 

   c) zobowiązania obciążone ryzykiem wynikającym ze 

stopy procentowej ***) 
70 959 180 945 

2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu 

ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe, 

w tym: 

134 618 177 670 

    a) kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie 

ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, 

gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, 

przy czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych 

dodatkowych zabezpieczeń ****) 

134 618 177 670 

Środki pieniężne 39 208 12 648 

Depozyty 30 002 0 

Należności  17 115 087 

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 358 38 013 

Wierzytelności 12 818 11 922 

Weksle 50 215 0 

    b) wskazanie istniejących przypadków znaczącej 

koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 

kategoriach lokat *****) 

nie dotyczy nie dotyczy 

3) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu 

ryzykiem walutowym, ze wskazaniem przypadków 

znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w 

poszczególnych kategoriach lokat  

223 683 198 727 

Wierzytelności w stosunku do podmiotów mających siedzibę 

za granicą 
10 859 10 982 

Akcje spółek mających siedzibę za granicą 0 0 

Instrumenty pochodne 2 358 2 296 

Udziały w spółkach posiadających siedzibę zagranicą 210 466 185 449 

4) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem 

płynności w tym:****** 

1 046 263 1 119 679 

Akcje 92 863 90 433 

Instrumenty pochodne 2 358 38 013 
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Udziały w spółkach z o. o. 949 083 990 293 

Wierzytelności 1 959 940 

  

*)Za aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej uznano obligacje 

stałokuponowe, obligacje zerokuponowe, bony skarbowe, listy zastawne stałokuponowe, certyfikaty depozytowe 

stało kuponowe, weksle oraz wierzytelności o stałym oprocentowaniu. 

**) Za aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikających ze stopy procentowej uznano 

obligacje zmiennokuponowe, listy zastawne zmiennokuponowe, certyfikaty depozytowe zmiennokuponowe, 

instrumenty pochodne wystawione na zmienną stopę procentową, o dodatniej wycenie na dzień bilansowy oraz 

wierzytelności o zmiennym oprocentowaniu. 

***) Za zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 

uznano instrumenty pochodne wystawione na zmienną stopę procentową, o ujemnej wycenie na dzień bilansowy, 

zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje. 

****) Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko niewypełnienia przez kontrahenta zobowiązań z wyemitowanych papierów 

wartościowych (obligacji stało-, zmienno- i zerokuponowych, bonów skarbowych i listów zastawnych), pożyczek, 

depozytów będących składnikami portfela lokat, przechowywanych na rachunkach bankowych środków 

pieniężnych oraz niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji, w szczególności na niestandaryzowane 

instrumenty pochodne (wykazane w wartości bezwzględnej) oraz transakcji typu buy-sell-back. 

*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego uznano poziom 10% udziału  danego emitenta w aktywach 

ogółem dla poszczególnych kategorii lokat i innych składników bilansu. 

******) Za aktywa obciążone ryzykiem płynności uznano składniki lokat, których okres, podczas którego można będzie 

racjonalnie zlikwidować lokaty Subfunduszu, uzyskując wartość bilansową tych lokat lub kwotę do niej zbliżoną, 

przekracza 365 dni, tj. w szczególności akcje nienotowane na aktywnym rynku, udziały w sp. z o.o. (w tym 

niezarejestrowana należność z tyt. subskrypcji), wierzytelności oraz obligacje o terminie wymagalności powyżej 365 

dni, instrumenty pochodne.  

 

 

Zarządzający Subfunduszem podejmują aktywne 

działania w celu ograniczenia wyżej 

wymienionych ryzyk. Działania te obejmują 

między innymi: 

a)      Wprowadzenie ograniczeń inwestycyjnych 

określających maksymalne zaangażowanie w 

danego typu lokatę oraz bieżące monitorowanie 

poziomu zaangażowania, 

b)      Wymaganie ustanowienia zabezpieczeń 

udzielonych pożyczek, poręczeń i gwarancji,  

za wyjątkiem sytuacji, gdy łącznie zostaną 

spełnione następujące warunki: 

 sytuacja podmiotu będzie gwarantowała 

wywiązanie się tego podmiotu  

z zobowiązań wobec Subfunduszu, 

 

 zdolność kredytowa podmiotu będzie na 

wysokim poziomie,  

 partner transakcji będzie wiarygodny;   

c)       Wprowadzenie maksymalnych poziomów 

zadłużenia Subfunduszu oraz ograniczenie    

możliwości zaciągania długu jedynie do kredytów 

bankowych oraz emisji obligacji. 

d)      Dokonywanie analizy ekonomicznej każdego 

składnika lokat (w szczególności nienotowanego 

na rynku publicznym), identyfikację ryzyk oraz 

dostosowywanie docelowego poziomu 

zaangażowania w daną lokatę do wyników 

przeprowadzonej analizy na etapie przed 

podjęciem decyzji inwestycyjnej. 

 

Ryzyko płynności ograniczane jest między innymi 

poprzez utrzymywanie przez Subfundusz środków 

płynnych oraz dostępnych linii kredytowych na 

poziomie pozwalającym regulować bieżące 

zobowiązania z uwzględnieniem potencjalnych 

wykupów certyfikatów biorąc pod uwagę zapisy 

statutowe dotyczące wykupów certyfikatów 

inwestycyjnych Subfunduszu (opisane w Statucie, 

Art. 24a). 
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NOTA 6. INSTRUMENTY POCHODNE 

 

Instrumenty pochodne 

Wartość na dzień 30-06-2019 r. 

Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaju 

instrumentu 

pochodnego 

Cel otwarcia 

pozycji 

Wartość 

otwartej 

pozycji 

Wartość i 

terminy 

przyszłych 

strumieni 

pieniężnych 

Kwota 

będąca 

podstawą 

przyszłych 

płatności * 

Termin 

zapadalności 

albo 

wygaśnięcia 

instrumentu 

pochodnego 

** 

Termin 

wykonania 

instrumentu 

pochodnego 

*** 

Opcja escrow Lifebrain AG długa opcja escrow 
zarządzanie 

portfelem lokat 
2 358 - - - - 

           

Instrumenty pochodne 

Wartość na dzień 31-12-2018 r. 

Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaju 

instrumentu 

pochodnego 

Cel otwarcia 

pozycji 

Wartość 

otwartej 

pozycji 

Wartość i 

terminy 

przyszłych 

strumieni 

pieniężnych 

Kwota 

będąca 

podstawą 

przyszłych 

płatności * 

Termin 

zapadalności 

albo 

wygaśnięcia 

instrumentu 

pochodnego 

** 

Termin 

wykonania 

instrumentu 

pochodnego 

*** 

Opcja earn-out Dotcard długa 
opcja  

earn-out 

zarządzanie 

portfelem lokat 
35 717 - - - - 

Opcja escrow Lifebrain AG długa opcja escrow 
zarządzanie 

portfelem lokat 
2 296 - - - - 

* Kwota będąca podstawą przyszłych płatności uzależniona jest od specyficznych zapisów  umów inwestycyjnych. W szczególności, w przypadku opcji preferred 

return kwota ta zazwyczaj odnosi się do wartości akcji/udziałów na dzień wyceny oraz ustalonego gwarantowanego zwrotu na inwestycji, natomiast w przypadku 

opcji call i put dotyczy wartości akcji/udziałów na dzień wyceny oraz określonej w umowie ceny nabycia lub sprzedaży akcji/udziałów 

** Jeżeli nie wskazano inaczej, terminem zapadalności lub wygaśnięcia instrumentu pochodnego jest moment sprzedaży akcji/udziałów przez Subfundusz. 

*** Jeżeli nie wskazano inaczej, ostateczny termin wykonania instrumentu pochodnego upływa w momencie sprzedaży akcji/udziałów przez Subfundusz. 

