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Serdeczne podziękowanie za pomoc w tłumaczeniu treści.
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Podziękowania
Invest Europe pragnie podziękować członkom Grupy Roboczej Invest Europe ds. Standardów
Rachunkowości, Wyceny i Sprawozdawczości (będącej podgrupą Komitetu Invest Europe ds.
Standardów Profesjonalnych) za ich cenny wkład w opracowanie niniejszych Zasad
sprawozdawczości dla inwestorów.
Przewodniczący:
Członkowie:

Jonathan Martin, KPMG Wielka Brytania
Godfrey Davies, poprzednio CDC Group plc (obecnie na emeryturze)
Neil Harding, 3i plc
Ryan McNelley, Duff & Phelps
Tushar Pabari, Headway Capital Partners LLP
Timo Strunkmann-Meister, Capital Dynamics
Daniel Tallqvist, EQT Holdings AB
Glyn Thomas, Augentius
Annette Wilson, Silverfleet Capital

Oświadczenie
Informacja podana w niniejszych Zasadach została opracowana przez Invest Europe, w oparciu o
wkład merytoryczny Komitetu Invest Europe ds. Standardów Profesjonalnych oraz działającej w
jego ramach Grupy Roboczej ds. Standardów Rachunkowości, Wyceny i Sprawozdawczości. Zasady
te mają charakter ogólny i nie stanowią porady profesjonalnej, w tym prawnej. Inwestorzy powinni
skorzystać z właściwego doradztwa z zakresu prawa i innych dziedzin przed podjęciem jakiejkolwiek
decyzji lub działania, bądź też zaniechania działania w zakresie kwestii ujętych w niniejszych
Zasadach. Invest Europe, członkowie Komitetu Invest Europe ds. Standardów Profesjonalnych,
Grupy Roboczej ds. Standardów Rachunkowości, Wyceny i Sprawozdawczości, inne osoby
uczestniczące w przygotowaniu Zasad oraz firmy, które reprezentują, nie przyjmują
odpowiedzialności, nie wyrażają jakichkolwiek bezpośrednich lub domyślnych poglądów, ani też nie
udzielają jakichkolwiek gwarancji związanych z Zasadami sprawozdawczości dla inwestorów.
Ponadto nie ponoszą oni żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje lub działania, podjęte
lub zaniechane, w związku z zagadnieniami ujętymi w niniejszych Zasadach.
Treść Zasad podlega ochronie prawa autorskiego i/lub innych przepisów o ochronie własności
intelektualnej, i stanowi własność Invest Europe. Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści Zasad
wymaga zgody wyrażonej na piśmie, z wyjątkiem sytuacji opisanych we właściwych przepisach
obowiązującego prawa.
© Invest Europe – 2015
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1. WPROWADZENIE
Zasady sprawozdawczości w sektorze private equity podlegają ciągłej ewolucji od momentu
opublikowania przez Invest Europe (wówczas działającego pod nazwą Europejskie Stowarzyszenie
Private Equity i Venture Capital, EVCA) pierwszego wydania Zasad sprawozdawczości w 2000 roku.
Następujące później zmiany: globalne spowolnienie gospodarcze, rosnące znaczenie zasad
odpowiedzialnego inwestowania oraz stworzenie ogólnoeuropejskich regulacji w formie dyrektywy
w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI, ang.
Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) jeszcze bardziej zwiększyły potrzebę, by
podmioty zarządzające funduszami prezentowały inwestorom informacje finansowe i niefinansowe
zgodne z najlepszą praktyką w sektorze.
Zasadą relacji między podmiotami private equity1 i ich inwestorami jest dwustronne negocjowanie
zakresu informacji, która podlega obowiązkowi ujawnienia w odniesieniu do każdego funduszu.
Invest Europe nie zamierza w jakikolwiek sposób ograniczać swobody tych ustaleń ani też
ograniczać doskonałego przepływu informacji, który już ma miejsce we współpracy podmiotów
zarządzających i inwestorów naszej branży. Niniejsze zasady opracowane zostały raczej, jako pomoc
w negocjacjach oraz propozycja sformułowania podstawowego zestawu informacji sprawozdawczej
dla wszystkich funduszy, jako lepszego narzędzia dostępnego inwestorom na potrzeby
porównywania wyników poszczególnych funduszy. Zasady nie są dokumentem normatywnym, nie
narzucają też standardowego szablonu sprawozdawczego. Mają za zadanie pomóc podmiotom
zarządzającym w stworzeniu i dostosowaniu ich własnej formuły sprawozdawczej. W tym również
celu w rozdziale 7 podano kilka przykładów.
Invest Europe odnotowuje z tym większym zadowoleniem, że niniejsze Zasady znalazły szerokie
zastosowanie w branży private equity oraz doczekały się regularnych konsultacji z członkami
stowarzyszenia, w celu zapewnienia ich aktualnego charakteru.
Obecna wersja Zasad, opublikowana w październiku 2015 r., opiera się na głównych założeniach
najlepszych praktyk sprawozdawczości podmiotów zarządzających na rzecz inwestorów oraz
odzwierciedla zmiany w otoczeniu regulacyjnym w wyniku dwóch lat procesu wdrażania dyrektywy
ZAFI do ustawodawstwa państw członkowskich UE.
Obecna wersja Zasad zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania opublikowane przez Invest Europe
i IPEV (International Private Equity and Venture Capital). Firmy zarządzające pragnące deklarować
zgodność z tymi Zasadami powinny zastosować je w sprawozdaniach publikowanych na koniec
półrocza lub kwartału przypadającego na dzień 31 grudnia 2016 r.
Głównym odbiorcą Zasad są firmy zarządzające funduszami średniej i dużej wielkości. Invest Europe
planuje również opublikowanie kolejnych zasad dla wyspecjalizowanych podmiotów zarządzających
(np. venture capital, fundusze funduszy, itp.). Zanim to nastąpi, zarządzający tego rodzaju
funduszami mogą deklarować zgodność z niniejszymi Zasadami pod warunkiem ujęcia w
sprawozdaniach wszystkich wymaganych kategorii informacji.
Terminy komplementariusz i podmiot zarządzający, oraz komandytariusz i inwestor, używane są w
1
Na potrzeby niniejszych Zasad, terminy „private equity” oraz „sektor/branża” używane są zamiennie, jako
określenia ogólne obejmujące działalność w zakresie venture capital, funduszy infrastrukturalnych i private equity.
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tekście Zasad zamiennie.
Celem niniejszych Zasad jest przede wszystkim sformułowanie najlepszej praktyki w zakresie
sprawozdawczości dla inwestorów w cyklu rocznym. Jesteśmy, bowiem świadomi, że sprawozdania
półroczne i kwartalne mogą obejmować tylko niektóre kategorie informacji. Zadaniem Zasad nie
jest również odzwierciedlenie konkretnych wymagań sprawozdawczych o charakterze prawnym i
regulacyjnym; jednakże tam, gdzie to możliwe, Zasady odczytywać należy w powiązaniu z tymi
wymaganiami, a autorzy sprawozdań dążyć powinni do zachowania wymaganej spójności.
Ponadto Zasady nie obejmują informacji, która powinna znaleźć się w dokumentach tworzonych na
potrzeby pozyskania środków dla funduszu, dorocznych zgromadzeń inwestorów, posiedzeń
komitetu doradczego inwestorów (ang. limited partners advisory committee, LPAC) oraz innych
planowanych spotkań i doraźnych kontaktów z inwestorami. Niemniej jednak, podobnie jak w
przypadku sprawozdań prawnych i regulacyjnych, wszelkie takie informacje powinny być, co do
zasady, spójne z informacjami ujawnianymi w sprawozdaniach przygotowanych według niniejszych
Zasad.
Poniżej przedstawiono dwie formy zaleceń:

1. Informacje

wymagane, wynikające z charakteru funduszu, pozwalające podmiotowi
zarządzającemu na zadeklarowanie zgodności z niniejszymi Zasadami. Wymagania te mają
zapewnić, że inwestorzy są w stanie monitorować status ich inwestycji w funduszu, ocenić
postępy samego funduszu i spółek portfelowych, w które zainwestowali, oraz zrozumieć
wpływ sytuacji geograficznej, sektorowej i branżowej na działalność każdej spółki
portfelowej.

2. Możliwe

dodatkowe informacje, których ujawnienie nie jest konieczne dla zdolności
podmiotu zarządzającego do zadeklarowania zgodności z niniejszymi Zasadami. Podmiot
zarządzający może umieścić te ujawnienia w sprawozdaniach w celu dostarczenia
inwestorom bardziej dogłębnych informacji, jednakże nie mają one charakteru kluczowego
dla zapewnienia wymaganej zgodności z Zasadami.
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2. ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI
2.1. Uwagi ogólne
Informacje opisane w niniejszych Zasadach powinny zazwyczaj być ujawniane w odniesieniu do
funduszu, jako całości. Jeżeli na fundusz składa się kilka równoległych podmiotów – a zwłaszcza w
przypadku, gdy każdy z nich działa na podstawie różnych postanowień umownych – podmiot
zarządzający może, obok informacji dotyczących funduszu, jako całości, podać również informacje
szczegółowe w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. Ponadto, i zależnie od okoliczności,
ujawnienie informacji na temat spółek portfelowych powinno mieć charakter zbiorczy, a
prezentacja powinna odnosić się do funduszu, jako całości, by umożliwić inwestorom zapoznanie
się z całkowitą wartością inwestycji zarządzanych przez komplementariusza.
Niektóre fundusze inwestują w różne rodzaje lub transze papierów wartościowych tej samej spółki
portfelowej. Ujawnienia opisane w niniejszych Zasadach powinny opierać się na tych samych
warunkach, na których zarządzający dokonywałby transakcji ich sprzedaży. Jeżeli więc zarządzający
oczekuje jednoczesnych transakcji dotyczących wszystkich pozycji otwartych w danej spółce
portfelowej, wówczas ujawnieniu podlega zagregowana wartość inwestycji w tej spółce. Jeżeli
natomiast zarządzający oczekuje, iż poszczególne rodzaje lub transze papierów zbywane będą w
różnym czasie, na przykład planuje sprzedaż papierów dłużnych w transakcji odrębnej od sprzedaży
udziałów kapitałowych, wówczas bardziej odpowiednie będzie ujawnienie wartości każdego z tych
instrumentów oddzielnie.

2.2. Ramy czasowe
Cel
Sprawozdania dla inwestorów prezentowane powinny być w określonych terminach, by umożliwić
im przeprowadzenie właściwej analizy inwestycyjnej. Dlatego też sprawozdania powinny być
dostarczane w formie uzgodnionej z inwestorami funduszu. Zazwyczaj podmiot zarządzający już na
początku istnienia funduszu ustala standardową formułę prezentacji informacji dla inwestorów.
Dzięki temu sprawozdania przygotowywane są w jednolitym formacie i według znanego
harmonogramu. Niemniej podmiot zarządzający powinien zawsze być w stanie poszerzyć lub
zmodyfikować zakres informacji prezentowanej w sprawozdaniach w okresie istnienia funduszu.
Jest to szczególnie istotne, gdy dojdzie do zmian w zewnętrznym otoczeniu prawnym lub
regulacyjnym, bądź też do zmian w stanowisku interesariuszy, które prowadzić mogą do powstania
nowych standardów sprawozdawczości dla inwestorów.
Zazwyczaj podmiot zarządzający przedstawia sprawozdania kwartalne w jednym pakiecie
obejmującym zarówno informacje finansowe, jak i objaśnienia. Jeżeli dane finansowe
prezentowane są oddzielnie od danych opisowych, niniejsze Zasady określają wymagania
dotyczące obu tych części.
Podmiot zarządzający powinien rozważyć i – jeżeli to właściwe – uzgodnić z inwestorami, jaki okres
objęty jest poszczególnym sprawozdaniem. Zazwyczaj wymagane są informacje za okres bieżący
(tzn. kwartał lub półrocze, zależnie od przyjętej częstotliwości) oraz dane od dnia rozpoczęcia
działalności funduszu. Ponadto wymagane może być przedstawienie danych od początku roku
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finansowego do daty sporządzenia sprawozdania lub danych za ostatnie dwanaście miesięcy.
Dokładne terminy publikacji, okresy notyfikacji inwestorów oraz treść sprawozdań, a także wymogi
dotyczące badania przez biegłego rewidenta oraz zastosowane zasady sprawozdawczości
finansowej (ang. generally accepted accounting principles, GAAP) ustalane są zazwyczaj w
dokumentach założycielskich funduszu. Niezwykle rzadko zdarza się, by postanowienia te uległy
zmianie w okresie istnienia funduszu; wyjątkiem jest wprowadzenie nowych standardów
rachunkowości.
Informacje wymagane
Zgodność z postanowieniami dokumentów założycielskich funduszu jest wymaganiem minimum w
zakresie sprawozdawczości. W przypadku funduszy posiadających inwestycje bezpośrednie, obecna
praktyka rynkowa przewiduje publikację sprawozdań kwartalnych i rocznych nie później niż 60 dni
od zakończenia kwartału i 90 dni od zakończenia roku finansowego. W przypadku podmiotów
innego typu (np. funduszu funduszy) ramy czasowe muszą być dłuższe, zazwyczaj o dodatkowe 30
dni. Zakres, w jakim sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, określony jest w
dokumentach założycielskich funduszu i przez lokalne przepisy regulacyjne.
Możliwe dodatkowe informacje
Do powszechnej praktyki należy informowanie inwestorów o istotnych nowych inwestycjach,
transakcjach sprzedaży udziałów lub ważnych wydarzeniach w działalności spółek portfelowych,
np. pierwotnych ofertach publicznych lub tzw. dokupach spółek (ang. bolt-on acquisitions). W
idealnej sytuacji informacje tego typu powinny być przekazywane inwestorom w sposób
zsynchronizowany z publicznymi komunikatami na temat danego wydarzenia.
Optymalnym rozwiązaniem w przypadku sprawozdań w zakresie kwestii związanych z ochroną
środowiska, względami społecznymi i ładem korporacyjnym (ang. Environment, Social and
Governance, ESG) jest zintegrowanie ich w ramach kwartalnego/rocznego cyklu sprawozdawczego
(w odróżnieniu od systemu, w którym są one publikowane w innych terminach).

