
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
NETIA SA  

ZA ROK FINANSOWY 2004 
 

W roku finansowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 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. 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 Netia za rok 

finansowy zakończony w dniu 31 grudnia 2004, oraz 
 
2. sprawozdania finansowedo Spółki za rok 2004 składającego się z wprowadzenia,  bilansu 

zamykającego się sumą bilansową w wysokości 2.402.811 tys. zł (słownie: dwa miliardy 
czterysta dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych), rachunku zysków i strat 
wykazującego zysk netto w wysokości 120.656 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów 
sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym 
wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 175.579 tys. zł (słownie: sto 
siedemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), rachunku 
przepływów pieniężnych wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 60.837 tys. zł 
(słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych) oraz 
dodatkowych informacji i objaśnień, oraz 

 
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2004 

składającego się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu zamykającego się sumą 
bilansową w wysokości 2.607.846 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset siedem 
milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku 
zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 159.802 tys. zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwa tysiące złotych), zestawienia zmian w 
skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 
kwotę 214.726 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów siedemset dwadzieścia 
sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 
wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 78.307 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt 
osiem milionów trzysta siedem tysięcy złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień, 
oraz 

 
4. raportów z badania określonych powyżej sprawozdań sporządzonych przez biegłego 

rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., oraz 
 
5. opinii sporządzonych przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., 
 
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. 