W przypadku opcji typu ‘preferred return’ jest to instrument finansowy wynikający z zapisów umowy/ów inwestycyjnych odnoszących się do innego niż pro rata 

podziału środków przy sprzedaży lub likwidacji spółki. Instrument ten nie spełnia definicji typowej opcji w rozumieniu instrumentów finansowych.
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NOTA 7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 

 

Na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz w okresach porównawczych Subfundusz nie posiadał zawartych transakcji przy 

zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu. 

 

NOTA 8. KREDYTY I POŻYCZKI 

 

Kredyty i pożyczki Wartość na dzień 30-06-2019 r. Wartość na dzień 31-12-2018 r. 

1) Informacje o zaciągniętych i 

wykorzystanych przez Subfundusz 

kredytach i pożyczkach 

pieniężnych w kwocie stanowiącej, 

na dzień ich wykorzystania, więcej 

niż 1 % wartości aktywów 

Subfunduszu, z określeniem: 

17 966 
                                                                      

128 136     

    a) nazwy i siedziby podmiotu 

udzielającego kredytu (pożyczki) 
  

1) 
Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D , 

02-232 Warszawa 

Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D , 

02-232 Warszawa 

2) 
Bank Millennium S.A., ul. S. Żaryna 2A, 

02-593 Warszawa 

Bank Millennium S.A., ul. S. Żaryna 2A, 

02-593 Warszawa 

    b) kwoty kredytu (pożyczki) w 

chwili zaciągnięcia i jego (jej) 

procentowego udziału w 

aktywach 

 

 

1)kredyt odnawialny w rachunku 

kredytowym 
22 000 PLN; 2,44% 22 000 PLN; 2,44% 

2) kredyt w rachunku bieżącym 90 000 PLN;  9,62%* 90 000 PLN;  9,62%* 

    c) kwoty kredytu (pożyczki) 

pozostałej do spłaty w tys. w tym: 
17 966 128 136 

1) 0 17 000 

2) 17 966 111 136 

    d) warunków oprocentowania   

1) WIBOR 3M + 3,0% marży WIBOR 3M + 3,0% marży 

2) WIBOR 1M+0,50% marży WIBOR 1M+0,50% marży 

    e) terminu spłaty     

1) 06 listopada 2020 06 listopada 2020 

2) 17 października 2020 17 października 2020 

    f) ustanowionych zabezpieczeń 

 

  

1) 

a) poręczenie   

b) zastaw rejestrowy na akcjach  

c) zastaw na certyfikatach  

inwestycyjnych   

a) poręczenie   

b) zastaw rejestrowy na akcjach  

c) zastaw na certyfikatach  

inwestycyjnych   

2) przelew wierzytelności przelew wierzytelności 
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2) Informacje o udzielonych przez 

Subfundusz pożyczkach 

pieniężnych w kwocie stanowiącej, 

na dzień ich udzielenia, więcej niż 

1 % wartości aktywów Subfunduszu 

- 10 982 

    a) nazwy i siedziby podmiotu, 

któremu udzielono 

pożyczki 

   

1) - Alfanor 13131 AS; Oslo 

    b) kwoty pożyczki w chwili 

udzielenia, procentowego udziału 

w aktywach 

  

1) - 34 563; 3,45% 

    c) kwoty kredytu (pożyczki) 

pozostałej do spłaty w tym: 
 10 982 

1)   10 982 

    d) warunków oprocentowania   

1) - pożyczka nieoprocentowana 

    e) terminu spłaty   

1) - 2019-06-28 (przedłużona) 

    f) ustanowionych zabezpieczeń   

1) - niezabezpieczona 

 

 

*) Kwota kredytu może zostać wykorzystana przez każdy z Subfunudszy MCI.PrivateVentures FIZ w całości lub części, 

z zastrzeżeniem, że suma kwot wykorzystanego kredytu nie może przekraczać łącznie dostępnej kwoty kredytu. Na 

podstawie aneksu z dnia 19/04/2019 r. limit został zwiększony do kwoty 133 mln zł. 
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NOTA 9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 

 

NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA 

POZYCJI BILANSU 

Wartość na dzień 30-06-2019 r. Wartość na dzień 31-12-2018 r.  

Wartość na dzień 

bilansowy w 

danej walucie w 

tys. 

Wartość na 

dzień bilansowy 

w walucie 

sprawozdania 

finansowego w 

tys. 

Wartość na dzień 

bilansowy w 

danej walucie w 

tys. 

Wartość na dzień 

bilansowy w 

walucie 

sprawozdania 

finansowego w 

tys. 

I. Aktywa  1 183 622   1 265 035 

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 39 208  -  12 648 

EUR 28 121 28 122 

PLN 39 087 39 087 12 526 12 526 

2. Należności  17  -                   115 087     

EUR - - 5 20 

PLN 17 17                   115 067                   115 067     

3. Transakcje przy zobowiązaniu się 

drugiej strony do odkupu 
- -  -   -  

4. Składniki lokat notowane na 

aktywnym rynku, w tym: 
- -  -   -  

PLN - -  -   -  

- dłużne papiery wartościowe - -  -   -  

5. Składniki lokat nienotowane na 

aktywnym rynku, w tym: 
 1 143 939  -  1 137 081 

EUR 42 675 181 452 37 689 162 064 

NOK 90 971 39 873 79 461 34 367 

PLN 922 614 922 614 940 650 940 650 

- dłużne papiery wartościowe - -  -   -  

6. Nieruchomości - -  -   -  

7. Pozostałe aktywa 458 458 219 219 

PLN 458 458 219 219 

II. Zobowiązania  125 457   242 584 

PLN 125 457 125 457 242 584 242 584 
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Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat 

Subfunduszu 

Wartość za okres od 01-01-2019 r.  

do 30-06-2019 r. 
Wartość za okres od 01-01-2018 r. 

do 31-12-2018 r. 

Wartość za okres od 01-01-2018 r. 

do 30-06-2018 r. 

Składniki lokat 

Dodatnie różnice 

kursowe 

zrealizowane  

Dodatnie różnice 

kursowe 

niezrealizowane  

Dodatnie różnice 

kursowe 

zrealizowane  

Dodatnie różnice 

kursowe 

niezrealizowane  

Dodatnie różnice 

kursowe 

zrealizowane  

Dodatnie 

różnice kursowe 

niezrealizowane 

Udziały w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

0 0 
44 4 266 0 7 761 

Wierzytelności 0 320 0 813 0 849 

Akcje 0 0 890 1 964 890 1 964 

SUMA: 0 320 934 7 043 890 10 574 

         

Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat 

Subfunduszu 

Wartość za okres od 01-01-2019 r.  

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres od 01-01-2018 r. 

do 31-12-2018 r. 

Wartość za okres od 01-01-2018 r. 

do 30-06-2018 r. 

Składniki lokat 

Ujemne różnice 

kursowe 

zrealizowane 

Ujemne różnice 

kursowe 

niezrealizowane 

Ujemne różnice 

kursowe 

zrealizowane 

Ujemne różnice 

kursowe 

niezrealizowane 

Ujemne różnice 

kursowe 

zrealizowane  

Ujemne różnice 

kursowe 

niezrealizowane 

Akcje 0 0 626 0 626 0 

Udziały w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
0 1 036 0 0 0 0 

Wierzytelności 443 0 254 0 0 0 

SUMA: 443 1 036  880 0 626 0 
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NOTA 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

 

 

I. Zrealizowany i 

niezrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat 

Wartość za okres  

od 01-01-2019 r.  

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres  

od 01-01-2018 r.  

do 31-12-2018 r. 

Wartość za okres 

 od 01-01-2018 r.  

do 30-06-2018 r. 

