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I List Zarządu do Akcjonariuszy Galvo S.A. 
 

 

 

 

Łódź, 21 marca 2017 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Chciałbym przedstawić Państwu raport za rok 2016 wraz z wynikami finansowymi oraz 

opisać zjawiska jakie miały miejsce w minionym okresie. Dodatkowo w kilku słowach omówię 

niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa inwestycje oraz otoczenie gospodarcze w 

minionym 2016 roku. 

Firma Galvo SA stała się samodzielnym podmiotem w 2006 roku. Wcześniej stanowiła jeden 

z wydziałów dużej organizacji, realizując zamówienia zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i 

dla rynku zewnętrznego. Po wydzieleniu firmy ze struktur dużej korporacji istotne było to, aby 

zmienić podejście do wielu zjawisk i zrozumieć, (dotyczyło to zwłaszcza dotychczasowej 

załogi), że samodzielna działalność przedsiębiorstwa to nowy rodzaj odpowiedzialności i 

nowe ryzyka związane z utrzymaniem firmy, ludzi, maszyn i niezbędnej infrastruktury. 

Powstało wówczas pytanie jaką firmą jest i ma stać się Galvo SA. Odpowiedź przyszła z 

czasem. Jest to firma usługowa, specjalizująca się w elektrochemicznym pokrywaniu detali, 

detali należących do zleceniodawców. Jest to firma o bardzo rozległej specjalizacji, 

realizująca pokrycia galwaniczne wielu rodzajów o bardzo różnorodnej i skomplikowanej 

strukturze.  

To, co wymaga szczególnego powtórnego podkreślenia, to to, że - jest to firma usługowa. 

Wiąże się z tym kilka istotnych elementów. Wybór specjalizacji, wielkość wolumenu danego 

rodzaju możliwa do obsłużenia, rozmiarów detali, oraz technologii jakimi firma ma się 

posługiwać. Wybór tego czy będzie to firma o wąskiej specjalizacji, czy będzie to kolejna 

ocynkownia, czy też firma mająca szeroką paletę usług o wysokim stopniu specjalizacji. 

Także na te kwestie dostaliśmy odpowiedź od rynku na którym firma jest zlokalizowana, 

pomogły nam w tym także nasze ambicje. Zdecydowaliśmy się być przedsiębiorstwem o 

szerokim wachlarzu usług specjalistycznych, adresowanych do producentów produktów z 

metalu i stopów metalu poszukujących różnego rodzaju rozwiązań w różnych dziedzinach 

przemysłu. Tym samym dotykamy poprzez współpracę z klientami praktycznie każdej 

dziedziny gospodarki w przemyśle związanym z obróbką metali. 

Pracujemy zarówno dla branży energetycznej, jaki automotive, oraz wielu innych dziedzin 

gospodarki przemysłowej. 

Piszę o tym wszystkim powyżej do Was, Szanowni Akcjonariusze, aby przybliżyć i 

uzmysłowić Wam jak wyglądała codzienność w Galvo SA w roku 2016. jaki rodzaj 
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problemów i jakie wyzwania stawia przed nami gospodarcza rzeczywistość i struktura naszej 

firmy w odniesieniu do tego co przynosi nam po prostu rynek. 

Początek roku 2016 aż do połowy roku, do końca czerwca, był kontynuacją dobrej 

koniunktury w branży energetycznej. Jest to istotna dla nas gałęź przemysłu. Realizujemy 

dla niej bardzo wyrafinowany, ze względu na materiał który trzeba galwanizować, rodzaj 

produkcji. Szczególnie dotyczy to aluminium, wyjątkowo niejednorodnej i skomplikowanej 

struktury stopu metali. Zamówienia w branży energetycznej można podzielić na dwa główne 

źródła: pierwsze związane z zamówieniami realizowanymi przez duże międzynarodowe 

grupy oraz te związane z rynkiem krajowym, realizowane przez jednostki z udziałem Skarbu 

Państwa i ich podwykonawców. Te pierwsze są konsekwencją aktywności firm prywatnych, 

drugie zaś inwestycji wewnątrz kraju. Druga połowa roku 2016 pokazała zmniejszoną liczbę 

zamówień z tej branży, oraz niską aktywność inwestycyjną wewnątrz kraju a co za tym idzie 

zmniejszony popyt na elementy dla energetyki. Firma Galvo SA w drugiej połowie roku 

odczuła to znacznie. 

