
 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
NETIA SA  

ZA ROK OBROTOWY 2012 
 
 

I.  Przegląd i ocena pracy Rady Nadzorczej 
 

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku, Rada Nadzorcza („Rada”) 
sprawowała stały ogólny nadzór nad działalnością Netia SA. Zgodnie z § 17 Statutu Spółki, 
Rada Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi 
sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem 
Spółki, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada w zakresie swoich działań aktywnie 
wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2012 rok, rozpatrywała wnioski 
Zarządu dotyczące kwestii wymagających, zgodnie ze Statutem Spółki, zgody Rady, a także 
zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd. Ponadto, na podstawie  
§ 13.2 Statutu Spółki, jak również zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na 
GPW, Rada Nadzorcza opiniowała projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane 
przez Zarząd.  
 
W roku finansowym 2012 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 11 posiedzeń, w tym 7 przy 
bezpośrednim uczestnictwie członków Rady Nadzorczej i 4 w formie telekonferencji. 
Posiedzenia odbyły się w następujących datach: 3 lutego, 15 lutego, 19-20 marca, 25 
kwietnia, 23 maja, 19 czerwca, 4 września, 24 października, 21 listopada, 10 grudnia oraz  
17 grudnia.  
 
W skład Rady Nadzorczej może wchodzić do dziewięciu członków.  
 
Na koniec roku obrotowego 2012 w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Benjamin Duster – 
Przewodniczący, George Karaplis – Wiceprzewodniczący, Stan Abbeloos, Raimondo Eggink, 
Nicolas Maguin, Ewa Pawluczuk, Tadeusz Radzimiński i Jerome de Vitry. Wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności zgodnie z §15.3 Statutu Spółki. 
Na przestrzeni 2012 roku nie było żadnych zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 
Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2012 roku odbywały się przy średniej frekwencji siedmiu 
osób. Szczegółowa informacja na temat udziału poszczególnych członków Rady Nadzorczej 
w każdym z posiedzeń, a także o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i liczbie 
posiadanych przez nich akcji jest opublikowana na stronie internetowej Spółki dla 
inwestorów w sekcji „Ład korporacyjny”.  
 
W 2012 roku Rada Nadzorcza wykonywała należycie swoje obowiązki, odbywając 
posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na bieżące zajmowanie się wszystkimi sprawami 
należącymi do jej kompetencji. Zarówno skład Rady Nadzorczej, jak i wiedza oraz 
doświadczenie jej poszczególnych członków zapewniały należyte i sprawne działanie Rady 
oraz merytoryczny nadzór nad działalnością Spółki.   
 
Coroczne sprawozdanie z wykonania Regulaminu Wynagradzania Członków Rady 
Nadzorczej znajduje na stronie internetowej Spółki dla inwestorów w sekcji „Ład 
korporacyjny”. 
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II.  Funkcjonowanie i praca Komitetów Rady Nadzorczej 
 

W 2012 roku w ramach Rady Nadzorczej działały trzy stałe komitety, których skład na 
koniec 2012 roku przedstawiał się następująco: (i) Komitet ds. Audytu – Raimondo Eggink, 
pełniący funkcję Przewodniczącego tego Komitetu, Tadeusz Radzimiński oraz Ewa 
Pawluczuk, (ii) Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń  -  Jerome de Vitry pełniący funkcję 
Przewodniczącego tego Komitetu, Benjamin Duster oraz Tadeusz Radzimiński (skład 
Komitetu zmienił się w dniu 20 marca 2012 roku – zrezygnowali Raimondo Eggink i Ewa 
Pawluczuk, a na ich miejsce powołano Bena Dustera i Tadeusza Radzimińskiego) oraz 
(iii) Komitet ds. Wydatków Capex - George Karaplis, pełniący funkcję Przewodniczącego 
tego Komitetu, Stan Abbeloos, Nicolas Maguin oraz Jerome de Vitry.  
 
Komitet ds. Audytu odbywając regularne posiedzenia doradzał Radzie Nadzorczej  
w tematach sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz 
grupy kapitałowej, jak również dokonywał wszechstronnego przeglądu rocznego  
i okresowych sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, 
analizował listy do Zarządu sporządzane przez biegłych rewidentów Spółki, monitorował 
rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, monitorował biegłych 
rewidentów Spółki oraz audytorów wewnętrznych, a także współpracował z komórkami 
organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, dokonując przeglądu 
systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.  

W szczególności, w 2012 r. Komitet ds. Audytu zwracał uwagę na proces integracji Dialogu  
i Crowley’a, nową politykę dystrybucji środków do akcjonariuszy, efektywność akwizycji 
małych spółek ethernetowych, planowanie podatkowe i testy na utratę wartości rzeczowych 
aktywów trwałych.  

Komitet ds. Audytu regularnie przeprowadza proces samooceny. W jego wyniku w 2012 r. 
zidentyfikowano potrzebę poprawienia informacji zwrotnej przekazywanej przez Komitet 
Audytowy ogółowi Rady Nadzorczej na temat szerokiego zakresu kompleksowych zagadnień 
wchodzących w zakres prac Komitetu.  
 
