
 

Uchwała  
Rady Nadzorczej 

Netia SA 
z dnia 18 kwietnia 2011 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Netia SA za rok obrotowy 2010” 

 
Rada Nadzorcza Netia SA („Spółka”) zatwierdza niniejszym „Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
Netia SA za rok obrotowy 2010”, które zostanie przedstawione na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: 

 
 „SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  

NETIA SA  
ZA ROK OBROTOWY 2010 

 
I.  Przegląd i ocena pracy Rady Nadzorczej 
 

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 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 2010 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 2010 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 9 posiedzeń, w tym 6 przy 
bezpośrednim uczestnictwie członków Rady Nadzorczej i 3 w formie telekonferencji. 
Posiedzenia odbyły się w następujących datach: 21 stycznia, 12 marca, 26 kwietnia, 26 maja, 
26 lipca, 6 września, 25 października, 2 grudnia oraz 10 grudnia.  
 
W skład Rady Nadzorczej może wchodzić do dziewięciu członków.  
 
Na koniec roku obrotowego 2010 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 2010 roku nastąpiła jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej: w dniu 7 maja 
Piotr Żochowski złożył rezygnację ze stanowiska członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 
dzień 25 maja, a na jego miejsce nie został powołany nowy członek Rady. 
  
Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2010 roku odbywały się przy średniej frekwencji ośmiu osób 
przed złożeniem rezygnacji przez Piotra Żochowskiego, a następnie średnia frekwencja 
wynosiła siedem 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”.  
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W 2010 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”. 
 
  

II.  Funkcjonowanie i praca Komitetów Rady Nadzorczej 
 

W 2010 roku w ramach Rady Nadzorczej działały trzy stałe komitety, których skład na 
koniec 2010 roku przedstawiał się następująco: (i) Komitet ds. Audytu – Raimondo Eggink, 
pełniący funkcję Przewodniczącego tego Komitetu, Tadeusz Radzimiński oraz Ewa 
Pawluczuk (wybrana na członka Komitetu w dniu 26 maja po rezygnacji Piotra 
Żochowskiego z Rady Nadzorczej), (ii) Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń  -  Jerome de 
Vitry pełniący funkcję Przewodniczącego tego Komitetu, Raimondo Eggink i Ewa 
Pawluczuk (Piotr Żochowski był członkiem tego Komitetu do momentu rezygnacji z Rady 
Nadzorczej) 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, dokonywał przeglądu 
systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W szczególności, w 2010 r. Komitet 
ds. Audytu nadzorował ściśle prace Zarządu nad przeprowadzeniem corocznego testu na 
utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, w wyniku którego Spółka dokonała 
odwrócenia wcześniejszych odpisów aktualizujących w kwocie 221,2 mln PLN (203,7 mln 
PLN netto po uwzględnieniu wpływu na podatek odroczony), powiększając o tę kwotę 
poziom zysku netto za 2010 rok.  
 
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 2010 roku nie było zmian w składzie 
Zarządu Spółki. Istotną pozycją w działalności Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w 
ubiegłym roku były prace nad programem opcji pracowniczych na akcje na lata 2011 – 2020 
oraz szczegółowy przegląd wynagrodzeń członków Zarządu pod kątem ich rynkowej 
konkurencyjności.  
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Komitet ds. Wydatków Capex ustanowił kluczowe wskaźniki dla wydatków inwestycyjnych 
w ramach grupy Netia oraz przejrzał propozycje Zarządu dotyczące poziomu nakładów 
inwestycyjnych zakładanych w budżecie na 2011 rok, rekomendując ich przyjęcie przez Radę 
Nadzorczą. Komitet dokonał także przeglądu planów Zarządu związanych z modernizacją 
Architektury IT, planowaną na lata 2011 – 2013. 

 
 
III.  Zwięzła ocena sytuacji Spółki 

 
(a) Strategia 
 

W 2010 roku Netia realizowała obowiązującą średnioterminową strategię operacyjną, która 
została ogłoszona po raz pierwszy w kwietniu 2007 roku i obejmuje lata 2007 – 2012. 
Zakładanym w niej celem strategicznym jest zdobycie pozycji lidera dla usług 
szerokopasmowych wśród operatorów alternatywnych, w tym pozyskanie 1 miliona klientów 
tych usług, poprzez wykorzystanie możliwości wzrostu dzięki zmianom regulacyjnym na 
rynku telekomunikacyjnym, umożliwiającym skierowanie konkurencyjnej oferty do klientów 
indywidualnych TP z wykorzystaniem dostępu do jej lokalnej pętli abonenckiej.  
 
W ciągu 2010 roku Zarząd i Rada Nadzorcza prowadziły intensywne prace nad strategią na 
kolejne lata po roku 2012, ukierunkowane na rozpoznanie nowych szans i potencjalnych 
zagrożeń związanych ze zmianami zachodzącymi w środowisku telekomunikacyjnym. W ich 
rezultacie, w styczniu 2011 roku Spółka ogłosiła strategię do roku 2020 („Strategia 2020”), 
zawierającą m.in. plany rozwoju usług telewizyjnych i innych usług szerokopasmowego 
przesyłu treści, a także plany inwestycji zwiększających przepustowość istniejącej sieci 
miedzianej oraz ethernetowej w celu zapewnienia znacząco wyższej szybkości łącza.     
 