2.3.

Struktura sprawozdań dla inwestorów

Prezentowane poniżej kategorie informacji, częstotliwość i terminy publikacji sprawozdań dla
inwestorów podane są wyłącznie, jako propozycja. Są one jednakże zgodne z obecnymi
oczekiwaniami rynkowymi wobec funduszy private equity i oczywiście mogą być modyfikowane
zależnie od rodzaju funduszu oraz postanowień dokumentów założycielskich.
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Tabela poniżej przedstawia treść sprawozdania kwartalnego.
Rodzaj informacji

Częstotliwość sprawozdań*

Informacja o funduszu
1. Przegląd funduszu
2. Streszczenie
3. Wyniki funduszu
4. Sprawozdanie finansowe funduszu
5. Opłaty za zarządzanie, udział w zyskach oraz
koszty operacyjne funduszu

Corocznie, z podaniem zmian kwartalnie
Kwartalnie
Kwartalnie
Kwartalnie (lub zgodnie z postanowieniami
dokumentów założycielskich funduszu)
Kwartalnie

Informacja o portfelu inwestycyjnym
1. Podsumowanie portfela
2. Informacje szczegółowe o spółkach
portfelowych

Kwartalnie
Corocznie, i najlepiej co sześć miesięcy, z
aktualizacją kwartalną

Informacje o inwestorach
1. Rachunek kapitałowy
2. Powiadomienia o wpłatach do
funduszu (drawdowns)
3. Powiadomienia o wypłatach na rzecz
inwestorów (distributions)

Kwartalnie
Dla każdej transakcji
Dla każdej transakcji

*Firmy średnie i większe zazwyczaj publikują sprawozdania kwartalnie. Niektóre firmy – w związku z ich specyfiką – stosować mogą
cykl półroczny.
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3. INFORMACJA O FUNDUSZU
3.1

Informacje ogólne o funduszu

Cel
Pozycja „Informacje ogólne o funduszu” prezentuje inwestorom ogólne dane na temat funduszu,
dając im łatwy dostęp do warunków działania i podstawowych informacji bez potrzeby zapoznania
się z dokumentami założycielskimi funduszu. W celu spełnienia potrzeb poszczególnych
inwestorów, wiele firm zarządzających stosuje struktury równoległe; jednakże kategoria
„Informacje ogólne o funduszu” powinna przedstawiać całkowitą sytuację funduszu, agregującą
pozycje struktur równoległych, chyba że istnieją szczegółowe postanowienia umowne wymagające
prezentacji dodatkowych informacji.
Pozycja „Informacje ogólne o funduszu” powinna stanowić jednostronicowe podsumowanie
struktury funduszu. Jeżeli ograniczenie prezentacji do jednej strony stanowi przeszkodę dla pełnego
ujawnienia informacji, pomocne może być umieszczenie odnośników do dokumentów
założycielskich funduszu lub innych źródeł.
Informacje wymagane
Informacje ogólne




















Pełna nazwa funduszu;
Termin pierwszego zamknięcia;
Termin ostatecznego zamknięcia;
Data pierwszej inwestycji;
Rok powstania funduszu;
Okres trwania funduszu;
Kryteria dotyczące okresu trwania inwestycji i terminu ich zakończenia;
Dozwolone przedłużenia;
Kapitał funduszu (dla funduszu, jako całości, z uwzględnieniem struktur równoległych i
zaangażowania podmiotu zarządzającego) i oddzielna informacja o każdej części składowej
funduszu;
Koniec roku finansowego;
Siedziba;
Forma prawna;
Zarys struktury (np. informacje o strukturze spółki komandytowej, spółki celowe dla
współinwestycji, podmioty równoległe i o innej formie prawnej). Informacje te można
przedstawić w tej pozycji lub w sprawozdaniu kapitałowym;
Waluta funduszu;
Komplementariusz/zarządca/doradca;
Forma uczestnictwa (fundusz otwarty lub zamknięty);
Maksymalna wielkość inwestycji;
Inne ograniczenia inwestycyjne;
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 Zasady reinwestowania wcześniej otrzymanych przychodów z inwestycji
 Maksymalny poziom dźwigni, zgodnie z zapisami dokumentów założycielskich funduszu (w






tym szczegóły dotyczące kredytów pomostowych i innych form finansowania);
Zasady rachunkowości;
Zasady wyceny, w tym – tam, gdzie to właściwe – zgodność z Zasadami wyceny IPEV;
Polityka ESG i – tam, gdzie to właściwe – ograniczenia wynikające z ESG;
Link do sprawozdania ESG, jeżeli nie jest ono częścią prezentowanego sprawozdania;
Oświadczenie zachowania zgodności z Zasadami sprawozdawczości dla inwestorów Invest
Europe.

Kierunki inwestycji według

 Etapu inwestycji;
 Branży;
 Obszaru geograficznego.
Kluczowe warunki ekonomiczne dotyczące podmiotu zarządzającego

 Opłaty za zarządzanie;
 Opłaty transakcyjne i inne opłaty, z podaniem czy 100%, czy mniej wartości opłat obciąży
fundusz, oraz prezentacją mechanizmu zwrotu, np. w formie opłat kompensacyjnych;
 Finansowanie opłat za zarządzanie: w ramach kwoty zobowiązań inwestycyjnych czy poza
nią;
 Udział w zyskach (z podaniem mechanizmu wyrównywania wypłat po osiągnięciu
minimalnej stopy zwrotu (catch up) i kryteriach rachunku depozytowego (escrow).
Działalność i ład korporacyjny











Biegły rewident;
Administrator;
Usługi prawnicze;
Usługi bankowe;
Usługi podatkowe i regulacyjne;
Instytucja nadzorcza, której podlega podmiot zarządzający;
Kraj rejestracji;
Depozytariusz;
Niezależny podmiot wyceniający;
Niezależny zarządzający ryzykiem.

Informacje dodatkowe



Członkowie komitetu doradczego inwestorów (ang. limited partners advisory committee,
LPAC);
Inne usługi doradcze.

Tabela 7.1 poniżej zawiera przykład pozycji „Ogólne informacje o funduszu”.
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3.2

Streszczenie

Cel
W Streszczeniu sprawozdania podmiot zarządzający przedstawić może inwestorom informacje na
temat najważniejszych wydarzeń oraz bieżącej działalności funduszu w okresie sprawozdawczym, w
formie nie wymagającej od czytelnika zapoznania się z całym sprawozdaniem, w celu uzyskana
najważniejszych informacji. Okresem sprawozdawczym jest zazwyczaj bieżący kwartał lub okres od
początku roku finansowego do daty sprawozdania, bądź też oba te cykle, zależnie od specyficznej
sytuacji danego funduszu.
Streszczenie pozwala inwestorom na dokonanie ogólnej oceny postępów funduszu i jego inwestycji
w okresie sprawozdawczym.
Informacje wymagane
W Streszczeniu powinny znaleźć się uwagi na następujące tematy:








Nowe inwestycje, w tym krótki opis rodzaju działalności spółek, kluczowe dane oraz, jeżeli
to właściwe, etap inwestycji;
Inwestycje kontynuacyjne oraz planowane finansowanie w przyszłości;
Inwestycje zrealizowane, z podaniem kluczowych danych oraz porównania z ostatnio
ujawnioną wartością godziwą;
Istotne zdarzenia dla funkcjonowania spółek portfelowych, zarówno o charakterze
finansowym, jak i niefinansowym, w tym ważne kwestie z zakresu ESG;
Przegląd wyników z inwestycji, z podaniem zmian w wartości godziwej;
Analiza portfela w zakresie uznanym za istotny przez podmiot zarządzający (np. analiza
kapitału zainwestowanego według branż i obszarów geograficznych);
Istotne szanse i/lub ryzyka dla wyników (finansowych lub innych) funduszu nieomówione w
innych częściach sprawozdania.

Zależnie od potrzeby, Streszczenie omawiać powinno również następujące tematy:









Istotne zmiany dotyczące podmiotu zarządzającego (np. zmiany w kadrze inwestycyjnej
najwyższego szczebla, zwłaszcza zdarzenia dotyczące kluczowych osób);
Powiadomienia o dorocznych zgromadzeniach inwestorów;
Zmiany w zasadach, procedurach i procesach określania wartości godziwej, w tym wszelkie
zmiany w zasadach korzystania z usług niezależnego podmiotu wyceniającego;
Zmiany w dokumentach założycielskich funduszu;
Zmiany w strategii inwestycyjnej funduszu;
Oświadczenia dotyczące wszelkich sytuacji braku zachowania zgodności z polityką
inwestycyjną funduszu;
Dotychczasowe wyniki procesu pozyskiwania środków dla funduszu – jeżeli sprawozdanie
przygotowywane jest przed ostatecznym zamknięciem funduszu;
Informacja na temat inwestorów nie wywiązujących się ze swoich zobowiązań, w zakresie,
w jakim ma to wpływ na innych inwestorów;
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Informacje na temat postępowania podmiotu zarządzającego w zakresie zarządzania
szansami i ryzykami związanymi z ESG (np. zmiany w polityce, strategii i/lub systemach
zarządzania ESG);
Informacja na temat istotnych nowych zdarzeń, które miały miejsce od zakończenia okresu
sprawozdawczego;
Wyjaśnienia dotyczące wszelkich istotnych przypadków braku zgodności z Zasadami
sprawozdawczości dla inwestorów Invest Europe.

Możliwe dodatkowe informacje

 Wykres wzrostu wartości funduszu, w formie:







 wykresu wzrostu wartości ukazującego zmianę w wartości funduszu w okresie jego
trwania, w ujęciu względem całego wniesionego kapitału, zakumulowanych wypłat i
wartości rezydualnej funduszu, bez opłaty za zarządzanie i udziału w zyskach; lub
 wykresu stosunku łącznej wartości funduszu do wpłaconego kapitału (ang. total value to
paid-in capital, TVPI);
Kluczowe wnioski ze sprawozdania doradcy/administratora dotyczącego zgodności/kontroli,
jeżeli mają one istotny wpływ na sytuację funduszu;
Informacje szczegółowe na temat zmian w otoczeniu ekonomicznym i rynkowym;
Komentarz na temat aktualnie realizowanych i planowanych transakcji (jeżeli właściwe);
Osiągnięte postępy w pozyskiwaniu środków dla kolejnych funduszy;
Opis istotnych decyzji LPAC, w tym opis rozwiązań zastosowanych w przypadkach konfliktu
interesów.

Wykresy 7.2 poniżej zawiera przykład wykresów wzrostu wartości funduszu.

3.3

Wyniki funduszu

Cel
Rozdział ”Wyniki funduszu” powinien zapewnić odbiorcom informacje wystarczające do oceny
wyników funduszu, jako całości oraz informacje szczegółowe na temat pozostałego do wpłaty
kapitału i założonych okresów inwestycyjnych.
Informacje wymagane
Sprawozdanie zawierać powinno podsumowanie następujących informacji:








Kapitał zadeklarowany do funduszu/suma zobowiązań inwestycyjnych;
Skumulowany kapitał wpłacony do dnia sprawozdania;
Niepokryte łączne zaangażowanie kapitałowe możliwe do ściągnięcia (drawdown), ze
wskazaniem – zależnie od preferencji – nieściągniętego kapitału z pierwotnego
zaangażowania i odwoływalnych wypłat na rzecz inwestorów;
Skumulowane opłaty za zarządzanie i inne opłaty ściągnięte ze źródeł innych niż
zobowiązania inwestycyjne (jeżeli takie istnieją);
Skumulowane wypłaty na rzecz inwestorów;
Odwoływalne wypłaty na rzecz inwestorów, jeżeli takie istnieją;
Całkowita wartość godziwa bieżącego portfela;
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Całkowita wartość środków pieniężnych, pożyczek oraz innych aktywów i pasywów;
Całkowita wartość aktywów netto;
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) brutto;
Iloraz łącznej wartości portfela (zrealizowanej i niezrealizowanej) do zainwestowanej kwoty
(multiple to cost)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) netto (pozycja nieobowiązkowa w okresie dwóch lat od
daty pierwszej inwestycji);
Wypłaty do wpłaconego kapitału (DPI);
Stosunek wartości rezydualnej, w ujęciu netto względem opłat za zarządzanie i udziału w
zyskach, do wpłaconego kapitału (RVPI);
Łączna wartość do wpłaconego kapitału (TVPI);
Wpłacony kapitał do zadeklarowanego kapitału (PICC);
Łączna wartość inwestycji w spółki portfelowe;
Łączna wartość dodatkowych zobowiązań inwestycyjnych wobec spółek portfelowych.