Wartość 

zrealizowan

ego zysku 

(straty) ze 

zbycia lokat 

Wzrost 

(spadek) 

niezrealizow

anego zysku 

z wyceny 

aktywów 

Wartość 

zrealizow

anego 

zysku 

(straty) ze 

zbycia 

lokat 

Wzrost 

(spadek) 

niezrealizo

wanego 

zysku z 

wyceny 

aktywów 

Wartość 

zrealizowa

nego 

zysku 

(straty) ze 

zbycia 

lokat 

Wzrost 

(spadek) 

niezrealizow

anego zysku 

z wyceny 

aktywów 

1. Składniki lokat notowane na 

aktywnym rynku 
0 0 0 0 0 0 

2. Składniki lokat nienotowane 

na aktywnym rynku 
245 956 -170 603 43 427           209 060     43 692                36 750     

3. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 

4. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 

Suma: 245 956 -170 603 43 427 209 060 43 692 36 750 

 

II. Wypłacone Dochody  

 

W okresie od 1 stycznia 2019  r. do 30 czerwca 2019  r. oraz w okresie od 1 stycznia 2018  r. do 31 grudnia 2018  r.  jak 

również w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Subfundusz nie dokonał wypłaty dochodów. 

 

 

III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat 

 

W okresie od 1 stycznia 2019  r. do 30 czerwca 2019  r. oraz w okresie od 1 stycznia 2018  r. do 31 grudnia 2018  r.  jak 

również w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Subfundusz nie dokonał wypłaty przychodów ze zbycia 

lokat. 
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NOTA 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU 

 

I. Koszty pokrywane przez Towarzystwo 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  jak 

również w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Subfundusz nie miał pokrytych kosztów przez 

Towarzystwo. 

 

 

II. Wynagrodzenie dla 

Towarzystwa 

Wartość za okres  

od 01-01-2019 r.  

do 30-06-2019 r. 

Wartość za okres  

od 01-01-2018 r.  

do 31-12-2018 r. 

Wartość za okres  

od 01-01-2018 r.  

do 30-06-2018 r. 

Wartość w okresie 

sprawozdawczym 

Wartość w okresie 

sprawozdawczym 

Wartość w okresie 

sprawozdawczym  

Część stała wynagrodzenia 9 491 16 061 7 849 

Część wynagrodzenia 

uzależniona od wyników 

Subfunduszu 

34 677 399 

Suma: 9 525 16 738 8 248 

 

 

III. Koszty Subfunduszu Aktywów Niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  jak 

również w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.  Subfundusz nie poniósł kosztów związanych 

bezpośrednio ze zbytymi lokatami. 
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      G. Informacja dodatkowa 

 

1. Informacja o znaczących zdarzeniach, 

dotyczących lat ubiegłych, ujętych  

w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 

– nie wystąpiły. 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie 

nastąpiły po dniu bilansowym,  

ale nieuwzględnionych w sprawozdaniu 

finansowym –  Po dacie bilansowej 3 lipca 

2019 r. została zrealizowana umowa 

sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data i ABC 

Data Marketing należące do spółki 

portfelowej MCI.EuroVentures 1.0. w wyniku 

której do Funduszu trafi odpowiednio 147,6 

mln PLN oraz 35 mln PLN, łącznie 182,6 mln 

PLN. W odpowiedzi na poprzedzające 

transakcję wezwanie zebrano 34,7 mln akcji, 

co łącznie z walorami ABC Daty posiadanymi 

przez fundusz przed wezwaniem dało 113 mln 

akcji (90,6% wszystkich akcji). Dnia 26 lipca 

2019 r. został zrealizowany przymusowy 

odkup pozostałego pakietu akcji spółki. W 

dniu 16 sierpnia 2019 r. zlikwidowała się spółka 

SADAUR TRADING LIMITED, która na dzień 

bilansowy miała wartość zero złotych. 

3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic, 

pomiędzy danymi ujawnionymi 

w sprawozdaniu finansowym i w 

porównywalnych danych finansowych a 

uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 

sprawozdaniami finansowymi – nie wystąpiły. 

4. Dokonane korekty błędów podstawowych –  

- nie wystąpiły 

5. Niepewność co do kontynuowania 

działalności – w okresie sprawozdawczym nie 

wystąpiły okoliczności mogące mieć wpływ 

na kontynuowanie działalności Funduszu 

i Subfunduszu.  

 

6. Inne informacje. 

 

Na dzień 30 czerwca 2019 r. przekroczenia 

limitów wynikających z Art. 145 ust. 3 Ustawy 

dotyczyły AAW III Sp. z o. o.(31,01%, 

przekroczenie pasywne)  oraz MCI Venture 

Projects Sp. z o.o. (21,93%, dnia 21 czerwca 

2019 r. fundusz aktywnie zwiększył 

przekroczenie bierne dotyczące spółki 

poprzez udzielenie weksla na kwotę 48 mln zł. 

Weksel ten został następnie spłacony 28 

czerwca, dostosowując przekroczenie do 

stanu sprzed jego udzielenia tj. 22,16% wg. 

ostatniej wyceny z dnia 30 kwietnia 2019 r.). 

Nie wystąpiły inne przekroczenia limitów 

ustawowych. Subfundusz będzie dążył do jak 

najszybszego usunięcia tych przekroczeń. 

 

Subfundusz poręcza za poniższe 

zobowiązania: 

- AAW III wobec AMC Capital IV do kwoty 

25,5 mln euro maksymalnie do dnia 31 

grudnia 2024 roku, 

- MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI SKA wobec 

ABC Data S.A. do wypłaty pożyczki do kwoty 

30,0 mln zł maksymalnie do dnia 31 grudnia 

2019 r., 

- MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI SKA wobec 

Roseville  do kwoty 155 mln zł maksymalnie do 

dnia 1 stycznia 2025 roku;. 

  
W 2017 roku fundusz MCI.PrivateVentures FIZ 

rozpoczął program emisji publicznych 

obligacji zakładającego pozyskanie do 200 

mln zł nowych środków. Charakterystyka 

poszczególnych serii wyemitowanych 

obligacji stanowiących zobowiązanie 

przypadające na subfundusz prezentuje 

poniższa tabela. Obligacje zostały 

dopuszczone  do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW w 

ramach systemu Catalyst. Na 

wyemitowanych przez Fundusz obligacjach 

nie ustanowiono zabezpieczenia.

 

Seria data emisji 
termin 

zapadalności 

liczba 

obligacji  

(w sztukach) 

oprocentowanie 

wartość 

jednostkowa 

(w zł) 

Wartość 

zobowiązania na 

dzień bilansowy   

 (w tys. zł) 

P1A 2017-10-06 2020-10-02 14 166 Zmienne, WIBOR 6M + 3,5% 1 000 14 176 

P1B 2017-11-16 2021-11-16 18 953 Zmienne, WIBOR 6M + 3,5% 1 000 18 735 

P1C 2018-02-26 2022-02-21 20 101 Zmienne, WIBOR 6M + 3,5% 1 000 20 082 
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Sprawozdanie z działalności funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  za 

okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku 

 

Podstawowe informacje o funduszu 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako „fundusz”) jest funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym aktywów niepublicznych z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures 1.0. oraz 

MCI.EuroVentures 1.0. (dalej jako „subfundusze”). Fundusz został wpisany do rejestru funduszy 

inwestycyjnych pod numerem RFi 347. Fundusz został zarejestrowany w dniu 7 stycznia 2008 roku. Pierwsza 

wycena nastąpiła w dniu 14 stycznia 2008 roku.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej 

”Ustawą o funduszach inwestycyjnych”, fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem 

działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia 

certyfikatów inwestycyjnych, w określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe, 

instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny zamknięty prowadzi 

działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się polityką inwestycyjną. Subfundusze nie 

posiadają osobowości prawnej. Z wpłat do funduszu, dokonanych w ramach zapisów na certyfikaty 

inwestycyjne, towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy portfele inwestycyjne poszczególnych 

subfunduszy. 

 

Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania 

pożyczek papierów wartościowych określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych dla danego rodzaju 

funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego subfunduszu. Zobowiązania 

wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze.  

 

Opis działalności funduszu w podziale na subfundusze 

 

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. jest subfunduszem typu private equity/buy-out, którego aktywa lokowane 

są w spółki średniej wielkości z preferencją dla branż media, travel, telecom, e-commerce, transport and 

logistics, B2B services, software. Aktywa subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. lokowane są w spółki z Polski, 

regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową, o wartości 

EBITDA na poziomie 2-25 mln euro, będące wiodącymi podmiotami w danym obszarze działalności. 