Jednocześnie dla utrzymania przychodu i płynności finansowej zdecydowaliśmy się 

uaktywnić tam gdzie rynek i zapotrzebowanie na produkcję wzrosło. Jest to głównie 

automotive i branża ogólnie metalowa. Druga połowa roku była zdominowana przez 

zwiększenie mocy wytwórczych i przeniesienie aktywności handlowych na pokrycia typu 

cynk i cynk nikiel. Pozyskaliśmy czterech istotnych klientów których zamówienia pokryły 

pełną wydajność w tej części naszej produkcji. W między czasie zwiększyliśmy wydajność 

linii i zoptymalizowaliśmy dalej produkcję. Pozyskaliśmy kolejne zamówienia które stanowią 

nadwyżkę nad wydajnością tej części produkcji. Dzięki tej aktywności udało nam się uzyskać 

minimalnie wyższy przychód roczny przy niestety niższej marzy realizowanej na tego typu 

produkcji. Dodatkowo odnotowaliśmy ponad 50% wzrost ceny cynku i cyny w roku 2016 co 

ma znaczenie dla kosztów produkcji. 

Sytuacja, którą opisuję powyżej, bardzo dokładnie charakteryzuje obszar rynku na jakim 

funkcjonuje Galvo SA. Firma nie kreuje rynku wytwórczego w branży metalowej, działalność 

spółki jest odpowiedzią na to jak rynek przemysłowy kształtuje się w danym momencie w 

gospodarce. Wyniki spółki Galvo są konsekwencją realnego zapotrzebowania na dane 

produkty oraz koniunktury w przemyśle. 

Dalsze niezakłócone funkcjonowanie firmy wymaga wielu istotnych działań związanych z 

poszukiwaniem nowych klientów, technologii oraz inwestycjami w mocno eksploatowaną 

infrastrukturę. Firma zamierza przeprowadzić inwestycję mającą na celu budowę nowej 

oczyszczalni ścieków. Jest to konsekwencja ciągle rosnących wymagań środowiskowych, 

oraz kolejnych rodzajów emisji związanych z nowymi technologiami i zmianami w strukturze 

produkcji. Zaplanowany poziom inwestycji to około 1 mln PLN. 

W 2016 r. Spółka rozpoczęła wdrożenie systemu ERP, który usprawni optymalizację kosztów 

i wspomoże kalkulację cen dla klientów. W systemie będą gromadzone dane o 

zamówieniach na każdym etapie – zarówno ofertowania, jak i realizacji w poszczególnych 

etapach procesu produkcyjnego. System umożliwi szczegółową analizę danych, która 

posłuży do zarządzania procesem produkcji i kalkulacji cen. Zakończenie wdrożenia 

planowane jest w 2017 r. 

Przychody ze sprzedaży w 2016 r. wyniosły 10.499 tys. zł i były wyższe o 1,9% od 

uzyskanych w 2015 r. Spółka wypracowała wynik EBITDA na poziomie 738,7 tys. zł, przy 
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stracie netto w wysokości 295 tys. zł. Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, płynność jest 

zachowana i niezagrożona. Istotny wpływ na osiągnięty wynik netto miała amortyzacja, na 

którą składa się przede wszystkim amortyzacja linii nr 6, zbudowanej ze środków 

pozyskanych z emisji akcji. Ponieważ linia ta, pomimo wielu regulacji i testów, 

przeprowadzanych w roku 2015, co traktowane było jako faza rozruchu, przynosiła jednak w 

zeszłym roku przychody, z realizowanych przy jej użyciu usług, Spółka zdecydowała się na 

korektę amortyzacji za rok 2015. Szczegółowe dane znajdują się w sprawozdaniu 

finansowym, gdzie zamieszczono dane porównawcze, zarówno ze sprawozdania za 2015 r., 

jak i skorygowane. 

Galvo S.A. zamierza konsekwentnie realizować strategię utrzymywania wysokiej jakości 

świadczonych usług. Z wielu lat doświadczenia wynika, że wysoka jakość wpływa na 

utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami, które pozwalają na otrzymywanie zleceń 

nawet w okresach bardzo słabej koniunktury. Spółka nadal będzie na bieżąco reagować na 

zmienną sytuację rynkową, dostosowując swoją ofertę do potrzeb klientów. Wyraźna 

tendencja wzrostu zapotrzebowania na usługi dla branży automotive będzie, w ocenie 

Zarządu, kontynuowana w 2017 r., natomiast niekorzystny spadek zamówień z branży 

energetycznej może wyhamować, dzięki nowym inwestycjom infrastrukturalnym, które mają 

szansę rozpocząć się w drugiej połowie 2017 r. i będą kontynuowane także w 2018 r. 