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń doradza Radzie Nadzorczej w zakresie 
kształtowania struktury zarządzania w Spółce, w tym w kwestii systemu wynagrodzeń oraz 
doboru kadry odpowiedniej dla osiągnięcia przez Spółkę wyznaczonych celów,  
w szczególności w odniesieniu do członków Zarządu Spółki. W ciągu 2012 roku w składzie 
Zarządu Spółki nastąpiły dwie zmiany: w dniu 16 marca 2012 roku Grzegorz Esz złożył 
rezygnację z funkcji członka Zarządu oraz w dniu 25 kwietnia 2012 roku ze skutkiem na 
dzień 1 maja 2012 roku do Zarządu Spółki został powołany Mirosław Suszek. Komitet ds. 
Nominacji i Wynagrodzeń poświęcił znaczącą ilość czasu na weryfikację umów z Członkami 
Zarządu w celu dostosowania ich do Polityki Wynagradzania Zarządu Netii. Powołany został 
zewnętrzny doradca prawny dla Rady Nadzorczej w tym zakresie, a Komitet prowadził 
negocjacje z członkami Zarządu. Proces jest kontynuowany w 2013 roku. Komitet ustanowił 
również dwie specjalne premie: plan odszkodowań na wypadek transakcji dot. zmiany 
kontroli, w celu zachęcenia Zarządu do przeprowadzania transakcji znacząco zwiększających 
wartość akcji, oraz premia za integrację, której celem było nagrodzenie Zarządu za pomyślną 
integrację grupy Dialog i spółki Crowley.  
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Komitet ds. Wydatków Capex dokonał przeglądu kluczowych wskaźników dla wydatków 
inwestycyjnych w ramach grupy Netia oraz propozycji Zarządu dotyczących poziomu 
nakładów inwestycyjnych zakładanych w budżecie na 2013 rok. W związku z narastającą 
presją na poziom przychodów, a także w celu ujednolicenia strategii inwestycyjnych między 
sieciami Dialogu, Crowley’a i Netii zwiększono nacisk na ściślejszą kontrolę wydatków 
inwestycyjnych. Inwestycje w sieć NGA (Next Generation Access) oraz w usługi telewizyjne 
zostały poddane uważnej analizie, a realizacja obu tych kluczowych projektów była 
szczegółowo monitorowana. Zostały również ustalone kryteria decyzyjne dla inwestycji  
w 2013.    

 
III.  Zwięzła ocena sytuacji Spółki 

 
Główne obszary działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. 
 
W 2012 r. Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem i doradzała w szeregu 
kluczowych dla spółki kwestii, takich jak: 
(i)  zatwierdzenie planu wynagrodzeń dla Zarządu oraz jego obecne wdrażanie, które 

zostało poprzedzone dogłębnymi analizami referencyjnymi i wewnętrznymi 
dyskusjami, 

(ii)  analiza strategicznych możliwości pozycjonowania Netii w celu polepszenia jej 
konkurencyjnej pozycji w ramach istniejących rynków oraz wykorzystania 
możliwości przeprowadzenia ekspansji podnoszącej wartość, 

(iii)  dogłębny przegląd i analiza zmian w otoczeniu regulacyjnym oraz stworzenie szans 
na przyspieszenie przynoszących wartość dodaną inwestycji w sieci NGA, 

(iv) pod koniec 2012 roku Spółka rozpoczęła intensywne prace nad analizą swojej 
struktury organizacyjnej w związku ze zmianami zachodzącymi w sektorze 
medialnym  i telekomunikacyjnym oraz wyzwaniami stawianymi przez polski rynek. 
Te prace kontynuowane są w 2013 roku. Zarząd i Rada Nadzorcza wspólnie 
rozważają istotne zmiany w strukturze organizacji, tak aby mogła ona w bardziej 
elastyczny i efektywny sposób realizować cele strategiczne w poszczególnych 
segmentach rynku.     

 
(a) Wyniki 

 
Liczba usług (RGU) na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 2.688 tys. w porównaniu do 2.789 
tys. na dzień 31 grudnia 2011 r. Spadek usług rok-do-roku odzwierciedla głównie szybsze 
tempo spadku liczby stacjonarnych usług głosowych i zaostrzoną konkurencję na 
spowalaniającym rynku telekomunikacyjnym. W związku z zaostrzoną rywalizacją cenową 
ze strony kluczowych konkurentów i utrzymującym się spowolnieniem na rynku usług 
szerokopasmowych i głosowych w segmencie klientów indywidualnych, Zarząd zakłada iż 
rok 2013 będzie okresem wzmożonej koncentracji na sprzedaży usług na sieci własnej, w tym 
zwłaszcza usług szerokopasmowych i usług telewizyjnych. Spółka prognozuje, że łączna 
liczba usług na koniec 2013 r. wyniesie 2.650 tys., a kluczowym warunkiem do zniwelowania 
spadku bazy usług głosowych i ustabilizowania łącznej bazy usług będzie przywrócenie 
wzrostu liczby usług szerokopasmowych w kolejnych miesiącach 2013 r. oraz przyspieszenie 
liczby przyłączeń netto usług telewizyjnych. 
 
Liczba usług telewizyjnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 79 tys., co stanowiło 
wzrost o 56% w porównaniu do 51 tys. na dzień 31 grudnia 2011 r. Oczekuje się, że 
dodatkowe ulepszenia w zakresie jakości, dostępności geograficznej i dystrybucji produktu 
powinny przyczynić się do dalszego wzrostu sprzedaży usług telewizyjnych w ciągu 2013 r. 
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Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 875 tys. na dzień 31 grudnia 2012 r.,  
co stanowiło spadek o 4% z poziomu 912 tys. na dzień 31 grudnia 2011 r. Netia szacuje, że 
jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wyniósł około 13,3% 
wobec 14,4% na dzień 31 grudnia 2011 r. Niskie tempo wzrostu rynku oraz zaostrzona 
konkurencja cenowa, w tym oferowanie usług pakietowych przez operatorów sieci 
kablowych, miały wpływ na powyższe wyniki. W odpowiedzi Netia obniżyła ceny  
i zintensyfikowała działania reklamowe wspierające sprzedaży, tym niemniej  - mając na celu 
obronę marży brutto  - Spółka koncentruje się bardziej na usługach oferowanych we własnej 
sieci i na usługach pakietowych niż na usługach oferowanych przez dostęp regulowany lub 
łącznej liczbie usług. 
 