Inwestycje te charakteryzują się większą stabilnością stopy zwrotu i obarczone są mniejszym ryzykiem 

inwestycyjnym w stosunku do inwestycji typu venture capital. Zakładany przedział wartości inwestycji to 25-

50 mln euro. 

 

Strategia inwestycyjna subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. zakłada finansowanie na etapie ekspansji, buy-

out i leveraged buy-out. Przeprowadzane inwestycje mogą mieć charakter wykupów lub wykupów 

menadżerskich, wykupów lewarowanych, transakcji Pre-IPO oraz PIPE (private investment in public equity z 

wycofaniem spółki z notowań giełdowych). 

 

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. jest subfunduszem typu private equity, który koncentruje się na 

inwestycjach w spółki z sektora usług telekomunikacyjnych, internetowych, usług i technologii mobilnych, 

technologii bezprzewodowych oraz branż takich jak: media cyfrowe, e-commerce, software, Fintech, Internet 

of Things. Aktywa subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. lokowane są w spółki będące w fazie wzrostu, 

nienotowane na rynku regulowanym, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednoczesnym 

niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage (wczesny etap działalności). Podstawowy przedział 

przewidywanej wartości inwestycji to 5-20 mln euro. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. inwestuje głównie w 

Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, Europie Zachodniej, Skandynawii, Izraelu, Turcji i Rosji. 

Strategia inwestycyjna subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. zakłada finansowanie na etapie wzrostu i 

ekspansji przedsiębiorstw w celu budowy regionalnych, europejskich i globalnych liderów. 
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Cel inwestycyjny w podziale na subfundusze 

 

Cel inwestycyjny MCI.TechVentures 1.0. 

 

Celem inwestycyjnym MCI.TechVentures 1.0. jest wzrost wartości aktywów MCI.TechVentures 1.0. w wyniku 

wzrostu wartości lokat. MCI.TechVentures 1.0. będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede 

wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach niepublicznych. 

MCI.TechVentures 1.0. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

 

Cel inwestycyjny MCI.EuroVentures 1.0. 

 

Celem inwestycyjnym MCI.EuroVentures 1.0. jest wzrost wartości aktywów MCI.EuroVentures 1.0. w wyniku 

wzrostu wartości lokat. MCI.EuroVentures 1.0. będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede 

wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach niepublicznych. 

MCI.EuroVentures 1.0. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

 

Polityka inwestycyjna 

 

Polityka inwestycyjna MCI.TechVentures 1.0. 

 

Zgodnie ze Statutem, MCI.TechVentures 1.0. może lokować swoje aktywa w: 

1) papiery wartościowe, 

2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, 

3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 

4) instrumenty rynku pieniężnego, 

5) waluty, 

6) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 

- pod warunkiem, że są zbywalne,  

7) depozyty, 

8) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 

inwestowania mające siedzibę za granicą. 

 

MCI.TechVentures 1.0. będzie lokował nie mniej niż 80% wartości aktywów MCI.TechVentures 1.0 w aktywa 

inne niż: 

1) będące przedmiotem publicznej oferty chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej 

oferty po ich nabyciu przez MCI.TechVentures 1.0.; 

2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe 

zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez MCI.TechVentures 1.0.; 

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje 

lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego MCI.TechVentures 1.0. 

 

Głównymi kryteriami doboru lokat, o których mowa w pkt 1)-3), będą: 

1) analiza makroekonomiczna, ocena trendów rynkowych, tempa wzrostu gospodarczego oraz analiza 

ryzyka inwestycyjnego na poziomie poszczególnych państw i branż; 

2) analiza fundamentalna jako podstawa wyceny i doboru spółek do portfela, w szczególności analiza 

historycznych i prognozowanych wyników finansowych z uwzględnieniem wyceny aktywów oraz analiza 

biznesplanu spółki. Kolejne kluczowe elementy analizy to ocena: produktów oferowanych przez daną 

spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, perspektyw rozwoju, także 

zagranicznego, możliwości konsolidacji branży; 
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3) analiza prawna i podatkowa spółek i ich otoczenia mająca na celu określenie i ograniczenie ryzyka 

inwestycyjnego; 

4) Subfundusz będzie poszukiwał inwestycji o ponad przeciętnym potencjale wzrostu w okresie 3 – 7 lat. 

 

Głównym kryterium doboru lokat innych niż w wskazane w pkt 1)-3) powyżej, będzie ich płynność, z 

uwzględnieniem ustępów poniższych. 

 

Subfundusz, przy doborze lokat w Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe bierze pod 

uwagę następujące kryteria: 

1) stopień ryzyka spadku wartości rynkowej Instrumentów Rynku Pieniężnego i papierów wartościowych, 

2) możliwość wzrostu cen Instrumentów Rynku Pieniężnego i papierów wartościowych, 

3) bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji, 

4) stopień ryzyka braku płynności Instrumentów Rynku Pieniężnego i papierów wartościowych oraz 

zmienności ich cen. 

 

Subfundusz, przy doborze lokat w depozyty bierze pod uwagę następujące kryteria: 

1) stopień ryzyka braku płynności lokaty, 

2) wysokość oprocentowania lokaty w stosunku do czasu jej trwania, 

3) bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji. 

 

Głównym kryterium doboru lokat w waluty, będzie analiza ryzyka kursowego związanego z lokatami, z których 

dochody lub których ceny będą indeksowane do waluty obcej. Fundusz poprzez inwestycje w waluty obce 

będzie dążył do ograniczenia takiego ryzyka. 

 

Głównym kryterium doboru lokat w przypadku jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych 

funduszy inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania 

mające siedzibę za granicą są: ocena wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, 

realizowanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników, przy uwzględnieniu maksymalizacji stopy 

zwrotu przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, ocena stopnia ryzyka braku płynności lokaty w jednostki 

uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, poziomu opłat pobieranych od uczestników funduszu. 

 

Polityka inwestycyjna MCI.EuroVentures 1.0.: 

 

Zgodnie ze Statutem, MCI.EuroVentures 1.0. może lokować aktywa MCI.EuroVentures 1.0. w: 

1) papiery wartościowe, 

2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, 

3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 

4) instrumenty rynku pieniężnego, 

5) waluty, 

6) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - pod warunkiem, że są 

zbywalne,  

7) depozyty,  

8) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 

inwestowania mające siedzibę za granicą. 

 

MCI.EuroVentures 1.0. będzie lokował nie mniej niż 80% wartości aktywów MCI.EuroVentures 1.0. w aktywa 

inne niż: 

1) będące przedmiotem publicznej oferty chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej 

oferty po ich nabyciu przez MCI.EuroVentures 1.0.; 

2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe 

zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez MCI.EuroVentures 1.0.; 

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje 
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lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego MCI.EuroVentures 1.0. 

 

Głównymi kryteriami doboru lokat, o których mowa w pkt 1)-3), będą: 

1) analiza makroekonomiczna, ocena trendów rynkowych, tempa wzrostu gospodarczego oraz analiza 

ryzyka inwestycyjnego na poziomie poszczególnych państw i branż; 

2) analiza fundamentalna jako podstawa wyceny i doboru spółek do portfela, w szczególności analiza 

historycznych i prognozowanych wyników finansowych z uwzględnieniem wyceny aktywów oraz analiza 

biznesplanu spółki. Kolejne kluczowe elementy analizy to ocena: produktów oferowanych przez daną 

spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, perspektyw rozwoju, także 

zagranicznego, możliwości konsolidacji branży; 

3) analiza prawna i podatkowa spółek i ich otoczenia mająca na celu określenie i ograniczenie ryzyka 

inwestycyjnego; 

4) Subfundusz będzie poszukiwał inwestycji o ponad przeciętnym potencjale wzrostu w okresie 3 – 7 lat. 