Wraz z publikacją Strategii 2020 Netia ogłosiła odnoszącą się do niej prognozę finansową, 
aby odzwierciedlić długoterminowe plany dotyczące dalszego rozwoju sieci LLU oraz 
modernizacji sieci ethernetowej i miedzianej w wybranych regionach do prędkości 50 MB i 
wyższej (infrastruktura dostępu nowej generacji – „NGA”). Niedawno ogłoszona prognoza 
finansowa uwzględnia nakłady inwestycyjne na projekt NGA, przewidziane głównie na lata 
2011 – 2013, prognozy Zarządu dotyczące potencjalnie osiągalnego udziału Spółki w rynku 
stacjonarnych usług szerokopasmowych i głosowych w Polsce oraz szereg wskaźników 
finansowych dotyczących rozwoju Spółki. Dotychczasowa strategia i prognoza do roku 2012, 
ogłoszona w kwietniu 2007 (wraz z kolejnymi zmianami) pozostaje aktualna, podczas gdy 
lata 2011 – 2012 będą okresem przejścia do realizacji długoterminowej Strategii 2020.     
 
 
Główne założenia Strategii Netii 2020 są następujące:  
 
M i s j a  
Dostarczamy świat on-line 

W i z j a  
Do 2020 roku Netia, w rentowny sposób, osiągnie pozycję Nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce, 
poprzez: 

• dostarczanie zintegrowanych i łatwych w użyciu rozwiązań 
• oferowanie Klientom najwyższej jakości obsługi  
• zespół pracowników z pasją, inspirowanych wartościami Firmy 
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G ł ó w n e  z a ł oż e n i a  s t r a t e g i i :  

1. Osiągnięcie pozycji lidera w Polsce jako kompleksowy dostawca usług on-line, dostarczającego 
zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania, oferującego najwyższą jakość usług i obsługi 
klienta w oparciu o zespół pracowników z pasją, którzy są inspirowani wartościami Firmy; 

2. Koncentracja na powiększaniu bazy klienckiej Netii i jej wartości poprzez dostarczanie 
zintegrowanych usług telekomunikacyjnych i rozwiązań multimedialnych końcowym użytkownikom, 
przy jednoczesnym zaoferowaniu najwyższego, wyróżniającego Spółkę na rynku poziomu obsługi 
klienta; 

3. Wykorzystywanie infrastruktury dostępu nowej generacji (NGA) do wspierania rozwoju i 
dostarczania klientom Netii innowacyjnych, wysokiej jakości i przyjaznych użytkownikowi usług; 

4. Zakończenie budowy infrastruktury LLU wraz z selektywną modernizacją sieci miedzianej do potrzeb 
NGA i komercyjnym wdrożeniem usług TV, co pozwoli Netii zaoferować zintegrowaną ofertę 
produktową 3play+, podnoszącą wartość klienta i poziom jego doświadczeń w relacjach z firmą; 

5. Kontynuowanie działalności na bazie dostępu regulowanego poprzez poszukiwanie nowych klientów 
indywidualnych i równoczesne utrzymywanie koncentracji na tradycyjnie wysoko efektywnym 
segmencie klientów biznesowych; 

6. Koncentracja na możliwościach przeprowadzenia akwizycji, w tym sieci ethernetowych oraz 
zwłaszcza na transakcjach o charakterze przełomowym, podnoszących wycenę Spółki; 

7. Osiąganie ‘najlepszych w segmencie’ wyników finansowych i operacyjnych wśród porównywalnych 
spółek europejskich, co będzie stanowiło główny długoterminowy cel Netii, realizowany poprzez 
wzrost udziału w rynku i podnoszenie rentowności. 

 
Ponadto, poza intensywnymi pracami nad nową strategią opisaną powyżej Rada Nadzorcza 
współpracowała z Zarządem i doradzała mu w następujących kluczowych obszarach:  
i) Przegląd alternatywnych źródeł finansowania potencjalnych akwizycji o charakterze 

konsolidacyjnym dla rynku. Proces ten został zakończony podpisaniem porozumienia z 
konsorcjum banków na udzielenie finansowania w wysokości 700 mln PLN. 

ii)  Kolejne przejęcia spółek ethernetowych i poakwizycyjna strategia ich integracji oraz 
wzrostu wartości. 

iii)  Próba nabycia pakietu kontrolnego w Exatel SA, spółce będącej jednym z głównych 
konkurentów Netii, od PGE SA. Pomimo że oferta Netii nie została przyjęta, Exatel SA 
nie został sprzedany i może ponownie zostać wystawiony na sprzedaż w 2011 lub 2012 
roku.  

iv) Prace Zarządu nad włączeniem atrakcyjnych usług TV do oferty dla klientów usług 
szerokopasmowych. W roku 2010 zostały szczegółowo przeanalizowane zarówno opcje 
współpracy z dostawcami satelitarnymi, jak i mniejszymi dostawcami usług IPTV.    