Liczba stacjonarnych usług głosowych wyniosła 1.644 tys. na dzień 31 grudnia 2012 r.  
w porównaniu do 1.745 tys. na dzień 31 grudnia 2011 r. Netia szacuje, że jej łączny udział  
w rynku stacjonarnych usług głosowych wynosił około 20% zarówno na dzień 31 grudnia 
2012 r. jak i na dzień 31 grudnia 2011 r. Ze względu na zaostrzoną konkurencję na rynku 
telekomunikacyjnym oraz koncentrację Spółki na klientach wysokomarżowych, Netia 
obecnie przenosi nacisk z liczby klientów usług głosowych na utrzymanie poziomu 
przychodów z tytułu tych usług. Netia zakłada, że w przyszłości liczba stacjonarnych usług 
głosowych będzie się nadal zmniejszać, głownie na skutek odchodzenia klientów od 
tradycyjnych usług głosowych i usług WLR. Na dzień 31 grudnia 2012 r. usługi dla 39% 
klientów usług głosowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii.  
 
Liczba usług mobilnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 30 tys. w odniesieniu do 
mobilnych usług szerokopasmowych oraz 60 tys. w odniesieniu do mobilnych usług 
głosowych. Na bazie istniejących umów z operatorami mobilnymi P4 oraz Polkomtelem, 
Netia zamierza wprowadzić nowe, atrakcyjne cenowo pakiety usług konwergentnych, które 
obejmą zarówno usługi stacjonarne jak i mobilne, co powinno przyczynić się do zwiększenia 
potencjału dosprzedażowego i podwyższenia poziomu lojalności klientów. 
 
Przychody Grupy Netia wyniosły 2.121,3 mln PLN wykazując wzrost o 31% w stosunku do 
1.618,3 mln PLN w 2011 r. W 2012 r. Netia konsolidowała przez pełen okres 
dwunastomiesięczny przychody Grupy Dialog i spółki Crowley, podmiotów nabytych  
w grudniu 2011 r., w porównaniu do dwóch tygodni konsolidacji ich wyników w 2011 r. 
 
Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 591,2 mln PLN za cały 2012 r. wykazując wzrost  
o 45% w stosunku do 2011 r. Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 28% za cały 
2012 r. w porównaniu do 25% marży odnotowanej za 2011 r. Poprawa marży rok-do-roku 
odzwierciedla akwizycje Grupy Dialog i spółki Crowley oraz synergie kosztowe, które 
narastająco wyniosły w 2012 r. około 76 mln PLN.  
 
Odpis aktualizujący w wysokości 79,2 mln PLN został odnotowany w IV kw. 2012 r.  
w wyniku przeprowadzenia corocznego testu na utratę wartości niefinansowych aktywów 
trwałych. Test porównuje wartość księgową niefinansowych aktywów trwałych z estymacją 
Zarządu co do przyszłych przepływów pieniężnych z istniejących aktywów i projektów. 
Odpis obniżył wartość goodwill, a głównym powodem jego dokonania były obniżone 
oczekiwania co do łącznej liczby usług (RGU), co ma związek z odejściem od rozwoju usług 
oferowanych klientom indywidualnym w oparciu o dostęp regulowany, oraz co do poziomu 
ARPU dla usług głosowych. 
 
Strata netto odnotowana za 2012 r. wyniosła 87,7 mln PLN w stosunku do zysku netto  
w wysokości 248,8 mln za 2011 r. Strata netto odnotowana za 2012 r. obejmuje wspomniany 
powyżej odpis aktualizujący w kwocie 79,2 mln PLN, koszty finansowe netto w kwocie  
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39,9 mln PLN, które były związane ze sfinansowaniem przeprowadzonej w poprzedzającym 
roku akwizycji spółki Dialog oraz obciążenie z tytułu podatku odroczonego w wysokości 
26,8 mln PLN.  
 
Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie 
operacyjnym (OpFCF) w całym 2012 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk 
EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne 
na integrację i nabycia sieci ethernetowych wyniósł 334,2 mln PLN za cały 2012 r.  
 
Środki finansowe na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 142,7 mln PLN, natomiast dług 
wyniósł 550,6 mln PLN. Tym samym dług netto wyniósł 407,9 mln PLN, a dźwignia 
finansowa stanowiła wielokrotność 0,69x skorygowanego zysku EBITDA za cały 2012 r.  
 

(b) Zatrudnienie w grupie Netia wyniosło 2.013 aktywnych etatów na dzień 31 grudnia 2012 r.  
w porównaniu do 2.786 aktywnych etatów na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz 2.117 etatów 
ogółem w stosunku do 2.899 etatów ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r. Spadek zatrudnienia 
odzwierciedla głównie proces zwolnień grupowych, który został przeprowadzony w związku 
z integracją Grupy Telefonia Dialog SA oraz Crowley Data Poland Sp. z o.o. w ramach 
grupy Netia obejmując łącznie 515 pracowników. W ramach rozszerzenia umowy 
serwisowej na utrzymanie i zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi Dialogu i Crowley’a, 
kolejne 188 stanowisk zostało przeniesionych do firmy Ericsson, partnera outsourcingowego 
Netii.   

 
(c) Zysk netto dostępny do podziału pomiędzy akcjonariuszy 

 
Podczas gdy Grupa Netia odnotowała stratę netto za 2012 r. w wysokości 87,7 mln PLN, 
Netia SA (jednostka dominująca) odnotowała stratę netto na poziomie 94,2 mln PLN.  
 
W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2012 kapitał dostępny do podziału między 
akcjonariuszy wyniósł 480,6 mln PLN, w porównaniu do 735,4 mln PLN rok wcześniej.  
 