Możliwe dodatkowe informacje






Dane porównawcze (w zakresie zależnym od potrzeb);
Najlepsza dostępna wartość szacunkowa potencjalnych wpłat do funduszu (drawdowns) i
wypłat na rzecz inwestorów (distributions) w kolejnym okresie sprawozdawczym;
Łączna kwota dodatkowa zaplanowana/zarezerwowana na inwestycje kontynuacyjne;
Uwagi na temat zobowiązań zaciągniętych przez fundusz, w tym zadłużenia, kredytów
pomostowych, gwarancji, opłat, odszkodowań lub innych zobowiązań warunkowych;
Gwarancje udzielone przez fundusz na rzecz lub w imieniu spółek portfelowych, oraz ich
wpływ na wartość godziwą funduszu (jeżeli zostały udzielone).

Tabela 7.3 poniżej zawiera przykład pozycji „Wyniki funduszu”.

3.4

Sprawozdanie finansowe funduszu

Cel
Sprawozdanie finansowe funduszu stanowi podstawową część całego sprawozdania. Ukazuje ono
właściwą kontrolę finansową oraz przegląd wyników i sytuacji finansowej funduszu. Sprawozdania
finansowe powinny być przygotowywane na poziomie odpowiedniego podmiotu w ramach
struktury funduszu (spółka/podmiot równoległy lub cały fundusz).
Zazwyczaj, zgodnie z lokalnymi wymaganiami regulacyjnymi, zarządzający funduszem publikuje
pełne sprawozdania finansowe w odstępach rocznych. Ponadto sprawozdania dla inwestorów
zawierać powinny podsumowanie informacji finansowych zgodnie z wymaganiami podanymi
poniżej. Informacje te nie muszą być prezentowane w formacie GAAP.
Informacje wymagane
Sprawozdania dla inwestorów powinny obejmować zestaw sprawozdań finansowych za dany okres,
z podaniem istotnych danych porównawczych:


Rozszerzony rachunek wyników;
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Sprawozdanie o sytuacji finansowej (bilans);
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
Streszczenie polityki rachunkowości i metod wyceny.

Powyższe sprawozdania powinny być przygotowane w sposób pozwalający odbiorcom na
rozróżnienie pomiędzy informacjami związanymi z portfelem/inwestycjami (np. dochód z inwestycji
brutto) oraz dotyczącymi struktury funduszu (np. opłaty, udział w zyskach, itd.).
Możliwe dodatkowe informacje
Najlepszą formułą prezentacji informacji finansowych jest sprawozdanie pozwalające inwestorowi
zapoznać się zarówno ze zbiorczym wynikiem całego funduszu, jak i wynikami podmiotów, w
których jest on bezpośrednio zaangażowany kapitałowo. Analiza tych informacji wraz z rachunkiem
kapitałowym danego inwestora (patrz rozdział 7.5) pozwoli mu na powiązanie wyników osiąganych
na poziomie całego funduszu z jego indywidualnym udziałem kapitałowym.

3.5

Opłaty za zarządzanie, udział w zyskach oraz koszty operacyjne
funduszu

Cel
Informacja dotycząca kwot otrzymanych przez podmiot zarządzający od funduszu oraz spółek
portfelowych, a także koszty operacyjne funduszu, podlegają ujawnieniu w celu zweryfikowania
zgodności z zapisami dokumentów założycielskich. Ponadto pamiętać należy, że opłaty za
zarządzanie, opłaty transakcyjne i inne, oraz struktura udziału podmiotu zarządzającego w zyskach
funduszu, ustalane są indywidualnie dla każdego funduszu. Dlatego też ujawnienie tych informacji
zapewnia inwestorom odpowiednią przejrzystość jego działania.
Informacje wymagane
Wymienione poniżej pozycje ukazywać powinny informacje za dany okres sprawozdawczy, za okres
od początku roku do daty sprawozdania oraz za okres od daty utworzenia funduszu do daty
sprawozdania.
Kwoty otrzymane przez podmiot zarządzający od funduszu i spółek portfelowych
Opłaty za zarządzanie

 Opłaty za zarządzanie zapłacone lub należne podmiotowi zarządzającemu ze strony
funduszu ujawnić należy wraz z opisem zasad ich wyliczenia;
 W niektórych funduszach wszelkie koszty transakcyjne lub inne opłaty uzyskane przez
podmiot zarządzający od spółki portfelowej (również patrz poniżej) powinny być potrącane,
w części lub w całości, z opłaty za zarządzanie. W takim przypadku pozycja ujawniająca
opłaty za zarządzanie podawać powinna wartość opłaty za zarządzanie (zapłaconej lub
należnej podmiotowi zarządzającemu) brutto, wartość potrącenia z tytułu opłat
transakcyjnych i innych, oraz wartość opłaty za zarządzanie netto. Podane informacje
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powinny jednoznacznie określać wartość procentową dokonanego potrącenia.
Koszty transakcyjne i inne opłaty


Sprawozdanie ujawniać powinno charakter i źródło wszelkich korzyści i opłat wypłaconych,
bezpośrednio lub pośrednio, podmiotowi zarządzającemu i/lub wszelkim podmiotom lub
osobom z nim powiązanymi (np. pracownikom, partnerom operacyjnym, doradcom, itp.).
Zazwyczaj w pozycji tej prezentowane są między innymi opłaty przygotowawcze, opłaty z
tytułu gwarancji, opłaty z tytułu monitorowania oraz opłaty transakcyjne (w tym opłaty
uzyskane w chwili dokonywania inwestycji oraz jej sprzedaży – jeżeli taka nastąpiła). Zasady
ujawniania tych kosztów są specyficzne dla każdego funduszu i często określone w jego
dokumentach założycielskich. Sprawozdanie powinno podać jednoznaczny opis
zastosowanych zasad.

Udział w zyskach

 Oświadczenie, czy przekroczona została wymagana stopa zwrotu (hurdle rate);
 Udział w zyskach uzyskany na inwestycjach zrealizowanych i niezrealizowanych prezentować
należy w podziale na następujące pozycje:
 łączna kwota udziału w zyskach uzyskana na inwestycjach zrealizowanych, z podaniem,
jaka jej część została już wypłacona,
 jeżeli niewypłacony udział w zyskach przechowywany jest na rachunku depozytowym
(escrow), należy ujawnić jego kwotę,
 łączna kwota udziału w zyskach należna z tytułu inwestycji niezrealizowanych, przy
założeniu ich realizacji według bieżącej wartości godziwej,
 wartość udziału w zyskach potencjalnie podlegającego mechanizmowi zatrzymania lub
zwrotu (clawback) (sytuacja taka jest mało prawdopodobna, jeżeli struktura funduszu
opiera się na wypłacie udziału w zyskach po całkowitym rozliczeniu funduszu, whole
fund carry).
Koszty operacyjne funduszu


Koszty operacyjne funduszu, w podziale – jeżeli to właściwe – na poszczególne kategorie. W
pozycji tej ująć można wydatki takie jak koszty audytu, koszty podatkowe, prawne i
regulacyjne, koszty założycielskie funduszu oraz koszty przerwanych transakcji. (Pozycje te
mogą pojawić się w sprawozdaniach finansowych funduszu).

Możliwe dodatkowe informacje



W przypadku ujawniania informacji zgodnie z zapisami dokumentów założycielskich
funduszu, rozważyć należy zastosowanie odnośników do właściwych konkretnych
postanowień tych dokumentów;
Koszty transakcyjne i inne opłaty zaprezentowane mogą być również w ujęciu dla
poszczególnych spółek portfelowych.

Tabela 7.4 poniżej zawiera przykład pozycji „Opłaty za zarządzanie, udział w zyskach oraz koszty
operacyjne funduszu”.
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3.6

Transakcje z podmiotami powiązanymi i konflikty interesów

Cel
Zazwyczaj dokumenty założycielskie funduszu opisują zasady ujawniania transakcji zawieranych z
podmiotami powiązanymi oraz zasady informowania o konfliktach interesów i ich rozstrzygania.
Jedną z tych zasad jest przekazywanie stosownych informacji komitetowi doradczemu inwestorów
(LPAC) lub – jeżeli jest to właściwe - wszystkim inwestorom.
W odniesieniu do opłat należnych podmiotowi zarządzającemu, transakcje z podmiotami
powiązanymi omówione zostały w punkcie 3.5.
Wszelkie ujawnienia prezentowane w tej części sprawozdania zapewniać powinny dostarczenie
członkom LPAC lub wszystkim inwestorom wystarczających informacji, pozwalających im na
wyrobienie sobie poglądu w tym zakresie.
Informacje wymagane
Wymienione poniżej informacje prezentowane powinny być za bieżący okres sprawozdawczy. Tam,
gdzie to właściwe, zamieścić należy odnośniki do postanowień dokumentów założycielskich
funduszu.





Przegląd podmiotów powiązanych i charakter danej relacji;
Wyczerpująca prezentacja transakcji z podmiotami powiązanymi, np. warunki
współinwestowania, udziały w spółkach portfelowych należące do innych funduszy
zarządzanych przez ten sam podmiot zarządzający, transakcje z kluczowymi dostawcami lub
klientami spółek portfelowych kontrolowanych przez podmioty powiązane z podmiotem
zarządzającym, opłaty uiszczone przez spółki portfelowe w imieniu funduszu;
W ciągu całego okresu trwania funduszu pojawić się mogą sytuacje konfliktowe. Jeżeli
dokumenty założycielskie funduszu nie zawierają stosownych uregulowań w tej dziedzinie,
wymagać one będą szybkiego działania w postaci dyskusji na forum komitetu doradczego
inwestorów (LPAC). Wszelkie decyzje rozwiązujące takie konflikty powinny zostać ujawnione
wszystkim inwestorom w sprawozdaniu za kolejny kwartał.

4. INFORMACJE O PORTFELU INWESTYCYJNYM
W pewnych okolicznościach, zwłaszcza w przypadku funduszu venture capital, niektóre informacje
wymienione poniżej objęte mogą być klauzulą poufności i w związku z tym nie podlegać
obowiązkowi ujawnienia w sprawozdaniu. Niemniej istnienie takiej klauzuli poufności powinno
zostać uzgodnione z inwestorami, aby mieli oni pełną wiedzę na temat zakresu prezentowanych
informacji.
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4.1

Podsumowanie portfela

Cel
W pozycji „Podsumowanie portfela” prezentowana jest informacja na temat poszczególnych
inwestycji dokonanych w trakcie działania funduszu. Zazwyczaj jest to tabela zajmująca jedną lub
dwie strony, z ewentualnymi przypisami.
Podsumowanie portfela zawierać powinno następujące dane dla każdej inwestycji, przy czym
niektóre informacje pojawić się mogą w przypisie lub oddzielnym ujawnieniu.
Informacje wymagane

 Nazwa spółki portfelowej;
 Data pierwszej inwestycji;
 Data (daty) wyjścia z inwestycji (jeżeli sprzedaż już nastąpiła; w przypadku sprzedaży









częściowej – procentowa wartość sprzedanego pakietu);
Okres utrzymywania inwestycji;
Obszar geograficzny;
Sektor/branża (np. według klasyfikacji branżowej Invest Europe);
Posiadany procent udziałów na dzień przygotowania sprawozdania;
Łączny zwrot z inwestycji, w podziale na:
 skumulowany dochód funduszu narastająco do dnia przygotowania sprawozdania,
 skumulowane przychody kapitałowe – jeżeli zaistniały - do dnia przygotowania
sprawozdania;
 całkowita kwota zainwestowana (wraz z inwestycjami kontynuacyjnymi) (total
investment cost),
 kwota zainwestowana w portfel niezrealizowany,
 bieżąca wartość godziwa,
 niezrealizowane zyski/straty oraz łączny zwrot,
 mnożnik zainwestowanego kapitału,
 wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) brutto;
Jeżeli przychody obejmują przychody odroczone, kwoty na rachunkach depozytowych
(escrow), dodatkowe wypłaty przy sprzedaży (earn-outs), a także gdy istnieją zobowiązania
warunkowe, szczegółowe dane liczbowe na ten temat ująć należy w oddzielnej notatce;
Informacja o liczbie inwestorów zwolnionych z danej inwestycji (jeżeli właściwe).