 

Głównym kryterium doboru lokat innych niż wskazane w pkt 1)-3) powyżej, będzie ich płynność, z 

uwzględnieniem kryteriów wymienionych poniżej. 

 

Subfundusz, przy doborze lokat w Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe bierze pod 

uwagę następujące kryteria: 

1) stopień ryzyka spadku wartości rynkowej Instrumentów Rynku Pieniężnego i papierów wartościowych, 

2) możliwość wzrostu cen Instrumentów Rynku Pieniężnego i papierów wartościowych, 

3) bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji, 

4) stopień ryzyka braku płynności Instrumentów Rynku Pieniężnego i papierów wartościowych oraz 

zmienności ich cen. 

Subfundusz, przy doborze lokat w depozyty bierze pod uwagę następujące kryteria: 

1) stopień ryzyka braku płynności lokaty, 

2) wysokość oprocentowania lokaty w stosunku do czasu jej trwania, 

3) bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji. 

 

Głównym kryterium doboru lokat w waluty, będzie analiza ryzyka kursowego związanego z lokatami, z których 

dochody lub których ceny będą indeksowane do waluty obcej. Subfundusz poprzez inwestycje w waluty obce 

będzie dążył do ograniczenia takiego ryzyka. 

 

Głównym kryterium doboru lokat w przypadku jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych 

funduszy inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania 

mające siedzibę za granicą są: ocena wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, 

realizowanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników, przy uwzględnieniu maksymalizacji stopy 

zwrotu przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, ocena stopnia ryzyka braku płynności lokaty w jednostki 

uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, poziomu opłat pobieranych od uczestników funduszu. 

 

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność funduszu, jakie nastąpiły w pierwszym półroczu 

2019, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 

W pierwszym półroczu 2019 roku Fundusz przeprowadził emisje certyfikatów inwestycyjnych na łączną kwotę 

40,0 mln zł (w całości subfundusz MCI.TechVentures 1.0.) oraz zrealizował wykupy na łączną kwotę 110,6 mln 

zł (w tym 26,5 mln zł subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. oraz 84,1 mln zł subfundusz MCI.TechVentures 1.0.).  

 

Poniżej przedstawione zostały główne transakcje inwestycyjne dotyczące funduszu w pierwszym półroczu 2019 

(transakcje o wartości min. 1 mln zł, bez uwzględnienia operacji płynnościowych, takich jak depozyty bankowe 

oraz weksle). 
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Fundusz nie przeprowadził wyjść z inwestycji w pierwszej połowie 2019 roku, za wyjątkiem rozliczenia 

gotówkowego wyjścia ze spółki DotCard (263 mln zł) w styczniu 2019 roku, sprzedanej na podstawie umowy z 

dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

Fundusz w pierwszym półroczu 2019 roku pozyskał następujące dywidendy z wiodących inwestycji: 

MCI.EuroVentures 1.0. 

Spółka Sektor Typ transakcji 
Kwota 

(mln zł) 

Index IT distribution dywidenda 3 

Suma 3 

 

Do najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2019 r. należały: 

MCI.TechVentures 1.0. 

Spółka Sektor Typ transakcji 
Kwota 

(mln zł) 

DooBoo (spółka z grupy Gett) on demand taxis 
objęcie udziałów oraz 
pożyczka konwertowalna 

36 

Windeln.de e-commerce nabycie akcji 3 

Frisco e-commerce podwyższenie kapitału 3 

Morele.net e-commerce udzielenie pożyczki 2 

Suma 44 

 

Zdarzenia po dacie bilansowej: 

MCI.EuroVentures 1.0. 

Po dacie bilansowej 3 lipca 2019r. została zrealizowana umowa sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data i ABC 

Data Marketing należące do spółki portfelowej MCI.EuroVentures 1.0. w wyniku której do Funduszu trafi 

odpowiednio 147,6 mln PLN oraz 35 mln PLN, łącznie 182,6 mln PLN. W odpowiedzi na poprzedzające 

transakcję wezwanie zebrano 34,7 mln akcji, co łącznie z walorami ABC Daty posiadanymi przez fundusz przed 

wezwaniem dało 113 mln akcji (90,6% wszystkich akcji). Dnia 26 lipca 2019 r. został zrealizowany przymusowy 

odkup pozostałego pakietu akcji spółki. 

MCI.TechVentures 1.0. 

w dniu 3 lipca 2019 roku członkowie zarządu MCI Capital TFI S.A. udostępnili i przekazali na życzenie 

Komendy Stołecznej Policji, działającej w ramach działań procesowych, na zlecenie Prokuratury Okręgowej, 

wszelką dokumentację niezbędną do wyjaśnienia sprawy w ramach toczącego się śledztwa dotyczącego 

nabywania przez osoby inwestujące certyfikatów subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, wydzielonego w ramach 

MCI.PrivateVentures FIZ. Spółka, ani fundusz nie są stroną w toczącym się postępowaniu. Jak wynika z 

informacji podanych do publicznej wiadomości przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, śledztwo 

prowadzone przez tę prokuraturę dotyczy nabywania przez osoby inwestujące certyfikatów subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0, wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ. 
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Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansowej mogące mieć wpływ na dane funduszu na 30 czerwca 2019 

roku poza ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym.  

 

2. Przewidywany rozwój funduszu 

 

W drugiej połowie 2019 r. oraz w 2020 roku fundusz będzie dążyć do zwiększenia dodatniej stopy zwrotu. 

Korzystając z dobrej koniunktury na rynkach spółek technologicznych rozpoczęty został proces sprzedaży kilku 

spółek tego typu z portfela inwestycyjnego funduszu. Fundusz będzie dążyć do tego, aby te  transakcje zostały 

przeprowadzone po cenach wyższych niż te z końca pierwszego półrocza 2019 r. zwiększając tym samym zyski 

uczestników funduszu. 

 

3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa funduszu, w tym przegląd wyników osiągniętych 

przez fundusz w danym okresie 
 

• Wartość aktywów netto funduszu na koniec pierwszego półrocza 2019 wyniosła 1.773 mln zł oraz 

spadła o 4% w porównaniu do końca roku 2018. 

 

• Wartość lokat funduszu (uwzględniająca niezarejestrowaną na datę bilansową subskrypcję udziałów) 

wyniosła 2.056 mln zł oraz spadła o 5% w porównaniu do końca roku 2018. 

 

• Wynik z operacji za pierwsze półrocze 2019 wyniósł 4 mln zł i był o 116 mln niższy w porównaniu do 
pierwszego półrocza 2018. 

 

 

MCI.TechVentures 1.0. 

 

• Wartość aktywów netto funduszu na koniec pierwszego półrocza 2019 wyniosła 715 mln zł oraz spadła 

o 13% w porównaniu do końca roku 2018. 

 

• Wartość lokat funduszu (uwzględniająca niezarejestrowaną na datę bilansową subskrypcję udziałów 
Frisco w kwocie 11 mln zł) wyniosła 912 mln zł oraz spadła o 1% w porównaniu do końca roku 2018. 

 

• Wynik z operacji za pierwsze półrocze 2019 wyniósł -59 mln zł i był o 112 mln  niższy w porównaniu 

do pierwszego półrocza 2018. 

 

MCI.EuroVentures 1.0. 

 

• Wartość aktywów netto funduszu na koniec pierwszego półrocza 2019 wyniosła 1.058 mln zł oraz 
wzrosła o 3% w porównaniu do końca roku 2018. 

 

• Wartość lokat funduszu wyniosła 1.144 mln zł oraz spadła o 9% w porównaniu do końca roku 2018. 

 

• Wynik z operacji za pierwsze półrocze 2019 wyniósł 62 mln zł i był o 4 mln zł  niższy w porównaniu 

do pierwszego półrocza 2018. 
 

