
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
NETIA SA  

ZA ROK FINANSOWY 2006 
 

W roku finansowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku, Rada Nadzorcza 
sprawowała stały ogólny nadzór nad działalnością Netia S.A. Zgodnie z § 17 Statutu Spółki, 
Rada Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi 
sprawami, które zgodnie ze Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady. W roku 
finansowym 2006 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 16 posiedzeń, w tym 13 posiedzeń przy 
bezpośrednim uczestnictwie członków Rady Nadzorczej w następujących datach: 15 lutego, 
22 marca, 5 kwietnia, 27 kwietnia, 23 maja, 8 czerwca, 12 lipca, 6 września, 13 września, 11 
października, 31 października, 9 listopada i 20 grudnia, oraz 3 posiedzenia przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących 
datach: 9 stycznia, 24 lutego oraz 21 sierpnia. W ramach podziału obowiązków Rady 
Nadzorczej w dniu 5 kwietnia 2006 roku Rada Nadzorcza ustanowiła Komitet ds. Audytu w 
którego skład weszli Panowie Andrzej Radzimiński (pełniący funkcję Przewodniczącego tego 
Komitetu), Raimondo Eggink oraz Bruce McInroy, a także Komitet ds. Wynagrodzeń w skład 
którego weszli Panowie Constantine Gonticas oraz Bogusław Kasprzyk. Ponadto, na 
podstawie § 13.2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza opiniowała projekty uchwał Walnego 
Zgromadzenia przedstawiane przez Zarząd. 
 
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 finansowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006, oraz 
 
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 składającego się z: 

a)    bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.198.745 tys. złotych 
(słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści 
pięć tysięcy złotych),   

b)    rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 279.037 tys. zł 
(słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy 
złotych),  

c)   zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału 
własnego o kwotę 226.075 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów 
siedemdziesiąt pięć tysięcy zł),  

d)   rachunku przepływów pieniężnych wykazującego  wypływy pieniężne netto w 
kwocie 53.743 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści trzy 
tysiące złotych) oraz  

e)   informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji 
objaśniających, oraz 

 
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2006 

składającego się z: 
 
a)   skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

2.155.359 tys. złotych (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),  
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b)   skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego  stratę netto w kwocie 
378.355 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt 
pięć tysięcy złotych),  

c)   skonsolidowanego zestawienia zmian w  kapitale własnym wykazującego 
zmniejszenie  kapitału własnego o kwotę 408.090 tys. zł (słownie: czterysta osiem 
milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), 

d)   skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy 
pieniężne netto w kwocie 53.801 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset 
jeden tysięcy złotych) oraz  

e)   informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji 
objaśniających. 

 
4. raportów z badania określonych powyżej sprawozdań sporządzonych przez  

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania powyższych 
sprawozdań finansowych, oraz 

 
5. opinii sporządzonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. podmiot uprawniony do 

badania powyższych sprawozdań finansowych,  
 
stwierdza, iż zgodnie z informacjami przeanalizowanymi przez Radę Nadzorczą, 
przedstawione powyżej dokumenty zostały przygotowane zgodnie ze stanem określonym w 
księgach oraz dokumentach Netia S.A. oraz spółek z Grupy Netia oraz, iż są zgodne z 
odpowiednimi faktami. Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę oraz zatwierdziła 
wniosek Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2006. 
Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2006 roku 
wszystkim osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki w 2006 roku. 


