Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.

Pismo Prezesa Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników First Priyate Equity
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

SzanowniPaństwo,

Prezentujemy Państwu roczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów
Niepublicznych (Fundusz) za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Na31 grudnia2016r., aktywa Funduszuwynosiły 67.288 tyś. zt, a liczbacertyfikatówinwestycyjnychwszystkichserii 57 067. W
dniu 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosiła 1 179, 11 z\. W okresie od 1
stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stopa zwrotu w ujęciu rocznym wynosiła -18, 94 %.
W roku 2016 Fundusz przeprowadził trzy wykupy certyfikatów inwestycyjnych (na dzień 31 marca 201G roku, 30 czerwca 2016

roku oraz 31 grudnia2016) nałączną kwotę23.953 tyś. złotych.
Opis najważniejszych czynników i wydarzeń, które wpłynęły na osiągniętą stopę zwrotu prezentujemy Państwu w Sprawozdaniu
z działalności Funduszu.

Zachęcamdozapoznaniasięz przygotowanymsprawozdaniem,pozostającz poważaniem,

Krzy

f M^d^ęla
Zarządu

FIRST PRIYATE EOUITC FUNDUSZ INWEST>'CYJNYZAMKNIĘPi'AKTWVÓWNIEPUBLICZNYCH

Warszawa, 31 marca 2017 roku

OŚWIADCZENIEZARZĄDU

Zgodniez przepisami ustawy o rachunkowościz dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2016 roku, póz. 1047, z
późniejszymizmianami) orazrozporządzeniem Ministra Finansówz dnia24grudnia2007rokuw sprawieszczególnych
zasad rachunkowościfunduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 roku, nr 249, poz.1859) Zarząd Origin Towarzystwa

Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia roczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego AktywówNiepublicznych (Fundusz), sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które
obejmuje:

1. Wprowadzeniedo sprawozdaniafinansowego,

2. ZestawienielokatFunduszuwedług stanunadzień31 grudnia2016 r.wykazującelokatyw wysokości
63 250 tyś. zł,

3. Bilans Funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości
67. 288 tyś. zł,

4. Rachunekwynikuz operacjiFunduszuza okres od 1 stycznia2016r. do 31 grudnia2016 r. wykazujący
ujemnywynikz operacjiw kwocie 19 120tyś. zł,

5. Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

wykazującezmniejszenieaktywównettow okresiesprawozdawczymw wysokości43073tyś.zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
wykazującyzmniejszenie stanuśrodkówpieniężnychw kwocie29604tyś.zł,
7.

Noty objaśniające,

8.

Informację dodatkową.

Wedle najlepszej wiedzyZarząduOriginTowarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. rocznesprawozdaniefinansowe
oraz dane porównywalne zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Funduszu za rok 2016 zostały sporządzone

zgodniez obowiązującymizasadami rachunkowości i odzwierciedlająw sposóbprawdziwy, rzetelny i jasnysytuację
majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik z operacji Funduszu. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy
obrazrozwoju, osiągnięćorazsytuacjiFunduszuw roku2016,w tymopispodstawowychryzyki zagrożeń.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2016 został wybranyzgodniez przepisami prawa. Podmiotten oraz biegli rewidenci dokonujący badania
rocznego sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne dowydania bezstronnej i niezależnej opinii z
badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
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AKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH
FIRSTPRIYAJEEOUITYFUNDUSZINWESTYCYJNYZAMKNIĘT*'

WPROWADZENIE

1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

FirstPrivate EquityFunduszInwestycyjny ZamkniętyAktywówNiepublicznych.

W dniu 11 października 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy dokonał wpisu Imestor

LevaragedBuyOutFunduszuInwestycyjnegoZamkniętegoAktywówNiepublicznychdoRejestruFunduszyInwestycyjnychpod
numerem RFI'327.Funduszrozpoczął działalność dnia17. 10.2007r. Od15grudnia2010r.do9 lipca2015r. Funduszdziałał

podnazwąIrwestorPrivateEquityFunduszInwestycyjnyZamkniętyAktywówNiepublicznych,w skrócieIrwestorPEFIZ.Od10
lipca 2015 r. Fundusz działa pod nazwąFirst Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AktywówNiepublicznych, w
skrócieFirstPrivateEquityFIZAktywówNiepublicznych.Czastrwaniafunduszujestnieograniczony. FunduszjestFunduszem
InwestycyjnymZamkniętymemitującympublicznecertyfikatyinwestycyjne.

2) CEL INWESTYCYJNY, SPECJALIZACJA FUNDUSZU l STOSOWANE OGRANICZENIA
INWESTyCYJNE

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu
dokonywanych w papierywartościowe i inneprawamajątkowe. Funduszniegwarantuje osiągnięciaceluinwestycyjnego.
Ograniczeniainwestycyjne:

l. Politykainwestycyjnai kryteriadoborulokat:
1. Fundusz może inwestowaćw lokaty przewidziane w Statucie, w tym:

a)akcjei obligacjespółek akcyjnychi komandytowaakcyjnych,

b)udziały i obligacjespółek z ograniczonąodpowiedzialnością- podwarunkiem,żesązbywalne.
2. Funduszmożeponadtoinwestowaćw następującerodzajelokat:
a)wierzytelności, z wyjątkiemwieizytelności wobecosóbfizycznych,
b) waluty,

c)wystandaryzowane instrumenty pochodne, którychbazęstanowiąkursywalut,

d)papierywartościoweemitowane, poręczanelubgwarantowaneprzezSkarbPaństwai NarodowyBankPolski, państwa
należącedoOECDalbomiędzynarodoweinstytucjefinansowe,któ^chczłonkiemjestRzeczpospolitaPolskalub,conajmniej

jednoz państwnależącychdoOECD,

e) instrumenty rynku pieniężnego- podwarunkiem, żesązbywalne.

3. Funduszmożelokowaćaktywaw jednostkiuczestnictwalubcertyfikatyinwestycyjnefunduszyinwestycyjnych lubw tytuły
uczestnictwaemitowaneprzezinstytucjewspólnegoinwestowania,mającesiedzibęzagranicą.

4.Funduszmożelokowaćaktywaw depozytyw bankachkrajowych, bankachzagranicznych lubw instytucjach kredytowych.
5.Funduszmożezaciągaćpożyczkii kredytyw bankachkrajowych, instytucjach kredytowych lubbankachzagranicznych, oraz
dokonywaćemisji obligacji.

6.Funduszmożeudzielaćpożyczekpieniężnych,poręczeńlubgwarancji.

7, Podstawądoboru doportfela lokat, o którychmowaw ust. 1.jest analizafundamentalna orazocenatrendówrynkowych.
Funduszbędzieposzukiwał lokat,którerokująśrednio lubdługoterminowy wzrostwartości.W ocenieistotneznaczeniebędą

miały analizyhistorycznychi prognozowanychsprawozdańfinansowychz uwzględnieniempotencjału wzrostuwartościdanej
spółkilubposiadanychprzezspółkęaktywów.Wśródelementówanalizyistotnebędąocenyproduktuoferowanegopizezdaną
spółkę,jejkadryzarządzającej,aktywów,pozycjirynkowej,siecidystrybucji,ogólnychperspektywrozwoju,możliwościprzejęcia
lubrestrukturyzacji, a takżeryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.

S^Funduszmożelokowaćaktywaw papierywartościoweemitowane, poręczanelubgwarantowaneprzezSkarbPaństwa i
Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest

Rzeczpospolita Polskalubconajmniejjednoz państwnależącychdoOECD,instrumenty rynkupieniężnego,depozyty w
bankachkrajowych, bankachzagranicznychlubw instytucjach kredytowych, orazwaluty, w celuzapewnieniapłynności i
sprawnegozarządzaniaportfelemFunduszu.

9'. Funduszmożelokowaćaktywaw jednostki uczestnictwa lubcertyfikaty inwestycyjnefunduszyinwestycyjnych lubtytuły
uczestnictwa emitowane pizezinstytucje wspólnego inwestowania mającesiedzibęzagranicąw celuzwiększeniastopyzwrotu

i dywersyfikacji lokatdziękiuzyskaniu dostępu dospecyficznych klasaktywów.Podstawądoborujednostek uczestnictwa lub
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certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego
inwestowaniamającesiedzibęzagranicąbędązasadyi cel polityki inwestycyjnej, rodzajei kryteriadoborulokatorazwyniki
osiąganeprzezdanyfunduszinwestycyjnylubinstytucjęwspólnegoinwestowania.

10.W przypadku instrumentów pochodnych, którychcenazależybezpośrednio lubpośrednio od cenyrynkowej walutobcych
Fundusz będzie brał pod uwagęw jakiej walucie denominowane sąAktywa Funduszu. Fundusz może zajmować pozycje w
instrumentach pochodnych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych, umożliwiające
zabezpieczeniefyzykakursowegoAktywówFunduszu.

11.W przypadkuinstrumentówpochodnych, którychbazęstanowiąuznaneindeksyFunduszbędziebrał poduwagęryzyko
systematyczne Aktywów Funduszu związane z sytuacją rynkową. Fundusz może zajmować pozycje w instrumentach
pochodnych, których bazę stanowią uznane indeksy, umożliwiające zabezpieczenie ryzyka systematycznego Aktywów
Funduszuzwiązanegoz sytuacjąrynkową.

12. Fundusz może zaciągać pożyczki i kredyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych,

orazdokonywaćemisji obligacji,w celuzwiększeniastopyzwrotuz realizowanychprojektówinwestycyjnych i zapewnienia
płynności orazsprawnegozarządzaniaportfelemFunduszu.

13. Funduszmoże lokowaćaktywaw wierzytelności orazudzielaćpożyczekpieniężnych, poręczeńlub gwarancji. Fundusz

może udzielaćpożyczek, poręczeńi gwarancji podmiotom biorącym udział w transakcjach, którychcelem jestdokonywanie
lokat, o których'mowa w ust. 1,w związkuz dokonywaniem tychlokat. Funduszudzielapożyczek, poręczeńi gwarancjiprzy
uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu. Funduszmożeudzielaćpożyczek, poręczeńi gwarancjiwyłącznie podmiotom,
którenieznajdująsięw stanieupadłości lublikwidacji.Zasadyspłaty udzielanychpożyczekwynikajązestrukturytransakcji,
którychcelemjestdokonywanie lokat,o którychmowaw ust. 1.Pożyczki, poręczeniai gwarancje mogązostaćudzielone na
okresniedłuższy niżokresposiadaniaprzezFunduszlokaty, o którejmowaw ust. 1,w związkuz którązostały udzielone.

Pożyczki, poręczeniai gwarancjemogązostaćudzielonejeżeliwartośćzabezpieczeniabędzierówna,co najmniej 20%

wartościpożyczonych środkówlubporęczonej albogwarantowanej sumy.Zabezpieczeniem możebyćkażdeprawomktórego
Fundusz'może się zaspokoić, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej Funduszu oraz dopuszczalnych lokat Funduszu.

Pożyczkobiorcajest obowiązanyumożliwićFunduszowipodejmowanie czynnościzwiązanychz ocenąsytuacji finansowej i
gospodarczej pożyczkobiorcyorazkontrolęwykorzystaniai spłaty pożyczki.

U. 'Fundusz'nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował, z wyjątkiem wykupu certyfikatów

inwestycyjnych.

Rodzaje i dywersyfikacja lokat Funduszu:

1.Funduszjakofunduszzamkniętyaktywówniepublicznychtokujeconajmniej80%wartościswoichAktywóww aktywainne
niż:

1) papierywartościowebędąceprzedmiotem publicznej oferty lub papierywartościowedopuszczonedo obrotuna rynku

regulowanym, chybażepapierywartościowe stały sięprzedmiotem publicznej ofertylubzostały dopuszczone doobrotu na
rynku regulowanym po ichnabyciu przez Fundusz,

2)instrumentyrynkupieniężnego,chybażezostaływyemitowaneprzezspółkiniepubliczne,którychakcjelubudziaływchodzą
w skład portfelainwestycyjnegoFunduszu.

2. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przezjeden podmiot, wierzytelności wobectego

podmiotui udziaływ tympodmiocieniemogąstanowićłączniewięcejniż20%wartościAktywówFunduszeOgraniczeniatego
niestosuje siędopapierówwartościowych emitowanych, poręczonych lubgwarantowanych przezSkarbPaństwa,Narodowy
BankPolski,pańsfwanależącedoOECDalbomiędzynarodoweinstytucjefinansowe,którychczłonkiem jestRzeczpospolita
Polska lubconajmniejjednoz państwnależących doOECD.Fundusz, obejmując papierywartościowe w wykonaniu umowy o
subemisjęinwestycyjną, niemożenaruszyćograniczeń,o którychmowaw zdaniupierwszym.

3.Walutaobcajednegopaństwalubeuroniemożestanowićwięcejniż20%wartościAktywówFunduszu,z zastrzeżeniem,że

przystosowaniu powyższegolimitu Funduszjestobowiązanyuwzględniaćwartośćwalutstanowiącychbazęinstrumentów
pochodnych.

4.Funduszmożelokowaćnie^ęcejniż20%wartościAktywówFunduszuwjednostki uczestnictwa lubcertyfikaty inwestycyjne

funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibęza

5. Depozytyw jednym bankukrajowym, bankuzagranicznymlubinstytucjikredytowejniemogąstanowo^ęcejniż20%
wartościAktywówFunduszu.
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6. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i
kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub
kredytu. Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości Aktywów Netto Funduszu na
dzieńpoprzedzającydzieńpodjęciaprzezZgromadzenieInwestorów
uchwały o emisji obligacji, W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji

obligacji nie może przekraczać 75% wartości Aktywów Netto Funduszu. Emisja obligacji przez Fundusz może nastąpić
wyłącznie w trybie przewidzianymw Ustawieo ofercie publicznej.
7. Fundusz może udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50% wartości AktywówFunduszu, z tym że
wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Funduszu.
8. Fundusz może udzielać poręczeń lub gwarancji do wysokości nie \wyższej niż 50% wartości Aktywów Funduszu, z tym że
wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości
AktywówFunduszu.

9. Wartość pozycji wynikających ze wszystkich nabytych lub sprzedanych instrumentów pochodnych, których cena zależy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych stanowi nie więcej niż 100% Aktywów Funduszu.

10. Wartośćpozycji wynikającychze wszystkichnabytych lub sprzedanych instrumentówpochodnych, których bazęstanowią
uznane indeksy, stanowi nie więcej niż 100% Aktywów Funduszu.

11.Wartośćpozycjiwynikającychz nabytychlub sprzedanychinstrumentówpochodnych,którychcenazależybezpośredniotub
pośrednio od ceny rynkowej walut obcych, lub których bazę stanowią uznane indeksy, obliczana jest jako suma wartości
bezwzględnychpozycji w poszczególnych instrumentach pochodnych, określonych w ten sposób, ie od wartości zajętych
pozycji długich odejmuje sięwartość zajmowanych pozycji krótkich w danym

instrumencie pochodnym. Do określenia maksymalnego poziomu zaangażowania wartość pozycji wynikających z nabytych lub
sprzedanych instrumentów pochodnych uwzględniana jest w wysokości z chwili ich nabycia.
12. Rodzaje ryzykzwiązanychz instrumentami pochodnymi:

a) ryzyko rynkowe związaneze zmiennością notowań instrumentówpochodnych - zaangażowanieFunduszuw instmmenty
pochodnepowoduje,że ryzykotowystępuje,a Funduszpodejmujejew celuzabezpieczeniaryzyka,
b) ryzyko rozliczenia transakcji - Fundusz będzie inwestował wyłącznie w wystandaryzowane instrumenty pochodne, gdzie
rozliczenie transakcji jest gwarantowane przez izby rozrachunkowe poszczególnych rynków,

c) ryzyko płynności instrumentów pochodnych - Fundusz ogranicza ryzyko płynności poprzez lokowanie Aktywów przede
wszystkimnarynkachinstrumentówpochodnychcharakteryzującychsiędużąpłynnością,
d) ryzyko niedopasowania wyceny instrumentu bazowego i pochodnego - występuje głównie w przypadku niedopasowania
instrumentu bazowego i pochodnego, Fundusz ogranicza je poprzez jak najlepsze dopasowanie instrumentu bazowego i
pochodnego.

3)

FIRMĄ SIEDZIBAl ADRES TOWARZYSTWA

Firma:

OriginTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

Origin TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294964.

Podmiotem posiadającym 100% akcji Towarzystwa na dzień31 grudnia 2016 roku była spotkaWarsaw Equity Im/estments Sp.
z o. o. ("WEI"), której podmiotem dominującym jest spółka Warsaw Equity Management SA W dniu 5 sierpnia 2016 r.
Towarzystwo otrzymało informację od WEI o zbyciu wszystkich akcji Towarzystwa w dniu 22 lipca 2016 r. Na dzień26 sierpnia
2016 r. Towarzystwo nie posiada pełnych informacji o aktualnym stanie akcjonariatu.

Do19października2016TFIdziałało pod nazwąWarsawEquityTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A.
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}

4)

OKRES SPRAWOZDAWCZY l DZIEŃBILANSOWY

Prezentowane sprawozdaniefinansowe obejmuje okres sprawozdawczyod 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Dniembilansowymjest dzień31 grudnia2016 roku. Daneporównywalneobejmująokresrocznyod 1 stycznia2015roku do31
grudnia 2015.

5) KONTYNUACJADZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się
przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu Origin TFI S.A. nie

występująokolicznościwskazującena zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu. Na dzieńsporządzeniasprawozdania
finansowego niewystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych.
6) PODMIOT, KTÓRYPRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podmiotemuprawnionymdo przeprowadzeniabadaniasprawozdaniafinansowegoFirst Private Equity FunduszInwestycyjny
ZamkniętyAktywówNiepublicznychzaokresod1 stycznia2016rokudo31 grudnia2016rokujestEmst& YoungAudytPolska
spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąspółka komandytowaz siedzibąw Warszawie,RondoONZ1.

7) WSKAZANIESERIICERTfFIKATÓWINWESTCCYJNYCH,CECH ICH RÓŻNIĄCYCH,EMISJIORAZWSKAZANIE
RYNKU NA KTÓRYMNOTOWANE SĄCERTCFIKAFf INWESTYCYJNE

Funduszwyemitował dodnia31. 12.2016dziewięćseriicertyfikatówinwestycyjnych,którajest przedmiotemobrotunaGiełdzie
PapierówWartościowych w Warszawę pod numerem ISIN- PLINYLB00047.