 
W związku z dynamicznym przyrostem liczby klientów usług szerokopasmowych w 2009 
roku, integracją z Tele2 Polska w 2008 roku oraz projektem podwyższenia efektywności 
„Profit” w 2009 roku, Netia zdecydowała, że jej inicjatywy strategiczne w 2010 roku 
koncentrować się będą na jakości obsługi klienta. W marcu 2010 r. został wdrożony projekt 
„Klientomania”, którego celem jest zwiększenie poziomu satysfakcji klientów  
na każdym etapie relacji klient-Netia oraz zdobycie pozycji lidera rynkowego w tym zakresie. 
W projekt, którego realizacja przekroczyła już półmetek, są zaangażowane wszystkie obszary 
funkcyjne Spółki. Netia oczekuje, że pozwoli on uzyskać wymierny wzrost satysfakcji 
klientów oraz zostanie sfinansowany w ramach uzyskanego wzrostu sprzedaży, wyższego 
poziomu utrzymania klienta i niższego kosztu jego obsługi. Efekty projektu są na bieżąco 
monitorowane przez Radę Nadzorczą. 
 
Rada Nadzorcza dostrzega znaczące możliwości dalszego wzrostu wartości Spółki dla 
akcjonariuszy poprzez realizację istotnych przejęć o charakterze konsolidacyjnym oraz 
konsekwentny wzrost wykorzystania dźwigni finansowej i obniżenie średniego kosztu 
pozyskania kapitału. Dalszy wzrost bazy klientów Netii, rozwój podnoszących rentowność 
usług TV, a także inwestycje w rozszerzenie zasięgu sieci LLU oraz modernizację sieci 
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miedzianej i ethernetowej w celu dostarczenia przepływności usług szerokopasmowych 
porównywalnej do operatorów kablowych są postrzegane jako kluczowe czynniki wzrostu 
organicznego w okresie najbliższych trzech lat.  
 
 

(b) Wyniki 
 
Baza klientów usług szerokopasmowych wzrosła o 23% w roku 2010 z 559 tys. do 690 tys. 
klientów, głównie w ramach działalności organicznej. Liczba klientów pozyskanych w 
ramach akwizycji sieci Ethernet wyniosła w 2010 roku 15 tys. Netia szacuje, że jej łączny 
udział w rynku usług szerokopasmowych wzrósł w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z 
10,0% do 11,5%, a łączny udział w rynku nowych przyłączeń w 2010 r. przekroczył 30,0%. 
Netia jest niekwestionowanym liderem w rozwoju usług LLU w Polsce. Na dzień 31 grudnia 
2010 r. Netia posiadała 512 uwolnionych węzłów z dostępem do około 4,3 mln klientów. Na 
koniec 2010 r. Spółka obsługiwała łącznie 127 tys. klientów w ramach LLU w porównaniu 
do 48 tys. klientów obsługiwanych na początku roku. W roku 2010 Netia kontynuowała 
migrację klientów BSA (1play) i WLR/BSA (2play) na bardziej rentowne usługi LLU, 
podnosząc skumulowaną liczbę migracji do 64 tys. Netia planuje uwolnienie łącznie 700 
węzłów do końca 2011 roku. 
 
Baza klientów usług głosowych wzrosła do 1.231 tys. linii z poziomu 1.158 tys. na koniec 
2009 r. tj. o 6%. Wzrost liczby linii głosowych rok-do-roku był związany głównie z 
rozwojem usług WLR. Ponadto, w 2010 r. Netia zwiększyła liczbę klientów głosowych 
obsługiwanych w oparciu o relatywnie niskokosztową technologię VoIP, głównie w 
segmencie klientów biznesowych lub wśród klientów indywidualnych korzystających z usług 
LLU i sieci ethernetowych. Spółka przewiduje stopniową rezygnację z tradycyjnej telefonii 
stacjonarnej, obniżając tym samym bazę kosztową. Netia szacuje, że jej łączny udział w 
rynku stacjonarnych usług głosowych wzrósł do 13,1% z 11,5% na dzień 31 grudnia 2009 r. 
Na dzień 31 grudnia 2010 r. usługi dla 32% klientów usług głosowych świadczone były 
poprzez własną sieć dostępową Netii. 
 
Przychody Grupy Netia wzrosły o 4% z 1.505,9 mln zł za 2009 r. do 1.569,3 mln zł za 2010 
r.  
 
Skorygowana EBITDA za cały rok 2010 wyniosła 359,5 mln PLN, wykazując wzrost o 18% 
w stosunku do 2009 r. Wzrost rentowności odnotowany w 2010 r. wynikał głównie z 
metodycznej realizacji inicjatyw w ramach Projektu „Profit” mających na celu redukcję 
kosztów na poziomie grupy Netia, synergii w związku z nabyciem Tele2 Polska oraz 
rosnącego udziału usług LLU w strukturze  klientów. Skorygowana marża EBITDA za 2010 
rok wyniosła 23% w porównaniu do 20% w 2009 roku.  
 
