Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Multimedia Polska Spółka akcyjna
z wykonania czynności w roku 2008

Okres pełnienia funkcji w roku 2008 przez poszczególnych członków Komitetu Audytu kształtował się
następująco:
Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji

Tomek Ulatowski

01.01.2008 – 31.12.2008

Konrad Jaskóła

01.01.2008 – 31.12.2008

Gabriel Wujek

01.01.2008 – 31.12.2008

Obowiązki Komitetu Audytu zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.
W skład Komitet Audytu wchodzi trzech członków, z których co najmniej dwóch jest członkami
niezależnymi oraz przynajmniej jeden posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości
i finansów. Do zadań Komitetu Audytu należy doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego
wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz jej
grupy kapitałowej, a także współpraca z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe
Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy: (i) przegląd zasad rachunkowości w
Spółce, (ii) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i
skonsolidowanych), (iii) przegląd systemu kontroli wewnętrznej, (iv) analiza raportów z
przeprowadzanych wewnętrznych audytów Spółki, w tym transakcji z podmiotami powiązanymi ze
Spółką, (v) przegląd programów audytu wewnętrznego oraz współpraca z audytorami wewnętrznymi i
okresowa ocena ich pracy, (vi) współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe
Spółki i przedstawianie Radzie rekomendacji co do wyboru biegłych rewidentów, (vii) omawianie z
biegłymi rewidentami Spółki, przez rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania
finansowego, charakteru i zakresu badania, (viii) przedstawianie Radzie informacji z prac Komitetu
Audytu, wraz z ewentualnymi wnioskami co do konieczności podjęcia określonych działań, oraz (ix)
wykonywanie innych zadań z zakresu rachunkowości i finansów, uzgodnionych z Radą.
Rada Nadzorcza regularnie jest informowana przez Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Finansowego w
kwestiach dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich publikacji. Nadto poza ściśle
sprawowanym nadzorem finansowym Prezes Zarządu powołał specjalny zespół, który na bieżąco
sprawuje kontrole nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Spółki weryfikując możliwość
powstawania ewentualnych nadużyć. Okresowe raporty są omawiane w gronie Prezesa Zarządu oraz
członków Komitetu Audytu. Ten sposób realizacji nadzoru daje z jednej strony możliwość pełnego
nadzoru nad formułowaniem sprawozdań finansowych, a z drugiej powoduje, iż Rada Nadzorcza jest
na bieżąco informowana o prowadzonych w Spółce procesach.
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