WszystkieCertyfikatyInwestycyjnereprezentująjednakoweprawamajątkowe.

Seria

jednostkowacena emisyjna

data emisji

seria A

1 000,00

11. 10. 2007*

seria B

1 141,69

30.01.2009

seria C

1 208,03

21. 10.2009

seria D

1456, 10

08. 02. 2011

seria E

1491, 16

01. 04. 2011

seria F

1 524,58

25, 05. 2011

seria G

1 585, 12

16. 08.2011

seria H

1 490, 06

08. 11. 2011

seria l

1 478,41

07. 02.2012

*-dzieńwpisudo rejestru funduszyinwestycyjnych
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WYBRANE DANE FINANSOWE
l. P chód z lokat
II. Kosz funduszu netto
III. Prz chód z lokat netto
IV. Zrealizowane z ski strat ze zb da lokat
V. Niezrealizowane z ski strat z w cen lokat
VI. W nik z o eraci
YII. Zobowi zania

VIII. Akt a
IX. Akt a netto
X. Liczba zare'estrowan ch ce

201S-12-31

2016-12-31

^
4508
3788
720
-7013
-12 827
-19 120
12169
79457
67288

Wartośćwyrażona
wEURO

1030
866
165
-1603
-2931
-4370
2751
17960
15210

Wartość
6872
5209
1663
14199
-26 675
-10813
35673
146 034

110361

Wartość^wyrażona
wEURO

1642
1245
397
3393
-6374
-2584
8371
34268
25897

ikatów inwes c 'n ch

75865

57067

A

XI. Wartośćak
ów netto na ce ikatinwes c'n
Cert ikat inwes c 'n bez odziału na serie
XII.
nik z o erac'i na cert ikat
Ce ikat inwest 'n bez odziału na serie

1 179. 11

26653

1 454,70

34136

-335,05

-7657

-142, 53

-3406

EURONBP 252/A/NBP/2016z dnia 2016-12-30

4,4240

ŚREDNI KURS EURO NBP od 2016-01-01 do 2016-12-31

4, 37S7

EURO NBP 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31

4, 2615

ŚREDNIKURS EURO NBP od 2015-01-01 do 2015-12-31

4, 1848

FIRST PRIYATE EQUITif FUNDUSZ INWESPi'CYJNYZAMKNIĘTAAKPiWÓWNIEPUBLICZNYCH

2016-12-31

TABELA GŁÓWNA
SKŁADNIKILOKAT
Ak e
Warrant subsk
Prawa do akci
Prawa boru
Kwit

Wartość wg ceny
nabycia w tyś.

Wartość wg wyceny

na dzień bilansowy
w

s.

Procentowy udział
w aktywach ogółem

Wartość wg ceny
nabycia w tyś.

2015-12-31
Wartośćwg wyceny
na dzieńbilansowy
w

s.

Procentowyudział
w aktywachogółem

59621

47446

59,7Wo

38815

43501

29, 79%

30032

15804

19, 89%

7827

4894

3, 35%

59503

52032

35, 63%

106145

100 427

68, 77%

c ne

de oz towe

Lis zastawne
Dłużne a ie wartościowe
Instrument
ochodne

Udziały w s Olkachz o raniczon od owiedzialności
Jednostki uczestnictwa
Cert ikat inwes
ne

Tytuły uczestnictwaemitowanepizezinstytucjewspólnegoinwestowaniamające
siedzib za rani

Wierz elności
Weksle
De oz

Walut
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Suma:

89653

63250

79 60%

Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać siędo Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat

przedstawia instrumenty pochodne, które na dzieńbilansowy miały dodatniąlub ujemnąwycenę. Instrumenty pochodne, którena dzieńbilansowy miały ujemną wycenęsąw Bilansie ujmowane w
części Zobowiązania.
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TABELAUZUPEŁNIAJĄCA
AKCJE
Ak
Ak

n
n

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby

M

emitenta

nekniere ulowan
nekre ulowan

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)
Nienotowane na ak

n

Aktywny rynek
regulowany

STONEMASTERS.A. (-)
SYGNAZS.A. (-)
KUŹNIAJAWOR SA (-)

Nienotowane na

ak
n m nku
Nienotowane na
ak
n m nku
Nienotowane na
akt n m nku
Nienotowane na
akt n m nku

WARTOŚCIOWYCH

WINDFARMHOLDINGSLTD

WINDFARMHLSP.

Z 0.0.

15, 92%

12998

12649

15, 92%

670 000

Polska

46623

34797

43. 79%

Nie dotyczy

442 477

Polska

12000

15688

19, 74%

Nie dotyczy

1 035 450

Polska

5998

4322

5,44%

Nie dotyczy

1 960

Polska

14264

3415

4, 30%

Nie dotyczy

4015000

Polska

TABELAUZUPEŁNIAJĄCA
Nazwa spółki

12649

W WARSZAWIE

Suma:

Udziały w spółkach z ograniczoną
od owiedzialności

12998
GIEŁDAPAPIERÓW

ku

CB S.A. (-)

w^oś^ry w^^s ''"^^"^
aktywach ogółem
Wartość wg ceny
nabyciaw tyś.

Siedzibaspółki

Kraj siedzibyspółki

14361

11372

14, 31%

59621

47446

59.71%

Wartoś^ceny w:^ć^^c^y Procentowyudział w

Liczba

nabyciaw tyś.

"-"Ł"^u"a"iiu">

aktywachogółem

201 000

7320

Polska

26843

4755

5020

Polska

6732

17957

10784

13, 57%

30032

15804

19, 89%

NIKOZJA

Cypr

MIKOŁÓW

ENERGOSYNERGIA
ENERGOSYNERGIATECHNOLOGIESP. Z 0.0.

TECHNOLOGIESP.

6, 32%

Z 0. 0.
ANDORIA-MOT SP. Z 0. 0.
Suma:

ANDORIA-MOTSP. Z ANDRYCHÓW
0. 0.

FIRSTPRIYATEECiUITł' FUNDUSZINWESTyCYJNYZAMKNIĘTAAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH

BILANS
l. Ak a
1 Środki ieni żne i ich ekwiwalen

2 Należności
3 Transakce rz zobowi zaniu si dru le' stron do odku u
4 Składniki lokat notowane na ak
n m nku, w t m:
-dłużne a ie wartościowe
5 Składniki lokat nienotowane na ak
n m nku, w m:
-dłużne a ie wartościowe
6 Nieruchomości
7 Pozostałe ak a
II. Zębowi zania

III. Ak
a netto l - II
IV. Ka itał funduszu
1 Ka itat
acon
2 Ka itaf
acon wielkość u'emna
V. Dochód za
mane
1 Zakumulowane, nierozd s onowane

chód z lokat netto

2 Zakumulowan . nierozd s onowan zrealizowan z sk strata ze zb cia lokat
VI. Wzrost s adek wartości lokat w odniesieniu doceń nab da
VII. Ka Itał funduszu i zakumulowali
nik z o erac'i IV+V+/-VI
Liczba zare-estrowan ch ce
ikatów inwest c . n ch w odziale na serie
A

Wartość ak

ównetto na ce

ikat Inwes c 'n

Ce
ikat Inwes c n bez odzialu na serie
Przewie)
ana liczba ce
katów inwes c 'n ch

2016-12-31
79457
15836
371

2015-12. 31

146 034
45440
167

12648

17852

50601

82575

12169
67288
75163
161 226
-86 063
18527
-10 800

29327
-26 402
67288
57067
57067

1 179,11
1 179, 11
57067

35673
110361
99116
161 226
-62110
24820
-11 520
36340
-13 676
110361
75865
75865
1 454 70
1 454 70

75865

l;7 nfi7

75865

1 179, 11

145470

FIRSTPRIYATE EOUITi' FUNDUSZ INWESTYCYJNYZAMKNIĘTYAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
l. Pn. chód z lokat
D idend i inne udział w z skach
Prz chód odsetkowe
Prz chód zwi zane z osiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursów ch
Pozostałe
II. Kos
funduszu
W na rodzenie dla Towarz stwa
W na rodzenie dla odmiotów rowadz c ch d st buc'
O at dla de oz ariusza
O a zwi zane z rowadzeniem re'estru akt ów
O at za zezwolenia oraz re'estrac 'ne
Ushj i w zakresie rachunkowości

od 2016-01-01

od 2015-01-01

do 2016-12-31
4508
621
3887

do2016. 12.31
6872
1221
5651

3788
2870

5209
4539

78
22

78
33

201

196

556

348

1

1

60

14

3788

5209

720
19840
-7013

1663
-12476
14199

12827
296
19120

-26 675
-1
-10813

33505

-142, 53

335, 05

-142, 53

Uslu i w zakresie żarz dzaniaakt amifunduszu
Usłu i rawne
Usłu i w dawnicze. w m oli raficzne
Koszt odsetkowe
Kosz zwi zane z osiadaniem nieruchomości
U'emne saldo różnic kursów ch
Pozostałe
III. Kos
ok
ane rzeź towarz stwo

IV. Koszt funduszu netto 11-111
V. P chód z lokat netto 1-IV
VI. Zreallzowan

i niezrealizowan

z sk strata

Cfe<:9S:{rt!trivCiVi-rp!t!^c'lx-ti^r'*i -

.

ost (soadek) niezrealizowaneao

"SL \WiQ]'S'^

zysku (stratyrz

w t m:

*M ^[li LIk^AUJ '

liTI'>'W*f:5VWWfVQS'f^9[ryfi
. ^I^fWS iKI*HlrtDL

Łyyjl^lD Iflr-^łj *i-it=wir *jrA'j *EL*EJ^^
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od 2016-01-01 do 2016-12-31

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
l. Zmiana wartości akt

Od 2015-01-01 do 2015. 12-31

ów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
s rawozdawcze o
2. W nik z o erac'i za okres s rawozdawcz
a rz chód z lokat netto
b zrealizowan z sk strata ze zb cia lokat
c wzrost s adek niezrealizowane o z sku stra z
cen lokat
3. Zmiana w akt ach netto z
ulu
niku z o eraci
4. D st buc'a dochodów rz chodów funduszu razem :
a z rz chodówz lokat netto
b ze zrealizowane o z sku ze zb cia lokat
c z rz chodów ze zb cia lokat
5. Zmian w ka itale w okresie s rawozdawcz m razem
a zmiana ka itafu w acone o owi kszenie ka itału
b zmiana ka itafu
tacone o zmnie'szenie ka italu
6. Ł czna zmiana ak
ów netto w okresie s rawozdawcz m 3-4+-5
7. Wartość ak
ów netto na koniec okresu s rawozdawcze o
8. Średnia wartość ak
ów netto w okresie s rawozdawcz m
II. Zmiana liczb ce fikatówinwes c "n ch

110361

155 675

-19120
720
-7013
-12827
-19 120

-10813
1 663
14199
-26 675
-10813

-23 953

-34 501

-23 953
-43073
67288
95531

-34 501
-45314
110361
151 172

18798
-18798

23717
-23 717

116881
59814
57067

116881
41 016
75865

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym
w odziale na serie
Cert ikat inwes
'n bez odzialu na serie
Liczba dań ch cert katów inwes c 'n ch

Liczbaw ku ion ch cert ikatówinwes c 'n ch
Saldo zmian

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku
działalności funduszu w odziale na serie
Ce
ikat inwest c 'n bez odziału na serie
Liczba w dań ch ce fikatów inwes c 'n ch
Liczba ku ion ch cert ikatów inwest c 'n ch
Saldo zmian
3. Przewid ana liczba cert ikatów inwes c "n ch
Ce ikat inwes c 'n bez odziału na serie
III. Zmiana wartości ak
ów netto na ce fikatinwes

Wartość

c "n

Data

57 067
cen

Wartość

Data

75 865
cen

1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec
o rzednie o okresu s rawozdawcze o *

Cert ikatinwes c'n bez odziatu na serie
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego
okresu s rawozdawcze o
Cert ikat inwes c 'n bez odzialu na serie

1454.70

2015-12-31

1 563,29

2014-12-31

1 179, 11

2016-12-31

1454, 70

2015-12-31

3. Procentowa zmiana wartości aktywów netta na certyfikat inwestycyjny
w okresie s rawozdawcz m **
Cert ikat inwes c 'n bez odziału na serie

-695

-1894

4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
s rawozdawcz m i data w cen
Cert ikat inwes c 'n bez odziatu na serie

117911

2016-12-31

145470

2015-12-31

1 405,46

2016-03-31

159567

2015-03-31

1 179, 11

2016-12-31

1 454, 70

2015-12-31

5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w
okresie s rawozdawcz m i data w cen
Cert ikat inwes c 'n bez odzialu na serie

6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny
w okresie s rawozdawcz m i data
cen
Cert ikat inwes c 'n bez odziatu na serie
Rozwodniona wartość ak
ów netto na ce ikat inwest c 'n
Cert ikatinwes c'n bez odziatu na serie

akt

ów netto, w

** :

W na rodzenie dla Towarz stwa
W a rodzenie dla odmiotów rowadz c ch d st buc
O at dla de o
ariusza

O at zwi zane z rowadzeniem re' stru akt ów
Uslu i w zakresie rachunkowości
Usfu i w zakresie żarz dzania ak

1 454,70

1 179, 11

IV.Procentowyudział kosztówfunduszuw średniejwartości

3, 97%

3,45%

3, 00%

3, 00%

008%
002%
0.21%

0, 05%
0, 02%
0, 13%

ami funduszu

(*) Dlafunduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwsząwartością odniesienia jest wartość
nominalna.

(") Dane prezentowane w ujęciu rocznym.
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH
A. Prze

środków

ieni zn ch z działalności o erac

ne

1-11

l. W
Z

ulu osiadań ch lokat

Z t ulu zb cia składników lokat

od 2016-01-01

od 2015-01-01

do2016.12.31
17399

do2015. 12. 31
43227
1824
41385
18

4243

5338

3309

46B7

79

79

23

33

206

209

566

319

60
-47003

31

Pozostałe

II. W datki
Z

uhi osiadań

37889

21642
727
20915

h lokat

Z łutu nab da składników lokat
Z t ulu w
acone ów na rodzenia dla towarz stwa
Z
uhiw acone o
na rodzenia dla odmiotów rowadz c ch d st buc
Z t ulu o łat dla de oz tariusza
Z t tuhi o łat zwi zań ch z rowadzeniem reestru ak
ów funduszu
Z ulu o łat za zezwolenia oraz o lat re'estrac 'n ch
Z tulu usłu w zakresie rachunkowości
Z tuhj usfu w zakresie żarz dzania ak
ami
Z tulu ustu
rawn ch
Z tulu osiadania nieruchomości
Pozostałe
B. Prze
środków leni zn ch z działalności finansowe 1-11

l. W
Z
Z
Z
Z

ułu zb cia 'ednostek uczestnictwa albo w dania ce
tufu zad ni ch kred ów
ulu zad ni ch oż czek
ulu s
udzieleń h oż czek

ikatów inwes c 'n ch

Odsetki
Pozostałe

II. W datki
Z t ułu odku ienia ednostek uczestnictwa albo w ku ienla ce
Z t ulu s lat zaci ni ch kred tów
Zt
Z
Z
Z

47003
ikatów inwest c n ch

47003

ufu s lat zaci ni ch oż czek
lutu
emitowan ch obli aci
ulu w łat
rz chodów
ulu udzieleń ch oż czek

Odsełki
Pozostałe

C. Skutki zmian kursów

mian środków ieni zn ch i ekwiwalentówśrodków ieni zn ch

D. Zmiana stanu środków ieni zn ch netto A+-B

E. rodki pieniężna i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu
s rawozdawcze o

F. rodki pieniężnei ekwiwalentyśrodkówpieniężnychna koniecokresu sprawozdawczego
E+/-D

-29 604

37889

45440

7551

15B36

45440
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NOTANR 1 - POLITYKARACHUNKOWOŚCI
l.

PROWADZENIEKSIĄG
ł.

Zasadyogólne

1. 1. Podstawowezasady ewidencji
1. 1. 1. Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu prowadzona jest w oparciu o obowiązujące
ustawy i rozporządzeniaa w szczególności:
1. 1. 1. 1. Ustawa o rachunkowościz 29 września 1994 (Dz.U. 2013.330 z późn.zm.)
1. 1. 1. 2. Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 24. 12. 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowościfunduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, póz. 1859).

1. 1.2. Księgiprowadzonesąwjęzykui waluciepolskiej, chybaże co innego określaStatut Funduszu.
1. 1. 3. W dniu wyceny aktywa wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów aktywów,

zobowiązań, kursów, cen i wartości z dnia wyceny. Statut Funduszu określa godzinę, na którą
pobiera się ostatnie dostępne kursy w dniu wyceny.

1.2. Ujęciew księgach
1. 2. 1. Nabyte papiery wartościowe i nabyte jednostki uczestnictwa ujmuje się w księgach w cenie nabycia.

1.2.2. Nabyte papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa ujmuje się w księgach na podstawie
potwierdzenia zawarcia transakcji wystawionego przez kontrpartnera, w dacie zawarcia umowy, z
wyjątkiem nieterminowego otrzymania potwierdzenia przez Księgowość i Depozytariusza.
1. 2. 3. W przypadku zgodności dokumentów transakcja księgowana jest zgodnie z warunkami określonymi w

punktach powyższych, przy czym decyduje data i godzina otrzymania kompletu prawidłowo
wystawionych dokumentów (potwierdzenie zawarcia transakcji oraz zlecenie wystawione przez
Towarzystwo, o ile Towarzystwo, zgodnie z ustaleniami dostarcza zlecenia dla określonego typu
transakcji).

1. 2.4. Pozostałe zapisy w księgach z dowodów księgowych ujmowane są niezwłocznie po uzyskaniu, chyba
że zasady wyceny poszczególnych typów instrumentów finansowych określają moment ujęcia
zdarzeniainaczej.