Zysk w kwocie 221,2 mln PLN związany z odwróceniem wcześniejszych odpisów 
aktualizujących został odnotowany w IV kwartale 2010 r. w wyniku przeprowadzenia 
corocznego testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych. Test porównuje wartość 
księgową rzeczowych aktywów trwałych z estymacją Zarządu co do przyszłych przepływów 
pieniężnych z istniejących aktywów i projektów. Kalkulacja powyższa nie obejmuje 
projektów modernizacji sieci, które nie weszły jeszcze w fazę realizacji, a zostały ogłoszone 
w strategii Netii do 2020 roku. Odwrócenie odpisów aktualizujących podwyższa zysk netto 
oraz kapitał dostępny do podziału pomiędzy akcjonariuszy za 2010 rok, jednocześnie 
zwiększając poziom amortyzacji do pokrycia z zysku EBITDA w 2011 r. i  kolejnych latach.  
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Zysk EBITDA za cały 2010 r. wyniósł 586,4 mln PLN wykazując wzrost o 87% wobec 2009 
r. Powyższy zysk obejmuje 221,2 mln PLN zysku związanego z odwróceniem 
wcześniejszych odpisów aktualizujących (tylko w 2010 roku), zysk ze zbycia transzy sprzętu 
transmisyjnego dla P4 (7,3 mln PLN w 2010 r. w porównaniu do 5,3 mln PLN w 2009 r.), a 
także pozytywny wpływ księgowy na wynik finansowy zawartego z TP porozumienia w 
wysokości 15,3 mln PLN (tylko w 2009 r.). Do nadzwyczajnych kosztów należały: koszty 
restrukturyzacji związane z Projektem „Profit” (0,8 mln PLN w 2010 r. i 11,7 mln PLN w 
2009 r.) i koszty projektów fuzji i przejęć w wysokości 0,7 mln PLN (tylko w 2010 r.). Marża 
EBITDA wyniosła 37,4% w 2010 r., w porównaniu do 20,8% w 2009 r.  
 
Wyższy zysk EBITDA przyczynił się do rentowności na poziomie wyniku operacyjnego – 
zysk operacyjny Grupy Netia wyniósł za cały 2010 r. 285,5 mln PLN w stosunku do  14,3 
mln PLN w 2009 r. Wyłączając pozycje nadzwyczajne, zysk operacyjny za 2010 r. wyniósłby 
58,8 mln PLN w porównaniu do 5,4 mln w 2009 r.  
 
Zysk netto Grupy Netia za cały 2010 r. wyniósł 263,9 mln PLN (55,6 mln PLN wyłączając 
pozycje nadzwyczajne) w stosunku do zysku netto na poziomie 88,7 mln PLN (8,9 mln PLN 
straty wyłączając pozycje nadzwyczajne) w 2009 r. Wynik netto za 2009 r. został osiągnięty 
m.in. poprzez rozpoznanie odroczonego podatku dochodowego netto w wysokości 88,3 mln 
PLN. 
 
Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie 
operacyjnym (OpFCF) w całym 2010 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk 
EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych z wykluczeniem nabycia sieci 
ethernetowych, wyniósł 159,7 mln PLN za cały 2010 r., wykazując wzrost o 178% w 
stosunku do roku ubiegłego. 
 
Środki finansowe wykazane przez Netię na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 345,2 mln 
PLN (z czego 173,6 mln PLN stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty, a 171,6 mln 
PLN bony skarbowe w wartości rynkowej).   
 
Zatrudnienie w grupie Netia wyniosło 1.441 etatów na dzień 31 grudnia 2010 r.  
w porównaniu do 1.432 etatów na dzień 31 grudnia 2009 r. Liczba aktywnych etatów 
wyniosła 1.392 na dzień 31 grudnia 2010 r. w porównaniu do 1.369 etatów na dzień 31 
grudnia 2009 r. Wzrost zatrudnienia był związany głównie z akwizycją nowych spółek 
ethernetowych i przejęciem 84 pracowników, co zrównoważyło poziom redukcji zatrudnienia 
wynikający z Programu „Profit”, wdrożonego w 2009 r. Zarząd oczekuje, że obecny poziom 
zatrudnienia w grupie Netia zostanie zasadniczo utrzymany w 2011 r., w zależności od liczby 
pracowników przejętych w ramach akwizycji sieci ethernetowych. 
 

(c) Zysk netto dostępny do podziału pomiędzy akcjonariuszy 
 
Podczas gdy Grupa Netia odnotowała zysk netto za 2010 r. w wysokości 263,9 mln PLN, 
Netia SA (jednostka dominująca) odnotowała zysk netto na poziomie 267,0 mln PLN. 
Głównym powodem wyższego zysku na poziomie jednostki dominującej był zysk z tytułu 
świadczonych usług oraz odsetek od kredytów udzielonych spółkom zależnym.  
 
W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2010 kapitał dostępny do podziału między 
akcjonariuszy wyniósł 504,6 mln PLN, w porównaniu do 236,8 mln PLN rok wcześniej.  
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W dniu 13 stycznia 2011 r. Netia ogłosiła politykę dystrybucji środków dla akcjonariuszy, 
która zakłada co następuje: 

• Zarząd zamierza przedstawić propozycję zwrócenia akcjonariuszom nadwyżki środków 
finansowych ponad poziom 300 mln PLN „funduszu akwizycyjnego”  
w formie wykupu akcji własnych i/lub dywidendy, 

• O ile Zarząd uzna, że okoliczności nie pozwalają na przeprowadzenie istotnych akwizycji 
o charakterze konsolidacyjnym, zaproponuje zwrot akcjonariuszom objętej ”funduszem 
akwizycyjnym” kwoty 300 mln PLN.  