Subfundusze planują zakończyć rok 2019 z dodatnimi wynikami z operacji oraz przewidywany jest wzrost 

aktywów subfunduszy pod zarządzaniem. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

 

 

 

 

 

4. Informacja o instrumentach finansowych  
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Fundusz posiada w swoim portfelu udziały, akcje (w tym publiczne), depozyty, wierzytelności, opcje, 

certyfikaty inwestycyjne oraz weksle. Fundusz jest narażony na ryzyko zmiany ich wartości oraz ryzyko 

kredytowe opisane w punkcie 6. niniejszego sprawozdania.  

 

Opcje posiadane przez Fundusz, wbudowane w umowy inwestycyjne nie są instrumentami pochodnymi w 

rozumieniu Rozporządzenia EMIR. Fundusz nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

 

5. Przegląd portfela funduszu na koniec roku 

 

Na dzień 30.06.2019 dekompozycja portfela lokat funduszu przedstawiała się następująco: 

Typ składnika lokat Udział w lokatach ogółem 

Udziały w sp. z o.o. 79 % 

Akcje 12% 

Opcje 3% 

Weksle 2% 

Wierzytelności 2% 

Depozyty i inne 2% 

Razem 100% 

 

W ramach kategorii „udziały w sp. z o.o.” wykazane zostały należności z tyt. subskrypcji udziałów spółek, 

które nie zostały jeszcze zarejestrowane na dzień 30 czerwca 2019. 

 

6. Opis głównych rodzajów ryzyka i inwestycji lub niepewności ekonomicznych, z jakimi może się 

zetknąć fundusz 

 

• Ryzyko strategii inwestycyjnej 

Strategia inwestycyjna subfunduszy, polegająca na identyfikacji najbardziej obiecujących przedsiębiorstw 

w ramach wcześniej zidentyfikowanych wzrostowych sektorów gospodarczych niesie ze sobą następujące 

ryzyka: 

a) wysoka koncentracja inwestycyjna polegająca na docelowym zainwestowaniu środków danego 

subfunduszu w około 10-20 spółek; 

b) wysoka koncentracja sektorowa polegająca na inwestowaniu w ramach kilku zidentyfikowanych 

sektorów; 

c) wysoka koncentracja regionalna polegająca na inwestycjach w Polsce i innych krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej oraz Turcji. Elementem realizacji strategii inwestycyjnej subfunduszy jest ryzyko 

walutowe występujące przy inwestycjach w spółki spoza Polski. 

• Ryzyko walutowe 
W przypadku dokonywania przez dany subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, a także 

inwestycji w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, dodatkowym czynnikiem ryzyka 

jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na 

wahania wyrażonych w PLN cen takich papierów wartościowych, co z kolei może prowadzić do wahań 

oraz spadków wartości aktywów danego subfunduszu. 

Dodatkowo, poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych, może 

wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w 

przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na 

giełdzie, lub rynku na którym są notowane, mogą wpływać na wahania oraz spadki wartości aktywów 

danego subfunduszu. 

• Ryzyko związane z koncentracją aktywów funduszu lub rynków 

Ryzyko związane z możliwością zaistnienia sytuacji, w której lokaty danego subfunduszu będą 

skoncentrowane na określonym rynku lub określonym segmencie rynku lub w określonym sektorze. 

Wówczas niekorzystne zdarzenia mające negatywny wpływ na dany rynek, segment rynku lub sektor mogą 

w znaczącym stopniu wpływać na wahania i wartość aktywów danego subfunduszu. 
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• Ryzyko wyceny 

W związku ze specyfiką funduszu – jako funduszu aktywów niepublicznych, wycena poszczególnych 

składników portfela dokonywana jest rzadziej niż w funduszach otwartych – przynajmniej raz na kwartał. 

Wycena aktywów niepublicznych dokonywana jest przez pracowników Towarzystwa, a metodologia 

wyceny według zasad opisanych w Statucie, opartych na regułach przyjętych przez European Venture 

Capital Association. Poprawność metodologii wyceny aktywów weryfikowana jest pod względem 

zgodności z zasadami opisanymi w Statucie przez depozytariusza funduszu. Ryzyko to wynika z faktu 

stosowania przez fundusz do wyceny lokat nienotowanych na aktywnym rynku modeli wyceny 

dedykowanych do poszczególnych kategorii lokat (papiery dłużne, akcje, instrumenty pochodne). Może 

się zdarzyć, że z uwagi na konstrukcję modeli oraz rodzaj zastosowanych do modeli danych wejściowych 

rzeczywista cena możliwa do osiągnięcia na rynku w przypadku sprzedaży takich papierów wartościowych 

będzie niższa niż wycena modelowa, co wpływać będzie na spadek wartości aktywów. 

• Ryzyko kontrpartnerów 
Ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów funduszu ze zobowiązań wynikających 

z umów zawieranych przez fundusz na rzecz poszczególnych subfunduszy. Każdy z subfunduszy, 

prowadząc działalność, narażony jest na ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez podmioty, z 

którymi zawiera umowy, z zaciągniętych zobowiązań. Dotyczy to wszystkich aspektów funkcjonowania 

funduszu (w szczególności prowadzenia rejestru aktywów funduszu, w tym aktywów poszczególnych 

subfunduszy, dokonywania wyceny i prowadzenia obsługi księgowej aktywów funduszu, w tym aktywów 

poszczególnych subfunduszy, pośredniczenia w zawieraniu transakcji przez fundusz, w tym na rzecz 

poszczególnych subfunduszy, badania sprawozdań finansowych funduszu, w tym jednostkowych 

sprawozdań subfunduszy). Każdy z subfunduszy prowadząc działalność będzie ograniczał to ryzyko, 

dokonując starannego wyboru kontrahentów i ustalając z nimi warunki współpracy mające na celu 

należyte zabezpieczenie interesu danego subfunduszu. Ponad powyższe, zdecydowana większość 

transakcji mających za przedmiot aktywa poszczególnych subfunduszy, nie będzie objęta jakimkolwiek 

systemem gwarancyjnym, zatem każdy z subfunduszy będzie narażony na ryzyko związane z możliwością 

niewywiązania się kontrahentów danego subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez 

ten subfundusz umów, co może mieć negatywny wpływ na wartość aktywów danego subfunduszu. 

• Ryzyko związane z inwestycjami funduszu 

Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu, jako funduszu inwestycyjnego, jest lokowanie środków 

pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych 

związanych z danym subfunduszem, w określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery 

wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz w ramach prowadzonej 

działalności inwestycyjnej lokuje swoje aktywa bezpośrednio i pośrednio głównie w akcje i udziały spółek 

o zdywersyfikowanych modelach biznesowych, będących na różnych etapach rozwoju. Wartość aktywów 

danego subfunduszu zależy od wartości poszczególnych lokat tego subfunduszu, tj. głównie od wartości 

akcji i udziałów ww. spółek, znajdujących się w jego portfelu. Z kolei wartość tych akcji i udziałów zależy 

od wielu czynników związanych z prowadzoną działalnością tych spółek, w tym związanych z modelem 

prowadzonego biznesu, realizacją strategii biznesowych, osiąganych zysków, wypłacalności spółek, czy 

czynników o charakterze ekonomicznym, prawnym, regulacyjnym i prawnopodatkowym. Tym samym, 

spółki, których akcje i udziały znajdują się bezpośrednio lub pośrednio w portfelu danego subfunduszu, 

narażone są na wystąpienie ryzyk związanych z ich działalnością oraz otoczeniem, w jakim ta działalność 

jest prowadzona. Przykładowo należy wskazać ryzyka rynkowe, makroekonomiczne, podatkowe oraz 

regulacyjne. Jako inwestor, fundusz ma ograniczony wpływ na prowadzenie działalności przez spółki, 

których akcje lub udziały znajdują się w portfelach subfunduszy. Zmaterializowanie czynników ryzyka 

związanych z prowadzoną działalnością przez wyżej wymienione spółki, może w istotny negatywny sposób 

wpływać na rentowność lokat subfunduszy w akcje i udziały ww. spółek oraz w konsekwencji na wartość 

aktywów subfunduszy. Powyższe ryzyko obejmuje również sytuację, w której dojdzie do spadku ceny lub 

kursu giełdowego instrumentów finansowych emitowanych przez ww. spółki, posiadanych przez fundusz 

(bezpośrednio lub pośrednio). 