Możliwe dodatkowe informacje

 Tam, gdzie to właściwe:
 dochód w podziale na dochód odsetkowy i dochód z tytułu dywidendy,
 zainwestowana kwota w podziale na zainwestowany kapitał i reinwestowany dochód
(rolled up income);
 Jeżeli inwestycja dokonana jest w walucie innej niż waluta funduszu, w sprawozdaniu podać
można mnożnik brutto i wewnętrzną stopę zwrotu w walucie inwestycji.
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Tabela 7.5 poniżej zawiera przykład pozycji „Podsumowanie portfela”.

4.2

Informacje szczegółowe o spółkach portfelowych

Cel
W pozycji „Informacje szczegółowe o spółkach portfelowych” inwestorzy otrzymują szczegółowe
dane, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, na temat każdej spółki znajdującej się w okresie
sprawozdawczym w portfelu funduszu oraz wielkości jego inwestycji w każdej z nich. Zakres
prezentowanych informacji zależeć będzie od względnej wielkości danej inwestycji w całym
funduszu. Niemniej sprawozdanie na temat każdej ze spółek zajmować powinno jedną - dwie
strony. W celu osiągnięcia jednoznacznej i skutecznej prezentacji, niniejsze Zasady wyróżniają
cztery kluczowe kategorie informacji:





Podstawowe informacje o spółce;
Wielkość inwestycji dokonanej przez fundusz;
Przegląd danych handlowych i finansowych;
Wycena.

Zazwyczaj szczegółowe sprawozdania na temat spółek portfelowych powinny być publikowane
przynajmniej raz w roku, a najlepiej w okresach sześciomiesięcznych, z podaniem kwartalnych
aktualizacji na temat wszelkich ważnych nowych zdarzeń związanych ze spółką, np. transakcji
wyjścia i nowych inwestycjach.
a. Podstawowe informacje o spółce
Informacje wymagane









Nazwa prawna i/lub handlowa spółki portfelowej, w tym informacje o ewentualnych
zmianach nazwy;
Miejsce siedziby lub zarządu;
Adres strony internetowej spółki;
Jeżeli spółka notowana jest na giełdzie, symbol notowań oraz liczba akcji posiadanych przez
fundusz na dzień przygotowania sprawozdania;
Krótki opis branży, działalności oraz rynku;
Etap początkowej inwestycji (np. inwestycja zasiewowa, wczesny etap (venture capital),
finansowanie wzrostu, wykup, itd.), dla funduszy o wielu kierunkach strategicznych;
Jeżeli właściwe: rola funduszu w chwili pierwszej inwestycji (inwestor wiodący,
współinwestor wiodący, itp.);
Waluta sprawozdawcza (funkcjonalna) spółki.

Możliwe dodatkowe informacje




Informacje na temat członków zespołu odpowiedzialnego za dokonanie i monitorowanie
inwestycji;
Obecny etap inwestycji (według definicji etapów inwestycyjnych Invest Europe);
Liczba pracowników.
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b. Inwestycja funduszu
Informacje wymagane

 Data pierwszej inwestycji;
 Łączna kwota inwestycji dokonanej przez fundusz na dzień sporządzenia sprawozdania:





 łączna kwota zobowiązań inwestycyjnych,
 łączna kwota zainwestowana od dnia pierwszej inwestycji,
 kwota zainwestowana w niezrealizowany portfel,
 przychody zrealizowane od dnia pierwszej inwestycji;
Procentowa wielkość udziałów w posiadaniu funduszu na dzień sporządzenia sprawozdania
(po uwzględnieniu rozwodnienia z tytułu nabycia praw do akcji/udziałów przez podmioty
trzecie) oraz udział w prawach głosu (jeżeli inny od procentowego udziału w spółce) i
reprezentacja w organach spółki (jeżeli fundusz takową posiada);
Dla nowych inwestycji dokonanych w okresie sprawozdawczym:
 przesłanki inwestycyjne;
 współinwestorzy (z podaniem procentowej wielkości poszczególnych udziałów) - jeżeli
istnieją,
 zobowiązanie inwestycyjne do realizacji w przyszłości

Możliwe dodatkowe informacje




Podział zainwestowanej kwoty na instrumenty kapitałowe i dłużne;
Dla nowych inwestycji dokonanych w okresie sprawozdawczym:
 źródła i wykorzystanie środków finansowych, z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych
Jeżeli właściwe: liczba rund finansowania (z podaniem wszystkich rund finansowania danej
inwestycji oraz liczby rund z uczestnictwem funduszu (jeżeli różna).

c. Przegląd danych handlowych i finansowych
Informacje wymagane






Dane historyczne o przychodach, EBITDA oraz długu netto (lub inne właściwe wskaźniki
efektywności), z podaniem danych porównawczych od dnia inwestycji, zazwyczaj w formie
tabeli wyników;
Przychody budżetowane lub prognozowane, EBITDA i dług netto na rok bieżący – jeżeli
podanie tej informacji ta jest dozwolone i nie powoduje naruszenia wymogów
regulacyjnych;
Tekstowy opis ostatnio osiąganych wyników spółki, porównanie z wcześniejszymi
oczekiwaniami (ujętymi w budżecie, z wynikami okresu poprzedzającego lub przesłankami
inwestycyjnymi);
Ujawnienie wszelkich istotnych danych i zdarzeń, w tym związanych ze zgodnością prawną i
regulacyjną;
Opis ryzyk i szans w obszarze zagadnień związanych z ochroną środowiska, względami
społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG) mających wpływ na sytuację spółki portfelowej
oraz działań podejmowanych przez podmiot zarządzający w celu zarządzania tymi
czynnikami. Informacja ta obejmować może kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w
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zakresie ESG właściwe dla sektora, w którym działa spółka portfelowa, ocenę podmiotu
zarządzającego dotyczącą postępów osiągniętych w zakresie ESG przez spółkę portfelową
od dnia dokonania inwestycji, a także opis konkretnych zagadnień ESG, w tym czynników
ryzyka reputacyjnego oraz działań podjętych w obliczu konkretnych problemów ESG i ich
rozwiązań2;
Komentarz na temat kluczowych zdarzeń w spółce, z podaniem:
 zmian na kluczowych stanowiskach,
 zmian w strategii,
 informacji o przejęciach i zbyciu udziałów innych podmiotów,
 informacji o osiągnięciach, uzyskanych certyfikatach, zezwoleniach i innych ważnych
zdarzeniach.
Komentarz dotyczący zadłużenia spółki portfelowej (tam, gdzie jest to istotne) oraz
informacja o przypadkach naruszenia umów kredytowych;
Plany dotyczące wyjścia z inwestycji, w przypadkach gdy jest to planowane i możliwe, np.
planowany termin i forma wyjścia z inwestycji w spółce.

Możliwe dodatkowe informacje



Kluczowe miary wyników stosowane przez podmiot zarządzający w celu monitorowania
inwestycji;
Zestawienie terminów wymagalności zadłużenia oraz informacje o ważnych
postanowieniach umów kredytowych (jeżeli właściwe).

d. Wycena
Informacja na temat wyceny zawierać powinna kluczowe szczegółowe dane dotyczące wartości
początkowych oraz metodologii wykorzystywanych do wyceny każdej inwestycji, a także
ewentualne deklaracje dotyczące braku zachowania zgodności z Zasadami wyceny IPEV.
Informacje wymagane
Szczegółowe informacje na temat każdej inwestycji powinny zawierać:








Wartość godziwą na dzień sporządzenia bieżącego oraz poprzedniego sprawozdania;
Wzrost/spadek wartości godziwej w danym okresie, z wyjaśnieniem przyczyn (np. lepsze
wyniki handlowe, zmiany względem przedsiębiorstw i/lub wskaźników odniesienia, zmiany
w strukturze kapitałowej, zmiany kursów wymiany walut, itp.);
Wszelkie dodatkowe inwestycje dokonane w okresie sprawozdawczym;
Przychody w okresie sprawozdawczym;
Zrealizowane zyski/straty w okresie sprawozdawczym;
Zastosowana metodologia, zgodnie z Zasadami wyceny IPEV (np. mnożniki dochodowe,
zdyskontowane przepływy pieniężne);
Odsetki i dywidendy otrzymane od początku inwestycji (informacja ta może również zostać
zaprezentowana w tabeli „Podsumowanie portfela”);

2
Dalsze szczegółowe informacje uzyskać można w Części 2 Ram sprawozdawczości ESG dla sektora private equity,
ang. ESG Disclosure Framework for Private Equity, z marca 2013 r.
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Wewnętrzna stopa zwrotu brutto i mnożnik zainwestowanej kwoty (informacja ta może
również zostać zaprezentowana w tabeli „Podsumowanie portfela”);
Dla inwestycji częściowo zrealizowanych: wielkość procentowa sprzedanych dotychczas
udziałów;

Zależnie od sytuacji spółki portfelowej:






Objaśnienie zmian w technikach i metodologii wyceny względem poprzedniego okresu
sprawozdawczego;
Cena jednej akcji (w przypadku akcji w aktywnym obrocie giełdowym). W wyjątkowej
sytuacji zastosowania dyskonta ceny akcji – wyjaśnienie powodów zastosowania dyskonta;
Wszelkie ograniczenia zbywalności inwestycji (np. okres zakazu sprzedaży akcji spółek
notowanych na giełdzie);
Waluta – w przypadku inwestycji nominowanych w walucie innej niż waluta funduszu, z
podaniem zastosowanego kursu wymiany walut;
Inne zobowiązania dla funduszu wynikające z posiadania własności w danej spółce
portfelowej, np. zobowiązania do inwestycji kontynuacyjnych, udzielone gwarancje, bądź
zobowiązania warunkowe.

Możliwe dodatkowe informacje




Podanie istotnych miar i założeń przyjętych do obliczenia wartości godziwej (np. wartość
przedsiębiorstwa (EV), mnożniki, EBITDA, przychody, wielkość ostatniej rundy finansowania,
przedsiębiorstwa porównywalne, stopa dyskontowa, cena akcji, liczba akcji);
Wartość wytworzona w spółce portfelowej od dnia inwestycji (wzrost EBITDA, mnożniki,
tempo spłaty zadłużenia);
Podział wartości godziwej między instrumenty kapitałowe i dłużne.

5. INFORMACJA O INWESTORACH
5.1. Rachunek kapitałowy
Cel
Przedstawiona w pozycji „Rachunek kapitałowy” informacja za bieżący okres sprawozdawczy oraz
od początku inwestycji daje każdemu inwestorowi możliwość zapoznania się z ich bieżącą i
skumulowaną pozycją kapitałową w funduszu oraz analizy alokacji dochodu i kapitału.
Opisy podane poniżej odnoszą się do typowej struktury spółki komandytowej, jako formy
organizacji funduszu. Może to oznaczać potrzebę dostosowania prezentacji informacji do innych
struktur prawnych wykorzystywanych w Europie kontynentalnej, co wymaga określonej alokacji
zwrotu dla różnych udziałów.
Informacje wymagane (za okres bieżący i od początku działania funduszu)
Każdy inwestor otrzymać powinien sprawozdanie z jego indywidualnego rachunku kapitałowego,
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wraz z istotną informacją dotyczącą całego funduszu lub podmiotu, któremu dany inwestor
powierzył kapitał (bądź obu tych spółek). W rachunku kapitałowym znaleźć się powinny
następujące informacje:















Procentowa wielkość udziału inwestora w całym funduszu/podmiocie na dzień
przygotowania sprawozdania. W przypadku funduszy opartych na strukturach równoległych
przedstawić należy (jeżeli to właściwe) pozycję względem całego funduszu;
Łączne zaangażowanie inwestora na dzień przygotowania sprawozdania, w podziale (jeżeli
to właściwe) na różne instrumenty;
Łączne wpłaty;
Niepokryte zobowiązanie inwestycyjne danego inwestora na dzień przygotowania
sprawozdania;
Skumulowane wypłaty na rzecz inwestora;
Skumulowana kwota wypłat podlegających możliwości odwołania przez podmiot
zarządzający na dzień przygotowania sprawozdania;
Zrealizowane zyski/straty z tytułu inwestycji portfelowych;
Niezrealizowane zyski/straty z tytułu inwestycji portfelowych;
Alokacja z tytułu udziału w zyskach podmiotu zarządzającego;
Przychody i koszty niezwiązane z portfelem;
Opłaty za zarządzanie;
Wartość godziwa rachunku kapitałowego na początek okresu (dla sprawozdania za okres
bieżący);
Wartość godziwa rachunku kapitałowego na dzień sporządzenia sprawozdania;
Potwierdzenie, że wartość aktywów netto (NAV) inwestora ujawniana jest po uwzględnieniu
niezrealizowanego udziału w zysku należnego podmiotowi zarządzającemu. Innym
rozwiązaniem może być wykazanie niezrealizowanego udziału w zysku przy założeniu, że
wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane według ich ujawnionej wartości godziwej na
dzień sporządzenia sprawozdania.