1.2.5. W przypadku, gdy jednego dnia wprowadzonezostają do ksiąg transakcje zbycia i nabycia danego
składnika lokat, ujmuje sięw pierwszej kolejności nabycieposiadanegoskładnika.
1.2.6. Dłużne papiery wartościowedenominowanew walutach obcych ujmuje sięw księgachw walucie, w
której są notowane na rynku głównym oraz przelicza się na walutę, w której wyceniane są aktywa,
według ostatniego dostępnegokursu średniegoNBPdla danej walutyz dniawyceny. Do celówujęcia
transakcji w księgachstosowanyjest średnikurs NBPogłaszany przez NBP.
1.3. Zasadywycenyskładników lokat notowanychna aktywnym rynku:
1.3, 1. Wartośćgodziwąskładników lokat notowanychna aktywnym rynku, jeżeli DzieńWycenyjest zwykłym
dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się według ostatniego dostępnego w
momenciedokonywaniawycenykursu ustalonego na aktywnym rynku w DniuWyceny.
1. 3. 2. Jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku (głównym) organizowana jest sesja fixingowa, to do
wycenyskładnika lokat Funduszkorzystaz kursu ostatniegofbdnguw danymdniu.
1. 3. 3. W przypadku składników lokat będących przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku,
wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym, ustalanym zgodnie z zapisami Statutu.
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1.3.4. W przypadku, gdy przez badany miesiąc kalendarzowy na aktywnym rynku nie byt dostępny kurs
transakcyjny (lub fixingowy) lub niedostępna była regularnie informacja o ofertach kupna sprzedaży,
to uznaje się, że dla danego składnika lokat dany rynek przestał być aktywny, oraz w przypadku
dłużnych papierów wartościowych zaczyna stosować się zasady jak dla papierów wartościowych
nienotowanych na aktywnym rynku, a za cenę nabycia przyjmuje się wartość wynikającą z ksiąg
rachunkowych, tj. ostatnią cenę rynkową tego papieru.

1. 3. 5. Wyceny instrumentów pochodnych dokonuje się jedynie na kontach finansowych. W przypadku
wystawienia potwierdzenia zawarcia transakcji przez Dom Maklerski z ceną zamknięcia, różnica
pomiędzy ceną ustaloną na godzinę 23:00 czasu polskiego a ceną zamknięcia weryfikowana jest
przez Księgowego Funduszu oraz księgowana jest poprzez Notę Uznaniową na kontach finansowych.
1.4. Zasadywycenyskładników lokat nienotowanychna aktywnym rynku:
1. 4. 1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku akty^wnym

1,4. 1. 1

Dłużne papierywartościowenienotowane na rynku aktywnym wyceniasięw oparciu o
wartość godziwą składnika lokat, wyznaczoną w skorygowanej cenie nabycia
wyliczonej przy użyciu funkcji XNPV, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej obliczonej przy wykorzystaniu funkcji XIRR, narzędzi dostępnych
w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel; Skutek korekty ceny nabycia przy zastosowaniu
efektywnej stopy zwrotu zalicza się do przychodów/kosztów odsetkowych.

1.4. 1.2

Odsetki od depozytów, obligacji oraz innych dłużnych papierówwartościowych, sald
dodatnich na rachunkach bankowych ujmuje się w księgach memoriatowo,
proporcjonalnie do częstotliwości dokonywania wyceny aktywówfunduszu.

1. 4. 2. Pozostałe lokaty nienotowane na aktywnym rynku

1.4. 2. 1. Dłużne papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym wycenia sięwg
wartości godziwej.

Akcje i udziały nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaję sięwartość wyznaczoną poprzez:

1) oszacowaniewartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależnąjednostkę świadczącątego rodzaju
usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnychzwiązanychz tym
składnikiem;

2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe
pochodzą z aktywnego rynku;

3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;

4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej
na aktywnym rynku ceny nieróżniącego sięistotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.

Modele i metody wyceny składników, o któiych mowa powyżej podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. Za
powszechnieuznane metody estymacji przyjmuje sięm. in..

1) ostatnio dostępne ceny transakcyjne dotyczące danego składnika lokat ustalone pomiędzy niezależnymi od siebie
i nie powiązanymi ze sobą stronami;
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2} metody rynkowe, a w szczególnościmetodę porównywalnychspółek giełdowych oraz metodęporównywalnych
transakcji;

3) metodydochodowe,a szczególnościmetodęzdyskontowanychprzepływówpieniężnych;
4) metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywównetto.
1.4. 3. Pożyczki udzielone

Pożyczki udzielone są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (efektywnej stopy procentowej
oszacowanej na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych). Przychody z odsetek obejmują naliczone

odsetki wyliczone za pomocą efektywnej stopy procentowej. Preliminarz przepływów pieniężnych i kalkulacja
efektywnej stopy procentowej dla każdej pożyczki podlega uzgodnieniu z Depozytariuszem.

Odpisy aktualizującewartośćskładnika aktywówfinansowych lub portfela podobnych składników aktywów

finansowychustalasięw przypadkuudzielonychpożyczekjakoróżnicęmiędzywartościątychaktywówwynikającą z
ksiągrachunkowych nadzieńwycenyi możliwądoodzyskania kwotą.Kwotęmożliwądoodzyskaniastanowi bieżąca
wartośćprzyszłych przepływów pieniężnychoczekiwanychprzezjednostkę,zdyskontowanaza pomocąefektywnej
stopy procentowej, którą Funduszstosował dotychczas, wyceniając udzieloną pożyczkę.
Odpisy aktualizacyjne ustala sięw wysokości:

.

25% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia spłaty przekraczającego 30
dni, a nieprzekraczającego60 dni,

.

50% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia spłaty przekraczającego 60
dni, a nieprzekraczającego90 dni,

100% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia spłaty przekraczającego 90
dni.

Jeśliw następnym okresie strata z tytułu utraty wartościzmniejszyła się, a zmniejszenieto możnaw obiektywny
sposóbpowiązaćzezdarzeniemnastępującympoujęciuutratywartości(np. poprawaocenykredytowejdłużnika), to
uprzednioujętąstratęz tegotytułu odwracasię.Odwrócenieniemożespowodowaćzwiększeniawartościbilansowej
składnika aktywówfinansowychponadkwotę,którastanowiłaby skorygowanącenęnabyciategoskładnika nadzień
odwróceniaw sytuacji, gdybyujęcieutratywartościw ogóleniemiało miejsca.
1. 4. 4. Instrumenty pochodne.

Jeśli nie ma możliwości uzyskiwania kursów z rynków aktywnych, wykorzystywane będą powszechnie

stosowane metody estymacji, pfzyczym sąto modele: kontrakty terminowe: model zdyskontowanychprzepływów
pieniężnych; opcje: model Blacka-Scholesa; transakcje wymiany walut lub stóp procentowych: model

zdyskontowanychprzepływówpieniężnych.W przypadku,gdyzewzględunacharakterinstrumentupochodnegonie
będziemożliwe zastosowanieżadnegoz powyższych modeli, instrument pochodnybędziewycenianyzgodnie z
kwotowaniem jego wartości podanym przez serwis Bloomberg (fair value). Zastosowanie serwisu Bloomberg
uzgadniane jest z Depozytariuszem. Modele wyceny przygotowywane są przez Towarzystwo i uzgadniane z
Depozytariuszem.

1. 4. 5. Depozyty

W przypadku depozytów - ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

FIRST PRIYATE EOUITi' FUNDUSZ INWESPf'CYJNY ZAMKNIĘTi'AKTrWÓWNIEPUBLICZNYCH

15

>

1.4. 6. Waluiynie będącedepozytami

W przypadku walut nie będących depozytami - ich wartość wyznacza się po przeliczeniu według
ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego na Dzień Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.

1.5

Kosztyfunduszuobejmująw szczególności:

a. Koszty zarządzania funduszem przez Towarzystwo, określone Statutem Funduszu.
b. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza.
c. Koszty prowadzenia księgowości Funduszu.
d. Koszty wynagrodzenia likwidatora.

e. Koszty przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu.

f. Opłaty za transakcje portfelowe, opłaty za wykonywanie czynności bankowych w związku z aktywami bądź

zobowiązaniamiFunduszu,w tymw szczególności:opłaty i prowizjemaklerskie,opłaty j prowizjebankowe,prowizje i
opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych, w tym opłaty transakcyjne;
g. Koszty opłat sądowych.
h. Koszty taksy notarialnej.

i. Kosztydokonywaniaogłoszeń wymaganychprzepisamiprawai Statutu.

j. Podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, w tym w
szczególnościopłaty za decyzjei zezwoleniaKomisji.
k. opłaty KDPW i GPW.
l. koszty tłumaczenia przysięgłego dokumentów Funduszu

m. koszty wynagrodzenia firm inwestycyjnych za oferowanie Certyfikatów Funduszu.
n. koszty doradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych Funduszu.

o. koszty doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub branżowego związanych 2 lokatami

Funduszu,nie stanowącychwynagrodzeniaTowarzystwa,ani podmiotu,któremuTowarzystwozleciło zarządzanie
częściąportfela inwestycyjnego Funduszu.

p. kosztyfinansowaniaFunduszukapitałem obcym,w tymw szczególnościkosztówodsetek,dyskonta,prowizji
i gwarancji od zaciągniętych przez Fundusz kredytów i pożyczek orazwyemitowanych obligacji

2)

ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.
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NOTA. 2 NALEZNO Cl FUNDUSZU

2016-12. 31

Należności

Z
Z

uhi zb

167
62

102
269

102

ch lokat

tuhi instrumentów

Z t tułu zb

2016-12. 31
371

ochodn ch

ch 'ednostek uczestnichwaalbo

dań ch cert ikatówinwest c n ch

Z ułu d Idend
Z t uhj odsetek

3

21 tulu osiadań ch nieruchomości, w t m cz nszów
2 ułu udzieleń ch oż czek w odziale na odmiot udziela' ce oż czek
Pozostałe
Z tułu o at s do

ch

NOTA-3 ZOBOWI

NIĄFUNDUSZU

2015-12-31

2016-12-31

Zobowi zania
Z
utu nab ch akt ów
Z
ułutransakci
rz zobowi zaniu si funduszu do odku u
Z t uhj instrumentów ochodn ch
Z t ufa w at na ednostki uczestnictwa albo cert ikat inwest c 'ne

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów
Inwest c 'n ch
Z t ulu w
a dochodów funduszu
21 ułu w
at rz chodówfunduszu
21 tulu w emitowan ch obli ac'i
Z tuhi krótkoterminow ch oż czek i kred tów
Z ulu dłu otermin
ch oż czek i kred tów
Z ulu waranc'itub r czeń
Z'~'', łu rezerw

12169

35673

11451

34501

718

1 172

Pozostałe składniki
2016. 12-31

Wartośćna
NOTA-t l. STRUKTURA ŚRODKÓWPIENIĘŻNYCHNA
RACHUNKACH BANKOWYCH

Wartość na
dzień bilansowy
w danej walucie
w tyś.

dzieńbilansowy
w walucie

sprawozdania
finansowego w

2015-12-31
Wartość na
Wartośćna
dzień bilansowy
w walucie
dzieńbilansowy
sprawozdania
w danej walucie
w tyś.
finansowego w

s.

l. Banki / wału

ING BANK S
PLN

s.

15636
15836
15836

SKI SA
15836

od 2016-01-01 do 2016.12-31
Wartośćna
NOTA-4 U. ŚREDNIW OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

POZIOMŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W
CELUZASPOKOJENIABIEŻĄCYCHZOBOWIĄZAŃ

Wartość na
dzień bilansowy
w danej walucie
w tyś.

dzień bilansowy
w walucie
sprawozdania
finansowego w

od 2016^)1-01 do2015-12-31
Wartośćna
Wartość na
dzień bilansowy
w danej walucie
w tyś.

8.

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków
PLN

8985

NOTA.4 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH
III. Ekwiwalen

dzień bilansowy
w walucie
sprawozdania
finansowego w
s.

8985

ieni zn ch

45440
45440
45440

45440

14424

8985

14424

14424

2016-12-31
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania

2015. 12-31
Wartość na dzień
bilansowyw walucie
sprawozdania

finansowe ów

finansowe ów s.

s.

środków ieni zn ch w odziale na ich rodza'e
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NOTA-6 l. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO

WARTOŚCIGODZIWEJ(*)

2016 -12-31
Wartość na
dzieńbilansowy
Procantowy
w walucie
udział w
sprawozdania
aktywach (w
tyś. ) ogółem
finansowego w
s.

w walucie

udział w

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w
tyś. ) ogółem

Si

15836

Środki ieni inę i ekwiwalen
Składniki lokat notowane na ak
n m nku
Składniki lokat nienotowane na akt n m nku
Wierz etności
Suma:

2015-12-31
Wartość na
dzieńbilansowy
Procentowy

15836

19,93%

45440

31, 12%

19, 93%

52032
52032
97472

35, 63%
3563%
66, 75%

(*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz
stało kuponowe l zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania oraz terminów
wykupu/zapadalności zostały przedstawione w tabelach uzupełniających zestawienia lokat

2016-12-31

201S-12-31

Wartość na

NOTA-5II. RYZYKOSTOPYPROCENTOWEJ- RYZYKO

PRZEPŁYWUŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH(") ("*)

dzień bilansowy
w walucie

Procentowy

Wartość na
dzień bilansowy

udział w

w walucie

udział w

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w
tyś. ) ogółem

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w
tyś. ) ogółem

s.

Procentowy

s.

Składniki lokat notowane na akt n m nku
Składniki lokat nienotowane na akt n m nku

f") Jakoaktywa obciążoneryzykiem przepływów środkówpieniężnychwynikającymze stopy procentowejtraktuje się
zmiennokuponowedłużne Instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy
jest dodatnia.
(*") Jako zobowiązaniaobciążoneryzykiem przepływów środkówpieniężnychwynikającymze stopy procentowej traktuje się
instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna.

NOTA-5III.RYZYKOKREDYTOWE- RYZYKO
NIEDOTRZYMANIAZOBOWIĄZAŃ
PRZEZDRUGĄSTRONĘ
TRANSAKCJI

2016-12-31
Wartość na
dzień bilansowy
Procentowy

dzień bilansowy

Procentowy

w walucie

udział w

w walucie

udział w

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w
tyś. ) ogółem

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w
tyś. ) ogółem

Kwoty odzwierciedlającemaksymalne obciążenieryzykiem
kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały
swoich obowiązków,przy czym nie uwzględniasięwartości
odzi ch dodatków ch zabez ieczeń **"
Środki na rachunkach banków ch
Należności
Składniki lokat nienotowane na ak
n m

2016-12-31
Wartość na

16207

20, 40%

97639

66, 86%

15836

1993%

45440

31, 12%

371

047%

167
52032

0, 11%
35, 63%

15836

19, 93%

72165

49,42%

15836
15836

19, 93%
19 93%

45440
45440
26725
26725

31 12%
31, 12%
18, 30%
18, 30%

nku

Pizypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w
poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie
bilansowe *""

ING BANK S

SKI SA

Środki na rachunkach bańko

ch

GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A.
Sktadniki lokat nienotowane na akt

n m

nku

("") Za maksymalne obciążenieryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środkówpieniężnych,
depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na
dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back,
(*"**) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach ogółem.
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2016-12-31
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
składnika w tyś.

NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (.""*)

Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowe ów

s.

Procentowy udział w
aktywach (w tyś.)
ogółem

Wartość na dzień
bilansowy w walucie
składnika w tyś.

2015.12.31
Wartość na dzień

bilansowyw walucie
sprawozdania
finansowe ów

Procentowy udział w
aktywach (w tyś.)
ogółem

Przypadkiznaczącejkoncentracji ryzykawalutowegow poszczególnych
kate ariach lokat w
Suma:

odziale na kate one bilansowe *"***

C***")za znaczącąkoncentracjęryzykawalutowegotraktuje siępoziom 1 0% udziału lokatw danejwaluciew aktywachogółem.
Ryzyko inwestora

Składniki lokat Funduszusąnarażonena ryzyko konkurencji, zmiantechnologicznychi innych zmianmogącychniekorzystniewpłynąć nawyniki Funduszu.Dodatkowospółki portfelowe mogąpotrzebować
dekapitalizowaniaw celu wzrostu i osiągnięciapozycji konkurencyjnej na rynku. Kapitał taki może nie być oferowanyna atrakcyjnychwarunkach.
Ryzyko płynności

Składniki lokat Funduszu zawierają lokaty niepłynne, nlenotowane na aktywnym rynku. Ze względu na to, powstaje ryzyko, że Fundusz może nie zrealizować celu inwestycyjnego poprzez sprzedaż lub Inne
upłynnienie składników lokat po ich bieżącej wartości. Dodatkowo, składniki które są uznawane za łatwo zbywalne, ze względu na wysoki udział posiadany przez Fundusz, mogą nie być zbywalne bez

wystarczającegopopytu albosprzedażw znacznymstopniubędziewpływać nacenę.Zewzględunato Funduszmożezrealizowaćstratęnaniektórychlubwszystkichinwestycjach.
Zewzględunapowyższe,informacjezawartew SprawozdaniuFinansowymniepowinnybyćtraktowaneJakoobietnicalubzapewnieniedotycząceprzyszłych wynikówFunduszu.Danezaprezentowane w
SprawozdaniuFinansowymniemogąstanowićo wartości,którabędziezrealizowanaw przyszłości, pomimonajlepszychintencjizastosowanychdozałożeń przyjętychprzezZarząddowycenyskładników lokat.
2016-12-31
Typzajętą;
pozycji

NOTA-6INSTRUMENTfPOCHODNE

Rodzaj
Instrumentu

pochodnego

Cel otwarcia

pozycji

Wartość
otwartej
pozycji

Wartość
przyszłych
strumieni

strumieni

Kwota będąca
podstawą
przyszłych

pieniężnych

pieniężnych

płatności

Terminy
przyszłych

Kwotabędąca

Terminy
przyszłych

Termin

Termin

zapadalności

(wygaśnięcia)
instrumentu
ochodne o

wykonania
instrumentu

pochodnego

2015. 12-31

Rodzą]

Typ zajętej
pozycji

NOTA-6INSTRUMENTTPOCHODNE

instrumentu

pochodnego

Cel otwarcia

pozycji

Wartość

Wartość

otwartej
pozycji

przyszłych
strumieni

strumieni

przyszłych

pieniężnych

pieniężnych

płatności

NOTA-7TRANSAKCJEPRZYZOBOW ZANIUSIĘFUNDUSZULUBDRUGIEJSTRONYDOODKUPU
l. Transakcj

e

iz

Transakce. w

zobowi zaniu si

dru

niku kto chnienast

ie stron

do odku

u,

w

podstawą

2016-12-31

Termin

Termin

zapadalności
(wygaśnięcia)
Instrumentu
chodne o

wykonania
instrumentu

pochodnego

2015-12-31

;

u e rzeniesienie na fundusz raw własności i k

Transakce. w
nikuktó chnast u'e rzeniesienie na fundusz raw własności i k
II. Transakc'e rz zobowi zaniu si funduszu do odku u w m:

Transatee. w

nikuktó chnienast

Transakce. w

nikuktó ch nast

u e rzeniesienie na dru

u'e rzeniesienie na dm

stron

stron

raw własności i k

rawwfasnosdi

zk

III.Należnościz tytuhi papierówwartościowychpożyczonychod funduszuw trybie przepisówrozporządzeniao pożyczkach
a terów wartością

ch

IV.Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przezfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach
a ierów wartością

ch
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2016. 12-31

NOTA-81.
ZACIĄGNIĘTE l
WYKORZYSTANE

Kwota

Kwota

kredytu/pożyczkiw

kredytu/pożyczkj w
chwili zaciągnięcia

chwilizaciągnięcia

PRZEZ FUNDUSZ

KRĘorm
POŻYCZKI
PIENI ŻNE

w walucie

sprawozdania

Procentowy
Waluta

w walucie

kredytu/pożyczki

udział w

aktywach
ogółem

Kwota

kredytu/pożyczki
pozostała dospłaty

w walucie
sprawozdania

w walucie
kredytu/pożyczki

Waluta

Warunki

Termin

oprocentowania

spłaty

Warunki

Termin

oprocentowania

spłaty

Zabezpieczenia

2015-12-31

NOTA-8 l.