Zrealizowane transze wykupu akcji własnych w otwartych transakcjach rynkowych 
obejmujące 3,3% oraz 2,5% kapitału akcyjnego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Netii (ZWZ) w dniu 2 czerwca 2011 r. podjęło ramową uchwałę dotyczącą programu odkupu 
akcji własnych, która zakłada nabycie oraz umorzenie do 12,5% kapitału zakładowego Spółki 
przeznaczając na ten cel do 350,0 mln PLN. W ramach upoważnienia udzielonego przez 
ZWZ, Netia przeprowadziła trzy transze odkupu akcji własnych w otwartych transakcjach 
rynkowych, nabywając łącznie 32.132.500 akcji własnych, stanowiących 8,3% kapitału 
zakładowego Spółki i 8,3% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, za 
łączną kwotę 172,0 mln PLN. W tym dwie transze obejmujące odkup akcji stanowiących 
3,3% oraz 2,5% kapitału zakładowego Spółki za łączną kwotę 122,5 mln PLN zostały 
przeprowadzone w 2012 r. (jedna z nich zakończyła się w styczniu 2013 r.), a transza 
obejmująca wykup akcji reprezentujących 2,5% kapitału zakładowego za kwotę 49,5 mln 
PLN miała miejsce w 2011 r. Z łącznej liczby 32.132.500 odkupionych akcji, 9.775.000 akcji 
własnych zostało już umorzonych, a pozostałe 22.357.500 akcji własnych znajduje się  
w posiadaniu Spółki i będzie podlegać umorzeniu na drodze uchwały podjętej przez 
akcjonariuszy Spółki. 
 
Oferta zakupu akcji własnych stanowiących nie więcej niż 4,15% kapitału zakładowego 
Spółki. W marcu 2013 r. Netia ogłosiła ofertę zakupu 16 mln akcji własnych za łączną kwotę 
128,1 mln PLN, będącą kontynuacją wyżej wspomnianego programu nabywania akcji 
własnych. Oferowana cena zakupu akcji wyniosła 8,00 PLN (pro forma ekwiwalent  
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0,35 PLN za każdą wyemitowaną akcję). Oferta została zrealizowana w dniu 28 maja 2013 r., 
a jej ramach Spółka nabyła 16.012.630 akcji reprezentujących 4,15% jej kapitału 
zakładowego.  Oferta wyczerpała pulę akcji możliwych do odkupienia w ramach 
upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy w 2011 r., obejmując łącznie zakup akcji 
własnych stanowiących 12,46% kapitału zakładowego i reprezentujących 12,46% głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki za łączną kwotę 300.145.701,33 PLN. 
 
Nowa polityka dystrybucji środków do akcjonariuszy. Netia poinformowała, że rozważa 
wprowadzenie długoterminowej polityki dystrybucji środków do akcjonariuszy począwszy od 
2013 r., która byłaby naturalną konsekwencją realizowanego wykupu akcji własnych  
w przypadku braku akwizycji o charakterze konsolidacyjnym oraz kapitałochłonnych 
inwestycji. Podczas gdy Spółka jest w dalszym ciągu zainteresowana kilkoma potencjalnymi 
akwizycjami, w najbliższym czasie nie widzi możliwości przeprowadzenia takich transakcji  
i z tego względu zamierza wprowadzić nową politykę dystrybucji środków do akcjonariuszy 
w drodze wypłaty dywidendy, w ramach oferty nabycia akcji własnych skierowanej do 
wszystkich akcjonariuszy lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Forma realizacji 
polityki dystrybucyjnej będzie uzależniona od wysokości kapitału dostępnego do podziału 
Netii SA, który na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 480,6 mln PLN i który stanowi główne 
ograniczenie możliwości przyszłych wypłat zysków. Na podstawie prognoz przepływów 
wolnych środków pieniężnych Spółka szacuje, że w począwszy od 2014 r. może przeznaczyć 
na wypłatę na rzecz akcjonariuszy 145 mln PLN, czyli około 0,42 PLN za akcję,  
z możliwością umiarkowanego zwiększenia wysokości wypłacanych kwot w przyszłości. 
 

(d) Finansowanie i zarządzanie ryzykiem 
 
Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 142,7 mln PLN, natomiast całkowite 
zadłużenie wyniosło 550,6 mln PLN. Zadłużenie odzwierciedlone w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej było wynikiem wykonania umowy kredytowej, obejmującej zaciągnięcie 
pięcioletniego kredytu akwizycyjnego na kwotę 650 mln PLN na potrzeby sfinansowania 
zakupu Telefonii Dialog SA oraz 50 mln PLN kredytu odnawialnego przeznaczanego na 
ogólną działalność operacyjną. Kowenanty finansowe będące częścią zawartego z bankami 
porozumienia umożliwiają zwiększenie poziomu zewnętrznego finansowania na potrzeby 
dalszych akwizycji w przypadku, gdy udzielone na mocy porozumienia środki finansowe 
oraz zasoby gotówkowe Spółki zostaną wyczerpane. 
 
Rada Nadzorcza wspiera Zarząd w utrzymaniu elastyczności finansowej zapewniającej Netii 
możliwość reagowania w przypadku pojawienia się okazji do ewentualnych przejęć lub w 
przypadku napiętej sytuacji na rynku, która może powstać w wyniku utrzymującego się 
trudnego klimatu ekonomicznego lub zmian regulacji rynkowych. Netia zamierza 
średnioterminowo utrzymać dźwignię finansową poniżej poziomu 1.0x Skorygowany zysk 
EBITDA, tak aby zachować niezbędną elastyczność finansową (lewarowanie na koniec 
grudnia 2012 r. wyniosło 0.69x skorygowanego zysku EBITDA za 2012 r.). 
 
Komitet Rady Nadzorczej ds. Audytu monitorował i wspierał wprowadzenie przez Zarząd 
strategii hedgingowej, mającej na celu zabezpieczenie Spółki przed ryzykiem kursowym. 
Netia zawiera w sposób dynamiczny terminowe transakcje walutowe (forward), 
zabezpieczające do 50% ryzyka z tego tytułu w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych  
i kosztów operacyjnych obejmujących kroczący okres 12-miesięczny. Podczas gdy powyższa 
polityka przynosiła w latach 2010-2011 zyski a w 2012 r. straty według wyceny rynkowej, 
osiąga ona swój główny cel, którym jest obniżenie poziomu wahań przepływów pieniężnych 
z tytułu zmiany kursów walut. Wraz z wykonaniem umowy kredytowej na zakup Telefonii 
Dialog SA, Netia zawarła transakcje zabezpieczające ryzyko zmian stopy procentowej 
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(kontrakty IRS), które objęły 50% prognozowanych płatności odsetkowych z tytułu 
powyższego kredytu. Wspomniane kontrakty IRS przyniosły w 2012 r. straty, tym niemniej 
spełniają one swój głowy cel, którym jest obniżenie zmienności poziomu odsetek płatnych  
w różnych okresach.  
 