Tabela 7.6 poniżej zawiera przykład pozycji „Indywidualny rachunek kapitałowy”. Coraz częściej
obserwuje się zgłaszanie indywidualnych potrzeb w zakresie informacji sprawozdawczej przez
pojedynczych inwestorów. Jednakże w przypadkach, gdy inwestorzy nie wymagają objęcia klauzulą
poufności informacji dotyczącej ich rachunków kapitałowych, możliwe jest przygotowanie pozycji
„Rachunek kapitałowy” dla całego funduszu, zgodnie z przykładem podanym w Tabeli 7.7.
Możliwe dodatkowe informacje






Rachunek przepływów pieniężnych, z podaniem dat i kwot wpłat do funduszu (drawdowns)
i wypłat na rzecz inwestorów (distributions); zestawienie to sporządzić można dla
indywidualnych inwestorów lub dla podmiotu/całego funduszu;
Analiza wypłat na rzecz inwestorów dokonanych w bieżącym okresie sprawozdawczym pod
względem źródła (tzn. z rozróżnieniem między zwrotem kosztów, zyskami/stratami
kapitałowymi, dywidendami i odsetkami) i/lub formy wypłaty (tzn. w gotówce czy w
naturze);
Udział danego inwestora w poszczególnych inwestycjach (zwłaszcza, jeżeli niektórzy
inwestorzy nie uczestniczą w niektórych inwestycjach);
Rozdział kosztów na koszty poniesione przy organizacji funduszu i bieżące koszty
operacyjne.
23

Tabela 7.8 poniżej zawiera przykład pozycji „Rachunek przepływów pieniężnych”.

5.2. Wpłaty do funduszu i wypłaty na rzecz inwestorów
Cel
Powiadomienia o wpłatach do funduszu i wypłatach na rzecz inwestorów powinny być
przekazywane inwestorom zgodnie z postanowieniami dokumentów założycielskich funduszu i
powinny zawierać odnośniki do konkretnych punktów w tych dokumentach.
W przypadku powiadomień o wpłacie do funduszu, typową praktyką jest przedstawienie
wyjaśnienia na jakie cele przeznaczone będą wpłacane środki (na przykład na sfinansowanie
inwestycji, na opłatę za zarządzanie lub na pokrycie kosztów bieżących funduszu). Jeżeli
powiadomienie dotyczy inwestycji, podać należy również datę i rodzaj zawieranej transakcji
inwestycyjnej oraz następujące informacje:






Nabywana spółka lub spółki;
Przesłanki inwestycyjne;
Łączna kwota finansowania;
Inne kluczowe parametry transakcji;

Niemniej podmiot zarządzający zmuszony może być do niepublikowania pewnych informacji ze
względu na ich znaczenie komercyjne, zwłaszcza, jeżeli wpłata do funduszu ma miejsce przed
ostatecznym zamknięciem transakcji inwestycyjnej.
Powiadomienia o wypłacie na rzecz inwestorów zawierać powinny informację o spółce lub
spółkach, w których inwestycja zostaje zakończona, z podaniem istotnych szczegółów, takich jak
forma wyjścia, istnienie rachunków depozytowych, mnożnik brutto dla całego funduszu oraz
osiągnięta wewnętrzna stopa zwrotu. W przypadku zbywania tylko części udziałów oraz transakcji
refinansowania, istotne może być podanie bazy kosztów oraz wartości części inwestycji
pozostającej w portfelu funduszu.
W przypadku, gdy jedno i to samo powiadomienie informuje zarówno o wpłacie do funduszu, jak i
wypłacie na rzecz inwestorów, prowadząc do płatności netto będącej rozliczeniem obu sald,
ujawnić należy również, wraz z opisem, salda brutto.
a. Powiadomienia o wpłacie do funduszu
Powiadomienia o wpłacie do funduszu zawierać powinny następujące informacje:





Termin wpłaty;
Kwota wpłaty, na poziomie inwestora oraz całego funduszu (na poziomie całego funduszu
również, gdy jego struktura obejmuje podmioty równoległe);
Łączne zobowiązanie inwestycyjne danego inwestora;
Łączna kwota wpłat do funduszu narastająco do daty powiadomienia oraz kwota
zobowiązań pozostająca do wpłaty;
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Łączna kwota niepokrytych zobowiązań inwestycyjnych;
Instrukcje dotyczące przekazania wpłaty;
Powód wpłaty, z podaniem (jeżeli to właściwe) analizy poszczególnych części wpłaty;

b. Powiadomienia o wypłacie na rzecz inwestorów
Powiadomienia o wypłacie na rzecz inwestorów zawierać powinny następujące informacje:







Termin płatności;
Kwota podlegająca wypłacie, na poziomie inwestora i poziomie funduszu (na poziomie
całego funduszu, gdy jego struktura obejmuje podmioty równoległe). Należy ujawnić
wartość wypłat, które mogą podlegać prawu odwołania;
Skumulowany kapitał wypłacony na poziomie inwestorów i poziomie funduszu, z podaniem,
jeżeli to możliwe, kwoty wypłat podlegających prawu odwołania i wypłat
nieodwoływalnych;
Szczegóły na temat płatności, z podaniem banku, do którego zostanie dokonana;
Analiza typu wypłaty: zwrot zainwestowanej kwoty, zysk kapitałowy, odsetki lub dywidenda;
oraz podanie kwot zatrzymanych na pokrycie opłat, udziału w zysku i innych wydatków;
Kwota podatku pobranego u źródła.

6. POMIAR I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYNIKÓW
6.1. Wewnętrzna stopa zwrotu i mnożniki netto dla funduszu
Najczęściej stosowaną miarą wyników osiąganych przez fundusze private equity jest wewnętrzna
stopa zwrotu (ang. internal rate of return, IRR). Wewnętrzna stopa zwrotu obliczana może być w
ujęciu brutto, tzn. bez potrącenia opłat, kosztów i udziału w zyskach, oraz w ujęciu netto, tzn. po
odjęciu tych pozycji.
Inną często stosowaną miarą wyników funduszu netto są mnożniki wartości dla inwestorów
dotyczące następujących pozycji:




Stosunek wypłat dla inwestorów do wpłaconego kapitału (distributions to paid-in capital,
DPI);
Stosunek wartości rezydualnej do wpłaconego kapitału (residual value to paid-in capital,
RVPI);
Stosunek wartości całkowitej do wpłaconego kapitału (total value to paid-in capital, TVPI).

Invest Europe zaleca IRR oraz mnożniki wymienione powyżej, jako najbardziej odpowiednie i
najczęściej stosowane wskaźniki wyników osiąganych przez fundusz.
W przypadkach, gdy kapitał wniesiony przez podmiot zarządzający – a więc nie ponoszący kosztów
udziału w zysku lub opłat – stanowi niewielką część procentową kapitału ogółem, może on być
uwzględniony w obliczeniach wyniku netto. Natomiast, jeżeli ten udział procentowy jest duży,
kapitał wniesiony przez podmiot zarządzający powinien zostać wyłączony z obliczeń wyniku netto, z
podaniem jednoznacznego przypisu informującego o tym fakcie.
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6.2. Wewnętrzna stopa zwrotu netto i brutto
Zapewnienie porównywalności wartości IRR w ujęciu netto i brutto wymaga ujmowania wszystkich
komponentów (zmiennych) obliczeń w dokładnie taki sam sposób. W tym celu opracowano
jednolite zasady przedstawione poniżej.
a. Wewnętrzna stopa zwrotu brutto
Jest to miara zwrotu wypracowanego przez fundusz na jego inwestycjach. Jej obliczenie
uwzględnia:




Wszystkie wypływy (inwestycje) i wpływy (zbycie inwestycji, w tym wartości zrealizowane,
odsetki, dywidendy, spłaty kwoty głównej pożyczek, itp.), które miały miejsce między
funduszem i wszystkimi jego inwestycjami, niezależnie od siebie, oraz bez względu na to czy
wartości te zostały zrealizowane, czy nie;
Wycenę portfela niezrealizowanego. Z definicji, portfel niezrealizowany nie obejmuje
środków pieniężnych i innych aktywów w posiadaniu funduszu.

Tak obliczony zwrot nie ukazuje wpływu udziału podmiotu zarządzającego w zysku ani
jakichkolwiek kosztów, takich jak opłaty za zarządzanie wypłacane przez inwestora podmiotowi
zarządzającemu, opłat uiszczanych przez spółkę portfelową na rzecz funduszu lub podmiotu
zarządzającego, oraz wynagrodzenia za usługi prawne, rachunkowe i inne usługi doradcze (z
wyjątkiem sytuacji, w której takie opłaty dotyczą konkretnie jednej inwestycji).
b. Wewnętrzna stopa zwrotu netto dla funduszu
Jest to miara zwrotu dla inwestorów w funduszu. Jej obliczenie uwzględnia:

 Faktyczne przepływy pieniężne pomiędzy funduszem a wszystkimi inwestorami;
 Udział inwestorów w pozostałych aktywach netto funduszu, obejmujących wycenę portfela
niezrealizowanego, środki pieniężne i inne aktywa i pasywa netto, po uwzględnieniu
naliczonego za dany okres udziału podmiotu zarządzającego w zysku.
Gdy portfel został w pełni zrealizowany/wypłacony, wewnętrzna stopa zwrotu funduszu wyraża
zwrot dla inwestorów w ujęciu „pieniądz za pieniądz”, już po odjęciu:




Opłat za zarządzanie wypłaconych zarządzającemu funduszem (niezależnie od tego, czy
opłaty te zostały sfinansowane z kapitału inwestorów, czy z dochodu z inwestycji);
Udziału podmiotu zarządzającego w zyskach;
Wszystkich pozostałych opłat za usługi profesjonalne i innych kosztów poniesionych przez
fundusz w trakcie dokonywania, zarządzania i następnie zbywania inwestycji portfelowych.

Innymi słowy, wewnętrzna stopa zwrotu netto dla funduszu stanowi „scaloną” stopę zwrotu netto
dla wszystkich inwestorów. Należy jednak odnotować, że wartość ta może być większa lub mniejsza
od wewnętrznej stopy zwrotu netto osiągniętej przez poszczególnych inwestorów.
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c. Wewnętrzna stopa zwrotu netto dla poszczególnych inwestorów
Wartość ta obliczana jest podobnie jak IRR netto dla całego funduszu, jednak tylko w oparciu o
przepływy pieniężne, udział w zyskach i wyceny, które odnoszą się wyłącznie do danego inwestora.
Należy zauważyć, że wewnętrzna stopa zwrotu netto może być obliczona tylko dla całego
zaangażowania inwestora w funduszu, a nie dla poszczególnych inwestycji z jego udziałem.
Obliczenie wartości IRR netto dla indywidualnych inwestycji wymagałoby odpowiedniej alokacji
kosztów i opłat, dlatego nie jest uznawane za odpowiednią miarę osiąganych wyników.

6.3. Mnożnik zainwestowanej kwoty brutto
Jest to mnożnik otrzymanych przychodów z inwestycji, powiększonych o bieżącą wartość godziwą
niezrealizowanego portfela i następnie podzieloną przez łączny pierwotny koszt inwestycji (z
uwzględnieniem inwestycji kontynuacyjnych).

6.4. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (modified IRR, MIRR)
MIRR jest stosunkowo nową miarą modyfikującą tradycyjne podejście do wewnętrznej stopy
zwrotu oparte o założenie, że przepływy pieniężne są zawsze reinwestowane w tym samym
stopniu. Ta nowa metoda pozwala użytkownikowi na wprowadzenie własnej domyślnej stopy
reinwestycji. Jednak, choć eliminuje to pewne znane od dawna wady tradycyjnego podejścia do
wielokrotnych przepływów pieniężnych z i do funduszu następujących w różnych terminach, nadal
wymaga ona od użytkownika wprowadzenia stopy reinwestycji, która najlepiej odzwierciedla jego
indywidualną sytuację. Stopy reinwestycji mogą się bardzo różnić zależnie od uwarunkowań
każdego inwestora i wymagają szczegółowej wiedzy na temat konkretnych warunków działania
tego inwestora i jego możliwości do reinwestowania otrzymanych środków. Dlatego też ogólnie
MIRR nie jest zalecana jako miara, z której korzystać powinny podmioty zarządzające w swej
sprawozdawczości dla inwestorów.
Wykorzystanie MIRR powinno ograniczać się do sytuacji, w których inwestor posiadający (i)
informacje pozwalające na obliczenie jego własnej stopy reinwestycji; oraz (ii) szczegółowe
informacje na temat przepływów pieniężnych z każdym funduszem, w którym dokonał on
inwestycji, pragnie dokonać porównania tych wartości. W takiej sytuacji MIRR stanowić może
alternatywną metodę porównywania wyników poszczególnych funduszy.
Obliczając MIRR, należy zawsze podać wartość przyjętej stopy reinwestycji. Do celów
porównawczych używać należy wartości MIRR obliczonych w oparciu o tę samą stopę reinwestycji.
Porównywanie wartości MIRR z tradycyjną IRR nigdy nie jest właściwe.

