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CZĘŚĆ I
Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem
jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza
usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć
ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

W 2007 roku Spółka przestrzegała wszystkich zasad zawartych w dokumencie Dobre Praktyki w Spółkach
Publicznych 2005:

CZĘŚĆ II
Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i
sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
przyjętego uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 28 lipca 2006
roku r.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia akcjonariusze, jeżeli złożyli w Spółce imienne świadectwa
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
publicznym obrocie papierami wartościowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i
świadectwa te nie będą odebrane przed ukończeniem tego Zgromadzenia; członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej a także biegły rewident - jeśli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności
Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien doprowadzić
do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego i powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć
merytorycznych lub formalnych. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu
jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przeprowadzanym
nad każdą kandydaturą oddzielnie w porządku alfabetycznym. Przewodniczący nie powinien bez ważnych
powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.
Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.
W szczególności Przewodniczący udziela akcjonariuszom głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz
poddaje je pod dyskusję, zarządza i przeprowadza głosowania, wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, oraz
jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. Wykonując swoje obowiązki Przewodniczący
powinien zapewnić sprawny przebieg obrad, przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego
Zgromadzenia oraz zapewnić poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sprawdza oraz podpisuje listę obecności na Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych
przez Przewodniczącego lub osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do obowiązków
Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz sprawdzanie jego
wyników.
Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera
dyskusję oraz udziela głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może proponować przeprowadzenie
łącznej dyskusji nad kilkoma powiązanymi ze sobą punktami porządku obrad.
Przewodniczący może udzielić głosu, poza kolejnością, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz innym osobom
uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu za zgodą Przewodniczącego.
Głos zabiera się w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Przy każdym punkcie obrad
akcjonariusz ma prawo do wystąpienia i do repliki. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w
zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na
wystąpienie oraz replikę. Ograniczenie takie nie ma zastosowania do członków Zarządu, Rady Nadzorczej i
biegłego rewidenta.
Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były
umieszczone w porządku obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad
może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie
powinien zostać szczegółowo umotywowany. W przypadku, gdy sprawa została umieszczona w porządku obrad
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na wniosek akcjonariuszy, na zaniechanie rozpatrywania sprawy wymagana jest ich zgoda. Zdjęcie z porządku
obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia popartej 75% głosów.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu
głosowania. Głosowanie może odbywać się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów
zapewniającego możliwość ustalenia liczby głosów oddanych „za”, głosów „przeciw” oraz głosów
„wstrzymujących się”, a także uniemożliwienia identyfikacji rodzaju oddawanych głosów przez poszczególnych
akcjonariuszy w przypadku głosowań tajnych.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się: a) przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, b) nad wnioskami o
pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, c) w sprawach osobowych, d) na
żądanie choćby jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu, e) w innych przypadkach
określonych w obowiązujących przepisach.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy k.s.h., Statut
Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie stanowią inaczej.
Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą odnosić się tylko do spraw związanych z prowadzeniem obrad
Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą negatywnie wpływać
na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez
niego wskazaną.
W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza sprzeciwu co do podjęcia uchwały, Przewodniczący powinien
zapewnić zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