ZACIĄGNIĘTE l
WYKORZYSTANE
PRZEZ FUNDUSZ
KREorr/1

Kwota

kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty

Kwota

Siedziba '".sdytu/pożyczki w

s^a chwB3?ęcte

POŻYCZKI
PIENI 'NE

Kwota
kredytu/pożyczki w
chwili zaciągnięcia Waluta

w walucie

w walucie

sprawozdania

kredytu/pożyczki

Procentowy
udział w

aktywach
ogółem

Kwota
kredytu/pożyczkl

Kwota
kredytu/pożyczki

pozostała do spłaty

pozostała do spłaty

w walucie

w walucie

sprawozdania

kredytu/pożyczkl

Waluta

Zabezpieczenia

2016.12.31
Kwota pożyczki

NOTA-8II.UDZIELONEPRZEZFUNDUSZPOŻYCZKI
PIENIĘŻNE

Siedzibaspółki

w chwili
udzielenia w
walucie
s rawozdania

Kwota pożyczki
w chwili
udzielenia w
walucie

Waluta

oż czki

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

oprocentowania Terminspłaty

Zabezpieczenia

oprocentowania

Zabezpieczenia

2015-12-31
NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI

PIENIĘŻNE

Siedziba spółki

Kwotapożyczki

Kwotapożyczki

w chwili
udzielenia w

w chwili
udzielania w

s

walucie
wozdania

walucie
oż czki

Waluta

Procentowy
udział w
aktywach

Terminspłaty

ogółem
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201G-12-31

NOTA.9 l. WALUTOWASTRUKTURAPOZYCJIBILANSU

Wartość na dzień
bilansowy wdanej walucie
w tyś.

l. Ak a
1 Środki ieni żne i ich ekwiwalen
PLN
2 Należności
PLN

Wartośćnadzień

bilansowyw danefwalucie
wt>s. ~' ~~~~~"

PLN
n m

nku w

_ sprawozdania

s.

146034
45440

15836
371

45 440

371

371

167

12649

12649
12649

17852

17852

1 137

82575
4 844

EUR

45 440
167

167
17852

50601
50601

50601

77 731

77 731

12169

12169
12169

35 673

35673
35 673

- dłużne a ie wartościowe
6 Nieruchomości
7 Pozostałe ak a
II. Zobowi żarna

PLN

bilansowywwatucie

15836

m:

PLN

"wa'tośćnadzień.
finansowe ów

79457
15836

3 Transak 'e rz zobowi zaniu si dni ie' stron do odku u
4 Składniki lokat notowane na akt n m nku. w m:
- cUużne a ie wartościowe
5 Składniki lokat nienotowane na ak

2015-12-31

Wartość na dzień
bilansowyw walucie
sprawozdania
finanse
ow .
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Dodatnie

NOTA.9 II.DODATNIEl UJEMNERÓŻNICEKURSOWE W
PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

różnice kursowe
zrealizowane w
walucie
sprawozdania w

od 2016-01-01 do 2016-12-31
Dodatnie
Ujemne różnice
różnice kursowe
niezrealizowane
w walucie
sprawozdania w

kursowe
zrealizowane w
walucie

sprawozdania w

s.

s.

Ak e
Warrant subsk
Prawa do akci
Prawa boru
Kwi

de oz

UJŁ

ro-nice

kursowe
niezrealizowane
w walucie
sprawozdania w

Dodatnie
różnice kursowe
zrealizowane w
walucie
sprawozdania w
s.

od 2015-01-01 do 2016-12-31
Dodatnie
Ujemne różnice
różnicekursowe
kursowe
niezrealizowane
w walucie
sprawozdania w

zrealizowane w
walucie
sprawozdania w

Ujemne różnice
kursowe
niezrealizowane
w walucie
sprawozdania w
s.

c ne

owe

List zastawne
Dłużne a le wartościowe
Instrument ochodne
Udzia w s ółkachzo raniczon
Jednostki uczestnictwa
Cert ikat inwes c 'ne

od owiedzialności

296

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania ma' ce siedzib za rani

Wierz elności
Weksle
De oz

Wału
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
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NOTA-101.ZREALIZOWANYl NIEZREALIZOWANYZYSK(STRATA)Z TYTUŁU LOKAT
Składniki lokat notowane na ak

m

nku

Ak e
Składniki lokat nienotowane na a

n m

nku

Akce
Wierz elności
Udzia w s ótkachzo raniczon
Nieruchomości
Pozostałe
Suma:

od owiedzialności

od 2016-01 <1 do
Wartość zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w .
-589
-589
-6424
1 150
-7113
-461

od 2015-01-01 do 201S-12-31
adek)
go zysku z

13037
-9004

7078

7391
7391
-34 066
-11 200
-9583
-13 283

-12 827

14199

-26 675

-333
-333
-12 494
-16 527

116-01-01 do 2016-12-31

cen

a

ww

Od 2015-01-01 do 2016-12-31

Wartośćw okresiesprawozdawczym

NOTA.10II.WYPŁACONEDOCHODYFUNDUSZU

Wzrost(spadek)
niezrealizowanegozysku z

zysku (straty) zezbycia
lokat w s.
-198
-198
14397
9062
-1743

>ww

-7013

Wartośćzrealizowanego

Wartość w okresie sprawozdawczym

l.

acone iz chód z lokat
D idend i Inne udzia w z skach
Prz chód odsetkowe
Prz chód zwi zane z osiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kurso ch
Pozostałe
II.
tacon zrealizowan z sk ze zb cia lokat
Suma:

od 2016-01. 01 do 2016-12-31
Wartość w
NOTA-10 III.WYPŁACONE PRZYCHODY ZE

ZBYCIALOKAT

ol<r8sfe

Udział w

aM^TctTw

Udział w

Wpływ na

""y^ch. .wartość

sprawozdawczym ^^,^.^,
dniu wypłaty nettowdniu

aktywóww

wartość

aktywów
netto w

w

l. Przychodyze zbycialokatfunduszu aktywów

od 2015-0141 do 2015-12-31

Wpływ na
okresie

Udział w
aktywach w

sprawozdawczym ^',^^"

Wpływ na
aktywach

wartość

wartość

nettow dniu

aktywów w

aktywów
netto w

s.

nie ubliczn ch
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NOTA-111. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

od 2016-01-01 do 201612-31
Wartość w okresie
sprawozdawczym w

Od 2015. 01.01 do 201512-31
Wartość w okresie
sprawozdawczym w

s.

W na rodzenie dla Towarz stwa
W na rodzenie dla odmiotów rowadz c ch d st buc'
O a dla de oz tariusza
O at zwi zane z powadzeniem re'estru akt ów
O at za zezwolenia oraz re'estrac 'ne
Usłu i w zakresie rachunkowości
Usłu i w zakresie żarz dzania akt ami funduszu
Usfu i rawne
Uslu i w dawnicze, w m oli raficzne
Koszt odsetkowe
Koszt zwi zane z osiadaniem nieruchomości
U'emne saldo różnic kursów ch
Pozostałe
W t m ozostate składniki kosztów

NOTA-11 II.WYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA

od 2016-01-01 do 201612-31
Wartość w okresie
sprawozdawczym w
s.

NOTA-11 III.KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE
BEZPOŚREDNIOZEZBYPl'MILOKATAMI

od 2015-01-01 do 201612-31
Wartość w okresie
sprawozdawczym w
s.

2:

4539

2870

4539

od 2016-01-01 do 201612.31

od 2016.01.01 do 201512.31
Wartośćw okresie

Wartość w okresis
sprawozdawczym w

sprawozdawczym w

8.
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INFORMACJA DODATKOWA

1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOPTCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, LUĘTTCH W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCYOKRES SPRAWOZDAWCZY

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu
finansowymzabieżącyokres sprawozdawczy.

2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A
NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

W dniu 23 marca 2017 r. Funduszzawarł porozumienie do umowy restrukturyzacji z dnia 23 września2016 r. z
Gwarant Grupa Kapitałowa SA, Andoria-Mot Sp. z o.o., Kuźnia Jawor S.A. opisane szczegółowo w raporcie
bieżącym Funduszu 12/2017 opublikowanym w dniu 23 marca 2017 roku na stronie intemetowej Origin TFI SA, na
mocy którego Fundusz zbył na rzecz Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. posiadane udziały w Andona-Mot Sp. z o.o. za
cenę 8.500.000,00 zł, zostało przeniesione na Fundusz 4, 9% dodatkowych akcji Kuźnia Jawor SA, została
zwiększona cena opcji put na akcje Kuźni Jawor S.A. o kwotę 1. 500. 000, 00 zł, a także zostało przeniesione
zabezpieczenia opcji put na udziały Andoria-Mot Sp. z o. o. wynikającego z umowy restrukturyzacji z dnia 23
września 2016 r. na wierzytelność wynikającą z opcji put naakcje Kuźnia JaworS.A. Jednocześnie Funduszwykonał
opcję put na akcje Kuźni Jawor S.A. (łącznie z akcjami przeniesionymi).

3) ZESTAWIENIEORAZ OBJAŚNIENIERÓŻNIC,POMIĘDZYDANYMI UJAWNIONYMIW SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM l W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI l
OPUBLIKOWANYMISPRAWOZDANIAMIFINANSOWYMI

Nie dotyczy.

4)

DOKONANE KOREKFi' BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW

WYWOŁANYCHTYMSKUTKÓWFINANSOWYCHNASYTUACJĘMAJĄTKOWĄ
l FINANSOWĄ,PŁYNNOŚĆ
ORAZ WYNIK Z OPERACJI l RENTOWNOŚĆFUNDUSZU.

a) W okresie sprawozdawczym nie dokonano korekty wyceny aktywównetto nacertyfikat inwestycyjny.
b) W okresie sprawozdawczymnie wystąpiły pizypadkizawieszeniaw dokonywaniuwyceny aktywównetto
na certyfikat inwestycyjny Funduszu.

c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez
Fundusz.

5)

KONTYNUACJA DZIAtALNOŚCI

Sprawozdaniefinansowezostało sporządzoneprzy założeniu kontynuowaniadziałalności przez Funduszw dającej
się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień
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sprawozdawczynie istniejąokolicznościwskazującena zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. Na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o
funduszach inwestycyjnych.

6)

INNE INFORMACJENIŻWSKAZANEW SPRAWOZDANIUFINANSOWYM.KTÓREMOGŁYBYW ISTOTNY

SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI
FUNDUSZU l ICH ZMIAN.

Wycena certyfikatów Funduszu sporządzana jest na podstawie wyceny poszczególnych składników aktywów
dokonywanejprzezniezależnąfirmędokonującąwycen.Proceswycenynadzorowanyjest przezdepozytariusza.
Certyfikaty Funduszu są dopuszczone do obrotu publicznego i notowane są na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Giełdowy kurs certyfikatów Fundusz uzależniony

jest od podaży i popytu zgłaszanego przez inwestorów. Płynność tego instrumentu, podobnie jak większości
notowanych na GPW certyfikatów funduszy inwestycyjnych, jest niska, co wpływa na widoczne w giełdowym kursie

dyskonto w stosunku do wyceny Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI), Dodatkowym
czynnikiem zwiększającym dyskonto kursu certyfikatów First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych jest
specyfika Funduszu związana z jego strategią inwestycyjną. First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych jest

funduszemtypu privateequity, cooznacza,żejegoinwestycjeportfelowecharakteryzująsięniskąpłynnością. Z tego
też względuw statucie Funduszu nie pizewidziano regularnych umorzeń certyfikatów, a ich termin uzależniono od
terminów dezinwestycji. Funduszu dokonał wykupóww grudniu 2010 r., w czerwcu 2011 r., w marcu, czerwcu,

wrześniu 2014 r, w grudniu 2015, oraz w marcu, czemcu i grudniu 2016 r. Wysokość środków pieniężnych
przeznaczanych na wykup oraz terminy wykupów mają wpływ na kształtowanie się kursu certyfikatów Funduszu
orazna kształtowanie się rozbieżnościmiędzykursemcertyfikatówFunduszu na GPW,a wycenąWANCI.

Warszawa, dnia 31 marca 2017r.

Krzy
p

f ęcjfala

Jacek;Le
Le

Wiceprez

arządu

Zarządu

7;P. ^ i^c
Piotr Włudarczyk
Yistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A.
Członek Zarządu YISTRA Fund Seroices Poland Sp. z o. o.
Podmiot, któremu powierzono
prowadzenieksiąg rachunkowych
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Sprawozdanie z działalności First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zainkniętcgo
Aktywów Niepublicznych za okres od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz zasad
sporządzeniarocznegosprawozdaniafinansowego
l.

Podstawowe dane o Funduszu

First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AktywówNiepublicznych (Fundusz) działa na
podstawie ustawy z dnia27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniualternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2016r. póz. 1896zezm. dalej: Ustawa). Organem Funduszujest

OriginTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychSA z siedzibąw Warszawie(dawniejWarsawEquity
TowarzystwoFunduszyInwestycyjnychSA,dalej:Towarzystwo).Funduszmstał wpisanydo Rejestru
Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział CywUny
RejestrowypodnumeremRFi327w dniu11października2007r.Funduszrozpoczął działalność dnia 17
października2007r. Czastrwaniafunduszujestnieograniczony.
2.

Polityka Rachunkowości Funduszu
.

Podstawowezasadyewidencji
o

Ewidencjaorazwycenaaktywówi pasywówFunduszuprowadzonajest w oparciu
o obowiązujące ustawy i rozporządzenia a w szczególności:

a) Ustawao rachunkowościz 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. 2016, póz. 1047z
późn.zm.)

b) RozporządzenieMin. Finansówz dn. 24. 12.2007 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, póz.
1859).

Księgiprowadzone sąw językui waluciepolskiej, chyba,żecoumego określaStatut
Funduszu.

W dniu wyceny aktywa wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów

aktywów, zobowiązań,kursów, cen i wartości z dnia wyceny. Statut Funduszu
określa godzinę, naktórąpobiera się ostatnie dostępne kursy w dniu wyceny
Ujęciew księgach

o

Nabyte papiery wartościowe i nabytejednostki uczestnictwa ujmuje sięw księgach
w cenie nabycia.

o

Nabytepapierywartościoweorazjednostki uczestnictwaujmuje sięw księgachna
podstawiepotwierdzeniazawarciatransakcjiwystawionegoprzezkontrpartnera, w
dacie zawarcia umowy, z wyjątkiem nieterminowego otrzymania potwierdzenia
przez Księgowość i Depozytariusza.

o

W przypadku zgodności dokumentów transakcja księgowana jest zgodnie z
warunkami określonymi w punktach powyższych, przy czym decyduje data i
godzina otrzymania kompletu prawidłowo wystawionych dokumentów
(potwierdzenie zawarciatransakcji oraz zlecenie wystawione przezTowarzystwo, o

ile Towarzystwo, zgodnie z ustaleniami dostarcza zlecenia dla określonego typu
transakcji).

o

Pozostałe zapisyw księgachz dowodówksięgowychujmowanesąniezwłocznie po
uzyskaniu, chyba, że zasady wyceny poszczególnych typów instrumentów
finansowychokreślająmomentujęciazdarzeniainaczej.

o

W przypadku, gdyjednego dniawprowadzone zostają do ksiągtransakcje zbycia i
nabycia danego składnika lokat, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie
posiadanegoskładnika.

o

Dłużne papiery wartościowe denominowane w walutach obcych ujmuje się w
księgachw walucie, w której sąnotowane narynku głównym orazprzelicza sięna
walutę, w której wyceniane są aktywa, wedhig ostatniego dostępnego kursu
średniego NBP dla danej waluty z dnia wyceny. Do celów ujęciatransakcji w
księgachstosowanyjest średnikursNBPogłaszany przezNBP.

Zasady wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku:

o

Wartośćgodziwąskładników lokat notowanychna aktywnymrynku,jeżeli Dzień
Wyceny jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza
się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu
ustalonegonaaktywnymrynku w DniuWyceny.

o

Jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku (głównym) organizowana jest sesja

fixingowa, to do wyceny składnika lokat Fundusz korzysta z kursu ostatniego
fixingu w danym dniu.

o

W przypadku składników lokat będącychprzedmiotem obrotu nawięcejniżj ednym
aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym,
ustalanymzgodniez zapisamiStatutu.

o

W przypadku,gdyprzezbadanymiesiąckalendarzowynaaktywnymrynkunie był
dostępny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub niedostępna była regularnie
informacja o ofertach kupna sprzedaży, to uznaje się,że dladanego składnika lokat
dany rynek przestał być aktywny, oraz w przypadku dłużnych papierów
wartościowych zaczyna stosować się zasady jak dla papierów wartościowych
nienotowanych na aktywnym rynku, a za cenę nabycia pr2yjmuje się wartość

o

wynikającąz ksiągrachunkowych,tj. ostatniącenęrynkowątegopapieru.
Wyceny instrumentów pochodnych dokonuje sięjedynie na kontach finansowych.
W przypadkuwystawieniapotwierdzeniazawarciatransakcjiprzezDomMaklerski
z ceną zamknięcia, różnica pomiędzy ceną ustaloną na godzinę 23:00 czasu
polskiego a ceną zamknięcia weryfikowana jest przez Księgowego Funduszu oraz
księgowanajestpoprzezNotęUznaniowąnakontachfinansowych.