6.5. Ekwiwalent rynku publicznego (public market equivalent, PME)
Ekwiwalent rynku publicznego to nazwa metodologii opracowanej w celu porównania wyników
funduszu względem wartości odniesienia (ekwiwalentu) z rynku publicznego. W tym celu
historyczne przepływy pieniężne z i do funduszu zestawiane są z ekwiwalentnymi kwotami
zainwestowanymi w indeksowane instrumenty rynkowe. Innymi słowy, wypłaty z kapitału funduszu
na sfinansowanie inwestycji zestawiane są z inwestycją na rynku publicznym w tym samym dniu,
natomiast wypłaty na rzecz inwestorów zestawiane są ze sprzedażą instrumentów na rynku
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publicznym w tym samym dniu, w oparciu o wycenę indeksu z tej daty. Następnie dokonywane jest
porównanie na dzień sporządzenia sprawozdania pomiędzy wartością uzyskaną w funduszu a
wartością w ekwiwalencie rynku publicznego.
Opisany indeks stanowić może podstawę rzetelnego porównania tylko wtedy, gdy opiera się na
założeniu reinwestowania dywidendy.
Podstawową trudnością w stosowaniu ekwiwalentu rynku publicznego jest znalezienie
odpowiedniego indeksu rynku publicznego, którego charakterystyka pod kątem ryzyka i zwrotu
byłaby równoważna strategii private equity. Oznacza to wejście w sferę subiektywnych rozważań i
w związku z tym Invest Europe nie wymaga zastosowania metodologii PME w sprawozdawczości
dla inwestorów.

6.6

Zasady obliczania zwrotu z inwestycji

a. Zobowiązania inwestycyjne funduszu private equity wobec spółce portfelowej
Wypływy pieniężne z funduszu powinny uwzględniać wyłącznie środki faktycznie zainwestowane w
spółce portfelowej w danym punkcie w czasie, tzn. według metodologii obliczania zwrotu brutto.
Fundusz private equity może jednak zadeklarować gotowość dokonania kilku kolejnych inwestycji w
danej spółce w dłuższym okresie. Wówczas do obliczenia zwrotu przyjmować należy wyłącznie daty
i kwoty poszczególnych przepływów pieniężnych już zaistniałych w przeszłości.
b. Zapłata w akcjach zamiast środków pieniężnych
Wszelkie akcje lub udziały, które fundusz private equity otrzymał zamiast zapłaty gotówkowej za
usługi świadczone na rzecz spółki portfelowej (na przykład za usługi dostarczone spółce, pracę
dyrektorów lub udzielenie gwarancji), ujawniane powinny być w sprawozdaniach według ich
wartości godziwej.
c. Zobowiązania inwestycyjne na rzecz funduszu private equity
Inwestor zobowiązuje się do dokonania szeregu inwestycji w funduszu w określonym czasie, do
kwoty jego pełnego zaangażowania kapitałowego. Przepływy pieniężne od inwestorów ujawniane
powinny być w wartości kwot faktycznie wypłaconych przez fundusz w określonych terminach. W
sytuacji tej uwzględniać należy wyłącznie dzień i kwotę poszczególnych przepływów pieniężnych już
zaistniałych w przeszłości.
d. Zwrot netto dla inwestorów; udział w zysku podmiotu zarządzającego a portfel
niezrealizowany
W obliczeniach zwrotu netto dla inwestora, w odniesieniu do portfela niezrealizowanego przyjąć
należy odpowiednią wielkość rezerwy na pokrycie kwoty udziału w zysku, obliczonego w oparciu o
założenie realizacji aktywów tego portfela według ich wartości w bilansie funduszu.
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e. Realizacja inwestycji
Wypłaty w akcjach
Zależnie od postanowień dokumentów założycielskich funduszu, wartość akcji w spółkach, które są
wprowadzane do obrotu publicznego i jako takie stanowią formę wypłaty dla inwestorów, powinna
być ujawniana zgodnie z zapisami dokumentów założycielskich stanowiącymi o tym, kiedy
inwestycja taka może zostać uznana za zrealizowaną.
Inne formy wyjścia z inwestycji
Na potrzeby obliczeń zwrotu brutto z inwestycji zrealizowanych, inwestycja spisywana w straty
powinna być uznana za zrealizowaną w dacie najwcześniejszego z następujących (lub podobnych)
zdarzeń: wobec spółki portfelowej wszczęto postępowanie upadłościowe; spółka portfelowa
zaprzestała działalności handlowej; spółka portfelowa zawarła umowę z wierzycielami, co
spowodowało obniżenie wartości inwestycji do zera; spółka portfelowa ogłosiła niewypłacalność.
Ujawnianie inwestycji zrealizowanych z odroczoną wypłatą
Inwestycje w pełni sprzedane przy założeniu, że część wypłaty dla inwestorów zostanie odroczona
lub będzie związana z dodatkową wypłatą (earn-out), uznać należy za inwestycje zrealizowane. Ich
szacunkową wartość wykazać należy na dzień sporządzenia sprawozdania według wartości
godziwej odroczonego dochodu.
f. Opodatkowanie
Przy obliczaniu zwrotu brutto, odsetki, dywidendy oraz zyski kapitałowe otrzymane od spółek
portfelowych po potrąceniu podatku pobieranego u źródła, należy ubruttowić i traktować, jako
przepływy pieniężne przed opodatkowaniem. Operacji ubruttowienia nie podlega podatek
pobierany u źródła, o którym wiadomo, że nie będzie on zwracany typowemu inwestorowi
posiadającemu zwolnienie podatkowe.
g. Daty przepływów pieniężnych
Zaleca się, by obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu dokonywane było w oparciu o codzienne lub
comiesięczne przepływy pieniężne. Przepływy dzienne powinny opierać się na dacie waluty danego
przepływu. W przypadku obliczeń miesięcznych, data przypisywana każdemu przepływowi powinna
być tym samym dniem każdego miesiąca (np. ostatni dzień miesiąca, itp.).

7. PRZYKŁADY
Poniższe przykłady przeznaczone są dla zobrazowania zakresu możliwych wariantów, które mogą
wspomóc menedżerów w projektowaniu ich sprawozdawczości. Uwzględniają one zarówno
wymogi, jak i możliwe dodatkowe ujawnienia, które nie powinny być traktowane, jako minimalne
ani obligatoryjne.
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7.1. Przegląd funduszu
Ogólne
Pełna nazwa funduszu
Termin pierwszego zamknięcia
Termin ostatecznego zamknięcia
Rok powstania funduszu
Data pierwszej inwestycji
Okres trwania funduszu
Okres inwestycyjny
Przedłużenie
Waluta funduszu
Kapitał funduszu
Koniec roku finansowego
Siedziba
Forma prawna

Zarys struktury
Zarządca
Doradca
Komplementariusz

Fundusz Invest Europe
10 stycznia 2010 r.
31 maja 2010 r.
2010
25 października 2010 r.
10 lat do 31 grudnia 2019 r.
5 lat do 31 grudnia 2014 r.
Maksymalnie trzykrotnie o jeden rok , z czego pierwsze
dwa przedłużenia uzależnione od decyzji menedżera
Euro
100 milionów Euro
31 grudnia
Polska
Dwie spółki komandytowe*:
Fundusz Invest Europe A Sp. k.*
Fundusz Invest Europe B Sp.k.*
1 komplementariusz, 10 komandytariuszy
Invest Europe Menedżer Sp. z o.o.*
Invest Europe Adviser
Invest Europe Komplementariusz Sp. z o.o.*
Zaangażowanie 1 milion Euro

Forma uczestnictwa

Fundusz zamknięty

Maksymalna wielkość inwestycji

15% kapitału funduszu

Inne ograniczenia inwestycyjne
Zasady reinwestycji/Recykling
inwestycji

Maksymalnie 10 % kwoty inwestycji poza UE
Reinwestycje dozwolone do 100 % kwoty
zainwestowanych środków w aktywa sprzedane w okresie
inwestycyjnym
20 %
MSSF (IFRS)
Wytyczne wyceny International Private Equity and
Venture Capital (‘IPEV’)
Zakaz inwestycji w branży alkoholowej i przemyśle
zbrojeniowym
Zobacz zakładkę dla inwestorów na
www.InvestEuropeFund.com
Zobacz zakładkę dla inwestorów na
www.InvestEuropeFund.com

Maksymalny poziom dźwigni
Zasady Rachunkowości
Zasady wyceny
Ograniczenia wynikające z ESG
Polityka ESG
Sprawozdawczość według ESG
Kierunek inwestycji według
Etapu
Branży
Obszaru geograficznego
Kluczowe warunki ekonomiczne
Opłaty za zarządzanie

Kompensata opłat pobranych od
spółek portfelowych
Opłaty za zarządzanie
Udział w zyskach

ZAFI**
Instytucja nadzorcza
Depozytariusz
Kraj rejestracji
Niezależny rzeczoznawca
Niezależny zarządca ryzykiem

Wykup
Przemysł, opieka zdrowotna, usługi konsumenckie
Europa
W okresie inwestycyjnym 1,75% wniesionego kapitału,
później 1,50% łącznej kwoty inwestycji w aktywa pozostające
w portfelu.
80 % opłat pobranych przez podmiot zarządzający
przekazywane do funduszu
W ramach zobowiązań inwestycyjnych
Rozliczenie całego funduszu. 20% zysków funduszu pod
warunkiem zwrotu 100% wpłaconego kapitału oraz
osiągnięcia 8% IRR.
Główna Instytucja Nadzoru
AIFMD Depozytariusz Sp. z o.o.*
Polska
Valuations Sp. o o.o.*
AIFMD Zarządca Ryzykiem Sp. z o.o.*
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Dostawcy usług
Audytor
Auditor Sp. o o.o.*
Administrator
Administrator Sp. z o. o.*
Usługi prawnicze
Invest Europe Lawyer Sp. o o.o.*
Usługi bankowe
A.N. Other Bank S.A.
Usługi podatkowe i regulacyjne
Tax & Regulatory Doradcy Sp. o o.o.*
LPAC (dodatkowe możliwe ujawnienia)
Członkowie LPAC
A
(jeśli brak przeciwskazań
B
prawnych lub wynikających z
C
ograniczeń LPA)
D
Powyższy raport jest zgodny z Zasadami Invest Europe.
Przypisy:
*Tłumaczenie brytyjskiej struktury prawnej na warunki prawa polskiego. W oryginale: limited partnership, limited partner, general
partner. Siedziba funduszu Wielka Brytania.** - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/EU z dnia 8 czerwca 2011 r. w
sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń
(WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 („Alternative Investment Fund Managers Directive” – AIFMD)
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7.2. Wyniki funduszu
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7.3. Wyniki funduszu
2014
(‘000 EUR )
Kapitał funduszu
Wpłacony kapitał łącznie
Skumulowane wypłaty dla inwestorów
Z czego – odwoływalne wypłaty
Niepokryte zobowiązania łącznie możliwe do
ściągnięcia
Łączna kwota inwestycji w spółki portfelowe
Łączna wartość zobowiązań inwestycyjnych w
spółkach portfelowych
Łączna wartość godziwa bieżącego portfela
inwestycyjnego
Łączna wartość gotówki, pożyczek, innych
aktywów oraz zobowiązań
Łączna wartość aktywów netto (NAV)
Wewnętrzna stopa zwrotu brutto
Mnożnik zainwestowanej kwoty
Wewnętrzna stopa zwrotu netto
Wypłaty do wpłaconego kapitału (DPI)
Wartość rezydualna do wpłaconego kapitału
(RVPI)
Łączna wartość do wpłaconego kapitału (TVPI)

Opłacona część zobowiązań inwestycyjnych
(FCC)
Całość wpłat do zadeklarowanego kapitału
(PICC)

2014
% kapitału
zadeklarowanego

2013
(‘000 EUR )

2013
% kapitału
zadeklarowanego

€100,000
€106,331
€60,736
€35,830

100%
106%
61%
36%

€100,000
€69,961
€9,592
€3,157

100%
70%
10%
3%

€29,499
€96,331

29%
96%

€33,196
€61,761

33%
62%

€15,000

€0

€81,702

€80,182

€2,000
€83,702
21.8%
1.50

€1,000
€81,182
20.4%
1.30

13.4%
0.57

12.2%
0.15

0.72

1.12

1.29

1.27

0.71

0.67

106.3%

70.0%

7.4. Opłaty za zarządzanie, udział w zyskach oraz koszty operacyjne funduszu
Czwarty
kwartał

Opłaty za zarządzanie
Opłaty za zarządzanie brutto (1,75% kapitału
funduszu)
Kompensata opłat od spółek na poziomie 80%
Opłaty za zarządzanie netto
Koszty transakcyjne i inne opłaty
Opłaty transakcyjne
Opłaty z tytułu gwarancji
Opłaty z tytułu monitorowania
Wynagrodzenie członków RN
Inne opłaty
Łącznie wynagrodzenia i opłaty zapłacone
podmiotowi zarządzającego przez spółki portfelowe
Płatności wobec podmiotu zarządzającemu oraz
jednostek z nim powiązanych
Udział w zyskach
Przekroczono wymaganą stopę zwrotu

Od momentu
powstania
funduszu do
31 grudnia
2014 r.