W 2007 r. Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. zwoływane w sposób formalny obradowało w dniach: 5
lutego, 15 marca, 25 maja, 27 czerwca i 11 grudnia. Walne Zgromadzenia były zwoływane na wniosek Zarządu
Spółki, akcjonariusze Spółki nie występowali z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
Przebieg Walnego Zgromadzenia był zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki,
regułami zawartymi w Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. i zasadami Dobrych
Praktyk w Spółkach Publicznych 2005. Akcjonariusze mogli zapoznać się z treścią projektów uchwał,
przewidzianych w porządku obrad, publikowanych na stronie internetowej Spółki na 8 dni przed terminem obrad
Walnego Zgromadzenia. Spółka nie kwestionowała prawidłowości przedstawianych przez akcjonariuszy i ich
pełnomocników dokumentów potwierdzających prawo ich reprezentowania podczas weryfikacji legitymacji
akcjonariuszy uprawniających ich do uczestniczenia w Walnym.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewniał sprawny przebieg obrad. Obrady Walnych Zgromadzeń nie
były ani odwołane ani przerwane. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej obecni na Walnym byli gotowi do
udzielania wyjaśnień w zakresie swoich kompetencji i przepisów prawa.
Uchwały Walnego Zgromadzenia były podejmowane w warunkach umożliwiających ochronę praw
mniejszościowych akcjonariuszy, w tym wniesienie zastrzeżeń lub sprzeciwu wobec uchwał. Żadna z podjętych
uchwał nie była kwestionowana w postępowaniu sądowym.
W ramach uprawnień Walne Zgromadzenie podjęło istotne dla funkcjonowania Spółki uchwały, w tym uchwałę o
połączeniu Spółki z Multimedia Polska – Mielec Sp. z o.o. i Automatic Serwis Sp. z o.o. oraz uprawniającą Zarząd
do określenia programu wykupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Ponadto Walne Zgromadzenie dokonało
wyboru Członka Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. odbyło się w terminie zgodnym z art. 395 kodeksu
spółek handlowych, a dokumentacja dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2006 została opublikowana na
stronie internetowej Spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa. Uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2006 zapadły jednogłośnie.
Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w 2007 roku służyły realizacji interesu Spółki i
uwzględniały prawa jej akcjonariuszy. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zamieszczone są w internecie
pod adresem www.multimedia.pl
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CZĘŚĆ III
Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorujących spółki oraz ich komitetów

Skład osobowy Zarządu
Od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 18 grudnia 2007 roku w skład dwuosobowego Zarządu Multimedia Polska
S.A. wchodzili:

Imię i nazwisko

Funkcja

Andrzej Rogowski

Prezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek

Wiceprezes Zarządu

W dniu 18 grudnia 2007 roku, Wiceprezes Zarządu- Pan Arkadiusz Dorynek złożył rezygnację z pełnionej funkcji i
w związku z tym faktem na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd
Multimedia Polska S.A. jest jednoosobowy.

Zasady działania Zarządu
Zarząd Spółki działał na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, jawnego i dostępnego publicznie
Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk w
Spółkach Publicznych 2005.
Wyznaczając cele strategiczne, jak i bieżące zadania Spółki, Zarząd kierował się nadrzędnym interesem Spółki i
przepisami prawa oraz brał pod uwagę interesy akcjonariuszy, pracowników Spółki i wierzycieli.
Strategiczne cele Spółki Zarząd przedstawiał Radzie Nadzorczej dla uzyskania jej akceptacji.
Starając się zapewnić przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, Zarząd przestrzegał zasady
profesjonalnego działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, biorąc pod uwagę szeroki zakres
dostępnych informacji, analiz i opinii.
Zarząd zapewnił przestrzeganie zasady, iż biegły rewident - rekomendowany przez Komitet Audytu i wybierany
przez Radę Nadzorczą - był niezależny w swoich badaniach.
Członkowie Zarządu zachowywali pełną lojalność wobec Spółki.
Wynagrodzenia Członków Zarządu były ustalane na podstawie przejrzystych procedur przez Radę Nadzorczą i
odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności i kompetencji oraz uwzględniały osiągnięte wyniki
ekonomiczne przez Spółkę, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzeń Zarządu w podobnych
spółkach na rynku medialnym.

Skład osobowy rady nadzorczej
W dniu 1 stycznia 2007 roku, w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

Imię i nazwisko

Funkcja

Ygal Ozechov

Współprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomek Ulatowski

Współprzewodniczący Rady Nadzorczej

Vikram Pant

Członek Rady Nadzorczej

Konrad Jaskóła

Członek Rady Nadzorczej

Gabriel Wujek

Członek Rady Nadzorczej
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W dniu 4 stycznia 2007 roku, Pan Vikram Pant złożył rezygnację z pełnia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 5 lutego 2007 roku, na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki powołało pana Davida C. Seidmana.

Po dokonaniu powyższej zmiany, w dacie bilansowej, jak również na dzień przekazania niniejszego raportu skład
Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko

Funkcja

Ygal Ozechov

Współprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomek Ulatowski

Współprzewodniczący Rady Nadzorczej

David C. Seidman

Członek Rady Nadzorczej

Konrad Jaskóła

Członek Rady Nadzorczej

Gabriel Wujek

Członek Rady Nadzorczej

Zasady działania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. w 2007 roku działała zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych,
publicznie dostępnym Regulaminem Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A., zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą w dniu 31 lipca 2006 roku oraz z zasadami Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005.
Posiedzenia Rady odbywały się regularnie, uczestniczyli w nich Członkowie Zarządu. Zarząd dostarczał Radzie
wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. Na posiedzeniach
Rady zapadały uchwały w sprawach, które były wymienione w porządku obrad przesłanym Członkom Rady w
zawiadomieniu o posiedzeniu. Dla zapewnienia sprawnego systemu spełniania swoich funkcji, Rada Nadzorcza w
razie potrzeby na wniosek Zarządu podejmowała uchwały w trybie obiegowym, bez odbywania posiedzenia.
Rada Nadzorcza spełniała warunek, iż przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej stanowią Członkowie
niezależni, spełniający określone w Statucie Spółki kryteria niezależności.
Uchwały Rady w sprawach: (a) wyrażenia zgody na zawarcie istotnej umowy przez Spółkę z podmiotem
powiązanym ze Spółką, powiązanym z Członkiem Rady Nadzorczej, albo Zarządu, (b) wyboru biegłego rewidenta
celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, (c) dokonywania jakichkolwiek świadczeń
Spółki lub podmiotów z nią powiązanych na rzecz Członków Zarządu – zapadały za zgodą większości Członków
niezależnych Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie Członków Rady ustalone w sposób przejrzysty nie stanowiło istotnej pozycji kosztów Spółki
wpływających na wynik finansowy. Jego wysokość zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia została
ujawniona w raporcie rocznym. Członkowie Rady Nadzorczej informowali Zarząd Spółki o zbyciu lub nabyciu akcji
Spółki.
Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2007
r. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w ramach sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006 r.
Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady.

Zakres działania Rady Nadzorczej w 2007 r.
Prace Rady Nadzorczej w 2007 r., koncentrowały się wokół spraw mających istotne znaczenie dla działalności
Spółki.
W ramach realizacji przez Multimedia Polska S.A. celów emisji, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały
dotyczące zgody na nabycie udziałów w spółkach telekomunikacyjnych (m. in. Automatic Serwis Sp. z o.o., PHU
Sotel Sp. z o.o., Intertel Sp. z o.o., Zicom Sp. z o.o.).
Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 r.
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W ramach kompetencji sprawowania kontroli działalności Spółki Rada Nadzorcza dokonała okresowych ocen
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Multimedia Polska oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i
Grupy.
W ramach kompetencji powoływania Zarządu oraz ustalania warunków zatrudnienia Członów Zarządu, Rada
Nadzorcza dokonała ponownego powołania Zarządu w dotychczasowym składzie na wspólna dwuletnią
kadencję.
Komitety rady nadzorczej
W ramach rady nadzorczej utworzone zostały dwa komitety, Komitet Audytu oraz Komitet do spraw
Wynagrodzeń, z których każda składa się z trzech członków Rady Nadzorczej w tym, co najmniej dwóch
niezależnych członków.
Komitet Audytu
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.
W skład Komitetu Audytu wchodzą: Tomek Ulatowski, Konrad Jaskóła, Gabriel Wujek.
Komitet do spraw Wynagrodzeń
Obowiązki Komitetu do spraw Wynagrodzeń zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.
W skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń wchodzi trzech członków, z których co najmniej dwóch spełnia kryteria
niezależności opisane w statucie Spółki. Zadaniem Komitetu do spraw Wynagrodzeń jest doradztwo na rzecz
Rady w kwestiach kształtowania systemu wynagrodzeń Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki zezwalającego na
pozyskanie oraz utrzymanie w Spółce najwyższej klasy specjalistów oraz stwarzającego motywację do działań
mających na celu zwiększanie efektywności działalności Spółki.
W skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń wchodzą: Ygal Ozechov, Konrad Jaskóła, Gabriel Wujek.
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CZĘŚĆ IV
Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce, a także za
jakość sporządzanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych
zgodnie z zasadami Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Spółki w procesie przygotowywania i publikacji raportów
finansowych jest oparty na następujących podstawowych zasadach :

1.