Zasady wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
o

Dłużne papiery wartościowe nienotowane narynku aktywnym

a)

Dhiżnepapierywartościowenienotowanenarynkuaktywnymwyceniasię
w oparciuo wartośćgodziwąskładnika lokat, wyznaczonąw skorygowanej
cenie nabycia wyliczonej przy użyciu funkcji XNPV, oszacowanej pr2y
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej obliczonej przy wykorzystaniu
funkcji XIRR, narzędzi dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel;
Skutek korekty ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy zwrohi
zalicza siędo pr2ychodów/kosztów odsetkowych.

b)

Odsetki od depozytów, obligacji oraz innych dłużnych papierów
wartościowych, sald dodatnich na rachunkach bankowych ujmuje się w

księgach memoriałowa, proporcjonalnie do częstotliwości dokonywania
wycenyaktywówfunduszu.

Pozostałe lokatynienotowanenaaktywnymrynku
a)

Dłużne papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym
wycenia sięwg wartości godziwej.

b)

Akcje i udziały nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za wiarygodnie oszacowaną
wartośćgodziwąuznajęsięwartośćwyznaczonąpoprzez:
oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną,

niezależnąjednostkęświadczącątegorodzajuusługi, o ilemożliwejest
rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych
związanychz tym składnikiem;
zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile

wprowadzone do tego modelu danewejściowe pochodzą z aktywnego
rynku;

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie
uznanych metod estymacji;

oszacowaniewartościskładnika lokat, dlaktóregonie istnieje aktywny

rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny
nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej
konstrukcji prawnej i celuekonomicznym.

c)

Modele i metody wyceny składników, o których mowa powyżej podlegają
uzgodnieniu z Depozytariuszem. Zapowszechnie uznanemetody estymacji
przyjmuje się m. in:

ostatnio dostępne ceny transakcyjne dotyczące danego składnika lokat
ustalone pomiędzy niezależnymi od siebie i niepowiązanymi ze sobą
stronami;

metody rynkowe, a w szczególności metodę porównywalnych spółek
giełdowych orazmetodęporównywalnychtransakcji;
metody dochodowe, a szczególności metodę zdyskontowanych
przepływów pieniężnych;

metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości
aktywów netto.
Pożyczki udzielone

a)

Pożyczki udzielone są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia
(efektywnej stopy procentowej oszacowanej napodstawie przewidywanych
przepływów pieniężnych). Pr2ychody z odsetek obejmują naliczone odsetki
wyliczone za pomocą efektywnej stopy procentowej. Preliminarz
przepływów pieniężnych i kalkulacja efektywnej stopy procentowej dla
każdej pożyczki podlega uzgodnieniu z Depozytariuszem.

b)

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela
podobnych składników aktywów finansowych ustala się w przypadku
udzielonych pożyczek, jako różnicę między wartością tych aktywów
wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do
odzyskania kwotą. Kwotę możliwądo odzyskania stanowi bieżącawartość
przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę,

zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą Fundusz
c)

stosował dotychczas, wyceniając udzieloną pożyczkę.
Odpisy aktualizacyjne ustala sięw wysokości:
25% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku

opóźnienia

spłaty

przekraczającego

30

dni, a

nieprzekraczającego60 dni,
50% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku

opóźnienia

spłaty

przekraczającego

60

dni, a

nieprzekraczającego 90 dni,
100% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku
opóźnienia spłaty przekraczającego 90 dni.

d)

Jeśliw następnymokresie strataz tytuhiutratywartościzmniejszyła się, a
zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem
następującym po ujęciu utraty wartości (np. poprawa oceny kredytowej

dłużnika), to uprzednioujętąstratęz tego tytułu odwracasię.Odwrócenie
niemożespowodowaćzwiększeniawartościbilansowejskładnika aktywów
finansowych ponad kwotę, która stanowiłaby skorygowaną cenę nabycia
tegoskładnika nadzieńodwróceniaw sytuacji,gdybyujęcieutratywartości
w ogólenie miało miejsca.
o

Instrumenty pochodne.

a)

Jeśli nie ma możliwości uzyskiwania kursów z rynków aktywnych,
wykorzystywane będą powszechnie stosowane metody estymacji, przy
czym są to modele: kontrakty terminowe: model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych; opcje: model Blacka-Scholesa; transakcje
wymiany walut lub stóp procentowych: model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy ze względu na charakter
instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie żadnego z
powyższych modeli, instrument pochodny będzie wyceniany zgodnie z
kwotowaniemjegowartościpodanymprzezserwisBloomberg(fairvalue).
Zastosowanie serwisu Bloomberg uzgadniane jest z Depozytariuszem.

Modele wyceny pr2ygotowywane są przez Towarzystwo i uzgadniane z
Depozytariuszem.
o

Depozyty

W przypadku depozytów - ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o
odsetkinaliczoneprzyzastosowaniuefektywnej stopyprocentowej.
o

Walutyniebędącedepozytami

W przypadku walut niebędących depozytami - ich wartość wyznacza się po
przeliczeniuwedług ostatniego dostępnegośredniegokursuwyliczonegona Dzień
Wyceny dla danej waluty przezNarodowy Bank Polski.
Koszty funduszu obejmują w szczególności:
o

KosztyzarządzaniafunduszemprzezTowarzystwo,określoneStatutemFunduszu.

o

KosztywynagrodzeniaDepozytariusza,

o

Koszty prowadzenia księgowości Funduszu.
Kosztywynagrodzenialikwidatora.

o

Kosztyprzeglądui badaniasprawozdańfinansowychFunduszu.

o

Opłaty za transakcje portfelowe, opłaty zawykonywanie czynności bankowych w
związkuz aktywami bądźzobowiązaniami Funduszu, w tym w szczególności: opłaty
i prowizje maklerskie, opłaty i prowizje bankowe, prowizje i opłaty na rzecz
instytucji dep02ytowych
Koszty opłat sądowych.

o

oraz

rozliczeniowych,

w

tym opłaty transakcyjne;

Kosztytaksynotarialnej.

o

Kosztydokonywaniaogłoszeń wymaganychprzepisamiprawai Statutu.
Podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy państwowe w związku z
działakiością Funduszu, w tym w szczególności opłaty za decyzje i zezwolenia

o
o

Komisji.

Opłaty KDPWi GPW.
Kosztytłumaczenia przysięgłego dokumentówFunduszu.
Koszty wynagrodzenia firm inwestycyjnych zaoferowanie Certyfikatów Funduszu.
Koszty doradztwapodatkowego i obsługi rozliczeńpodatkowych Funduszu.
Koszty doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub branżowego
związanych z lokatami Funduszu, niestanowiących wynagrodzenia Towarzystwa,
ani podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie częścią portfela

o
o
o
o
o

inwestycyjnegoFunduszu.

Koszty fmansowania Funduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności kosztów
odsetek, dyskonta, prowizji i gwarancji od zaciągniętych przez Fundusz kredytów i
pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.
Zmiany stosowanych Zasad Rachunkowości

i

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach
rachunkowości.

3.

Cel inwestycyjny Funduszu

Celem Inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości
lokat Funduszu dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawamajątków, przy czym Fundusz nie
gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W celu realizacji celu inwestycyjnego Fundusz lokuje
aktywa w:

.

akcjei obligacje spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych orazudziały i obligacje spółek z
ograniczoną odpowiedzialnością,
wierzytehiości,
waluty,

.

wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cenazależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
rynkowejwalutobcych,lubktórychbazęstanowąuznaneindeksy,

. papieiywartościoweemitowane,poręczanelubgwarantowaneprzezSkarbPaństwai NarodowyBank
Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których cdonkiem
jestRzeczpospolita Polskalubconajmniejjednoz państwnależącychdoOECD,
instrumenty rynku pieniężnego,

. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy Inwestycyjnych lub w tytuły
uczestnictwaemitowaneprzezInstytucjewspólnegoinwestowama,mającesiedzibęzagranicą,
. dq)ozyty w bankach krajowych, bankach 2agramcznych lubw instytucjach kredytowych.
Funduszmożerównieżzaciągaćpożyczki i kredyty w baniachkrajowych, mstytucjach kredytowychlub
bankach zagranicznych, dokonywać emisji obligacji oraz udzielać pozyc2ek pieniężnych, poręczeń lub
gwaranqi.

Przy lokowaniu aktywóww sposób opisany powyżej, stosuje sięograniczenia inwestycyjne określone w
Ustawie i Statucie Funduszu.

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w jednostkowym

sprawozdaniu fmansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym
charakterze, mającychznaczącywptywnadzialataośćFunduszui osiągnięteprzezniegozyskilub
poniesione straty w okresie sprawozdawczym, a także omówienie perspektyw w rozwoju
działalności Funduszu

Na dzień31 gmdnia 2016 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła
1. 179, 11 A, co oznacza spadek o 18,95% w porównaniu z wartością na dzień31 grudnia 2015 r., przy
czymw pierwszym półroczu 2015r. wartośćcertyfikatu spadła o 10,26%.

Spadek wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu był w dużej mierze efektem
ostrożnościowego podejściapodmiotu wyceniającego aktywaFunduszuwynikającego zezmiany metody
wyceny dotyczącej inwestycji Funduszuw spółkę Windfarm Holdings Ltd, a lakże ostrożnościowego
podejścia dowyceny spółek Energosynergia Technologie Sp.z o.o. oraz Syngaz SA.

Nowerozwiązanialegislacyjne wprowadzone w 2016rokuwpłynęły negatywnie naprojekt wiatrowy,
będący generatorem wartości inwestycji w Windfann Holdings Ltd, a podpisanie ustawy o zmianie

uslawy o odnawiahiych źródłach energii spowodowało zmaterializowanie się czynników ryzyka.
W związkuz tymFunduszzdecydował sięodpisaćw całości inwestycjęw WindfarmHoldingsLtd.
W przypadku Syngaz SA., spółka zmodyfikowała istotnie swoje plany związane z kluczowymi
produktamii temunamiichwdrożeniareagującnazmianyw ustawodawstwiezwiązanez Odnawialnymi
Źródłami Energii. Skutkuje toprzesunięciem realizacji projekcji finansowych Syngaz SA., tym memniej

spotkataprowadzi dalszebadaniai testyniezbędnedorozpoczęciadziałalności komercyjnej. Zewzględu
naprzesunięcie planówzwiązanychz komercjalizacją technologii zgazowywaniaodpadówdrewnianych,
odpadówkomunalnych i osadówściekowych, możliwe problemy płynnościowe, zmiany kluczowych
pracowników i istotne zapotrzebowanie nakapitał, a w związkuz tym nawzrostryzyka działalności tej
spółki i realizacji prognoz w wycenie przyjęty został wyżs2ypoziom stopy dyskontowej w stosunku do
prognoz Syngaz SA.

Zgodnie z przyjętąw rokuubiegłym strategią, zarządzającyFunduszem koncentruj ą działania naprocesie
dezinwestycji.

W pierwszymkwartale2016r.Funduszzakończył processprzedażyposiadanegopakietuakcjiHubstyle
SA. uzyskując 1.787.375,00 A.

W pierwszymkwartale2016rokuFunduszzakończył processprzedażyposiadanegopakietuakcjiGino
Rossi SA. uzyskując 2. 712.064,23 zł.

W drugim kwartale 2016r. w wyniku zawarciaumowyrestrukturyzacji z dnia29 kwietnia 2016r., o
której informowano w raporcie bieżącym nr 16/2016, Fundusz objął dodatkowe 10% udziałów spóM
EnergosynergiaTechnologieSp.z o.o.oraz56,24%akcjiSyngazS.A.Transakcjabyła rezultatembraku
zapłaty w wymaganymtermuiieprzezudziałowca EnergosynergiaTechnologie Sp.z o.o.- spółki EST
Inwestycje Sp. z o. o. - kwoty należnej z tytuhi przyjęcia oferty zakupu udziałów Energosynergia
Technologie Sp. z o.o.posiadanych przezFundusz.

W drugim kwartale 2016 r. Fundusz dokonał zbycia posiadanych udaałów w DII Limited Sp.
z o.o.uzyskując46.000,00zł. Porealizacji transakcji Fundusznieposiadajuż udziałów tej spółki.
W trzecim kwartale 2016r. Funduszustalił warunki zaspokojenia posiadanych wierzytelności względem

GwarantGrupaKapitałowa SA.(dalej GGK) orazAndońaMotSp.z o.o.Zaspokojeniewierzytehiości
nastąpiło

w

drodze

zawartej

umowy

restmktury2acji

z

dnia 23 września 2016 r.,

o

której Fundusz

infonnował w raporcie bieżącym 38/2016 z dnia26 września 2016roku. W wyniku tej umowy Fundusz

uzyskał 12.427.000,00A,a także30,89%udziałów w spółce AndoriaMot Sp.z o.o. oraz20%akcji w
spółce KuźniaJaworS.A.

W czwartym kwartale 2016r. Fundusz dokonał zbyciaposiadanych akcji w spółce ERG-System SA., za
któreotrzymał 4. 100.250,00zł.
W

kolejnych

kwartałach Fundusz

będzie

nadal

prowadził

działania

zmierzające

do

upfyimienia

składników aktywów Funduszu i przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na wykup
certyfikatówinwestycyjnychFunduszucelemichumorzenia.
5.

Aktualnai przewidywanasytuacjafinansowa

Obecnasytuacja finansowa Funduszujest dobra. Funduszprowadzi procesy dezinwestycji, a środki
pozyskane z dezinwestycji 2godnie ze statutem przeznacza na wykup certyfikatów inwestycyjnych
Fundusai. Naprzyszłą sytuację Funduszu największy wpływ będziemiało kształtowanie sięsytuacji na

krajowymrynkukapitałowym i narynkachzagranicznych,w szczególnościnarynkufuzjii przejęćoraz
nagiełdae papierówwartościowych.

6. Nabyciecertyfikatówwłasnych, celich nabycia, liczbai wartośćnominalna, zewskazaniemjaką
częśćkapitahi wpłaconego reprezentują i ceny nabycia oraz cenie sprzedaży w przypadku ich
zbycia

Fundusz dokonał wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w dniu31marca2016 roku
6 404 certyfikatów.

Zmianakapitału wpłaconego: O tyś. zł
Zmianakapitału wypłaconego: 9 001 tyś. -ń..

Fundusz dokonał wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w dniu 30 czerwca 2016
roka 2 682 certyfikatów.

Zmianakapitału wpłaconego: O tyś. -A

Zmianakapitału wypłaconego: 3 501tyś.zł.
Fundusz dokonał wykupu i umorzenia cerfyGkatów inwestycyjnych Funduszu w dniu 31 grudnia 2016
roku 9 712 certyfikatów.

Zmianakapitahiwpłaconego: O tyś. zt
Zmianakapitału wypłaconego: 11 451 tyś. zł.
7.

Instrumenty finansowe w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz
utratypłynności finansowej,najakienarażonyjestFundusz
Fundusz wykorzystuje kontrakty terminowe do zabezpieczenia zmian cen niektórych instrumentów

finansowych, w tym w szczególności walutowe kontrakty terminowe do zabezpieczenia pfTed
ryzykiem zmiany kursów walut oraz indeksowe kontrakty terminowe do zabezpieczeniaryzyka
systematycznegoportfela.

b) pr2yjętych przez Fundusz celach i metodach zarządzania ryzykiem fmansowym, łącznie z
metodami zabezpieczenia istotnych rodzajówplanowanych transakcji, dla których stosowana
jest rachunkowość zabezpieczeń

Dozarządzaniaryzykiem fmansowym zapomocąInstrumentów, o którychmowaw pkta),Fundusz
niestosujerachunkowościzabe2pieczeń.
8.

Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia, naktóreFunduszjest narażony
Funduszjestnarażonyprzedewszystkimna:

s Ryzyko Inwestycyjne, w tym na ryzyko związane z polityką inwestycyjną oraz z
inwestowaniemw poszczególneInstrumentyfinansowe.

W przypadku niekoraystaego kształtowania sięcen instrumentów finansowych znajdujących się w
portfelu Funduszu. Fundusz może ponieść straty na inwestycjach w przedmiotowe Instrumenty.
Inwestowaniew instrumentyudziałowe wiążesięz następującymirodzajamiryzyk:
a)

o otoczeniamakroekonomiczne o: napoziom ryzyka inwestyq"i w instrumenty udziałowe
wpływ mają czynniki makroekonomiczne takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopień
nierównowagimakroekonomicznej, deficytbudżetowy, handlowyi obrotówbieżących,wielkość
popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysokość stóp procentowych, ksztahowanie się
poziomudepozytówi kredytówsektorabankowego,wielkośćzadłużenia krajowego,sytuacjana
rynkupracy,wielkośći kształtowanie siępoziomuinflacji,wielkośći kształtowanie siępoziomu
cen surowców, sytuacja geopolityczna. Osłabienie sytuacji makroekonomicznej może mieć

negatywny wpływ na wyceny instrumentów udziałowych, będących przedmiotem lokat
Funduszu.Funduszprzy podejmowaniudecyzji o poziomiealokacjiw instrumenty udziałowe
bierzepoduwagęobecnąi prognozowanąsytuacjęmakroekonomiczną krajui świata.
b) ryzyko branży: instrumenty finansowe, któresąprzedmiotem lokat Funduszu, podlegająryzyku
branży, w której działają, główne ryzyka to: konkurencyjność, zmiany popytu na produkty
oferowane przez

podmioty

z

branży,

nowe

technologie. Ry2 yko

branżowe Fundusz

ogranicza

poprzezlokowanie aktywówFunduszuw Instrumenty finansowezwiązanez różnymi branżami.
c) r/zyko specyficznespółki: akcjei udziały spółek, któresąprzedmiotem lokatFunduszu,podlegają
ry2 yku

specyficznemu danej spółki, główne ryzyka to: jakość produktu i biznesu,

skala działania i

wielkośćspółkijakość zarządu,strukturawłaścicielską, politykadywidendową,regulacjeprawne,
przejrzystośćdziałania,zdarzenialosowe.Ryzykospecyficznedlaspółki ograniczanejestpoprzez
dywersyfikacjęportfelaFunduszu.

d) ryzyko płynności - polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie mstrumentów
udziałowych po cenach odzwierciedlających ich reakią wartość. Fundusz dokłada starań aby
ograniczyć ryzyko płynności poprzez odpowiedni dobórlokat, biorącpoduwagędzienneobroty
danym Instrumentem w stosunku do zajmowanej pozycji inwestycyjnej.