Rocznie do
31 grudnia
2014

(‘000 EUR )

(‘000 EUR )

(‘000 EUR )

438
(138)
300

1,750
(190)
1,560

8,750
(1,592)
7,158

150

150

1,200

14
8
-

56
32
-

560
230
-

172

238

1,990

-

-

Tak
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Wypłaty do inwestorów są wystarczające, aby
uruchomić płatność wynagrodzenia dla
zarządzającego z tytułu udziału w zyskach
Udział w zyskach należny ze zrealizowanych
inwestycji
Udział w zyskach wypłacony
Udział w zyskach należny, ale nie wypłacony*
Zmiana naliczonego udziału w zyskach
Naliczony udział w zyskach na początek okresu
Naliczony udział w zyskach na koniec okresu
*Wartość zatrzymana na rachunku powierniczym
Koszty operacyjne funduszu
Audyt
Podatki
Usługi prawne i regulacyjne
Koszty założycielskie funduszu
Koszty przerwanych transakcji
Inne wydatki
Koszty operacyjne funduszu

Nie

1,909
5,713
7,621

3,459
4,163
7,621

7,621
7,621

6
7
137

25
21
189
5
240

58
479
998
1,000
260
47
2,842

150
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7.5 Podsumowanie portfela

Przepływy pieniężne
Nazwa
inwestycji

Inwestycje
zrealizowa
ne w pełni
Inwestycja
A

Data
pierwszej
inwest.

Data
wyjścia
z
inwest.

sty’10

kwi’13

Inwestycja
B

lut’10

sie’14

Inwestycja
C

mar’11

wrz’14

Inwestycja
D

maj’11

lis’14

Inwestycja
E

sie’11

gru’14

Okres
utrzymywania
inwest.
(w
latach)

3.2

4.5

3.5

5.5

4.4
Portfel
bieżących
inwestycji
Inwestycja
G
Inwestycja
H
Inwestycja
I*

Sprzedaż
inwestorowi
branżowemu
Sprzedaż do
innego
funduszu
Sprzedaż
inwestorowi
branżowemu
Sprzedaż
inwestorowi
branżowemu
Sprzedaż do
innego
funduszu

maj’13

Obszar
geograficzny
inwest.

Branża

Francja

Opieka
zdrow.

Niemcy

Produkcja

Wielka
Brytania

Sprzedaż
detaliczna

Hiszpania

Produkcja

Włochy

Paliwa

Francja

Produkcja

Niemcy

Usługi
biznes.
Usługi
medyczne

4.7
lis’13
3.2
maj’12
2.7

Inwestycja
J**

Metoda
wyjścia z
inwest.

maj’14

Pierwsza
oferta
publiczna

Polska

Szwecja
0.7

Hotel i
kasyno

Rozwodni
ony
udział we
własności
(%)

Bieżący portfel

Zwroty z inwestycji

Kwota
zainwestowana

Wpływy
/spłaty

Dochody
gotówkowe

Łącznie
środki
pieniężne
uzyskane

Kwota
zainwes
towana

Wartość
godziwa

Suma
łącznych
uzyskanych
środków
pieniężnych
oraz wartości
godziwej

Łączny
zwrot z
inwestycji

‘000 EUR

‘000
EUR

‘000
EUR

‘000
EUR

‘000
EUR

‘000
EUR

‘000
EUR

‘000
EUR

Mnożnik
zainwestowanej
kwoty

Wewnętrzna
stopu
zwrotu
brutto

3,157

5,421

732

6,153

6,153

2,996

1.9x

34%

5,100

8,311

857

9,168

9,168

4,068

1.8x

14%

2,580

4,650

229

4,879

4,879

2,299

1.9x

22%

6,434

3,800

211

4,011

4,011

(2,423)

0.6x

n/a

11,614
28,885

19,826
42,008

3,626
5,655

23,452
47,663

23,452
47,663

11,838
18,778

2.0x
1.7x

26%
20%

86%

5,703

0

70

70

5,703

7,863

7,933

2,230

1.4x

32%

75%

14,344

530

74

604

13,814

18,650

19,254

4,910

1.3x

36%

21%

12,829

12,623

1,160

13,783

6,414

13,489

27,272

14,443

2.1x

28%

95%

17,500

0

521

521

17,500

25,317

25,838

8,338

1.5x

79%
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Inwestycja
K
Inwestycja
L

sie’14
0.3
lis’14
0.2

Wieka
Brytania
Niemcy

Produkcja
Sprzedaż
detaliczn
a

68%

9,214

0

70

70

9,214

8,527

8,597

(617)

0.9x

n/a

84%

7,856
67,446
96,331

0
13,153
55,161

25
1,920
7,575

25
15,073
62,736

7,856
60,501
60,501

7,856
81,702
81,702

7,881
96,775
144,438

25
29,329
48,107

1.0x
1.4x
1.5x

2%
26%

Łącznie
*W dniu 25 lipca 2014 r. sprzedane 21% w ofercie publicznej, w funduszu pozostało 21 %.
**Inwestor został wykluczony z niniejszej inwestycji z obowiązkiem wyrównania w kolejnej inwestycji.

W przypadku, gdy fundusz składa się z podmiotów równoległych, niniejsze zestawienie powinno być sporządzone dla całego funduszu.
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22%

7.6. Indywidualny rachunek kapitałowy
Sprawozdanie dla inwestora <nazwa inwestora> za kwartał kończący się 31 grudnia 2014
Fundusz Invest Europe
Od momentu powstania funduszu do 31 grudnia 2014 r.

‘000 EUR

<nazwa
inwestora>
‘000 EUR

Czwarty kwartał
2014
<nazwa
inwestora>
‘000 EUR

100,000
(106,331)

75,000
(79,748)

10,000
(10,633)

3,731
(831)

35,830

26,873

3,583

50

29,499

22,124

2,950

2,950

75%

10%

1. Zadeklarowany kapitał
Łączne zobowiązanie
inwestycyjne
Wpłacony kapitał
Wypłaty mogące podlegać
obowiązkowi zwrotu
Niepokryte zobowiązania
możliwe do ściągnięcia na dzień
31 grudnia 2014 r.
Udział we własności funduszu
(%)

Fundusz

Podmiot

‘000 EUR

Kwartalnie do 31
grudnia 2014
2. Rachunek kapitałowy
Portfel bieżących inwestycji
Wartości godziwa rachunku
kapitałowego bilans otwarcia
Wpłacony kapitał od
Inwestorów
Wypłaty do Inwestorów
Zrealizowane zyski / (straty) z
portfela inwestycji
Niezrealizowane zyski /
(straty) z portfela inwestycji
Dochody / (wydatki)
inwestycyjne
Opłaty za zarządzanie
Dochody / (wydatki) nie
związane z portfelem
inwestycji
Zmiana stanu rezerwy netto
na udziały w zyskach**
Wartość godziwa rachunku
kapitałowego w wartości
godziwej na 31 grudnia 2014 r.

Rocznie do 31 grudnia
2014

‘000 EUR

<nazwa
inwestora>
‘000 EUR

90,800

Od momentu powstania
funduszu do 31 grudnia
2014
<nazwa
Fundusz*
inwestora>
‘000 EUR
‘000 EUR

‘000 EUR

<nazwa
inwestora>
‘000 EUR

9,080

81,182

8,118

8,306
(24,947)

831
(2,495)

36,370
(51,144)

3,637
(5,114)

106,331
(60,736)

10,633
(6,074)

5,578

558

17,067

1,707

19,331

1,933

3,624

362

(377)

(38)

21,201

1,208

791
(438)

79
(44)

2,404
(1,750)

240
(175)

7,575
(8,750)

719
(875)

(13)

(1)

(50)

(5)

(1,250)

(125)

Fundusz*

Fundusz*

(191)
83,702

8,179

(346)
83,702
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8,024

(762)
83,702

6,657

3. Plan inwestycyjny
Portfel bieżących inwestycji
Inwestycja G
Inwestycja H
Inwestycja I
Inwestycja J****
Inwestycja K
Inwestycja L
Wartość bieżącego portfela
inwestycyjnego
Naliczony udział w zyskach
Udział w pozostałych aktywach
netto funduszu
Wartość godziwa rachunku
kapitałowego na 31 grudnia
2014 r.

Inwestycje po cenie nabycia
<nazwa
Fundusz*
inwestora>
‘000 EUR
‘000 EUR

5,703
13,814
6,414
17,500
9,214
7,856

570
1,381
641
2,671
786

60,501

6,050

Inwestycje po wartości godziwej***
<nazwa
Fundusz*
inwestora>
‘000 EUR
‘000 EUR

7,863
18,650
13,489
25,317
8,527
7,856

786
1,865
1,349
2,472
786

81,702

7,258
(762)

2,000

161

83,702

6,657

* - W przypadku równoległych podmiotów inwestycyjnych, niniejsza pozycja powinna reprezentować cały fundusz. Można tu również pokazać
konkretny podmiot inwestycyjny, poprzez który, dany inwestor dokonał inwestycji w fundusz.** - Rezerwy na udział w zyskach obliczane są na
podstawie hipotetycznego podziału zysków, biorąc pod uwagę środki już wypłacone z Funduszu oraz niezrealizowane aktywa Funduszu w wartości
godziwej zgodnie z warunkami umowy założycielskiej funduszu (LPA).
*** - Wartość Godziwa Inwestycji określana jest zgodnie z Wytycznymi wyceny International Private Equity and Venture Capital
**** - Inwestor został wyłączony z niniejszej inwestycji z obowiązkiem wyrównania w kolejnej inwestycji.
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7.7 Rachunek kapitałowy
Sprawozdanie dla wszystkich inwestorów – rachunek kapitałowy od momentu powstania funduszu do 31 grudnia 2014 r. w ‘000 EUR
Inwestor

Inwestor nr. 1
Inwestor nr. 2
Inwestor nr. 3
Inwestor nr. 4
Inwestor nr. 5
Inwestor nr. 6
Inwestor nr. 7
Inwestor nr. 8
Inwestor nr. 9
Inwestor nr. 10
Komandytariusz
Inwestorzy
Udział w zyskach
wspólnika
Razem

Udział we
własności
(w %)

Zobowiąz
ania
inwestycy
jne

Wpłacony
kapitał od
Inwestorów

Wypłaty do
Inwestorów

Zrealizowan
e zyski /
(straty) z
portfela
inwestycji

Niezrealizo
wane zyski
/ (straty) z
portfela
inwestycji

Dochody /
(wydatki)
inwestycyj
ne

Opłaty za
zarządzanie

Dochody /
(wydatki)
nie
związane z
portfelem

Alokacja
udziału w
zyskach

Wartości
godziwa
rachunku
kapitałowego

Odwoływal
ne wypłaty

25%
20%
8%
10%
6%
7%
9%
5%
5%
4%
1%
100%

25,000
20,000
8,000
10,000
6,000
7,000
9,000
5,000
5,000
4,000
1,000
100,000

26,583
21,266
8,506
10,633
6,380
7,443
9,570
5,317
5,317
4,253
1,063
106,331

(15,184)
(12,147)
(4,859)
(6,074)
(3,644)
(4,252)
(5,466)
(3,037)
(3,037)
(2,429)
(607)
(60,736)

4,833
3,866
1,546
1,933
1,160
1,353
1,740
967
967
773
193
19,331

5,554
4,443
1,777
1,208
1,333
1,555
1,999
1,111
1,111
889
222
21,201

1,905
1,524
609
719
457
533
686
381
381
305
76
7,575

(2,188)
(1,750)
(700)
(875)
(525)
(613)
(788)
(438)
(438)
(350)
(88)
(8,750)

(313)
(250)
(100)
(125)
(75)
(88)
(113)
(63)
(63)
(50)
(13)
(1,250)

(1,905)
(1,524)
(610)
(762)
(457)
(533)
(686)
(381)
(381)
(305)
(76)
(7,621)

19,284
15,427
6,171
6,657
4,628
5,400
6,942
3,857
3,857
3,085
771
76,081

8,958
7,166
2,866
3,583
2,150
2,508
3,225
1,792
1,792
1,433
358
35,830

100%

100,000

106,331

(60,736)

19,331

21,201

7,575

(8,750)

(1,250)

7,621
-

7,621
83,702

35,830

39

Niepokryte
zobowiązania
inwestycyjne możliwe
do
ściągnięcia
na dzień 31
grudnia
2014 r.