(e) Istotne wydarzenia 
 

Najważniejsze w 2012 r. wydarzenia dla Grupy Netia to: 

Integracja Neti i ,  Dialogu oraz Crowley’a w ramach Nowej Grupy Netia.  

W grudniu 2011 r. Netia nabyła 100% udziałów w Telefonii Dialog SA (‘Dialog’, obecnie 
Telefonia Dialog Sp. z o.o.) oraz Crowley Data Poland Sp. z o.o. (‘Crowley’, obecnie 
połączona z Netią). Obydwie akwizycje, dzięki którym Netia - świadcząc ok. 2,6 mln usług - 
weszła do grona znaczących operatorów alternatywnych w skali europejskiej, wpisują się  
w realizację ogłoszonej w styczniu 2011 r. Strategii do 2020 r. Netia oczekuje, iż przyczynią 
się one do dalszego umocnienia jej pozycji rynkowej we wszystkich czterech segmentach 
rynku dzięki wykorzystaniu aktywów, bazy klienckiej oraz pozostałych zasobów 
operacyjnych zakupionych spółek. Spółka oczekuje, że wspomniane akwizycje wpłyną 
korzystnie na rozwój usług dostępu szerokopasmowego nowej generacji oraz usług 
telewizyjnych świadczonych za pomocą sieci modernizowanej do standardów NGA, jak 
również przyniosą szereg synergii operacyjnych.  

Wstępne szacunki Zarządu zakładały osiągnięcie ponad 115,0 mln PLN całorocznych 
synergii do 2014 r. Założenia te zostały zweryfikowane podczas szczegółowego planowania 
procesu integracji, który został zakończony w maju 2012 r. W jego wyniku cele synergiczne 
planowane do osiągnięcia do 2014 r. zostały podniesione do poziomu 130,0 mln PLN. 
Obecnie Spółka zamierza dostarczyć ponad 120,0 mln PLN synergii na poziomie EBITDA 
(wobec pierwotnych szacunków na poziomie 106 mln PLN), a około 10,0 mln PLN 
dodatkowych synergii ma być związanych z optymalizacją nakładów inwestycyjnych  
w wyniku wprowadzenia zmian do strategii inwestycyjnej Grupy Dialog.  

Wszechstronny projekt integracji spółek, którego celem jest zbudowanie większej, bardziej 
efektywnej i bardziej konkurencyjnej Nowej Netii przebiega sprawnie. Ostatnie projekty, 
związane głównie z migracją platform IT, zostaną ukończone w II półroczu 2013 r. Oczekuje 
się, że ukończone projekty integracyjne wraz z innymi otwartymi projektami, których 
zakończenie jest przewidziane w 2013 r. powinny skutkować podwyższeniem kwoty synergii 
operacyjnych z poziomu 76,2 mln PLN w 2012 r. do 115 mln PLN w 2013 r. i 120 mln PLN 
w 2014 r. przy jednoczesnym dostarczeniu kolejnych 10 mln PLN synergii w zakresie 
optymalizacji nakładów inwestycyjnych. 

Modernizacja sieci do standardów NGA. 

W 2012 r. Netia kontynuowała prace nad rozszerzeniem zasięgu sieci NGA, umożliwiającej 
świadczenie, między innymi, usług szerokopasmowych o wysokiej przepływności i usług 
3play obejmujących usługi telewizyjne w technologii IPTV oraz na bazie adaptywnego 
protokołu IP. Na dzień 31 grudnia 2012 r. sieć NGA Nowej Netii obejmowała zasięgiem 
1.040 tys. gospodarstw domowych, w tym około 707 tys. gospodarstw domowych w zasięgu 
sieci miedzianej VDSL, około 139 tys. gospodarstw domowych w zasięgu sieci optycznej 
(PON) oraz około 194 tys. gospodarstw domowych w zasięgu szybkiej sieci ethernetowej 
oraz sieci światłowodowej FTTB. Ponadto Netia posiada 376 tys. gospodarstw domowych  
w zasięgu sieci dostosowanej do świadczenia usług IPTV na bazie technologii ADSL2+.  
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To w połączeniu z siecią dostosowaną do standardów NGA (na obu sieciach możliwe jest 
świadczenie usług 3play), daje dzisiaj Netii dostęp do około 1.416 tys. gospodarstw 
domowych w zasięgu własnej sieci, którym można świadczyć usługi IPTV. 

W ciągu całego 2013 r. Nowa Netia zamierza rozszerzyć zasięg sieci NGA o kolejne 240 tys. 
gospodarstw domowych, tak by do końca 2013 r. posiadać blisko 1.280 tys. gospodarstw 
domowych w zasięgu sieci NGA. Po zrealizowaniu tych planów Nowa Netia powinna 
posiadać około 1.450 tys. gospodarstw domowych (NGA i ADSL2+) w zasięgu usług 3play 
(IPTV+dostęp szerokopasmowy+ usługi głosowe). Ponadto Netia wdrożyła rozwiązanie 
smooth streaming, które pozwoli rozszerzyć zakres dostępności ofert pakietowych typu 3play 
na sieci, na których Netia nie świadczy usług dostępu szerokopasmowego lub gdzie prędkość 
łącza jest niewystarczająca do świadczenia usług IPTV. Zarząd Netii koncentruje się obecnie 
na optymalizacji procesów dotyczących sprzedaży, świadczenia i utrzymania usług 
telewizyjnych.    

IPTV oraz oferta treści mult imedialnych.  