Inwestowaniew jednostkiuczestnictwa,certyfikatyinwestycyjnefunduszyinwestycyjnychlubtytuły
uczestnictwaemitowaneprzezinstytucjewspólnegoinwestowaniawiążesięz ryzykiempłynności
oraz z

ty2ykiem

aktywów,

w

które

inwestuje

dana

Instytucja

oraz

sposobem

oraz

efektywnością

zarządzania mmi. Fundusz stara się ograniczać to ryzyko poprzez dobór Instytucji zbiorowego
Inwestowaniaposiadającychwysokipoziomaktywów,właściwe zasadyi celebiwestyc^ne,rodzaje
i kryteria doboru lokat oraz pozytywne wyniki inwestycyjne. W przypadku lokowania środków w
depozyty. Funduszponosi ryzyko niewypłacahiości bankulub instytucji kredytowej, której powierza
sięśrodki.Funduszstarasięograniczaćtoryzykoprzezlokowanieśrodkóww kilkuróżnychbankach.
Inwestycje w Instrumenty pochodne wiążąsię zs stosowaniem dźwigni finansowej, co powoduje
możliwośćosiągnięciawysokichzysków, ale może też łączyć sięz poniesieniem dużychstrat w
wyniku zmian cen instrumentów bazowych. W instrumenty pochodne może być wkomponowany
mechanizmkredytowy,to znaczyFunduszwnosidepozytzabezpieczającyw wysokościniższąniż
wartośćInstrumentubazowego.Istniejew związkuz tymmożliwośćponiesieniaprzezFunduszstraty

przewyższającejwartośćdepozytuzabezpieczającego.Funduszwykorzystujekontraktyterminowedo
zabe2pieczenia zmian cen niektórych instrumentów finansowych, w tym w szczególności walutowe
kontrakty terminowe do zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany kursów walut oraz hideksowe
kontraktyterminowe dozabezpieczeniaryzykasystematycznego portfela.
Należy brać pod uwagę, że rzeczywiste zachowania rynku mogą odbiegać od przewidywań
zarządzającychFunduszem.
.

Ryzyko walutowe

W przypadku, gdy Fundusz Inwestuje w Łistrumenty finansowe denominowane w walucie obceg.
AktywaFunduszusąnarażonenaryzykowalutowe. Istniejemożliwośćobniżeniarentownościlokat
w instrumenty denominowane w walutach obcychprzywzroście waluty krajowej wobecwalutyobcej.
Ponadto, Fundusz nabywa waluty w celu zapewnienia płynności i sprawnego zarządzania portfelem
Funduszu.

Fundusz

stera

się zabezpieczać

ry2 yko

walutowe

instrumentów

finansowych

denominowanych w walucie obcej orazposiadanych walut.
n Ryzyko prawne i podatkowe

Stabilność regulacji prawnych jest istotna dla działalności Funduszu. Zmiany obowiązujących

przepisów dotyczących w szczegóbiości działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz
zmian w systemie podatkowym mogą negatywnie wpłynąć na opłacahiość lokat Funduszu oraz
zwiększyć koszty działakiości Funduszu, obniżając tym samym wyniki osiągane przsz Fundusz.

Zmiany podatkowe mogą również dotyczyć Uczestników Funduszu zmniejszając opłacalność
inwestycji w Certyfikaty. Rozwiązania podatkowe stosowane na rynkach zagranicznych
niejednokrotnie

są skomplikowane,

co

powoduje,

że

istnieje ry2 yko błędnej interpretacji zobowiązań

podatkowych Funduszu, które mogą powstać w związku z inwestycjami Funduszu na wyżej
wymienionych rynkach. Towar2ystwo dopełnia starań, aby ograniczyć ryzyko z tym zmazane, w
szczególności poprzez korzystanie z ushig podmiotów zawodowo trudniących się doradztwem
prawnymi podatkowym.
o Ryzyko operacyjne

Istnieje ryzyko możliwości poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych procesów wewnętrznych,

błędów ludzkich, czy błędów systemów. W szczegókiości, zawodny proces lub błąd ludzki może
poniesieniastratw wynikuzajścianiekorzystnychzdarzeńzewnętrznych,takichjakklęskiżywiołowe
czy atakiterrorystyczne. Towarzystwostarasięograniczaćryzyko operacyjne poprzezstosowanie
odpowiednichsystemówi procedurwewnętrznych.
Ryzykobrakuwpływu UczestnikównazarządzanieFunduszem
Zgodnie z Ustawąo funduszach inwestycyjnych. Funduszjesttworzony, zarządzany i reprezentowany
wobec osóbtrzecich przez Towarzystwo. Zgodnie z ograniczeniamiustawowymi i statutowymi
Uczestnicy Funduszu nie mają wpływu na zarządzanie Aktywami i reprezentowanie Funduszu.
Niezależnie od faktu, ze w Funduszu funkcjonuje Zgromad2enie Inwestorów, podmiotem
zarządzającym Funduszem jest Towarzystwo, które na podstawie zawartej umowy, zleciło
zarządranie portfelem Funduszu Yestor Dom Maklerski SA., która zarządzała portfelem Funduszu
również przed przejęciem zarządzania Funduszem przez Towarzystwo. Natomiast Fundusz
udostępnia ogłoszenia i uifonnacje zgodme z prawem i Statutem Funduszu, co umożliwia
Uczestnikom ocenę działakiości Funduszu.

s Ryzyko zmian Statutu Funduszu

StatutFunduszumoże uleczmianiew szczególnościzewzględunakonieczność dostosowania Statutu

dozmieniających sięprzepisówprawa, praktyki rynkowej, polityki inwestycyjnej, kosztów, czyzasad

wykupywania Certyfikatów. Towarzystwo dokłada starań, aby ewentuakie zmiany Statutu były
zgodnez interesem UczestnikówFunduszu.
c Ryzykozwiązanez kosztaminielimitowanymi

Część kosztów i wydatków 2wiązanych z działalnością Funduszu stanowią koszty nielimitowane,
którebędąpokrywane z Aktywów Funduszu. Towar2ystwo dopetaia starań,abykosztymelimitowane
byty jak najniższe. Na część kosztów nielunitowanych Towarzystwo nie ma wpływu. Koszty
nielumtowane wpływają naznuuejszenie AktywówFunduszu.
. Ryzyko rozwiązania Funduszu w trakciejego trwania

Zgodnie z Ustawą i Statutem Fundusz może być rozwiązany w trakcie jego trwania decyzją
Zgromadzenia Inwestorów. Decyzja taka będzie miała wpływ na realizację polityki inwestycyjnej
Funduszu i osiągnięcie celu mwestyc^nego i może być podjętą,jeżeli "za"ro2,wią2aniem Funduszu
będą głosowali Uc2sestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów
inwestycyjnych Funduszu. Rozwiązanie Funduszu następuje także w przypadku, gdy: a)zarządzanie
Funduszem nie zostało przejęteprzezinnetowarzystwo w terminie trzechmiesięcyoddniawydania

decyzji o cofnięciuzezwolenialub od dniawygaśnięciazezwolenianawykonywanie działalności
przez Towarzystwo, b) Depozytańusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z
innym bankiem umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, c) wartość Aktywów Netto
Funduszu spadnie poniżej 2. 000. 000 -A.Rozwiązanie Funduszu może spowodować, żeFundusz nie
osiągnie celu inwestycyjnego.

. RyzykozmianykluczowychpracownikówTowarzystwa

Towarzystwo zarządzające Funduszem do wykonywania swoich oboAviązków zatrudnia

pracowników. Istnieje możliwość zmiany kluczowych pracowników Towar2ystwą,, comoże mieć
wpływ nadziałanie Towarzystwa i Fundus2M.
a RyzykokontrahentówFunduszu

Fundusz prowadząc dziaiahiość korzysta z usług różnych kontrahentów, nun. depo2ytańusza,
brokerów, księgowości, biegłych rewidentów, czyzarządzających. Istnieje ryzyko niewywiązania się
lubniepełnego wywiązaniasiękontrahentów z podjętych zobowiązań.Funduszstarasięograniczać

pr2edmiotowe ryzyko poprzez dobór do współpracy wiarygodnych kontrahentów oraz ustalanie
odpowiednich sposobówwspółpracy z kontrahentami.

Do zarządzania ryzykiem finansowym zapomocą Instmmentów, o których mowapowyżej, Fundusz
niestosujerachunkowościzabezpieczeń.
9.

Stosowanie zasadładu korporacyjnego dlainstytucji nadzorowanych.

Funduszu niedotyc2ą bezpośrednio zasadyładu korporacyjnego dlainstytucji nadzorowanych. Niemniej
zarówno Towar2ystwo, jak i Vestor Dom Maklerski S.A. zarządzający portfelem inwestycyjnym
Funduszu, wdrożyły i stosują Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez

KomisjęNadzoruFinansowegodnia22lipca2014r. Informacjeo wdrożeniuZasadładu korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych w Towar2ystwie znajdując się na sfronie intemetowej towar^stwa

www.on ntfi. com w zakładce Fundusze -> Aktualności. Informacje o wdrożeniu Zasad ładu

korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Yestor Dom Maklerski SA. znajdując sięna strome
intemetowej www. vestor. pl.

10. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Funduszu, jakie nastąpiły w okresie
sprawozdawczym,a takżepojegozakończeniu

Zgodnie z przyjętąw r. ubiegłym strategią, 2arzqdzający Funduszem koncentrują działania naprocesie
dezinwestycji.

W pierwszymkwartale2016r.Funduszzakończył proces sprzedażyposiadanegopakietuakcji Hubstyle
S.A. uzyskując 1.787.375,00d. Po realizacji transakcji Fundusznie posiadajuż akcji tej spółki.
Także w pierwszym kwartale 2016 r. Fundusz zakończył proces sprzedaży posiadanego pakietu akcji
Gmo Rossi SA.uzyskując2.712.064,23 zł. Porealizacji transakcji Fundusznie posiadajuż akcji tej
spółki.

W drugim kwartale 2016r. w wymku zawarciaumowy restrukturyzacji z dnia29 kwietnia 2016 r., o
której urformowano w raporcie bieżącym nr 16/2016, Fundusz objął dodatkowe 10% udziałów spółki
Energosynergia Technologie Sp.z o.o.oraz56,24%akcjiSyngazS.A. Transakcjabyła rezultatem braku
zapłaty w wymaganym terminie przez udziałowca Energosynergia Technologie Sp. z o.o. - spółki EST
Inwestycje Sp. z o.o. - kwoty należnej z tytułu przyjęcia oferty zakupu udziałów Energosynergia
TechnologieSp.z o.o.posiadanychprzezFundusz.
W wyniku transakcji Funduszposiada:

.
.

26.843 udziałów w EnergosynergiaTechnologie Sp. z o.o., które stanowią34% udziału w
kapitale zakładowym spółki oraz34%udziału ^osównaZgromadzeniuWspólników
l .960 akcji w SyngazSA, którestanowią56,24%udńsSuw kapitale2akładowym spółki oraz
56,24%udziału ^osównawahiymzgromadzeniuakcjonariuszyspółki.

Takżew drugimkwartale2016r.Funduszdokonał zbyciaposiadanychudziałów w DIILimitedSp.z o.o.
uzyskując46.000,00zł. Porealizacji transakcji Fundusznie posiadajużudziałów tej spółki.
W trzecim kwartale 2016r. Funduszustalił warunki zaspokojenia posiadanychwier2ytelności względem

GrupyKapitałowej GwarantSA. (dalej GGK) orazAndoriaMot Sp.z o.o.Zaspokojenie wierzytebiości
nastąpiło w drodze zawartej umowy restrukturyzacji z dnia 23 września 2016 r., o której Fundusz
informował w raporcie bieżącym 38/2016z dnia26września2016roku. Treśćraportu 38/2016opisuje
przedmiotumowyorazsposóbzaspokojeniawierzytebiościwzględemGrupyKapitałowej GwarantS.A.
orazAndoriaMot Sp. z o.o. W wyniku tej umowy Funduszuzyskał 12.427.000,00 zł, a także 30,89%
udziałów w spółce AndoriaMot Sp.z o.o. oraz20%akcjiw spółce KuźniaJaworSA. Zarządzającyna
bieżącomonitoruje sytuacjęfinansowąspółek Andońa-Mot Sp.z 0.0. orazKuźniaJaworSA., których
udziały i akcjeczęściowozaspokoiły wierzytebiości GmpyKapitałowej GwarantSA. orazAndoriaMot
Sp. z o.o. Fundusz analizuje możliwość sprzedaży udziałów i akcji tych spółek potencjahiemu
inwestorowilub możliwośćwykonaniaopcji put na akcjachi udziałach tych spółek względemspółki
GGK Jednocześnie spółce Gwarant Gmpa Kapitałowa SA. przyshiguje opcja cali na akcje i udziały
spółek Kuźnia Jawor S.A. orazAndoria-Mot Sp. z o.o. Szczegółowe warunki wykonania opcji cali i put
zawarto w treści raportu bieżącego 38/2016 z dnia26września2016roku.

W czwartymkwartale2016r. Funduszdokonał zbyciaposiadanychakcjiw spółce ERG-System SA., za
któreotrzymał 4. 100.250,00zł. Szczegółowe warunkitransakcji zbyciaakcjiERG-Systemw posiadaniu
Funduszuzostały opisanew raporcie 33/2016 Funduszu. Po realizacji transakcji Fundusznieposiada
już akcji tej spółki.

W dniu 23 marca 2017 r. Fundusz zawarł porozumienie do umowy restrukturyzacji z dnia23 września

2016 r. z Gwarant Grupa Kapitałowa S.A., Andońa-Mot Sp. z o.o.. Kuźnia Jawor SA. opisane
szczegółowo w raporcie bieżącymFunduszu 12/2017 opublikowanym w dniu23 marca2017roku na
stronie intemetowej OriginTFIS.A., namocyktóregoFunduszzbył narzeczGwarantGrupaKapitałowa
S.A. posiadane udziały w Andoria-Mot Sp.zo. o.zacenę8. 500. 000, 00zł, zostało przeniesione naFundusz

4,9% dodatkowych akcji KuźniaJaworSA., 2Dstała zwiększonacenaopcji put naakcje Kuźni Jawor
SA. o kwotę 1.500.000,00zł, a także zostało przeniesione zabezpieczeniaopcjiput naudziafyAndoriaMot Sp. z o.o. wynikającego z umowy restruktutyzacji z dnia 23 września 2016 r. na wierzytelność
wynikającąz opcji put naakcje KuźniaJawor S.A. Jednocześnie Funduszwykonał opcję put naakcje
Kuźni Jawor SA. (łącznie z akcjami przeniesionymi).

11. Postępowaniatoczącesięprzed sądem, organem właścmym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej, w których Fundusz pozostaje stroną
Niedotyczy.Funduszniejeststronąpostępowańopisanychpowyżej.
12. Znacząceumowy,mającewpływ nadziałahiość Funduszu

Opróczumówzwią2zuiychz inwestycjami, w tymwymienionychw pkt. 10,doistotnychumówFunduszu
można zaliczyć umowy z depozytariuszem Funduszu, z bankami w zakresie prowadzenia rachunków
bankowychFunduszu, z firmami inwestycyjnymi w zakresie pośredniczeniaw zawieraniutransakcji
zawieranychprzezFundusz,z podmiotemuprawnionymdobadaniasprawozdańfinansowychFunduszu,
z biurem rachunkowym świadczącym usługi księgowenarzeczFunduszu, z oferującymi, z KDPWoraz

z GPW,przyczymw/wumowysąumowamizawartymiw normalnymtokudziałalności Funduszu.
13. Informacje o powiązaniach orgamzacyjnycb lub kapitałowych Funduszu z innymi podmiotami

oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe,
instrumentyfinansowe,wartościniematerialnei prawneoraznieruchomości),orazopismetodich
finansowania

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy Fundusz niejest podmiotem zależnym od Towarzystwa, ani od osoby
posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów na zgromadzeniu inwestorów Funduszu.
Towar2ystwonatomiastnie posiadaudziałów ani akcji w innychpodmiotach,w tym spółkach prawa
handlowego zarównopodmiotach krajowychjak i zagranicznych.

Nadzień31 gmdnia2016r. głównymi mwestycjami krajowymi Funduszubytyprzedewszystkim lokaty
typu private equity, tzn. akcje spółek nienotowanych na aktywnym rynku orazudziałów w spółkach z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Fundusz pożyczek i
odroczonychpłatności należnychzasprzedaneprzezFunduszaktywa.Natomiastnagłówne inwestycje
zagraniczne składały się udziały w spółce z ograniczonąodpowiedziabiościąz siedzibąna Cyprze.
Funduszjest zarządzanyaktywnie, a sktad portfela Funduszu może podlegać zmianom. Przedmiotowe
inwestycje zostały nabytei finansowane sąz kapitału pozyskanego z emisji certyfikatówFunduszuoraz
wzrostu wartości aktywówz poszczególnych lokat.

14. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi,jeżeli jednorazowalub łączna wartość transakcji
zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku r. obrotowego przekracza
wyrażonąw złotych równowartośćkwoty500<ys.Euro
Nie dotyczy. W okresie sprawozdawc2ym Fundusznie zawierał takichtransakcji.

15. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich
wymagabiości oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach

Niedotyc2y.Funduszniezaciągałkredytów,anipożyczek.

16. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także

udzielonychporęczeniachi gwarancjach,ze szczególnymuwzględnieniempożyczek, poręczeń i
gwarancjiudzielonychjednostkom powiązanymFunduszu
W rokuobrotowym2016Fundusznieudzielał pożyczek,poręczeńi gwarancji.
17. Opiswykorzystania przez Funduszwpływów z emisji przeprowadzonych w roku obrotowym 2016
W roku2016Fundusznieprzeprowadził emisjicertyfikatówinwestycyjnych.