 

Spółka przedstawia akcjonariuszom propozycję przeznaczenia 100% zysku netto Netii SA za 
2010 r. w wysokości 267,0 mln PLN oraz dodatkowej kwoty 83,0 mln PLN z kapitału 
zapasowego Spółki na sfinansowanie programu wykupu akcji własnych do kwoty 350,0 mln 
PLN i umorzenie do 12,5% kapitału zakładowego. O ile taka propozycja zostanie 
zaakceptowana przez akcjonariuszy, Zarząd, po konsultacji z Radą Nadzorczą oraz 
uwzględnieniu możliwości przeprowadzenia akwizycji i sytuacji na rynku kapitałowym, 
przystąpi do wykupu akcji własnych na giełdzie w otwartych transakcjach rynkowych i/lub w 
drodze wezwania.  
 

(d) Finansowanie i zarządzanie ryzykiem 
 
Środki finansowe na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 345,2 mln PLN (z czego  
173,6 mln PLN stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty, a 171,6 mln PLN bony 
skarbowe w wartości rynkowej). Zarząd ocenia, że powyższe środki są więcej niż 
wystarczające dla celów sfinansowania strategii wzrostu przez rozwój usług 
szerokopasmowych i ostatnio ogłoszonej Strategii 2020, w tym akwizycji sieci 
ethernetowych, dając Spółce elastyczność umożliwiającą rozważanie kolejnych akwizycji o 
charakterze konsolidacyjnym. W związku z powyższym, Netia podpisała porozumienie 
(„Mandate Letter”) z konsorcjum czterech banków, prowadzonym przez Rabobank, którego 
przedmiotem jest udzielenie finansowania w wysokości 700,0 mln PLN na potrzeby 
potencjalnego przejęcia spółek Exatel SA i/lub Dialog SA. 
 
Rada Nadzorcza wspiera Zarząd w utrzymaniu elastyczności finansowej zapewniającej Netii 
możliwość reagowania w przypadku pojawienia się okazji ewentualnych przejęć lub w 
przypadku napiętej sytuacji na rynku, która może powstać w wyniku utrzymującego się 
trudnego klimatu ekonomicznego.  
 
Komitet Rady Nadzorczej ds. Audytu monitorował i wspierał wprowadzenie przez Zarząd 
strategii hedgingowej, mającej na celu zabezpieczenie Spółki przed ryzykiem kursowym. Od 
początku 2010, Netia zawierała w sposób dynamiczny transakcje walutowe terminowe 
(forward), zabezpieczające do 50% ryzyka z tego tytułu w odniesieniu do kosztów 
inwestycyjnych i operacyjnych przewidywanych w kroczącym budżecie 12-miesięcznym. 
Pomimo, że obecnie polityka hedgingowa przynosi straty z tytułu wyceny otwartych 
transakcji oraz transakcji już zrealizowanych, osiąga ona swój główny cel, którym jest 
obniżenie poziomu wahań przepływów pieniężnych z tytułu zmiany kursu walut. 
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(e) Istotne wydarzenia 
 

Najważniejsze w 2010 r. wydarzenia dla Grupy Netia to: 

P r o j e k t  „ K l i e n t o m a n i a ”  –  p r o j e k t  m a ją c y  n a  c e l u  z w ię k s z e n i e  
p o z i o m u  s a t y s f a k c j i  k l i e n t ó w 

W związku z dynamicznym wzrostem liczby nowych klientów w 2009 r. Netia zdecydowała, 
że jej inicjatywy strategiczne w 2010 r. koncentrować się będą na jakości obsługi klienta. W 
marcu 2010 roku wystartował nowy projekt o nazwie „Klientomania”. Jego głównym celem 
jest zwiększenie satysfakcji klienta na każdym etapie relacji klient-Netia i wypracowanie 
przez Netię pozycji lidera w tym zakresie.  

Realizacja projektu przekroczyła półmetek. Wśród dotychczas przeprowadzonych 
kluczowych inicjatyw znajdują się miedzy innymi: 

• Uproszczenie i skrócenie  procedur uruchomienia usług szerokopasmowych 
• Udoskonalenie procesu zwiększenia przepływności  
• Znaczące skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji 
• Wdrożenie e-faktury wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym 
• Aktywna komunikacja z klientem przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej 

(sms, e-mail) 
• Dedykowane Centrum Obsługi Klientów Biznesowych (SOHO/SME, Corporate) 
• Wyposażenie pracowników terenowych w dodatkowe narzędzia (tj. dedykowane 

wizytówki, awiza, jednolite materiały merytoryczne) 
• Cele związane z projektem przekazane partnerom Netii.  

Realizacja kolejnych inicjatyw w ramach projektu jest przewidywana na I półrocze 2011 r. 

W projekt “Klientomania” zaangażowane są wszystkie obszary funkcyjne Spółki. Netia 
oczekuje, że pozwoli on uzyskać wymierny wzrost satysfakcji klientów oraz zostanie 
sfinansowany w ramach uzyskanego wzrostu sprzedaży i wyższego poziomu utrzymania 
klienta. 