W 2011 r. Netia wprowadziła do swojej oferty nowy produkt „Telewizja Osobista”.   
W ramach usługi klient otrzymuje dekoder ‘Netia Player’, który umożliwia dostęp zarówno 
do płatnej telewizji IPTV oraz darmowej naziemnej telewizji cyfrowej (DTT), szybki i łatwy 
dostęp do popularnych serwisów internetowych lub własnych zasobów multimedialnych za 
pośrednictwem ekranu telewizora, jak również dostęp do serwisów VOD takich jak Ipla, 
Kinoplex czy HBO GO.  

Netia zamierza konsekwentnie rozbudowywać ofertę usług telewizyjnych, wzbogacając ją  
o nowe treści multimedialne i funkcjonalności. Produkt został wyposażony w dodatkową 
funkcjonalność PVR, natomiast w kwietniu 2012 r. klientom zaoferowano dostęp do serwisu 
VOD ‘tvn player’. W czerwcu 2012 r. Netia zaoferowała klientom dostęp do serwisu TVP 
Sport, a w lipcu 2012 r. uruchomiono aplikację TVN Meteo. W II kw. 2012 r. powiększyła 
się oferta kanałów – włączono: Polsat News, Polsat Film, TTV, a także kanały w wysokiej 
rozdzielczości: TVP 1 HD, TVP 2 HD i Polsat Sport HD. W III kw. 2012 r. Netia 
wprowadziła do oferty pakiety telewizyjne dla klientów biznesowych, które umożliwiają 
m.in. emisję kanałów w miejscach publicznych, np. restauracjach czy pubach, a także 
wdrożyła nowe rozwiązanie umożliwiające oglądanie wydarzeń dostępnych w systemie pay-
per-view. W grudniu 2012 r. Netia poszerzyła swoją ofertę ‘Telewizji Osobistej’ o nowe 
opcje programowe. Wprowadzony został pakiet Premium+, który umożliwia dostęp do 
produkcji stacji Canal+, w tym, między innymi, do filmów oraz relacji z wydarzeń 
sportowych takich jak transmisje meczów NBA lub europejskich rozgrywek ligowych  
w piłce nożnej. Ponadto oferta telewizyjna została wzbogacona o trzy kanały HBO HD,  
a dekodery ‘Netia Player’ zyskały nową funkcjonalność MooD (Music Only On Demand). 

Oprócz usług na bazie IPTV Netia może świadczyć usługi telewizyjne poza zasięgiem 
własnej sieci z wykorzystaniem adaptywnego protokołu IP. Technologia IPTV 
wykorzystywana przez Netię działa w oparciu o transmisję fixed bandwith. Dzięki 
zastosowaniu technologii Microsoft Smooth Streaming możliwe jest dostarczanie wysokiej 
jakości usługi telewizyjnej po łączach o niższej przepustowości poza zasięgiem sieci IPTV. 
Obecnie Netia oferuje w tej technologii ‘Pakiet Praktyczny’ z węższą ofertą kanałów 
telewizyjnych niż dla IPTV, który jest uzupełniony przez programy cyfrowe telewizji 
naziemnej (ze względu na posiadanie przez Netia Playera tunera DTT), a ponadto oferuje 
dostęp do bibliotek materiałów wideo znajdujących się w bezpłatnych widgetach VoD 
zainstalowanych na dekoderach Netia Player (Ipla, TVN Player, Kinoplex). W ramach 
pakietu umieszczono 20 kanałów telewizyjnych, w skład których wchodzą m. in. 4 kanały 
informacyjne, 4 kanały sportowe oraz 2 kanały dziecięce. Netia konsekwentnie pracuje nad 
pozyskaniem kolejnych partnerów dostarczających kontent. 
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Na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii 
wzrosła do 79 tys. wykazując wzrost o 56% z 51 tys. na dzień 31 grudnia 2011 r.  

Wykonanie opcji  w ramach programu opcji  pracowniczych na akcje.  

Plan premiowania pracowników akcjami przyjęty w 2002 r. z późniejszymi zmianami  
w 2003 r. („Plan 2003”) wygasł pod koniec 2012 r. Uczestnicy Planu 2003 zrealizowali w 
2012 r. 24 mln opcji, a w wyniku ich realizacji Netia wyemitowała 4,4 mln akcji.  

Ponadto kolejne 5,4 mln opcji (netto po umorzeniach) zostało przyznanych zgodnie z Planem 
2011, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Netii w dniu 28 lutego 2011 r. Cena realizacji 
tych opcji znajduje się w przedziale od 5,23 PLN do 6,16 PLN, a ich najwcześniejsza data 
wymagalności przypada w 2014 r. 

Z 3,7 mln opcji przyznanych w 2012 r. 31,4% zostanie umorzone wraz z momentem 
zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2012 r. przez zwyczajne walne zgromadzenie 
Spółki, co odzwierciedla poziom realizacji celów operacyjnych wyznaczonych na 2012 r.  

Akcje Netii zostały ponownie zakwalifikowane do portfela indeksu spółek odpowiedzialnych - 
RESPECT po V oraz VI półrocznej weryfikacji jego składu. Indeks RESPECT obejmuje 
swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi 
standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu 
informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem i poszanowaniem 
czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które 
przechodzą trzy stopniową weryfikację prowadzoną przez GPW, w zakresie wyżej 
wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu firmę Deloitte. 
Obecnie w skład indeksu wchodzi 20 spółek. 