 

• Ryzyko rynkowe 
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Ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych na giełdzie, lub rynku na którym są notowane, 

w większym lub mniejszym stopniu podlegają zmianom w zależności od ogólnej sytuacji na rynku, czyli 

od stanu koniunktury giełdowej. Pogorszenie się koniunktury giełdowej bądź rozwój koniunktury 

niezgodnie z przyjętymi założeniami może prowadzić do spadku cen większości notowanych papierów 

wartościowych, co z kolei może wpływać na wahania oraz spadki wartości aktywów subfunduszy. 

• Ryzyko makroekonomiczne 

Koncentracja regionalna powoduje, że subfundusze są wrażliwe na zmiany makroekonomiczne związane 

głównie z cyklami giełdowymi powiązanych ze sobą gospodarek tego regionu. Dłuższa dekoniunktura na 

GPW może spowodować utrudnienia w realizacji dezinwestycji z portfela. Gwałtowne zmiany w 

środowisku makroekonomicznym mogą także obniżyć atrakcyjność inwestycyjną spółek, w które 

subfundusze pierwotnie zakładały inwestycje i w efekcie mogą stanowić przeszkodę w realizacji inwestycji 

według początkowo zakładanego harmonogramu. 

• Ryzyko płynności 
W przypadku części papierów wartościowych niskie obroty na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany 

jest obrót tymi papierami, uniemożliwiają dokonanie zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów 

wartościowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę. Ma to szczególnie istotne znaczenie w 

przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk makroekonomicznych lub dotyczących czynników 

określających atrakcyjność inwestycyjną danego emitenta lub konkretnego papieru wartościowego. 

Sytuacja ograniczonej płynności poszczególnych papierów wartościowych wchodzących w skład portfela 

inwestycyjnego danego subfunduszu może negatywnie wpływać na ich ceny, co z kolei może prowadzić do 

wahań i spadków wartości aktywów tego subfunduszu. Ryzyko płynności lokat jest szczególnie duże w 

przypadku dokonywania lokat w inne niż zdematerializowane papiery wartościowe oraz w 

niewystandaryzowane instrumenty pochodne. subfundusze będą realizować politykę ograniczania ryzyka 

płynności poprzez odpowiednią dywersyfikację oraz dobór instrumentów. 
Aktywa wchodzące w skład portfela funduszu (za wyłączeniem depozytów bankowych) w związku z ich 

charakterystyką są lokatami o ograniczonej płynności, Towarzystwo ocenia, że najkrótszy okres płynności, 

podczas którego można będzie racjonalnie zlikwidować lokaty funduszu w akcje, udziały w spółach z o.o., 

uzyskując wartość bilansową tych lokat lub kwotę do niej zbliżoną, przekracza 365 dni. 

• Ryzyko międzynarodowe 

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, poprzez system powiązań gospodarczych z innymi krajami, jest 

uzależnione od stanu gospodarki światowej, w tym przede wszystkim sytuacji gospodarczej Unii 

Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Wspomniane powiązania powodują, iż pogorszenie 

koniunktury światowej może negatywnie wpływać na kondycję gospodarki polskiej, a tym samym na 

atrakcyjność oraz ceny papierów wartościowych. Dodatkowo należy podkreślić, że Polska jako kraj 

zaliczana jest do grupy tzw. emerging markets. 

W związku z tym charakterystyczne dla jej rynku finansowego są znaczne wahania poziomu inwestycji 

kapitału międzynarodowego. Przepływy obcego kapitału mogą być związane z sytuacją w innych krajach 

należących do tej samej grupy co Polska i niezwiązane bezpośrednio z aktualną sytuacją wewnętrzną 

naszego kraju. Przepływy te poprzez mechanizm popytu i podaży mogą być przyczyną znacznych zmian 

cen papierów wartościowych na polskim rynku. Czynniki te mogą powodować wahania oraz spadki 

wartości aktywów poszczególnych subfunduszy. 

• Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych 

Ewentualny znaczący wzrost stóp procentowych w Polsce powodujący podwyższenie kosztów 

refinansowania głównie kredytem bankowym może mieć negatywny wpływ na mechanizmy popytowe na 

rynku, osłabić wzrost gospodarczy i w ten sposób osłabić atrakcyjność inwestycji w spółki korzystające z 

finansowania dłużnego, a jednocześnie poddane tym mechanizmom rynkowym. Znaczący wzrost stóp 

procentowych spowodować może mniejszą skłonność subfunduszy do korzystania z dźwigni kredytowej 

przy realizacji transakcji wykupowych. 

Jednym z najważniejszych czynników kształtujących poziom cen dłużnych i udziałowych papierów 

wartościowych jest poziom stóp procentowych. Zmiany w poziomie rynkowych stóp procentowych, 

mające miejsce m.in. w następstwie zmian w parametrach makroekonomicznych, mogą powodować 

znaczące zmiany w wartości aktywów. 
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Poziom stóp procentowych jest również ważnym czynnikiem z punktu widzenia rentowności spółek, które 

w swojej działalności korzystają z kredytów bankowych. Wzrost stóp procentowych prowadzić może do 

zwiększenia kosztów odsetkowych i pogorszenia rentowności spółki, co z kolei może znaleźć swoje 

odzwierciedlenie w spadku wartości spółki. 

• Ryzyko prawne 

Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. 

Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie obrotu 

gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów 

papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, w tym dłużnych 

papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny. Należy przy tym podkreślić, że zmiany w systemie 

prawnym mogą mieć charakter nagłego i znaczącego pogorszenia parametrów gospodarczych, 

przyczyniając się do gwałtownych ruchów cen papierów wartościowych na giełdzie lub na rynku, na 

którym są notowane. 

Potencjalnie niekorzystny wpływ na wyniki funduszu mogą mieć ewentualne zmiany w środowisku 

prawnym, a w szczególności zmiany w ustawach regulujących: 

a) funkcjonowanie podmiotów gospodarczych będących przedmiotem inwestycji poszczególnych 

subfunduszy, 

b) funkcjonowanie i opodatkowanie funduszy inwestycyjnych, 

c) funkcjonowanie finansowych inwestorów instytucjonalnych, 

d) opodatkowania zysków z certyfikatów inwestycyjnych, 

e) zasad wyceny aktywów oraz zasad ich powiernictwa. 

 

7. Pozostałe informacje o działalności funduszu 

 

7.1. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone 

sprawozdanie finansowe. 

 

Nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 

 

7.2. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta 

 

Powiązania Funduszu i MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. wynikają z Ustawy o 

Funduszach Inwestycyjnych oraz statutu. Fundusz został utworzony przez Towarzystwo. Towarzystwo, 

jako organ Funduszu, zarządza Funduszem i reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich. Fundusz nie jest 

jednostką zależną od innego podmiotu ani nie posiada jednostek zależnych. 

 

7.3. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników. 

 

Fundusz nie publikował prognoz wyników.  
 

7.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. 

 

Nie dotyczy funduszu 

 

7.5. Zestawienie stanu posiadania certyfikatów inwestycyjnych emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 

zarządzające i nadzorujące emitenta. 

 

Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie posiadają jego certyfikatów inwestycyjnych. 

 

7.6. Objaśnienie wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz 

wierzytelności emitenta. 