O d w r ó c e n i e  w c z eś n i e j s z y c h  o d p i s ó w  a k t u a l i z u ją c y c h  
Po zaktualizowaniu pięcioletniego biznes planu Netii, który uwzględnia nowe możliwości  
i zagrożenia wynikające ze zmian na rynku telekomunikacyjnym, na koniec 2010 roku Netia 
przeprowadziła coroczny test na utratę wartości. W teście porównano wartość księgową 
rzeczowych aktywów trwałych i kapitału obrotowego z ich wartością odzyskiwalną, 
oszacowaną na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych z istniejących aktywów i 
projektów. W kalkulacji brano pod uwagę szacowane przyszłe przepływy pieniężne 
wynikające z przyjętego budżetu na 2011 r. i zatwierdzonej aktualizacji planu biznesowego. 
W wyniku przeprowadzonego testu Spółka dokonała częściowego odwrócenia 
wcześniejszych odpisów aktualizujących, rozpoznanych w okresie pomiędzy 2000 r. a 2006 r. 
w następujący sposób: rzeczowe aktywa trwałe –184,8 mln PLN, licencje telekomunikacyjne 
–25,4 mln PLN, nieruchomość inwestycyjna – 9,5 mln PLN, oprogramowanie –1,4 mln PLN.  
 
Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, w teście uwzględniono 
przepływy pieniężne z projektów znajdujących się w fazie realizacji, natomiast nie wzięto 
pod uwagę przepływów pieniężnych z tytułu nowych projektów zaplanowanych w ramach 
Strategii 2020.  
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Odwrócenie odpisu aktualizującego podwyższa zyski netto i kapitał dostępny do podziału dla 
akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2010 r., zwiększając jednocześnie poziom amortyzacji w 
przyszłości. 
 
Ten pozytywny wpływ księgowy na wyniki Spółki, bardzo rzadki w sektorze 
telekomunikacyjnym, odzwierciedla zwrot, jaki dokonał się w historii Netii w wyniku 
otwarcia rynku na konkurencję w 2007 r. Wówczas Spółka mogła po raz pierwszy 
zaoferować klientom na terenie całego kraju realną alternatywę wyboru dostawcy usług 
telekomunikacyjnych. 
 
K w e s t i e  r e g u l a c y j n e  ( t e s t  z a wę ż e n i a  m a rż y )  i  o s t a t n i e  z m i a n y  
r y n k o w e  
W lipcu 2010 r. regulator rynku telekomunikacyjnego (Urząd Komunikacji Elektronicznej) 
poinformował, że zaproponowana przez TP nowa oferta detaliczna zdała test zawężenia 
marży, którego celem jest ochrona rentowności operatorów alternatywnych. TP wprowadziła 
powyższą ofertę z dniem 1 października 2010 r., obniżając ceny usług szerokopasmowych 
średnio o 20%, co istotnie zbliżyło je do poziomu kosztów świadczenia usług BSA przez 
Netię.   
 
Netia jest zaskoczona wynikiem testu zawężenia marży w odniesieniu do nowej oferty TP na 
najniższych przepływnościach. Spółka poddała się badaniu niezależnego audytora i po 
przeprowadzeniu symulacji testu zawężenia marży w stosunku do detalicznej oferty TP z dnia 
1 października 2010 r. przy użyciu zbadanych przez audytora kosztów, nadal wydaje się 
zaskakujące, iż wspomniana powyżej oferta TP zdała test. 
 
W IV kw. 2010 r. Netia uczestniczyła wraz z innymi operatorami zrzeszonymi w Krajowej 
Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz TP w konsultacjach zainicjowanych 
przez Regulatora, które mają na celu poprawienie procedury testu na rzecz zapewnienia 
większej przejrzystości jego wyników w przyszłości.  
 
Pomimo rezultatów testu zawężenia marży dla niższych przepływności, oferta usług 
szerokopasmowych Netii świadczonych w oparciu o własną sieć i LLU jest nadal atrakcyjna 
cenowo, natomiast rachunek ekonomiczny dla usług BSA na bazie hurtowego dostępu do 
sieci TP stał się obecnie bardziej wymagający. W związku z powyższym, Netia planuje 
rozbudowę swojej infrastruktury LLU do 700 węzłów z ponad 500 węzłów zakładanych 
wcześniej przy jednoczesnym obniżeniu docelowego poziomu liczby klientów 
obsługiwanych poprzez BSA. 
 
P r o g r a m  o p c j i  p r a c o w n i c z y c h  n a  a k c j e  
W dniu 26 maja 2010 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę ustalającą 
zasady przyznawania 27.253.674 opcji na zakup akcji Zarządowi i pracownikom Spółki z 
prawem objęcia akcji wykonalnym nie później niż w dniu 26 maja 2020 r. Do zarządzania 
planem Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważniło Radę Nadzorczą Netii. Ponadto, 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela serii L 
w celu wykonania praw z realizacji opcji przyznanych w ramach planu. Warunki planu 
zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 25 lutego 2011 roku. 
 
Wcześniej obowiązujący plan premiowania akcjami z 2002 roku wygasa pod koniec roku 
2012. 
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D e c y z j a  D y r e k t o r a  I z b y  S k a r b o w e j  

W dniu 19 lutego 2010 r. Netia otrzymała decyzję wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w 
Warszawie („Dyrektor Izby Skarbowej”), określającą zobowiązanie podatkowe Netii za 2003 
r. w podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”) w wysokości 34,2 mln PLN plus 
odsetki od zaległości podatkowych w wysokości ok. 25,3 mln PLN.  

