Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
(wyciąg ze Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności emitenta za rok zakończony dnia 31
grudnia 2018 roku)
4.1. Deklaracja ładu korporacyjnego
Zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązujące od 01.01.2016 r. w
brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
nr 26/1413/2015 z dnia 13.10.2015 r., Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjęła do stosowania z
zastrzeżeniem trwałego lub częściowego niestosowania niektórych zasad – zgodnie z przyjętą uchwałą
Zarządu Spółki z dnia 29.04.2016 r. O powyższym informowano w raporcie bieżącym nr 1/2016 z
dnia 29.04.2016 r. (EBI). Informacja ta również znajduje się na stronie internetowej Spółki
www.immobile.com.pl w dziale Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny. Zbiór tych zasad, którym
Spółka podlega jest publicznie dostępny na https://www.gpw.pl/dobre-praktyki oraz w siedzibie GPW.
W roku 2018 Spółka odstąpiła od stosowania następujących Rekomendacji i Zasad zawartych w
zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”:
Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 4 Rekomendacji: III.R.1.,
IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2. oraz 22 Zasady szczegółowe: I.Z.1.3., I.Z.1.10., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20.,
I.Z.2., II.Z.1., II.Z.2., III.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., III.Z.6., IV.Z.2., IV.Z.3., IV.Z.9., IV.Z.12.,
IV.Z.16., V.Z.6., VI.Z.1., VI.Z.2., VI.Z.4. Równocześnie Spółki nie dotyczą następujące
Rekomendacje: I.R.2., IV.R.3. i VI.R.3.
I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
Zasady szczegółowe
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony
zgodnie z zasadą II.Z.1.
Komentarz Spółki: Kodeks spółek handlowych przewiduje, że sprawy w spółce akcyjnej są
prowadzone przez Zarząd w sposób kolegialny, a jedynie fakultatywnie może być przeprowadzony
formalny podział obowiązków. Z uwagi na szeroki wachlarz odpowiedzialności każdego z członków
Zarządu, zarówno w całej Grupie Kapitałowej, jak i w ramach poszczególnych spółek z Grupy, nie jest
możliwe jednoznaczne określenie i przypisanie do danego członka Zarządu odrębnych zadań i
odpowiedzialności.
I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w
okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
Komentarz Spółki: Spółka w ostatnich 5 latach nie publikowała prognoz finansowych. W przypadku
podjęcia przez Zarząd decyzji o publikacji prognozy finansowej, Spółka zamieści ją na swojej stronie
internetowej.
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu
do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki
różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać
cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym;
jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie
internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.
Komentarz Spółki: Spółka jako kryterium wyboru członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów
kieruje się kwalifikacjami osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji: doświadczeniem,
profesjonalizmem oraz kompetencjami kandydata. W opinii Spółki kryteria te zapewniają efektywną
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realizację strategii, a w konsekwencji rozwój spółki i korzyści dla akcjonariuszy. Spółka nie widzi
uzasadnienia dla konieczności opracowania i stosowania polityki różnorodności w stosunku do władz
spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Decyzję w kwestii wyboru osób zarządzających pod względem
płci pozostawia w rękach uprawnionych organów Spółki.
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w
terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.
Komentarz Spółki: Spółka odstąpiła od stosowania zasady IV.Z.2. i w konsekwencji nie znajduje
zastosowania również niniejsza zasada.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Komentarz Spółki: Spółka nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio
lub wideo i zamieszczania nagrań na swojej stronie internetowej. Uchwały podjęte na walnym
zgromadzeniu oraz wyniki głosowań i ewentualne sprzeciwy do uchwał są niezwłocznie publikowane
przez Spółkę w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej. Dane te nie są
usuwane ze strony internetowej.
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40,
zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w
zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza
powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres
prowadzonej działalności.
Komentarz Spółki: Wymóg zamieszczania na stronie internetowej informacji i dokumentów
wskazanych przynajmniej w zasadzie I.Z.1 w języku angielskim wymaga wdrożenia przez Spółkę
szczególnych i wymagających znacznych nakładów procedur – wg Spółki zbyt dużych w porównaniu
ze skalą swojej działalności. Spółka deklaruje jednak, iż rozważy możliwość zastosowania
odpowiednich procedur w celu stosowania tej zasady.