 



 
 

 
 
ZARZĄD: Tomasz Czechowicz, Ewa Ogryczak, Tomasz Danis, Maciej Kowalski, Krzysztof Konopiński, Wojciech Marcińczyk.  
SIEDZIBA: Warsaw Spire, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa; tel.: 22 540 73 80, faks: 22 540 73 81;  
                   e-mail: office@mci.eu 
KRS: 0000263112  NIP: 8971719637                Regon: 020345918 

STRONA WWW: WWW.MCI.PL / WWW.PRIVATEEQUITYMANAGERS.PL 
 

11 z 12 

W marcu 2019 r. Zarząd TFI otrzymał informację od kancelarii prawnej zajmującej się sprawą o wezwanie 

do zapłaty przez fundusz MCI.PrivateVentures FIZ o złożeniu przez Invia Group SE (wcześniej Rockaway 

Travel SE) roszczenia do właściwego sądu. Opis dotyczący sprawy został przedstawiony w informacji 

dodatkowej jednostkowego sprawozdania MCI.TechVentures 1.0. 

 

7.7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z 

podmiotami powiązanymi. 

 

Powiązania Funduszu i MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. wynikają z Ustawy o 

Funduszach Inwestycyjnych oraz statutu. Fundusz został utworzony przez Towarzystwo. Towarzystwo, 

jako organ Funduszu, zarządza Funduszem i reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich. Fundusz nie jest 

jednostką zależną od innego podmiotu ani nie posiada jednostek zależnych. 

 

7.8. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 

pożyczki lub udzieleniu gwarancji. 

 

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.: 

- AAW III Sp. z o.o. wobec AMC Capital IV Albatros S.A.R.L. do kwoty 25,5 mln euro maksymalnie do 

dnia 31 grudnia 2024 roku; 

- MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI SKA wobec ABC Data S.A. do wypłaty pożyczki do kwoty 30,0 mln 

zł maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 r. 

- MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI SKA wobec Roseville  Investments Sp. z o.o. do kwoty 155 mln zł 

maksymalnie do dnia 1 stycznia 2025 roku; 

 

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.: 

 

- Morele.net Sp. z o.o. wobec ABC Data S.A. do kwoty 2,5 mln zł, maksymalnie do 12 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia zobowiązań (zobowiązania powstałe do 31.03.2020), 

- Morele.net Sp. z o.o. wobec AB S.A. do kwoty 5,0 mln zł, (bezterminowa), 

- Frisco S.A. wobec Banku Millennium S.A. do kwoty 5,4 mln zł, maksymalnie do 1 października 2020 

roku, 

- Frisco S.A. wobec Eurocash S.A. do kwoty 34,5 mln zł, maksymalnie do dnia 31 lipca 2026 roku 

- Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) wobec mBank S.A. do kwoty 9 mln zł wraz z naliczonymi odsetkami, 

maksymalnie do dnia 20 lutego 2020 roku (wynagrodzenie 2% kwoty poręczenia w skali roku), 

- Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) wobec PKO BP S.A. do kwoty 5 mln zł wraz z naliczonymi odsetkami, 

maksymalnie do dnia 17 października 2024 roku, 

- Touchpoint PR Sp. z o.o. wobec Cannabis medical Canada Sp. z o.o. do kwoty 1 mln zł, do dnia 

uregulowania weksla będącego przedmiotem poręczenia. 

 

Poręczenia udzielone przez fundusz są częścią strategii inwestycyjnych dotyczących spółek portfelowych, 

fundusz nie pobiera wynagrodzenia z tytułu tych poręczeń o ile nie wskazano powyżej. 

 

7.9. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości 

realizacji zobowiązań przez emitenta.  

 

Nie wystąpiły 

 

7.10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 

wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 

Na osiągnięte przez fundusz wyniki będzie miała wpływ przede wszystkim koniunktura na rynku spółek 

technologicznych oraz zachowanie kursów walutowych.  
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W imieniu Funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MCI Capital 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentowane przez: 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Czechowicz                Wojciech Marcińczyk 

Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Danis      Ewa Ogryczak 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Konopiński      Maciej Kowalski 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

 

Warszawa, 30 sierpnia 2019 r. 
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Oświadczenie Zarządu MCI Capital TFI S.A. 

 

Wedle naszej najlepszej wiedzy, półroczne połączone sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures Funduszu 
Inwestycyjnego Zamkniętego („fundusz”) sporządzone za pierwsze półrocze 2019 r. i dane porównywalne 
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową funduszu oraz jego wynik z operacji. 

Sprawozdanie z działalności funduszu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym 
opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz 
Czechowicz 

Wojciech 
Marcińczyk 

Maciej Kowalski Tomasz Danis Ewa Ogryczak Krzysztof Konopiński 
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU  

PÓŁROCZNEGO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 

 

 

Dla Zgromadzenia Inwestorów MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

i Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd półrocznego połączonego sprawozdania finansowego 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, 

Plac Europejski 1, na które składają się: wprowadzenie do półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat, połączony bilans na dzień  

30 czerwca 2019 roku, połączony rachunek wyniku z operacji, połączone zestawienie zmian 

w aktywach netto oraz połączony rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia  

1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku („półroczne połączone sprawozdanie 

finansowe”). 

 

Zakres i format półrocznego połączonego sprawozdania finansowego za okres od dnia  

1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wynika z Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania  

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim („rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych”). 

 

Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., towarzystwa 

zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz, jest odpowiedzialny  

za sporządzenie i przedstawienie półrocznego połączonego sprawozdania finansowego 

Funduszu z wchodzącymi w jego skład subfunduszami: MCI.EuroVentures 1.0 oraz 

MCI.TechVentures 1.0 („Subfundusze”), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi, jak również z wymogami określonymi w rozporządzeniu 

w sprawie informacji bieżących i okresowych. 

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 
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Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji 

finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki („standard”), 

przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób 

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur 

analitycznych oraz innych procedur przeglądu. 

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi 

Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i na skutek tego przegląd nie wystarcza  

do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane  

w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania. 

 

Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło 

naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że półroczne połączone sprawozdanie finansowe  

nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami ustawy  

o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również  

z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych. 

 

Kluczowy biegły rewident 

 

 

 

Marcin Zieliński 

biegły rewident 

nr w rejestrze: 10402 

 

działający w imieniu: 

Ernst & Young Audyt Polska spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

nr na liście firm audytorskich: 130 

 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 roku 
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 

 

Dla Zgromadzenia Inwestorów Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 MCI.PrivateVentures 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Capital 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

(„Subfundusz”) wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, na które składają się: 

zestawienie lokat, bilans na dzień 30 czerwca 2019 roku, rachunek wyniku z operacji, 

zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres  

od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, a także noty objaśniające 

oraz informacja dodatkowa („półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 

 

Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., towarzystwa 

zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny  

za sporządzenie i przedstawienie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa  

o rachunkowości”) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat półrocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas 

przeglądu. 

 

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji 

finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki („standard”), 

przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd półrocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób 

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur 

analitycznych oraz innych procedur przeglądu. 



 
 

2 

 

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi 

Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i na skutek tego przegląd nie wystarcza  

do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane 

w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania. 

 

Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło 

naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 

nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami ustawy 

o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

 

 

 

Kluczowy biegły rewident 

 

 

 

 

Marcin Zieliński 

biegły rewident 

nr w rejestrze: 10402 

 

 

działający w imieniu: 

Ernst & Young Audyt Polska spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

nr na liście firm audytorskich: 130 

 

 

 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 roku 
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 

 

Dla Zgromadzenia Inwestorów Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Capital 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

(”Subfundusz”) wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, na które składają się: 

zestawienie lokat, bilans na dzień 30 czerwca 2019 roku, rachunek wyniku z operacji, 

zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres  

od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, a także noty objaśniające  

oraz informacja dodatkowa („półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 

 

Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., towarzystwa 

zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny  

za sporządzenie i przedstawienie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa  

o rachunkowości”) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat półrocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas 

przeglądu. 

 

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji 

finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki („standard”), 

przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd półrocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób 

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur 

analitycznych oraz innych procedur przeglądu. 



 
 

2 

 

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi 

Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i na skutek tego przegląd nie wystarcza  

do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane 

w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania. 

 

Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło 

naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 

nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami ustawy 

o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

 

 

 

Kluczowy biegły rewident 
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biegły rewident 
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