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Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów 
Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego 

  

  

Data zmian: 3.07.2020 r. 

Dotyczy: 
PKO Obligacji Skarbowych Plus - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (poprzednia nazwa PKO 
Płynnościowy - sfio) 
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego 
 

PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio informuje o następujących istotnych zmianach w treści Informacji dla 
Klienta: 

1. Na stronie tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zastępuje się 
datą „3 lipca 2020 r.”. 

2. W pkt 2 sekcja Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych otrzymuje następujące brzmienie: 

„Do obowiązków podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy w szczególności: 
1) przeprowadzenie usługi badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów oraz stosownie do postanowień ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i 
nadzorze publicznym, łącznie z wydaniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, 

2) przeprowadzenie usługi przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu 2410 przyjętym jako Krajowy Standard Przeglądu 2410 
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, łącznie z wydaniem raportu niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu sprawozdania finansowego, 

3) przeprowadzenie usługi atestacyjnej dotyczącej oceny metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych 
w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, oraz 
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”. 

 

 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio informuje o następujących istotnych zmianach w treści Informacji dla 
Klienta: 

1. Na stronie tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zastępuje się 
datą „3 lipca 2020 r.”. 

2. W pkt 2 sekcja Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych otrzymuje następujące brzmienie: 

„Do obowiązków podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy w szczególności: 
4) przeprowadzenie usługi badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów oraz stosownie do postanowień ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i 
nadzorze publicznym, łącznie z wydaniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, 

5) przeprowadzenie usługi przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu 2410 przyjętym jako Krajowy Standard Przeglądu 2410 
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, łącznie z wydaniem raportu niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu sprawozdania finansowego, 

6) przeprowadzenie usługi atestacyjnej dotyczącej oceny metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych 
w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, oraz 
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”. 

 