Netia wykonała w dniu 23 lutego 2010 r. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, która jako 
decyzja wydana przez organ drugiej instancji jest ostateczna, wykorzystując część środków, 
które posiadała na rachunkach gotówkowych. Z zapłaconej kwoty 59,6 mln PLN kwota 1,3 
mln zł została następnie uznana przez organ skarbowy za nadpłatę. W 2010 r. Netia uznawała 
zapłacony podatek jako jej należność od organów skarbowych a nie koszt z uwagi na 
oczekiwania Zarządu, opierające się na otrzymanych opiniach ekspertów, że uiszczona kwota 
zostanie ostatecznie zwrócona Spółce. 

Spółka odwołała się od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Jednak w dniu 15 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
oddalił w całości skargę Spółki. Netia złożyła wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku i 
zamierza złożyć wniosek o kasację do Najwyższego Sądu Administracyjnego.  

W przypadku pozytywnego dla Spółki wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego  kwota 
nienależnie zapłaconego podatku i odsetek będzie uznana jako nadpłata i będzie podlegać 
zwrotowi przez organ podatkowy wraz z odsetkami (obecnie stawka odsetek od zaległości 
podatkowych wynosi 12,5% rocznie).  

Netia podejmie wszystkie możliwe kroki prawne mające na celu udowodnienie braku 
podstaw prawnych decyzji Dyrektora Izby. 

Tym niemniej, biorąc pod uwagę ostatni niekorzystny wyrok niezależnego sądu, Zarząd 
podjął decyzję o zakwalifikowaniu roszczenia jako aktywa warunkowego i ujęciu zapłaconej 
kwoty 58,3 mln PLN jako kosztu w sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2011 r.  

 
(f) Cele i prognoza 

 
K l u c z o w e  t a k t y c z n e  c e l e  o p e r a c y j n e  S p ó ł k i  n a  2 0 1 1  ro k  t o :  

• Poprawa rentowności i generowania wolnych przepływów środków pieniężnych 
poprzez realizację strategii rozwoju usług szerokopasmowych  

• Koncentracja na dalszym pozyskiwaniu klientów 2play i  3play 
• Rozszerzenie inwestycji w rozwój usług LLU do 700 węzłów i migracja klientów do 

LLU 
• Silna koncentracja na obsłudze klienta i jakości dostarczanych usług w ramach 

projektu „Klientomania” 
• Wprowadzenie usług 3play obejmujących usługi telewizyjne 
• Dalsza konsolidacja lokalnych sieci ethernetowych 
• Utrzymanie gotowości do przeprowadzenia potencjalnych znaczących akwizycji 
• Rozpoczęcie modernizacji sieci do potrzeb NGA 
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P r o g n o z a  f i n a n s o w a  i  o p e r a c y j n a  n a  2 0 1 1  r o k :  
• Przychody (mln PLN) 1,610+ 
• Skorygowany zysk EBITDA (mln PLN) 405+ 
• Marża skorygowanego zysku EBITDA (%) 25% 
• Skorygowany EBIT (mln PLN) 70+ 
• Nakłady inwestycyjne (bez przejęć i akwizycji) (mln PLN) 230  
• Nakłady inwestycyjne w stosunku do przychodów (%) 14%  
• Wolne operacyjne przepływy pieniężne (OpFCF) (mln PLN) 170+ 

 
• Liczba klientów usług szerokopasmowych  780-800 tys. 

 (bez przejęć sieci ethernetowych) 
• Liczba uwolnionych węzłów LLU 700 

 

Prognoza liczby klientów nie uwzględnia dalszych przejęć sieci ethernetowych, które 
stanowią ważny element strategii grupy Netia, jednak są trudne do prognozowania w czasie i 
co do kwot.  

W roku 2011 Netia zamierza co najmniej utrzymać obecną bazę klientów usług głosowych. 

Ponadto Netia prognozuje osiągnięcie zysku netto w każdym kwartale 2011 r., po 
skorygowaniu wyniku netto w I kwartale 2011 r. o koszt podatku związany z roszczeniem 
dotyczącym zobowiązania podatkowego CIT za 2003 rok w kwocie 58,3 mln PLN (wliczając 
odsetki).  

P r o g n o z a  ś r e d n i o t e r m i n o w a ,  o g ł o s z o n a  p i e r w o t n i e  w  2 0 0 9  r .   
i  p o d t r z y m a n a  w  d n i u  1 3  s t y c z n i a  2 0 1 1  r . ,  p o z o s t a j e b e z  z m i a n :  

• Roczny wzrost przychodów (CAGR) ogółem 3% - 5% 
• Roczny wzrost przychodów (CAGR) w segmencie klientów detalicznych 5% - 10% 
• Marża EBITDA w 2012 (%) 28% 
• 1 milion klientów usług szerokopasmowych w roku 2012 

 
Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu potencjalnych przełomowych akwizycji, 
jednakże zawiera akwizycje sieci ethernetowych. Cele założone na 2010 r., dotyczące marży 
EBITDA na poziomie 23%, nakładów inwestycyjnych na poziomie 15% przychodów oraz 
osiągnięcia zysku netto, zostały w pełni zrealizowane przez Spółkę.  
 