•

Powtarzalny i zgodny ze stosownym Rozporządzeniem zestaw danych finansowych i operacyjnych
zawartych w raporcie umożliwiający porównanie wyników kolejnych okresów

•

Zdefiniowana i stabilna struktura raportowania wewnątrz Spółki umożliwiająca określenie osób
odpowiedzialnych za poszczególne części raportów finansowych

•

Maksymalne zaangażowanie w przygotowanie raportu osób merytorycznych wewnątrz Spółki,
odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności

•

Przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i metodologii ich przygotowania przez audytora
zewnętrznego

Powtarzalny i zgodny ze stosownym Rozporządzeniem zestaw danych finansowych i operacyjnych
zawartych w raporcie umożliwiający porównanie wyników kolejnych okresów
Zakres podstawowych danych objętych procesem raportowania okresowego obejmuje z jednej strony dane
obligatoryjne zdefiniowane w Rozporządzeniu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a z drugiej strony zestaw danych
operacyjnych umożliwiających weryfikację efektywności podstawowych procesów w Spółce, a także
uaktualnienie modeli analitycznych stosowanych przez pracowników systemu kontroli wewnętrznej, a także
przez zewnętrznych analityków finansowych.
Wprowadzony w firmie systemu kontroli wewnętrznej umożliwia weryfikację spójności pomiędzy zmianami
podstawowych wskaźników operacyjnych, a danymi finansowymi zawartymi w sprawozdaniach.
Jednocześnie każdorazowo po zamknięciu danego okresu dokonywana jest weryfikacja spójności danych
finansowych za dany okres z danymi poprzednich okresów i z prognozami wyników aktualizowanymi w cyklu
miesięcznym.
Ścisłe zdefiniowanie zakresu raportowanych danych finansowych i operacyjnych od samego początku
obecności Spółki na GPW znacząco ułatwia weryfikację spójności wewnętrznej raportowanych danych
finansowych, a także znacząco zmniejsza ryzyko związane z procesem raportowania.

2.

Zdefiniowana i stabilna struktura raportowania wewnątrz
odpowiedzialnych za poszczególne części raportów finansowych

Spółki

umożliwiająca

określenie

osób

Zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych został zdefiniowany już na samym
początku procesu raportowania zewnętrznego i sformalizowany poprzez stosowne procedury. W
przygotowanie raportów okresowych zaangażowany jest przede wszystkim Pion Finansowy, który odpowiada
za wszystkie dane finansowe zawarte w raporcie, Dep. Prawny przygotowujący opis głównych zdarzeń
mających wpływ na sytuację prawną Spółki, a także Biuro Relacji Inwestorskich i Dział Kontrolingu, które
przygotowują zestaw podstawowych danych operacyjnych.
Dane operacyjne, a także informacja dotycząca zdarzeń mających wpływ na sytuację prawną Spółki, są
przygotowywane na podstawie zestawu danych raportowanych przez osoby wyznaczone przez dyrektorów i
kierowników kluczowych jednostek organizacyjnych, odpowiadających za procesy mające istotny wpływ na
sytuację Spółki. Zakres danych zawartych w raporcie został zdefiniowany poprzez określenie podstawowej
zawartości raportu j jest każdorazowo weryfikowany w celu identyfikacji kluczowych zdarzeń i wskaźników,
które powinny zostać objęte raportem.
3.

Maksymalne zaangażowanie w przygotowanie raportu
odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności

osób

merytorycznych

wewnątrz

Spółki,

Weryfikacja danych finansowych i operacyjnych danego okresu wymaga udziału w procesie raportowania
kluczowych osób decyzyjnych, mających wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania. Weryfikacja danych
finansowych odbywa się dwustopniowo poprzez weryfikację spójności danych w Pionie Finansowym, a
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następnie wyjaśnianie wszystkich
odpowiadającymi za dane pozycje.

potencjalnych

obszarów

ryzyka

z

osobami

merytorycznymi

Dane operacyjne pochodzą bezpośrednio od osób merytorycznych i są weryfikowane pod kątem spójności w
Pionie Finansowym i w Biurze Relacji Inwestorskich.
Na podstawie zestawu zweryfikowanych danych finansowych i operacyjnych dokonywana jest ostateczna
weryfikacja raportu okresowego.
4.

Przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i metodologii ich przygotowania przez audytora zewnętrznego
Zewnętrzny audytor weryfikuje treść rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, a także ma wgląd w
dane źródłowe stanowiące podstawę ich przygotowania, a także w procedury sporządzania sprawozdań.
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemy elektronicznego obiegu dokumentacji, a także
system księgowania przychodów i kosztów stanowią element przeglądu audytorskiego podczas weryfikacji
sprawozdań.
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