 
(f) Prognoza finansowa i operacyjna 

 
P r o g n o z a  n a  2 0 1 2  r o k :  
 
Liczba usług (RGUs) (‘000) 2.650 

Przychody (mln PLN) 1.925 

Skorygowany zysk EBITDA (mln PLN) 525 

Marża skorygowanego zysku EBITDA (%) 27,3% 

Skorygowany EBIT (mln PLN) 65 

Nakłady inwestycyjne (bez przejęć i akwizycji oraz nakładów inwestycyjnych  
dotyczących procesu integracji) (mln PLN) 225  

Nakłady inwestycyjne (bez przejęć i akwizycji oraz nakładów inwestycyjnych  
dotyczących procesu integracji) w stosunku do przychodów (%) 11,7%  

Skorygowane wolne operacyjne przepływy pieniężne (Adj. OpFCF) 1 (mln PLN) 300 
1 

1 Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady inwestycyjne z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych na integrację 

Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu jednorazowych kosztów operacyjnych oraz 
nakładów inwestycyjnych związanych z procesem integracji Dialogu i Crowley’a, które są 
szacowane na poziomie odpowiednio do 10,0 mln PLN i do 35,0 mln PLN. 
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Netia nie uznaje dłużej za ekonomicznie uzasadnione dążyć do podnoszenia łącznej liczby 
usług (RGU) z uwagi na odczuwalną presję cenową i tym samym redukcję rentowności  
w przypadku usług oferowanych na bazie dostępu regulowanego, jak również utrzymujące się 
spowolnienie w segmencie stacjonarnych usług głosowych. W związku z powyższym Spółka 
zakłada, że 2013 r. będzie okresem transformacji w kierunku zwiększenia koncentracji 
sprzedaży na usługach oferowanych w oparciu o własną infrastrukturę, w tym  
w szczególności na usługach szerokopasmowych i telewizyjnych. Tym samym, 
długoterminowy cel pt. „Stopniowy wzrost liczby świadczonych usług (RGU)” został 
wycofany w czasie aktualizacji celów przeprowadzonej w grudniu 2012 r. 

Przewiduje się, że skuteczne wdrożenie powyższego podejścia powinno skutkować 
stabilizacją wyników finansowych w segmencie klientów indywidualnych począwszy od 
2014 r. Biorąc pod uwagę utrzymujące się dobre wyniki w segmentach klientów 
biznesowych, długoterminowe cele w odniesieniu do Skorygowanego zysku EBITDA, relacji 
nakładów inwestycyjnych do przychodów i Skorygowanych przepływów wolnych środków 
pieniężnych na poziomie operacyjnym (Skoryg. OpFCF) wydają się nadal realne i pozostają 
na niezmienionym poziomie. 

 
P r o g n o z a  d ł u g o t e r m i n o w a  d o  2 0 2 0  r o k u :   

Liczba usług (RGU) w przeliczeniu na jednego klienta osiągnie poziom  2.0x 

Dalszy wzrost udziałów w wartości rynku 

Skorygowana marża EBITDA utrzymana w przedziale 27%  - 29% 

Nakłady inwestycyjne na poziomie poniżej 15% w trakcie procesu modernizacji sieci  
(2011-2013), po zakończeniu modernizacji spadek nakładów do poziomu 10%-12%  

Przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym OpFCF jako procent 
przychodów powyżej 12% 

 
(g) Zmiany kursu akcji Spółki 

Od momentu ogłoszenia strategii Netii w kwietniu 2007 roku do dnia 2 stycznia 2013 r. kurs 
akcji Netii przewyższył kurs indeksu WIG o 31 punktów procentowych. W ciągu 2012 roku 
kurs akcji Spółki spadł o 12,8% podczas gdy indeks WIG wzrósł o 25,5%.  
 

(h) Konkluzja 

W ocenie Rady Nadzorczej, w ciągu 2012 roku Grupa Netia osiągnęła zakładane synergie  
z tytułu przeprowadzonych pod koniec 2011 r. akwizycji Grupy Dialog i spółki Crowley, 
działając równocześnie w wyjątkowo trudnych dla całego rynku telekomunikacyjnego 
warunkach. W związku z malejącą rentownością usług świadczonych w oparciu o dostęp 
regulowany, podniesienie - dzięki obu akwizycjom - udziału usług ofertowanych na własnej 
sieci daje Netii o wiele mocniejsze podstawy do rozwijania oferty zarówno dla klientów 
biznesowych (dzięki poszerzonemu zasięgowi sieci) jak i indywidualnych (dzięki 
pakietyzacji oraz rozwojowi usług telewizyjnych i kontentu).  
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W 2013 roku Netia będzie koncentrować się na przyspieszeniu wzrostu liczby usług 
telewizyjnych i ustabilizowaniu liczby usług szerokopasmowych, ze szczególnym naciskiem 
na wzrost wśród usług świadczonych na własnej sieci. Spółka zamierza kontynuować 
inwestycje w rozwój sieci NGA i oczekuje dalszego wzrostu segmentów biznesowych, 
zarówno na poziomie przychodów, jak i przepływów pieniężnych. 

Przewidując osiągnięcie w 2013 r. Skorygowanych przepływów wolnych środków 
pieniężnych na poziomie 300 mln PLN oraz 16% w relacji do przychodów, a równocześnie 
rozpoczynając 2013 rok z zadłużeniem wynoszącym jedynie wielokrotność 0,69x 
Skorygowanego zysku EBITDA, Spółka szacuje, że może planować dystrybucję środków do 
akcjonariuszy w wysokości 128 mln PLN w 2013 r. oraz 145 mln PLN (42 groszy na akcję) 
począwszy od 2014 r., pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.   

IV.  Kontrola wewnętrzna i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki  
 

Rada Nadzorcza sprawuje ciągły nadzór nad działalnością Spółki oraz zarządzaniem Grupą 
Netia. Rada Nadzorcza jest bezpośrednio zaangażowana w podejmowanie decyzji 
strategicznych dla Spółki. Aby bardziej efektywnie wykonywać swoje zadania, Rada 
Nadzorcza powołała trzy stałe komitety: Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Nominacji i 
Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Wydatków Capex.  
 
Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach 
właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli 
wewnętrznej Spółki i grupy kapitałowej Netia, wszechstronny przegląd rocznych  
i okresowych sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, 
analizowanie listów do Zarządu sporządzanych przez biegłych rewidentów Spółki, 
monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, 
współpraca z biegłymi rewidentami Spółki oraz audytorami wewnętrznymi, a także 
komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, jak również 
przegląd systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.  
 
Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów 
strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków  
w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, 
systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu 
Spółki. 
 
Zadaniem Komitetu ds. Wydatków Capex jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej  
w zakresie budżetowania rocznych nakładów inwestycyjnych, monitorowania czynników 
wzrostu nakładów i procesów kontroli wydatków inwestycyjnych, strategii inwestycyjnej  
i przegląd realizacji inwestycji w odniesieniu do założeń budżetu. 

 
Spotkania Zarządu w celu ścisłego nadzoru nad działalnością operacyjną Spółki oraz 
wdrażaniem kluczowych projektów odbywają się raz w tygodniu. Na poziomie Zarządu 
podejmowane są także decyzje w kwestiach wydatków i inwestycji oraz ofert produktowych 
przekraczających określone progi finansowe. W kwestiach operacyjnych Zarząd deleguje 
uprawnienia na kadrę kierowniczą Spółki w ramach obowiązujących procedur finansowych,  
a uprawnienia w zakresie reprezentowania Spółki wobec partnerów i kontrahentów 
zewnętrznych regulowane są poprzez pełnomocnictwa udzielane i kontrolowane przez 
Zarząd.  
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Zarząd ustala na piśmie ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą 
konkretnych dziedzin, takich jak wykorzystanie pochodnych instrumentów finansowych, 
ryzyko kredytowe czy cenowe. Ryzyka finansowe związane z wykorzystaniem instrumentów 
finansowych opisane w nocie 4 „Zarządzanie ryzykiem finansowym” skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Netia za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 
2012 roku, są zarządzane przez Dział Skarbu, zgodnie z zapisami polityki zatwierdzonej 
przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Polityka ta została przygotowana w celu określenia i analizy 
ryzyk finansowych, na które narażona jest Grupa Netia, jak również w celu określenia 
odpowiednich limitów ryzyka i kontroli oraz nadzoru nad stosowaniem się do tych limitów. 
Komitet Zarządzaniem Ryzykiem w Departamencie Finansów zatwierdza propozycje 
dokonywania transakcji zabezpieczających, które następnie są zawierane przez Departament 
Skarbu, w ścisłej współpracy z pozostałymi departamentami/działami Spółki. Komitet Rady 
Nadzorczej ds. Audytu otrzymuje regularne raporty o podjętych decyzjach oraz zawartych 
transakcjach zabezpieczających. Działania zabezpieczające mają zawsze na celu obniżenie 
stopnia narażenia Spółki na zmienność wyników związaną ze zmianą kursów walutowych 
oraz stóp procentowych i nie mają charakteru spekulacyjnego. 
 
Audyt Wewnętrzny odgrywa ważną rolę w ocenie jakości i efektywności zarządzania 
ryzykiem wewnętrznym i systemem kontroli Grupy Netia. Dział Audytu Wewnętrznego 
przeprowadzał zgodnie z planem audytu na rok 2012 regularne oraz doraźne kontrole 
finansowe, IT i operacyjne określonych departamentów/ działów Spółki. Wnioski z takich 
kontroli są omawiane z odpowiednimi osobami z kierownictwa wyższego szczebla,  
a kluczowe ustalenia są przekazywane cokwartalnie Zarządowi i Komitetowi ds. Audytu.  

 
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za stworzenie i działanie stosownego systemu kontroli 
wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej. W związku z powyższym Grupa 
Netia wdrożyła system kontroli mający zapewnić rzetelność publikowanych danych. 
Efektywność systemu kontroli jest sprawdzana i oceniana przez dział audytu wewnętrznego, 
menedżerów działu finansowego oraz biegłego rewidenta. Szczegółowe informacje dotyczące 
omawianego obszaru zwarte są w raporcie bieżącym „Raport dotyczący stosowania przez 
Netia S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku” opublikowanym łącznie ze 
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2012.  
 
Po dokonaniu oceny efektywności procedur raportowania i ich kontroli mających 
zastosowanie na dzień 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza oceniła, że procedury te są 
skuteczne, oraz że system zarządzania ryzykiem Grupy Netia zapewnia wczesne wykrywanie 
ryzyka biznesowego i szans oraz podejmowanie efektywnych działań zaradczych. Ponadto, 
Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała znaczących nieprawidłowości lub braków w systemie 
kontroli wewnętrznej Spółki, które wymagałyby działań naprawczych.  
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V. Ocena sprawozdań finansowych  
 

Rada Nadzorcza Netia S.A., po przeprowadzeniu oceny następujących dokumentów: 
 
1. sprawozdania Zarządu Netia S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za 

rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012, oraz 
 
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 składającego się z: 

 
a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę: 3.434.543 tys. złotych,   
b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie  94.175 tys. zł, 
c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowitą stratę w kwocie 

105.368 tys. zł, 
d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału 

własnego o kwotę 214.710 tys. zł,  
e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych netto o kwotę 44.904 tys. zł oraz  
f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji 
 objaśniających, oraz    

3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2012 
składającego się z: 

 
a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów  

i pasywów wykazuje sumę 3.232.958 tys. zł,  
b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 87.704 

tys. zł, 
c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowitą 

stratę w kwocie  98.897 tys. zł, 
d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego 

zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 204.078 tys. zł,  
e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie 

stanu środków pieniężnych netto w kwocie 32.123 tys. zł oraz  
f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji 

objaśniających. 
 
4. opinii oraz raportów z badania określonych powyżej sprawozdań sporządzonych przez  

Ernst&Young Audit Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania powyższych sprawozdań 
finansowych, oraz 

 
stwierdza, iż zgodnie z informacjami przeanalizowanymi przez Radę Nadzorczą, przedstawione 
powyżej dokumenty zostały przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Netia S.A. oraz 
spółek z Grupy Netia oraz, iż są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 
udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2012 roku wszystkim osobom 
wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2012 roku. 
 

 