P r o g n o z a  d ł u g o t e r m i n o w a  n a  l a t a  p o  2 0 1 2  r o k u  p r z e d st a w i a  s ię  
n a s tę p u ją c o :  

• Wzrost łącznego udziału w rynku usług stacjonarnych z poziomu 11,5% do co 
najmniej 15% 

• Oczekiwany wzrost przychodów ponad 2% rok-do-roku skutkujący wzrostem udziału  
w wartości rynku  

• Marża EBITDA utrzymana w przedziale 26% – 28% 
• Relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów w trakcie modernizacji sieci  

(w latach 2011 – 2013) utrzymana poniżej 15%, malejąca następnie (w latach  
2014 – 2020) do 10% – 12%  

•  Marża OpFCF w relacji do przychodów nadal powyżej 10% 
 
Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu potencjalnych przełomowych akwizycji, 
jednakże zawiera akwizycje sieci ethernetowych. Łączny udział w rynku usług stacjonarnych 
oznacza średni udział w rynku stacjonarnych usług głosowych i szerokopasmowych w 
Polsce. 
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(g) Zmiany kursu akcji Spółki 

Od momentu ogłoszenia strategii Netii w kwietniu 2007 roku do dnia 3 stycznia 2011 r. kurs 
akcji Netii przewyższył kurs indeksu WIG o 51 punktów procentowych. W 2010 roku kurs 
akcji Spółki wzrósł o 7,8% podczas gdy indeks WIG wzrósł o 14,9%.  
 

(h) Konkluzja 

W ocenie Rady Nadzorczej, w ciągu 2010 roku Grupa Netia mocno ukształtowała swoją 
pozycję jako rentowne przedsięwzięcie, zdolne do konsekwentnego powiększania udziału w 
rynku stacjonarnych usług telekomunikacyjnych. Grupa posiada nadmierną płynność 
środków, którą Rada Nadzorcza i Zarząd mają nadzieję wykorzystać do przeprowadzenia 
znaczących akwizycji o charakterze konsolidacyjnym, a tym samym do ustanowienia na 
odpowiednim poziomie dźwigni finansowej, obniżenia kosztów kapitału, poprawy marży i 
wzmocnienia strategicznej pozycji Grupy Netia. Niedawno ogłoszona Strategia 2020 określa 
kierunki wzrostu organicznego poprzez rozwój oferty produktowej, w tym wdrożenie usług 
telewizyjnych, a także zwiększenie pojemności sieci dostępowej dzięki jej modernizacji do 
przepływności 50 Mb/s i wyższej.    

Od momentu ogłoszenia przez Netię w kwietniu 2007 roku strategii opartej na rozwoju usług 
szerokopasmowych kurs akcji Spółki przewyższył kurs indeksu WIG o 51 punktów 
procentowych. Ponadto, Spółka zgłosiła propozycję przeznaczenia części nadwyżki środków 
pieniężnych na wykup akcji własnych. Byłaby to pierwsza dystrybucja środków dla 
akcjonariuszy od czasu wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 
grudnia 2005 r. w kwocie 0,13 PLN na akcję. 

Grupa Netia, będąc trzykrotnie większa niż drugi co do wielkości operator alternatywny, jest 
w doskonałej pozycji do dalszego wzmacniania swej pozycji strategicznej przy 
równoczesnym podwyższaniu rentowności i tworzeniu wartości dla swoich akcjonariuszy.   

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 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, 
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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.  
 
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 
2010 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 
Audytowy Rady Nadzorczej otrzymuje regularne raporty o podjętych decyzjach oraz 
zawartych transakcjach zabezpieczających. Działania zabezpieczające Spółki mają zawsze na 
celu obniżenie narażenia na zmienność wyników będącą skutkiem zmiany kursów 
walutowych, tzn. 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 2010 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 system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w 
procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. W związku z 
powyższym Grupa Netia wdrożyła odpowiedni system kontroli zapewniający 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 2010 roku” 
opublikowanym łącznie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2010.  
 
Po dokonaniu oceny efektywności procedur raportowania i ich kontroli mających 
zastosowanie na dzień 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza oceniła, że procedury te są 
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skuteczne, oraz że system zarządzania ryzykiem Grupy Netia zapewnia wczesne wykrywanie 
ryzyka biznesowego i podejmowanie efektywnych działań zaradczych. Ponadto, Rada 
Nadzorcza nie zidentyfikowała znaczących nieprawidłowości lub braków w systemie kontroli 
wewnętrznej Spółki wymagających działań naprawczych.  
 

 
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 2010, oraz 
 
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 składającego się z: 

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

sumę: 2.559.209 tys. złotych,   
b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie  267.032 tys. zł,  
c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 

268.701 tys. zł, 
d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału 

własnego o kwotę 274.506 tys. zł,  
e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych netto o kwotę 9.559 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 2010 

składającego się z: 
 

a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje sumę 2.568.569 tys. złotych,  

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 263.895 
tys. zł,  

c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity 
dochód w kwocie  265.564 tys. zł, 

d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego 
zwiększenie  stanu kapitału własnego o kwotę 271.369 tys. zł, 

e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie 
stanu środków pieniężnych netto w kwocie 7.505 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 przeprowadziła 
również ocenę oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu co do dystrybucji zysku Spółki za 
rok 2010. 
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Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 
udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2010 roku wszystkim osobom 
wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2010 roku.” 
 
 


