
PHS HYDROTOR S.A 
RADA NADZORCZA 

SPRAWOZDANIE 

z dziaJalnosci Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S A 
za 2011 rok 

Rada Nadzorcza do czerwca 2011 roku dziaJaJa w nast~pujC:\.cym 
skJadzie: 
1.Pan CzesJaw Gf6wczewski - PrzewodniczC:\.cy Rady Nadzorczej 
2.Pan Mariusz Lewicki - Z-ca PrzewodniczC:\.cego Rady Nadzorczej 
3.Pan Janusz Deja - Sekretarz Rady Nadzorczej 
4.Pan Waldemar Stachowiak - Cztonek Rady Nadzorczej 
5.Pan MieczysJaw Zwolinski - Cztonek Rady Nadzorczej 

W dniu 18 czerwca 2011 r. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
d6konano wyboru nowej Rady Nadzorczej w sktadzie : 

1.Pan CzesJaw GJ6wczewski - PrzewodniczC:\.cy Rady Nadzorczej 
2. Pan Mariusz Lewicki - Z-ca PrzewodniczC:\.cy Rady Nadzorczej 
3. Pana Janusz Deja - Sekretarz Rady Nadzorczej 
4. Pan Waldemar Stachowiak - CzJonek Rady Nadzorczej 
5. Pan MieczysJaw Zwolinski - CzJonek Rady Nadzorczej 
6.Pan Ryszard Bodziachowski - CzJonek Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza podczas swojej kadencji odbyJa dziewi~c posiedzen 

oraz podj~a 24 uchwaly. 

Na poszczeg61nych posiedzeniach Rada Nadzorcza wnikliwie analizowafa 

biezC:\.ce wyniki finansowe spOtek wchodzC:\.cych w skJad Grupy Kapitafowej 

Hydrotor I zwracajC:\.c uwag~ na zagrozenia mogC:\.ce wplywac na kondycj~ 


finansowC:\. spOtek. 

Do istotnych zagadnien tematycznych posiedzen Rady Nadzorczej nalezaly 

nast~pujC:\.ce sprawy : 


- zaopiniowanie podziaJu zysku za 201 Orok 
- zatwierdzenie Biznes-Planu dla PHS Hydrotor SA na 2011 rok 
- om6wiono Plan Post~pu Dziafu Technologiczno-Konstrukcyjnego 

wyrazono zgod~ na zakup centrum obr6bczych - 3 oraz 5 cioosiowych 
udzielono akceptacjii na realizacj~ projektu inwestycyjnego w 
wsporudziale z PolskC:\.AgencjC:\. Restrukturyzacji PrzemysJu. 
wyrazono zgod~ na przystC:lPienie do negocjacji w sprawie zakupu 
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udziaf6w Warszawskich Zakfad6w Mechanicznych ad Skarbu Panstwa 
podj~to uchwaf~ w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania 
sprawozdan finansowych 

- wyrazono zgod~ na zaciqgni~cie kretyt6w : inwestycyjnego oraz 
obrotowego w celu realizacji inwestycji . 

Rada Nadzorcza wykonuj~c zadania Komitetu Audytu sprawdzafa oraz 
omawiafa nast~puj~ce sprawy: 
- sprawdzono przebieg aktualizacji certyfikat6w i norm ISO w GK Hydrator 

omawiano ryzyka finansowe w GK Hydrator i ich oddzia-tywanie na 
dziafalnosc Grupy 

- analizowano naleznosci przeterminowane 
- na biez~co analizowano stan zabezpieczen instrument6w finansowych i 

monitorowano system kontroli wewn~trznej 
- przez cafy okres swojej dziafalnosci Rada wsp6fpracowafa z biegfym 

rewidentem w zakresie badan sprawozdan finansowych sp6fek GK Hydrator 
za p6frocze i za cafy rok 2011 . 

Zgodnie ze swaim statutowym obowi~zkiem Rada Nadzorcza na biez~co 
nadzoruje prace Zarzqdu oceniajqc oraz sugierujqc przedsi~i~cja 
zamierzaj~ce do efektywnego dziafania i zrealizowania wytyczonych cel6w. 
Obowi<tzek kontroli dziaJalnosci sp6Jki realizowano zC:tdajC:tc od ZarzC:tdu 
stosownych wyjasnien i opracowan kt6re stanowi~ Zaf~czniki do ProtokoJ6w 
z posiedzen Rady Nadzorczej. 
Z katdego posiedzenia Rady Nadzorczej jest sprz~dzany Protok6f 
dokumentuj~cy jego przebieg zawieraj~cy jako Zaf~czniki stosowne Uchwa-tY 
przekazywane Zarz~dowi do realizacji. 
Na zlecenie Rady Nadzorczej biegfy rewident z firmy AUXILIUM AUDYT z 
Krakowa zbadat Skonsolidowane Sprawozdania Grupy Kapitatowej Hydrotor 
oraz Sprawozdanie Finansowe Sp6fki HT za okres 01.01.2011 r-31.12.2011 r 
W wyniku wykonywania szczeg61nych obowiC:tzk6w Rady Nadzorczej 
okreslonych przepisem art.21 § 3 Kodeksu Sp6fek Handlowych Rada 
Nadzorcza dokonafa oceny Sprawozdan Finansowych w przedmiocie jego 
zgodnosci z ksi~gami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. 
Dokonano takte badnia Sprawozdania Zarz~du Sp6fki i w powyzszych 
sprawach podj~to stosowne Uchwafy. 
Wedfug opinii Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe Sp6fki Hydrator za 
okres od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r zamykajC\C9 si~ zyskiem netto w kwocie 
4 192752,89 zf i wykazuj~ce po stronie aktyw6w i pasyw6w kwot~ 84 437 
041,36 zf oraz Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Grupy Kapitafowej 
Hydrator wykazuj~ce zysk netto w wysokosci 7 761tys zf oraz wykazujetce po 
stronie aktyw6w i pasyw6w kwot~ 105 486 tys zf zostafo sporz~dzone zgodnie 
z obowi~zuj~cymi przepisami ,daj~c rzetelny i prawidfowy obraz osiqgni~tych 
wynik6w dziafalnosci gospodarczej za badany okres oraz sytuacji maj~tkowej 
i finansowej Sp6tki na dzien 31 grudnia 2011 roku. 



Osiqgni~te w 2011 rokuwyniki ekonomiczne w zakresie rentownosci oraz 
uzyskonego zysku pozwalajq pozytywnie oceniac dziatalnosc Zarzqdu za 
miniony okres sprawozdawczy. 
Wobec powyzszego Rada Nadzorcza wnosi aby Zgromadzenie Akcjonariuszy 
zatwierdzito Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitatowej 
Hydrotor oraz Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Hydrotor SA za 
2011 rok .. 
Rada Nadzorcza wnioskuj~ do Walnego Zgromadzenia 0 udzielenie 
absolutorium Zarzqdowi SpOtki oraz Cztonkom Rady Nadzorczej za 2011 rok 
oraz akceptuje podziat zysku przedstawiony przez Zarzqd. 
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