7,375
5,900
2,360
2,950
1,770
2,065
2,655
1,475
1,475
1,180
295
29,499
29,499

7.8. Rachunek przepływów pieniężnych funduszu oraz kalkulacja wewnętrznej
stopy zwrotu netto (IRR)
Kapitał funduszu 100 000 000 EUR
Data przepływu

2 stycznia 2010 r.
9 stycznia 2010 r.
3 lutego 2010 r.
1 kwietnia 2010 r.
1 lipca 2010 r.
1 października 2010 r.
2 stycznia 2011 r.
8 marca 2011 r.
1 kwietnia 2011 r.
9 maja 2011 r.
1 lipca 2011 r.
10 sierpnia 2011 r.
1 października 2011 r.
2 stycznia 2012 r.
1 kwietnia 2012 r.
12 maja 2012 r.
1 lipca 2012 r.
1 października 2012 r.
12 grudnia 2012 r.
2 stycznia 2013 r.
22 kwietnia 2013 r.
4 maja 2013 r.
1 lipca 2013 r.
25 września 2013 r.
1 października 2013 r.
11 listopada 2013 r.
13 listopada 2013 r.
13 grudnia 2013 r.
2 stycznia 2014 r.
1 kwietnia 2014 r.
24 maja 2014 r.
24 czerwca 2014 r.
1 lipca 2014 r.
25 sierpnia 2014 r.
26 września 2014 r.
1 października 2014 r.
17 listopada 2014 r.
22 grudnia 2014 r.
31 grudnia 2014 r.

Wpłacony kapitał
od inwestorów

Wypłaty do
inwestorów

(1,450)
(3,157)
(5,100)
(450)
(450)
(450)
(450)
(2,580)
(450)
(6,434)
(450)
(11,614)
(450)
(450)
(450)
(12,829)
(450)
(15,450)
15,000
(450)
(450)
(5,703)
(450)

Wartość
rezydualna

Przepływy
pieniężna łącznie z
wartością
rezydualną

732
160

5,421
55
1,086

(450)
(14,344)
887
2,004
(450)
(450)
(17,500)
536
(450)
(9,214)
(450)
(7,856)

21,934
3,650
645
3,800
19,826

(106,331)

60,736

wewnętrzna stopa zwrotu netto (IRR)
mnożniki
wypłaty do wpłaconego kapitału (DPI)
wartość rezydualna do wpłaconego kapitału (RVPI
łączna wartość do wpłaconego kapitału (TVPI)

40

76,081
76,081

(1,450)
(3,157)
(5,100)
(450)
(450)
(450)
(450)
(2,580)
(450)
(6,434)
(450)
(11,614)
(450)
(450)
282
(12,829)
(290)
(15,450)
15,000
(450)
4,971
(5,703)
(395)
1,086
(450)
(14,344)
887
2,004
(450)
(450)
(17,500)
536
(450)
21,934
(5,564)
195
(4,056)
19,826
76,081
30,486
13.4%
0.57
0.72
1.29

Tabela 7.9 poniżej zawiera przykład zastosowania opisanych zasad obliczania zwrotu.

7.9. Przykładowa kalkulacja mnożników funduszu
Mnożniki funduszu
Cały fundusz

Środki pieniężne
inwestora netto
(wpłacone do
funduszu) /wypłacone
z funduszu*
‘000 EUR

Kalkulacja:

Wpłaconego
kapitału
‘000 EUR

Niepokrytych
zobowiązań
inwestycyjnych
‘000 EUR

Wypłat
‘000 EUR

Kapitał inwestora / Kapitał zadeklarowany

100,000
Typ przepływu pieniężnego
Wezwanie do wpłaty / wniesienie kapitału na dokonaną
lub proponowaną inwestycję, opłaty za zarządzanie oraz
wydatki:

(121,331)

Zwrot kwot wpłaconych na inwestycje pomostowe,
tymczasowe lub takie, które nie doszły do skutku:

15,000

Wypłaty wpływów z portfela inwestycji uznane za
ostateczne:

24,906

Wypłaty wpływów z portfela inwestycji mogące
podlegać obowiązkowi zwrotu:

35,830

Łącznie

(45,595)

(121,331)

(121,331)

15,000

15,000
24,906
35,830

(106,331)
A

„Wartość rezydualna”

76,081D

Wypłaty do wpłaconego kapitału (DPI)
Wartość rezydualna do wpłaconego kapitału (RVPI)
Łączna wartość do wpłaconego kapitału (TVPI) = DPI +
RVPI

0.57

C/A

0.72

D/A

1.29

(C+D) / A

* (lub przepływ innych aktywów w przypadku wpłat/wypłat w formie niepieniężnej)
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Calcs

35,830

29,499

60,736
B

C

8. Słownik pojęć
Wezwanie do wpłaty / wniesienie kapitału
Wpłaty pobrane przez podmiot zarządzający i wniesione do funduszu przez inwestorów. Zarówno
kwota jak i czas trwania każdego wezwania powinna być zgodna z dokumentami założycielskimi
funduszu.
Udział w zyskach
Udział w zyskach funduszu przypadający komplementariuszowi/podmiotowi zarządzającemu.
Sposób wyliczenia udziałów w zysku jest ustalone w dokumentach założycielskich funduszu.
Zadeklarowany kapitał, zobowiązania inwestycyjne
Umowne zobowiązanie inwestora do wpłaty kapitału do funduszu do wysokości zadeklarowanej
przez inwestora, spisane w dokumentach funduszu.
Wypłata
Wypłata przez fundusz do inwestora wszelkich środków w formie pieniężnej lub niepieniężnej, z
wyłączeniem pozycji odnoszących się do inwestycji tymczasowych, pomostowych lub przerwanych
po odjęciu kwoty, która została odzyskana np. w celu pokrycia roszczeń gwarancyjnych.
Wypłaty do wpłaconego kapitału (DPI – distributions to paid-in capital)
Jest to stosunek łącznych wypłat dla inwestorów do wpłaconego kapitału.
ESG - kwestie związane z ochroną zasobów środowiska, względami społecznymi i ładem
korporacyjnym
ESG oznacza kryteria z zakresu troski o środowisko, odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania
ładem korporacyjnym, mogące wpływać na spółki z portfela inwestycyjnego i/lub inwestycje,
włącznie z podmiotem zarządzającym (oraz ich wyniki). Jest to skrót często idący w parze wraz z
odpowiedzialnym inwestowaniem.
Termin ostatecznego zamknięcia
Dzień, na który fundusz ustanawia ostatecznie listę komandytariuszy i nie przyjmuje kolejnych
subskrypcji inwestycyjnych.
Termin pierwszego zamknięcia
Dzień, na który fundusz ustanawia pierwszych komandytariuszy.
Fundusz
Fundusz lub fundusz typu private equity jest ogólnym terminem używanym w niniejszych Zasadach
w stosunku do każdej określonej puli kapitału inwestycyjnego, niezależnie od etapu inwestycji
private equity, począwszy od start-up-ów skończywszy na dużych wykupach, i niezależnie od formy
prawnej ustanowionej z intencją wyjścia z tych inwestycji w ciągu określonego czasu.
Pokryty kapitał do całości zobowiązań inwestycyjnych (funded commitment to commitment –
FCC)
Jest to stosunek zobowiązań inwestycyjnych pomniejszonych o kapitał niepokryty do całości
zobowiązań inwestycyjnych.
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Dokumenty założycielskie funduszu
Wszystkie dokumenty prawne, uwzględniając umowę spółki komandytowej (LPA - limited
partnership agreement) lub dokument równoważny prawnie oraz porozumienia zawarte pomiędzy
inwestorami a podmiotem zarządzającym. Dokumenty poruszają sprawy związane z
ustanowieniem funduszu, zarządzaniem nim, zasady postępowania w przypadku likwidacji
funduszu, oraz warunki ekonomiczne umowy zawartej pomiędzy inwestorami a zarządzającym.
Komplementariusz / Podmiot zarządzający
Osoba lub podmiot ponoszący odpowiedzialność za i zobowiązany do zarządzania funduszem, tak
jak to określono w dokumentach założycielskich funduszu.
Inwestor/ komandytariusz limited partner/LP/
Osoba lub podmiot inwestujący w fundusz typu private equity (w odróżnieniu do podmiotu
zarządzającego funduszem).
Umowa spółki komandytowej (limited partnership agreement - LPA)
Wiążący prawnie dokument ustalający zasady funkcjonowania funduszu wraz z prawami i
obowiązkami stron wchodzących do funduszu; zobacz Dokumenty założycielskie funduszu.
Komitet doradczy inwestorów (limited partners advisory committee – LPAC)
LPAC jest komitetem doradczym funduszu, w którego skład wchodzą reprezentanci wszystkich
typów inwestorów. Komplementariusz zasięga rady LPAC w sprawach mających istotny wpływ na
fundusz oraz w przypadku konfliktu interesów.
Wartość aktywów netto (net asset value - NAV)
Wartość aktywów netto funduszu stanowią łączne aktywa pomniejszone o zobowiązania i rezerwy.
Łączna kwota zainwestowana
Suma zainwestowanego kapitału (inwestycje pierwotne i kolejne rundy) z wyłączeniem dotychczas
osiągniętego skumulowanego dochodu oraz tymczasowego lub pomostowego finansowania.
Wpłacony kapitał
Skumulowane płatności pobrane przez podmiot zarządzający zgodnie z dokumentami
założycielskimi, pomniejszone o kapitał odzyskany lub zwrócony w związku z tymczasowymi,
pomostowymi lub przerwanymi inwestycjami, jednak wyłączając wartości odzyskane np. w celu
sfinansowania roszczeń gwarancyjnych funduszu. W celu uniknięcia wątpliwości wpłacony kapitał
powinien zarówno odzwierciedlać wartości wpłacone zgodnie ze zobowiązaniami inwestycyjnymi, a
także te wartości, które zostały pobrane z uprzednich wypłat. W konsekwencji wpłacony kapitał
może przewyższać kapitał zadeklarowany.
Wpłacony kapitał do zaangażowanego kapitału (paid-in capital to commitment - PICC)
Jest to stosunek wpłaconego kapitału do zadeklarowanego kapitału.
Odwoływalne wypłaty
Kwota rozdzielona pomiędzy inwestorów, która może zostać wycofana zgodnie z dokumentami
założycielskimi funduszu np. w odniesieniu do opłat za zarządzanie płaconych w pierwszych latach
funkcjonowania z wezwań do pokrycia kapitału.
Informacja na temat tego, czy kwota dotyczy zwrotu z inwestycji tymczasowych czy też wypłat z
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inwestycji zrealizowanych, które mogą podlegać zwrotowi lub być reinwestowane, ujęta jest w
dokumentach założycielskich funduszu.
Wartość rezydualna
Jest to wartość pozostałych nierozdzielonych aktywów netto funduszu po podziale zysku.
Łączna wartość do wpłaconego kapitału (residual value to paid-in capital - RVPI)
Jest to stosunek wartości rezydualnej przypadającej na komandytariuszy (wartość netto udziału w
zyskach) do wpłaconego kapitału.
Odpowiedzialne inwestowanie
Obejmuje podejście inwestycyjne uwzględniające czynniki ESG w zarządzaniu, decyzjach
inwestycyjnych i działaniach właścicielskich. Odpowiedzialny inwestor zwykle interesuje się
postępowaniem, wpływem oraz wynikami spółek z portfela inwestycyjnego w kontekście ESG. W
przypadku inwestora może się to wiązać z analizą kryteriów ESG w odniesieniu do
komplementariusza.
Łączna wartość do wpłaconego kapitału (total value to paid-in capital - TVPI)
Wypłaty na rzecz inwestorów do wpłaconego kapitału (DPI) oraz wartości rezydualna do
wpłaconego kapitału (RVPI)
Niepokryte zobowiązanie inwestycyjne
Część kapitału, który pozostaje do pokrycia przez inwestora. Przeważnie jest to łączna wartość
zadeklarowanego kapitału pomniejszonego o kapitał wypłacony w czasie trwania funduszu, z
wyjątkiem zwróconych krótkoterminowych zaangażowań oraz każdej odwoływalnej wypłaty.
Niepokryte zaangażowanie może zostać podzielone pomiędzy kwotę, która nigdy nie została
wpłacona przez inwestora („niepokryte pierwotne zaangażowanie”) oraz kwotę, która została
wypłacona, ale nadal istnieje możliwość jej odwołania („odwoływalna wypłata”)
Rok powstania funduszu
Rok, w którym nastąpił termin pierwszego zamknięcia lub w przypadku, gdy był on późniejszy, rok
rozpoczęcia pobierania opłaty za zarządzanie.
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