II. Zarząd i Rada Nadzorcza
Zasady szczegółowe
II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy
członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat
podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Komentarz Spółki: Kodeks spółek handlowych przewiduje, że sprawy w spółce akcyjnej są
prowadzone przez Zarząd w sposób kolegialny, a jedynie fakultatywnie może być przeprowadzony
formalny podział obowiązków. Z uwagi na szeroki wachlarz odpowiedzialności każdego z członków
Zarządu zarówno w całej Grupie Kapitałowej jak i w ramach poszczególnych spółek z Grupy nie jest
możliwe jednoznaczne określenie i przypisanie do danego członka Zarządu odrębnych zadań i
odpowiedzialności.
II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy
kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Komentarz Spółki: Spółka nie widzi potrzeby, by kwestia zasiadania członków Zarządu Spółki w
zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki wymagała zgody Rady
Nadzorczej.
III. Systemy i funkcje wewnętrzne
Rekomendacje
III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w
poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest
uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.
Komentarz spółki: Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na
rozmiar/rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.
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Zasady szczegółowe
III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Komentarz Spółki: W Spółce nie zostały wdrożone scentralizowane, formalne systemy zarządzania
ryzykiem oraz compliance. Niemniej jednak w Spółce stosowany jest szereg procedur i procesów
wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i finansowym. Działania te zapewniają
skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk oraz przewidują działania, które
należy podjąć w przypadku zmaterializowania się danego ryzyka. Zarząd na bieżąco weryfikuje
prawidłowość funkcjonowania procesów wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem oraz
zgodności prowadzonej działalności z regulacjami i w razie potrzeby podejmuje niezbędne działania.
III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt
wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także
mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Komentarz Spółki: W związku z brakiem scentralizowanych, formalnych systemów zarządzania
ryzykiem oraz compliance, za zarządzanie ryzykiem w poszczególnych obszarach działalności Spółki
oraz za zgodność prowadzonych działań w danym obszarze z regulacjami odpowiada Zarząd Spółki.
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w
powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Komentarz Spółki: W Spółce nie ma osób odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny, więc zasada nie
może być stosowana.
III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z
odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz Spółki: W Spółce nie ma osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, więc zasada nie
może być stosowana.
III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego,
komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy
istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz Spółki: Spółka rozważa wyodrębnienie funkcji audytu wewnętrznego, jednak zasada nie
jest stosowana.
IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
Rekomendacje
IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich
środków, w szczególności poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać
się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego
zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki: Spółka nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej: transmitowanie obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, - dwustronną komunikację w
czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
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zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, - wykonywaniu osobiście lub przez
pełnomocnika prawa głosu w toku takiego walnego zgromadzenia. Spółka nie uważa, by brak takiego
środka komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał bądź zakłócał prowadzenie
rzetelnej polityki informacyjnej. Zastosowanie technologii transmisji i utrwalania przebiegu obrad jest
kosztowne. W chwili obecnej zarząd Spółki nie widzi potrzeby ponoszenia wysokiego wydatku
inwestycyjnego na ten cel.
Zasady szczegółowe
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Komentarz Spółki: Spółka nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej:transmitowanie obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, - dwustronną komunikację w
czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, - wykonywaniu osobiście lub przez
pełnomocnika prawa głosu w toku takiego walnego zgromadzenia. Spółka nie uważa, by brak takiego
środka komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał bądź zakłócał prowadzenie
rzetelnej polityki informacyjnej. Zastosowanie technologii transmisji i utrwalania przebiegu obrad jest
kosztowne. W chwili obecnej zarząd Spółki nie widzi potrzeby ponoszenia wysokiego wydatku
inwestycyjnego na ten cel.
IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Komentarz Spółki: W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące
Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla
akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na Walnych Zgromadzeniach
przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na
spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i przejrzystości spraw będących
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń,
kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych
odpowiedzi.
Spółka może dopuścić do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przedstawicieli mediów oraz
innych gości Spółki - jednakże pozostawia to w swojej gestii.
IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie,
jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy
umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie
akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o
przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić
wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi
akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Komentarz Spółki: Spółka dołoży wszelkich starań, aby w uzasadnionych przypadkach projekty
uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie. Jakkolwiek może nie być to możliwie, np. w
przypadku, gdy sprawa zostanie wprowadzona do porządku Walnego Zgromadzenia przez
akcjonariusza, który przekazał projekt uchwały bez uzasadnienia Zarząd Spółki może nie być w stanie
przekazać uzasadnienia, którego nie będzie znał. Wobec powyższego Spółka nie może zagwarantować,
że zasada będzie zawsze stosowana.
IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki
finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym
zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.
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Komentarz Spółki: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka przygotowuje sprawozdania
finansowe zawierające istotne według Zarządu informacje. Dokumenty te są upublicznione (m.in. na
stronie internetowej Spółki) i uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą się z nimi zapoznać. Ponadto
pojęcie „inne istotne informacje” jest pojęciem nieostrym, by zadeklarować stosowanie tej zasady.
IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres
przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu
pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Komentarz Spółki: Spełnienie tej zasady jest uzależnione od kondycji i sytuacji finansowej Spółki,
zatem Spółka nie może zadeklarować stosowanie zawsze tej zasady.
V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
Zasady szczegółowe
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w
spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub
możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby
zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka
zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem
interesów.
Komentarz Spółki: Wewnętrzne regulacje działające w Spółce do tej pory nie odnosiły się do niniejszej
kwestii. Spółka obecnie analizuje sprawę pod kątem ewentualnego wprowadzenia odpowiednich
zapisów do Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu, będących odzwierciedleniem
przepisów ustawowych.
VI. Wynagrodzenia
Rekomendacje
VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z
przyjętej polityki wynagrodzeń.
Komentarz spółki: Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń i nie opracowała zasad jej ustalania m.in.
z uwagi na swoją mało rozbudowaną strukturę organizacyjną. Konieczność bycia elastycznym w
przypadku zatrudniania nowych pracowników powoduje, że wysokość wynagrodzenia ustalana jest
indywidualnie. Wynagrodzenia członków organów zarządzających ustala i zatwierdza Rada
Nadzorcza kierując się najlepszą wiedzą i wolą.
VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i
długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać
rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
Komentarz spółki: Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń, więc zasada nie może być stosowana.
Zasady szczegółowe
VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać
poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej,
długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla
akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Komentarz Spółki: W Spółce nie ma aktualnie wdrożonych programów motywacyjnych dla członków
zarządu i kluczowych menadżerów.
VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z
długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach
programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a
możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
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Komentarz Spółki: Spółka nie przewidziała w ramach systemu wynagrodzeń dla członków organów i
kluczowych menedżerów programów motywacyjnych opartych na instrumentach powiązanych z
akcjami spółki.
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń,
zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w
podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów
ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu
rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze –
oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w
szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Komentarz Spółki: Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń, więc zasada nie może być stosowana.
Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, w sprawozdaniu z działalności, Spółka prezentuje
informacje dotyczące wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
4.2. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
W roku 2018 księgi rachunkowe spółek z Grupy Kapitałowej prowadzone były w zewnętrznych
profesjonalnych biurach rachunkowym (outsourcing usług księgowych). Podmioty księgowe
przygotowują sprawozdania finansowe spółek pod bezpośrednim nadzorem Działu Finansowego oraz
Działu Controllingu i Wsparcia Biznesu. W procesie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupa korzysta także ze wsparcia dodatkowego podmiotu o dużym doświadczeniu w
zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów
kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań
biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz
badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje
Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących
wysokie standardy usług i niezależność.
W Spółce Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz PROJPRZEM MAKRUM S.A. powołane są
Komitety Audytu, których rolą jest wspieranie Rad Nadzorczych Spółek w kwestiach właściwego
wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy
kapitałowej, współpraca z biegłymi rewidentami Spółek, Zarządami, kontrolerami wewnętrznymi oraz
innym zaangażowanymi stronami, a także monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz kontroli
wewnętrznej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej.
W jednostce dominującej Grupy funkcjonuje zespół controllingu i wsparcia biznesu do którego zadań
należy między innymi bieżąca, sprawowana w sposób ciągły kontrola przepływów pieniężnych,
przepływu dokumentów, zaciągania i płatności zobowiązań dla wszystkich podmiotów Grupy. W
wybranych Spółkach z Grupy o dużym znaczeniu organizacyjnym zadania zespołu są dodatkowo
wzmocnione. Do kompetencji zespołu należy także scentralizowanie wydatków nie związanych z
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działalnością stricte operacyjną Grupy – zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych,
marketingowych, floty samochodów i innych o podobnym charakterze.
Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania danych
finansowych do prezentacji o wysokiej jakości, Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do stosowania
Politykę Rachunkowości zgodną z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej oraz szereg procedur wewnętrznych w zakresie systemów kontroli i oceny ryzyk
wynikających z działalności Spółki.
Spółki Grupy korzystają także z usług doradczych innych profesjonalnych podmiotów w dziedzinie
rachunkowości i prawa podatkowego w celu eliminacji ryzyk w tym zakresie.
Istotnym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych jest przestrzeganie wewnętrznych procedur oraz analizy odchyleń sprawozdań
finansowych. Analizy bazują na procedurach analitycznych dotyczących odchyleń danych
rzeczywistych w porównaniu do danych budżetowych oraz historycznych.
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