18. Objaśnienieróżnicpomiędzywynikamifinansowymiwykazanymiw raporcierocznyma wcześniej
publikowanymiprognozamiwynikównadanyrok
Nie dotyczy. Fundusz nie publikuje prognoz.

19. Ocena, wraz z uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie
ewentuabiych zagrożeń i działań, jakie Fundusz podjął lub zamierza podjąć w celu
przecmdziatania tym zagrożeniom

ZdolnośćFunduszu dowywią2ywaniasięz zaciągniętychzobowiązańniejest zagrożona. Płynne aktywa
sąwystarczającedoregulowaniabieżącychzobowiązańFunduszu.
20. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w

porównaniudowielkościposiadanychśrodków,z uwzględnieniemmożliwychzmianw strukturze
finansowaniatej działalności

Funduszjest w fazie dezinwestycji, której celem jest zbycie wszystkich posiadanych aktywów i
wykupienie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Fundusz nie przewiduje zmian w strukturze
finansowania działalności.

21. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wptyw na wynik z działalności za okres

sprawozdawczy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeńna
osiągnięty wynik

Nie wystąpiły C2ynniki, ani nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działab-iości Funduszu 2a
okres sprawozdawczy.

22. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynnikówistotnych dlarozwoju przedsiębiorstwa
Funduszu oraz opis perspektyw rozwoju działalności Funduszu, co najmniej do końca roku
obrotowego

Największywpływ naprzyszłą sytuacjęFunduszubędziemiało kształtowanie sięsytuacjinakrajowym
rynkukapitałowym i narynkachzagranicznych,w szczególnościnarynkufugii przejęćoraznagiełdzie
papierówwartościowych. Ponadto istotnymi c2ymukami mogącymi mieć bezpośrednilub pośredni
wpływ nadziałalność operacyjnąFunduszusą:
o zmiany regulacji prawnych, w szczegóhiości zmiany przepisów dotyczących fimkcjonowama
funduszyinwestycyjnych orazzmianyregulacji podatkowych, aletakże odnawialnych źródeł energii,

. znacznezmianyświatowej i krajowej sytuacji gospodarczej, w tym sytuacji makroekonomicznej oraz
sytuacji narynkach towarowych,

o znacznezmianypolityki gospodarczej lub monetarnej w krajach, w których inwestuje Fundusz,
o znacznezmiany sytuacji podmiotów spółek, w którychInstrumenty Funduszinwestuje znacznączęść
aktywów,
9 Fundusznieprzewidujeistotnychzmianpolitykiinwestycyjnej.

W 2017 r. ZarządzającyFunduszembędąprowadzićdalsze działania mające na celu wyjście z jak
największejliczby inwestycji znajdującychsięw portfelu Funduszuw celu zapewnieniaśrodkówna
wykup certyfikatów. Dezinwestycje poszczegóhiych składników aktywów będąrealizowane tak, by
maksymalizowaćwartość dla uczestnikówFunduszu. W związkuz tym ostateczny termin zawarcia
poszczególnych transakcji U2ależniony będzie zarówno od toczących się negocjacji, jak i warunków
rynkowych.

23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Funduszu i jego grupą
kapitałową

W roku2016niewystąpiły zmianyw podstawowych zasadachzarządzaniaprzedsiębiorstwem Funduszu.
24. WszeUde umowy zawarte między Funduszem a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bezważnej
przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwotaienie następuje z powodu połączenia Funduszu przez
przejęcie

Funduszniezawierał tegotypuumówz osobamizarządzającymi.
25. Informacje o znanych Funduszowi umowach (w tym równieżzawartych po dniu bflansowym), w
wyniku, których mogąw przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach certyfikatów inwestycyjnych
posiadanychprzezdotychczasowychuczestnikówFunduszu
ZarównoTowar2ystwojaki Fundusznieposiadająwied2yo istnieniuumówtegotypu.
26. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

W Funduszu,aniTowarzystwieniemaprogramuakcgipracowniczych.
27. Informacja o dacie zawarcia przez Fundusz umowy, z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych, o dokonanie badania sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki
została zawarta ta umowa, łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z w/w umowy
dotyczącegodanegoroku obrotowego.

PodmiotemuprawnionymdobadaniasprawozdańfinansowychjestEmst& YoungAudytPolskaspółka
z ograniczoną odpowiedziabiością sp. k. Umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowychnabadaniei przeglądsprawozdańfinansowychFunduszuw 2016r. zawartow dniu22lipca
2016 r. Łącznawartość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badanie sprawozdań finansowych

należnegoz tyttdubadaniarocznegosprawozdaniafinansowegoFunduszuza2016r. wynosi10.000-ń
netto. W ramach w/w umowy uprawniony podmiot dokonał również przeglądu sprawozdania

finansowegoFunduszuzapierwszepóh-ocze2016r. i pobrał z tegotytułu wynagrodzeniew wysokości
7.000 A.

Koszt badania sprawozdania finansowego Funduszu za 2015 r. oraz koszt przeglądu sprawozdania
finansowego Funduszuzapierwszepółrocze 2015 r. wynosiły odpowiednio netto 10.000 zł i 7.500 zł.
28. Omówieniepodstawowychzmianw lokatachFunduszu,z opisemgłównych inwestycjidokonanych
w danym okresie sprawozdawczym oraz zmian w strukturze portfela (lokat)

W portfelu Funduszu na dzień 31. 12.2016 r. w porównanm do 31. 12.2015 r. zwiększył się udział
składników lokat w aktywach ogółem Funduszu z 68, 77% do 79,60%. Akcje na31. 12.2015 r. stanowiły
29, 79%aktywówogółem, natomiast na31.12.2016r., 59, 71%.Nadzień3 l. 12.2016, udziały w spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 19,89% Aktywów Funduszu, podczas gdy na dzień
31. 12.2015 r., udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 3,35% aktywów
Funduszu.Nadzień 31. 12.2016r., wierzytelnościstanowiły 0% AktywówFunduszu, podczasgdy na
dzień31. 12.2015r., wierzytelnościstanowiły 35,63%AktywówFunduszu
29. Omówienie polityki inwestycyjnej Funduszu w raportowanym okresie wraz z analizą działań
związanychz realizacjąjego celu

Zgodnie z przedstawioną w drugim kwartale 2015 roku strategią, Fundusz będzie prowadził dalsze
działania mającenaceluwyjście zjaknajwiększej liczbyinwestycji znajdującychsięw portfeluFunduszu
w celu zapewnienia środków na wykup certyfikatów. Dezinwestycje poszczegóbiych składników
aktywówbyły realizowane tak, by maksymalizować wartość aktywównetto Funduszu dlauczestników
Funduszu.Szczegółoweinformacjenatentematzawartesąw punktach3110sprawozdania.
30. Skład osobowy Zarządu Towarzystwa oraz skład Rady Nadzorczej Towarzystwa

W okresie obrotowym 2016 tj. od l stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Członkami
ZarząduSpółki były następująceosoby:
erzy Krok- PrezesZarządu(w okresieod l stycznia2016roku do 31 grudnia2016roku);
JacekLegutko - Wiceprezes Zarządu (w okresie od l stycznia 2016 roku do 31 grudnia201 6
roku);

Piotr Kuffel - Wiceprezes Zarządu (w okresie od l stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016
roku).

W okresie obrotowym 2016 tj. od l stycznia 2016 roku do 31 grudnia2016 roku, Członkami Rady
Nadzorczej Spółki były następujące osoby:

Paweł Wojciechowski - członek Rady Nadzorczej (w okresie od l stycznia 2016 r. do 31
grudnia 2016 roku);

Robert Koński- członek RadyNadzorczej(w okresieod l stycznia2016r. do l grudnia201 6
roku);

Waldemar Maj - członek RadyNadzorczej (w okresie od l stycznia 2016 r. do l grudnia 2016
roku);

Grzegorz Goryszewski - członek Rady Nadzorczej (w okresie od 18 października 2016 r. do
31 grudnia 2016 roku);

GrzegorzPiotrowski- członek RadyNadzorczej(w okresie od 18października2016r. do 31
grudnia 2016 roku);

Michał HandzUk- członek RadyNadzorczej (w okresie od l grudnia2016 r. do 31 grudnia
2016 roku);

Piotr Raźniewski- członek RadyNadzorczej (w okresie od l grudnia2016 r. do 31 grudnia
2016 roku).
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez cały rok 2016 r. pełnił Pan Paweł
Wbjciechowski.FunkcjęWiceprzewodniczącychRadyNadzorczejpełnił PanRobertKońskii Pan
WaldemarMaj w okresie od l stycznia2016r. do l grudnia2016r. W okresieod l stycznia2016
r. do 18 października 2016 r. Rada Nadzorcza była trzyosobowa, a w okresie od 18 października
2016r. do 31 grudnia2016r. RadaNadzorczabyła pięcioosobowa.
31. Określeniełącznej Bczbyi wartości nominalnej wszystkichcertyfikatówFunduszuoraz akcji i
udziałów w jednostkach powiązanychFunduszu,będącychw posiadaniuosóbzarządzających i
nadzorujących

Na dzień 31 grudnia 2016 r. osoby zarządzającei nadzorujące Towarzystwa nie były w posiadaniu
certyfikatówFunduszu.

Zgodniez otrzymanymodYestorDomMaklerski SA. oświadczeniemnadzień31 grudnia2016r. pan
JakubBartkiewicz- PrezesZarządui PrzewodniczącyKomitetuInwestycyjnegoFunduszuposiadał 46
certyfikatów uiwestycyjnych Funduszu, a panMich^ Meller - Wiceprezes Zarządui Członek Komitetu
InwestycyjnegoFunduszuposiadał 50certyfikatówinwestycyjnychFunduszu.

ZarządOńginTFIS.A.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. l pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy

inwestycyjnych - WG Bank ŚląskiSA.jako Depozytariusz dlaFirstPrivate Equity Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (zwanego dalej Funduszem)
oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów, w tym w szczególności aktywówzapisanych
na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych
aktywów przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu fmansowym Funduszu za okres
od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sporządzonego 31 marca 2017 r.,
sązgodneze stanem faktycznym.
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OPINIA NIEZALEŻNEGOBIEGŁEGO REWmENTA

Dla Zgromadzenia Inwestorów First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
AktywówNiepublicznych i Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.
Sprawozdaniez badaniasprawozdaniafinansowego
Przeprowadziliśmy badaniezałączonego sprawozdania finansowego zarok zakończony dnia3 l grudnia
2016 roku First Priyate Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
("Fundusz"), z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, na które składają się wprowadzenie

dosprawozdaniafinansowego, zestawienielokat oraz bilans sporządzonena dzień31 grudnia2016
roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów
pieniężnych sporządzone zaokres od dnia l stycznia 2016 roku do dnia 31 gmdnia 2016 roku oraz noty
objaśniające i informację dodatkową ("załączone sprawozdanie finansowe").
Format załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wynika

z RozporządzeniaMinistra Finansówz dnia 19 lutego 2009 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").
Odpowiedzialność Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S. A. oraz członków
RadyNadzorczejzasprawozdaniefinansowe
Zarząd Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (do dnia 19 października 2017 roku
działającego pod nazwą Warsaw Equity Towar2ystwo Funduszy Inwestycyjnych SA., zwanego dalej
"Towarzystwem") zarządzający Funduszem i reprezentujący Fundusz jest odpowiedzialny

zasporządzenie, napodstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania
finansowego i zajego rzetelną prezentację zgodnie z ustawąz dnia29 września 1994 r. o rachunkowości
("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę
wewnętrzną, którą uznaje za niezbędnądla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej
sązobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane
w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialnośćbiegłego rewidenta

Jesteśmyodpowiedzialnizawyrażenieopinii o załączonym sprawozdaniufinansowymna podstawie
przeprowadzonego przez nas badania.
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Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości
orazzgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych
StandardówBadaniaprzyjętymiuchwałą nr2783/52/2015KrajowejRadyBiegłych Rewidentówz dnia
10 lutego 2015 r. z późn. zm. ("Krajowe Standardy Rewizji Finansowej"). Standardy te wymagają
przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób,
abyuzyskaćwystarczającą pewność, żesprawozdanie finansowe nie zawieraistotnego zniekształcenia.
Badaniepoleganaprzeprowadzeniuprocedursłużących uzyskaniudowodówbadaniakwot i ujawnień
w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym
od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem
lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli
wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Towarzystwo
sprawozdania finansowego Funduszu, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach
procedur badania, nie zaśwyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrmej Towarzystwa
zarządzającegoFunduszem. Badanie obejmuje także ocenęodpowiedniości przyjętych zasad(polityki)
rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Towarzystwa wartości szacunkowych,
jak równieżocenęogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 320 pkt. 5 koncepcja istotności stosowana
jest przez biegłego rewidenta, zarównoprzy planowaniu i przeprowadzaniu badania,jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli
występują, na sprawozdanie finansowe, a także pr2y formułowaniu opinii biegłego rswidenta.
W związku z powyższym wszystkie stwierdzenia zawarte w opinii biegłego rewidenta, w tym
stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i regulacji wyrażane są z uwzględnieniem
jakościowego i wartośeiswego poziomu istotności ustalonego zgodnie zestandardami badaniai osądem
biegłego rewidenta.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przeznas dowody badaniastanowiąwystarczającąi odpowiednią
podstawędowyrażeniaprzeznasopiniiz badania.
Opinia

Naszymzdaniem,załączone sprawozdaniefinansowe:
- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanego Funduszu na dzień
31 grudnia 2016 roku orazjego wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnych za okres
od dnia l stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie

przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzonenapodstawieprawidłowo prowadzonychksiągrachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymiprzepisami prawa i postanowieniami statutu
Funduszu.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinianatemat sprawozdaniaz działalności
Naszaopiniaz badaniasprawozdaniafmansowegonie obejmuje sprawozdaniaz działalności.
Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi

obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Towarzystwa. Ponadto Zarząd
Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego,

zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte
uwzględniająpostanowieniaart. 49 ustawyo rachunkowościorazrozporządzeniaw sprawieinformacji
bieżących i okresowych i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu

finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy
o Funduszu i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy
w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia,
Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia

art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniaw sprawie informacji bieżących i okresowych
i są zgodne z infonnacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu fmansowym. Ponadto, w świetle

wiedzy o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.

Opinianatematpisemnej informacjiZarząduTowarzystwaskierowanej do inwestorówFunduszu
Nasza opinia z badania załączonego sprawozdania finansowego nie obejmuje informacji Zarządu
Towarzystwa skierowanej do inwestorów Funduszu ("List Towarzystwa").
Za sporządzenie Listu Towarzystwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
24gmdnia2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

("rozporządzenie") jest odpowiedzialny Zarząd Towarzystwa. Ponadto Zarząd Towarzystwa jest
zobowiązany do zapewnienia, aby List Towarzystwa spehiiał wymagania przewidziane
w rozporządzeniu.
Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem załączonego sprawozdania
finansowego,zapoznanie się z treściąListu Towarzystwai wskazanieczy informacje w nim zawarte
uwzględniają postanowienia § 37, ustęp l rozporządzenia i czy sąone zgodne z informacjami zawartymi

w załączonym sprawozdaniufinansowym.
Naszymzdanieminformacje zawartew LiścieTowarzystwauwzględniająpostanowienia§ 37, ustęp l
rozporządzeniai sązgodnez informacjamizawartymiw załączonym sprawozdaniufinansowym.
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I.

CZĘŚĆOGÓLNA

l. Informacje ogólne

W dniu 16 sierpnia 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") wydała zezwolenie na
utworzenie Iiwestor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów

Niepublicznych ("Fundusz"). W dniu15grudnia2010rokuFunduszzmienił na^węnaInvestorPrivate

Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AktywówNiepublicznych. W dniu 10 lipca 2015 roku
Fundusz zmienił nazwę na First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów

Niepublicznych.

SiedzibaFunduszumieścisięw Warszawie,ul. Zielna37.
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

Fundusz w dniu 11 października 2007 roku został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych,
prowadzonego przezSądOkręgowyw Warszawie podnumerem RFi327.
FunduszposiadanumerNIP: l O80003744nadanyorazsymbolREGON:141164519.

Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych
publicznie w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe zgodnie z celem i zasadami polityki
inwestycyjnej określonymi w statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu.

Wedhig stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundusz wyemitował 116. 881 certyfikatów
inwestycyjnych orazumor2ył 59. 814certyfikatów inwestycyjnych.

Zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone zarok zakończony dnia31 grudnia
2016 roku ("okres sprawozdawc2y"),

Organem zarządzającym Funduszujest OriginTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (do dnia
19"października 2016 roku działającego pod nazwą Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy
InwestycyjnychSA."Towarzystwo")z siedzibąw Warszawie,ul.Zielna37 TowarrystwoJestWPłsane

dorejestruprzedsiębiorcówKrajowegoRejestruSądowegopodnumeremKRS0&OC294964.
W skład ZarząduTowarzystwanadzień31 marca2017rokuwchodzili:
KrzysztofMędrala

- PrezesZarządu

Jacek Legutko

- Wiceprezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym oraz od dnia bilansowego do daty niniejszego raportu miały miejsce
następujące zmianyw składzie ZarząduTowarzystwa:

- w dniu 31 sierpnia 2016 roku Pan Piotr KufFel zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu
Towarzystwa,

- w dniu 7 lutego2017roku RadaNadzorczaTowarzystwaodwołała PanaJerzegoKrokz Zarządu
Towarzystwa i fimkcji PrezesaZarząduTowarzystwa z dniem 14lutego2017roku,

- w dniu 7 lutego 2017 roku RadaNadzorczaTowarzystwa powołała PanaKrzysztofaMędralado
ZarząduTowarzystwa i powierzyła mufunkcjęPrezesaZarząduTowarzystwa z dniem 16lutego2017
roku.

Depozytariuszem prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest INO Bank ŚląskiSA. z siedzibą
w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 ("Depozytariusz"),
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Rejestrcertyfikatówinwestycyjnych FunduszuprowadziKrajowyDepozytPapierówWartościowych
z siedzibąw Warszawie, ul. Książęca4 ("KDPW"}.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu zostało zlecone spółce Yistra Fund Services Poland
Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibąw Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22/8B.

2.

