Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord
za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Informacja dodatkowa

1. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i porównawczych danych finansowych
i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

a uprzednio

sporządzonymi

Zmianie uległ sposób prezentacji informacji o procentowym udziale wynagrodzenia dla towarzystwa
ujawnianej w zestawieniu zmian z aktywach netto.
Poprzednio, ze względu na porównywalność danych, udział prezentowany wynagrodzenia dla
Towarzystwa obejmował część stałą wynagrodzenia.
Obecnie udział prezentowany wynagrodzenia dla Towarzystwa obejmuje wynagrodzenie stałe i zmienne
za zarządzane Funduszem.
Zmianie uległ sposób prezentacji procentowej zmiany wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
w okresie sprawozdawczym ujawnianej w zestawieniu zmian z aktywach netto.
Poprzednio zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym
prezentowana była w skali roku.

4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych
tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik
z operacji i rentowność Funduszu
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych mających wpływ na sytuację
majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu. Nie wystąpiły przypadki:
- informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny,
- zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu,
- nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz.

5. Kontynuacja działalności Funduszu
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.
Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez
Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia
bilansowego.

6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich
zmian
Nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian.
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