Sprawozdanie finansowe

2. 1 Opinia biegłego rewidenta oraz badanie sprawozdania finansowego

Emst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibąw Warszawie,

RondoONZl jestpodmiotem uprawnionym dobadaniasprawozdańfinansowych,wpisanymnalistę
pod numerem 130.

Emst& YoungAudyt Polskaspółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w dniu4 lipca2016roku
została wybranaprzezRadęNadzorcząTowarzystwa dobadaniasprawozdania finansowego Funduszu.
Emst & YoungAudyt Polska spółka z ograniczonąodpowiedzialnością sp. k. orazkluczowy biegły
rewident spełniają, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

orazo nadzorze publicznym, warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu
finansowym.

Napodstawie umowy zawartej w dniu22lipca2016rokuz ZarządemTowarzystwa przeprowadziliśmy
badaniesprawozdaniafinansowego zarokzakończonydnia31 grudnia2016roku.

Naszym zadaniembyło wyrażenie opiniio sprawozdaniu finansowym napodstawie przeprowadzonego
przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania sprawozdania finansowego procedury były

zaprojektowane tak, aby umożliwić wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym traktowanymjako
całość. Nasze procedury nie obejmowały uzupełniających informacji, które nie mają wpływu
na sprawozdanie finansowe traktowane jako całość.

Na podstawie naszego badania, z dniem 31 marca 2017 roku wydaliśmy opinię biegłego rewidenta
bez zastrzeżeń o następującej treści:

"Dla Zgromadzenia Inwestorów First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
AktywówNiepublicznychi RadyNadzorczejOriginTowarzystwaFunduszyInwestycyjnych SA.
Sprawozdanie z badaniasprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badaniezałączonego sprawozdaniafinansowego zarokzakończonydnia31grudnia
2016 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

("Fundusz'"), z siedzibą w Warszawie, ul.Zielna 37, na które składają się wprowadzenie
dosprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporządzone na dzień 31 gnidnia 2016
roku. rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów

pieniężnych sporządzone zaokresoddnia l stycznia 2016rokudodnia31 grudnia2016rokuoraznoty
objaśniające l informację dodatkową ("załączone sprawozdanie finansowe").

Formatzałączonego sprawozdaniafinansowegozarokzakończonydnia31 grudnia2016rokuwynika

z Rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przezemitentówpapierówwartościowych orazwarunkówuznawania
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za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim ("rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych").

Odpowiedzialność Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S. A. oraz członków
RadyNadzorczejzasprawozdaniefinansowe
Zarząd Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (do dnia 19 października 2017 roku
działającego pod nazwą Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA., zwanego dalej
"Towarzystwem") zarządzający Funduszem i reprezentujący Fundusz jest odpowiedzialny

zasporządzenie, napodstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania
finansowegoi zajegorzetelnąprezentacjęzgodniez ustawąz dnia29września1994r.o rachunkowości
("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi

obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd'Towarzystwajest również odpowiedzialny za kontrolę
wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnegozniekształcenia spowodowanegooszustwem lub błędem.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej
sązobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spehiiało wymagania przewidziane
w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialnośćbiegłego rewidenta
Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonegoprzeznasbadania.
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziahi 7 ustawy o rachunkowości

orazzgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych
StandardówBadaniaprzyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentówz dnia
10 lutego 2015 r. z późn. zm. ("Krajowe Standardy Rewizji Finansowej"). Standardy te wymagają

przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badaniaw taki sposób,
aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badaniepoleganaprzeprowadzeniuprocedursłużących uzyskaniudowodówbadaniakwoti ujawnień
w sprawozdaniufinansowym. Dobórprocedur badaniazależy od osądu biegłego rewidenta, w tym
od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem
lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli
wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Towarzystwo

sprawozdaniafinansowegoFunduszu,w celuzaprojektowaniaodpowiednichw danychokolicznościach
procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa
zarządzającego Funduszem. Badanie obejmuje także ocenęodpowiedniości przyjętych zasad(polityki)
rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Towarzystwa wartości szacunkowych,
jak równieżocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 320 pkt. 5 koncepcja istotności stosowana
jest przez biegłego rewidenta, zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania,jak i przy ocenie

wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli
występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie stwierdzenia zawarte w opinii biegłego rewidenta, w tym
stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i regulacji wyrażane są z uwzględnieniem
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jakościowegoi wartościowegopoziomuistotnościustalonegozgodniezestandardamibadaniai osądem
biegłego rewidenta.

Wyrażamyprzekonanie,żeuzyskaneprzeznasdowodybadaniastanowiąwystarczającąi odpowiednią
podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.
Opinia

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przekazuje rzeteby i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanego Funduszu na dzień
31 grudnia2016 roku orazjego wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnychza okres
od dnia l stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie

przepisamiustawyo rachunkowościi przyjętymizasadami(polityką)rachunkowości,
- zostało sporządzonenapodstawieprawidłowo prowadzonychksiągrachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu
Funduszu.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z działalności
Naszaopinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Towarzystwa. Ponadto Zarząd
Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towar2ystwa są zobowiązani do zapewnienia,

abysprawozdaniez działabości spełniało wymaganiaprzewidzianew ustawieo rachunkowości.
Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdaniafinansowego,
zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte
uwzględniająpostanowieniaart.49ustawyo rachunkowościorazrozporządzeniaw sprawieinformacji
bieżących i okresowych i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu
finansowym. Naszym obowiązkiembyło także złożenie oświadczenia,czy w świetle naszej wiedzy
o Funduszu i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy
w sprawozdaniuz działalności istotne zniekształcenia.

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z działakiości uwzględniająpostanowienia
art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle
wiedzy o Funduszu i jego otoczeniu U2yskanej podczas badania sprawozdania finansowego
nie stwierdziliśmyistotnychzniekształceń w sprawozdaniuz działalności.

Opinianatemat pisemnej informacji ZarząduTowarzystwa skierowanej do inwestorów Funduszu
Nasza opinia z badania załączonego sprawozdania finansowego nie obejmuje informacji Zarządu
Towarzystwaskierowanej do inwestorówFunduszu("ListTowarzystwa").

Za sporządzenie Listu Towaraystwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
24 grudnia2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
("rozporządzenie")jest odpowiedzialny Zarząd Towarzystwa. Ponadto Zarząd Towarzystwa jest
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zobowiązany do zapewnienia, aby List Towarzystwa spehiiał wymagania przewidziane
w rozporządzeniu.

Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem załączonego sprawozdania
finansowego, zapoznanie sięz treścią Listu Towarzystwa i wskazanie czyinformacje w nim zawarte
uwzględniająpostanowienia§ 37,ustępl rozporządzeniai czysąonezgodnez informacjami zawartymi
\v załączonym sprawozdaniu finansowym.

Naszymzdanieminformacje zawartew LiścieTowarzystwauwzględniająpostanowienia§ 37,ustęp l
rozporządzenia i sązgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym.
Oświadczenie Depozytariusza

Do załączonego sprawozdaniafinansowego dołączono oświadczenie Depo2ytariusza.

BadaniesprawozdaniafinansowegoFunduszu przeprowadziliśmy w okresie oddnia7 listopada2016
roku do dnia 17 listopada 2016 roku oraz od dnia 20 lutego 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku,

w tymw siedzibiespółki prowadzącej księgirachunkoweFunduszuoddnia7 listopada2016roku do
dnia 17 listopada 2016 roku.

2.2 Oświadczenia otrzymane i dostępność danych

Zarząd Towarzystwa potwierdził swoją odpowiedzialność za rzetelność i jasność sprawozdania
finansowego Funduszu jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania

zasadami (polityką) rachunkowości oraz oświadczył, iż udostępnił nam wszystkie dane finansowe
Funduszu, księgi rachunkowe Funduszu i inne wymagane dokumenty oraz udzielił niezbędnych

wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie 2 dnia 31 marsa 2017 roku Zarządu
Towar2ystwao:

. kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych Funduszu;

. wykazaniuwszelkichzobowiązańwarunkowychw sprawozdaniufinansowym Fundusz,oraz

. ujawnieniuw sprawozdaniufinansowymFunduszuwszelkichistotnychzdarzeń,którenastąpiły
po dacie bilansu do dniazłożenia oświadczenia.

W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne i prawdziwe zgodnie

z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu Towarzystwa i objęły wszelkie zdarzenia mogące mieć
wpływ nasprawozdaniefinansoweFunduszu.
Jednocześnie oświadczamy, że w trakcie badania sprawozdania finansowego Funduszu nie nastąpiły
ograniczeniazakresubadania.

Otrzymaliśmy stosowne potwierdzenie stanu portfela inwestycyjnego Funduszu odDepozytariusza,
które zostało uzgodnione ze stanem portfela wykazywanym w księgach rachunkowych Funduszu
nadzień 31 grudnia 2016 roku oraz oświadczenie Depozytariusza, o którym mowa

w § 37rozporządzeniaMinistraFinansówz dnia24grudnia2007rokuw sprawieszczególnychzasad
rachunkowości fundus2y inwestycyjnych ("Rozporządzenie ).

Stan certyfikatów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 roku został potwierdzony przez KDPW
prowadzącyrejestr certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
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2.3 Informacje o sprawozdaniu finansowym Funduszuzapoprzedni rokobrotowy

Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zostało zbadane
przezŁukasza Szczepańskiego, kluczowego biegłego rewidenta nr 12168, działającego w imieniu
Emst& YoungAudytPolskaspółka z ograniczonąodpowiedzialnościąsp.k.z siedzibąw Warszawie,
RondoONZl, firmywpisanejnalistępodmiotówuprawnionychdobadaniasprawozdańfinansowych
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. Działający w imieniu
podmiotu uprawnionego kluczowy biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu finansowym za rok
zakończony"dnia31 gmdnia 2015 roku opiniębezzastrzeżeń. SprawozdaniefinansoweFunduszuza
rokzakończonydnia31 grudnia2015rokuzostało zatwierdzonenaZgromadzeniuInwestoróww dniu
29 kwietnia2016 roku.

Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
wrazz opiniąbiegłego rewidenta orazodpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdaniafinansowego
zostały złożone w dniu5 maja2016rokuw SądzieOkręgowymw Warszawie.

Zatwierdzony bilans zamknięcia na dzień31 gmdnia 2015 roku został prawidłowo wprowadzony
doksiągrachunkowychjakobilansotwarcianadzień! stycznia2016roku.
3. Sytuacjafinansowa
3. 1 Podstawowedane i wskaźnikifinansowe

Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Funduszu w latach
2014-2016, wyliczonenapodstawiedanychfinansowychzawartychw sprawozdaniachfinansowych
zalatazakończone dnia31 grudnia2016 roku i dnia31 grudnia 2015 roku.
2016

2015

2SV

Lokaty

63.250

100. 427

148. 890

Aktywa netto

67. 288

110. 361

155.675

Wartośćaktywównetto naceńyfikatinwestycyjny(zt)

1. 179, 11

1.454,70

1.563,29

Wynikz operacji

(19. 120)

(10. 813)

(14. 395)

(18, 9%)

(6, 9%)

(8, 1%)

(20,0%)

(7,2%)

(8,2%)

4, 0%

3,4%

3, 5%

Stopazwrotuz certyfikatuinwestycyjnego(°/o)
WANcf - WANcio x 100
WANcio

Wskaźnik efektywności (%)
nik z o eracix 100

średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Poziomkosztówdziałalności do średniejwartości aktywów
netto (%)
koszt Funduszu netto x 100

średniawartośćaktywównetto w okresiesprawozdawczym
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Wskaźniki inflacji:

Średnioroczny
Odgrudniado gmdnia

(0, 6%)
0, 8%

(0,9%)
(0, 5%)

0,0%
(1, 0%)

tO- początek okresu obrachunkowego
11 - koniec okresu obrachunkowego

WAN- wartośćaktywównetto
WANc - wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

3.2 Komentarz

Przedstawione wskaźniki wskazują na następujące trendy:

l. Stopa zwrotu z certyfikatu inwestycyjnego za okres sprawozdawczy wyniosła (18, 9%)
w porównaniu z (6, 9%) za poprzedni okres sprawozdawczy i (8, 1%) za rok zakończony dnia
31 grudnia2014roku;

2. Wskaźnik efektywności za okres sprawozdawczy wyniósł (20,0%) w porównaniu z (7, 2%) za
poprzedni okres sprawozdawczyi (8,2%) zarokzakończonydnia3 l grudnia2014roku;
3. Stosunek poziomu kosztów działalności do średniej wartości aktywów netto w okresie
sprawozdawczym wyniósł 4,0%w porównaniu z 3,4%zapoprzedni okres sprawozdawczy i 3, 5%
zarok zakończonydnia3 l grudnia2014 roku.
3.3 Kontynuacjadziałalności

Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie,
żeFunduszniejest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia
31 grudnia 2016 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego
ograniczenia przez niego dotychczasowej działalności. W szczególności na dzień niniejszego raportu

mewystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ("ustawa
o funduszach inwestycyjnych") lub statucie Funduszu.

WewprowadzeniudozbadanegosprawozdaniafinansowegoFunduszuzaokressprawozdawczyZarząd
Towarzystwa wskazał, że zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy
oddnia31 grudnia2016rokui żeniewystępująokolicznościwskazującenazagrożeniekontynuowania
działalności przezFundusz.
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H. CZĘŚĆ
SZCZEGÓŁOWA
l.

Prawidtowość stosowanego systemu księgowości

KsięgowośćFunduszuprowadzonajestprzywykorzystaniusystemukomputerowegoAVSw siedzibie
spółki, którejTowarzystwo zleciło ushigoweprowadzenie ksiągrachunkowych Funduszunapodstawie
odrębnej umowy.

We wszystkich istotnych dla zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu aspektach, Fundusz

posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości("ustawao rachunkowości"),w tymrównieżzakładowy plankontzatwierdzonyprzez
ZarządTowarzystwa.

W trakcie naszegobadanianie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiągrachunkowych, które

mogłyby mieć istotny wpfyw na zbadanesprawozdanie finansowe Funduszu, a którenie zostałyby
usunięte,w tym dotyczących:
. zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości;

. rzetelności ksiąg rachunkowych, bezbłędności ksiąg rachunkowych oraz powiązaniazapisów
w ramach ksiągrachunkowych;
. udokumentowania operacji gospodarczych;

. prawidłowości otwarciaksiągrachunkowychnapodstawiesaldzatwierdzonegobilansuzaokres
poprzedni;

. powiązaniazapisówz dowodamiksięgowymii zbadanymsprawozdaniemfinansowym;

. spehiiania warunków Jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej
orazprzechowywania ksiągrachunkowych i sprawozdań finansowych.

2. Aktywa i pasywabilansuorazpozycjekształtujące wynikz operacjiFunduszu
Struktura aktywów, w tym lokat, zobowiązań i kapitałów Funduszu oraz charakterystyka po2ycji
kształtujących wynik z operacji Funduszu została przedstawiona w zbadanym sprawozdaniu
finansowym Funduszuzaokres sprawozdawczy.

Inwentaryzacja aktywówi zobowiązańzostała przeprowadzona zgodniez ustawąo rachunkowości.

Wykazany stan lokat Funduszujest zgodny z zapisami księgowymioraz z uzyskanym niezależnie
w trakcie przeprowadzonego badania potwierdzeniem od Depozytariusza.

Zgodność danych przedstawionych w zbadanym sprawozdaniu finansowym Funduszu zestanem
fa:<tycznymzostała potwierdzonaoświadczeniemDepozytariuszaFunduszudołączonym dozbadanego
sprawozdania finansowego Funduszu.

Elementem naszego badaniabyła ocenarzetelności wyceny posiadanych aktywówwedług wartości

godziwych.Naszaopiniaz badaniasprawozdaniafinansowegoFunduszuzaokressprawozdawcanie
zawieramodyfikacji dotyczących zastosowania dowyceny aktywówwartości godziwych.
Wykazany stan kapitahi wpłaconego oraz kapitahi wypłaconego Funduszu jest zgodny z zapisami

księgowymi oraz uzyskanym niezależnie w trakcie przeprowadzonego badaniapotwierdzeniem od
KDPW.
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3.

Informacja dodatkowa

WprowadzeniedozbadanegosprawozdaniafmansowegoFunduszu,notyobjaśniająceorazinformacja
dodatkowa sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami
Rozporządzenia.
4.

List Towarzystwa

Zapoznaliśmy się z informacją Zarządu Towarzystwa skierowaną do inwestorów Funduszu
("ListTowarzystwa"), opisującąwyniki działania Funduszuw okresie sprawozdawczym. Informacje
zawartew tymliście,pochodzącezezbadanegosprawozdaniafinansowegoFunduszu,sąz nimzgodne.
5.

Sprawozdanie z działalności Funduszu

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Funduszu w okresie od dnia
l stycznia2016 roku do dnia31 grudnia2016 roku orazzasadsporządzeniarocznego sprawozdania
finansowego("sprawozdaniez działalności") i uznaliśmy, żeinformacje w nimzawarteuwzględniają
postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
'!9lutego 2009roku w sprawie informacji bieżącychi okresowych przekazywanychprzezemitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisamiprawapaństwaniebędącegopaństwemczłonkowskim i sązgodnez informacjamizawartymi
w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wied2y o Funduszu i jego otoczeniu

uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń
w sprawozdaniu z działalności.
6. Wskaźnikiistotności

Przy ustalaniu wysokości (poziomu) wskaźników istotności zastosowano zawodowy osąd
uwzględniający szczególne charakterystyki związane z Funduszem. To ustalenie obejmowało
rozważenie aspektów zarówno wartościowych, jak i jakościowych.
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7.

Zgodnośćz prawem

Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie odZarządu,iżw okresie sprawozdawczym niezostały naruszone

przepisy prawa, a także postanowienia statutu Funduszu mające wpływ na zbadane sprawozdanie
finansowe Funduszu.

Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie odZarząduTowarzystwa, iżw ciąguokresu objętegobadaniem

nie zostały złamane zasady dokonywania lokat obowiązujące Fundusz orazterminy i procedury

rozliczaniatransakcji,mająceistotnywpfywnazbadanesprawozdaniefinansoweFunduszu.W trakcie

przeprowadzania badania nie zauważyliśmy faktów wskazujących, że nastąpiło naruszenie tych
przepisówmogącemiećistotnywpływ nazbadanesprawozdaniefinansoweFunduszu.

Warszawa,dnia31 marca2017roku

K. czowyBiegły Rewident
ŁukaszSz epański
Biegły
ident
nr 12 8
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