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę 

internetową www.galvo.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o Galvo S.A. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Ryszard Szczepaniak 

Prezes Zarząd Galvo S.A. 
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II Wybrane dane finansowe. 
 

Pozycje 2016 w PLN 2015 w PLN 2016 w EUR 2015 w EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 10 499 115,11 10 302 767,98 2 399 413,83 2 461 949,91 

Koszty działalności operacyjnej 10 662 331,16 9 905 385,03 2 436 714,39 2 366 991,26 

Amortyzacja 828 033,21 725 428,30 189 234,46 173 348,38 

Zysk/strata ze sprzedaży -163 216,05 397 382,95 -37 300,56 94 958,65 

Pozostałe przychody operacyjne 149 080,96 286 910,85 34 070,20 68 560,23 

Pozostałe koszty operacyjne 75 199,42 211 091,69 17 185,69 50 442,48 
Zysk/strata na działalności operacyjnej 
(EBIT) -89 334,51 473 202,11 -20 416,05 113 076,40 

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 738 698,70 1 198 630,41 168 818,41 286 424,78 

Przychody finansowe 41 720,09 43,27 9 534,50 10,34 

Koszty finansowe 108 525,75 160 192,36 24 801,92 38 279,57 

Zysk/strata na działalności gospodarczej -156 140,17 313 053,02 -35 683,47 74 807,16 

Zysk/strata brutto -156 140,17 313 053,02 -35 683,47 74 807,16 

Zysk/strata netto -295 002,17 270 972,02 -67 418,28 64 751,49 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 1 099 556,84 382 176,37 251 287,07 91 324,88 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -1 158 451,34 -2 089 706,24 -264 746,52 -499 356,30 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 37 053,72 1 650 148,32 8 468,07 394 319,52 

Przepływy pieniężne netto razem -21 840,78 -57 381,55 -4 991,38 -13 711,90 

Aktywa razem 12 785 033,33 12 547 831,44 2 889 926,16 2 944 463,56 

Aktywa trwałe 9 402 207,88 9 872 048,97 2 125 273,03 2 316 566,69 

Aktywa obrotowe 3 382 825,45 2 675 782,47 764 653,13 627 896,86 

Należności długoterminowe 3 073 881,75 3 073 881,75 694 819,56 721 314,50 

Należności krótkoterminowe 1 382 735,46 1 621 402,12 312 553,22 380 476,86 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 485 115,30 506 203,68 109 655,36 118 785,33 

Kapitał własny 9 166 143,29 9 461 145,46 2 071 913,04 2 220 144,42 

Zobowiązania długoterminowe 270 558,72 476 778,77 61 157,03 111 880,50 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 083 887,92 2 405 897,88 697 081,36 564 565,97 

Zysk/Strata netto na jedną akcję -0,07 0,07 -0,02 0,02 

Wartość księgowa na jedną akcję 2,29 2,37 0,52 0,56 

 

Zastosowane kursy EURO i liczba akcji do przeliczenia danych finansowych: 

    

Rachunek zysków i strat za 2016 r. 4,3757 

Bilans na 31.12.2016 4,4240 

Rachunek zysków i strat za 2015 r. 4,1848 

Bilans na 31.12.2015 4,2615 

Liczba akcji przyjęta do wskaźnika EPS 
2015/16: 4 000 000 
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III Krótki opis działalności Galvo S.A. 
 

Działalność Galvo S.A. ma charakter usługowy. Spółka prowadzi chemiczną i 

elektrochemiczną obróbkę powierzchni metali (galwanizowanie). Galwanizowanie to 

pokrywanie przedmiotów powierzchnią metalu, następujące w procesie elektrolizy. W efekcie 

powstają trwale przylegające, związane z podłożem powłoki metaliczne. Wykonane powłoki 

galwaniczne zabezpieczają powierzchnię przed korozją, nadają pożądane własności 

techniczne takie jak: twardość powierzchni, odporność na ścieranie, przewodność 

elektryczną i wiele innych. Ponadto niektóre powłoki galwaniczne nadają dekoracyjny wygląd 

powierzchni. 

Proces galwanizowania jest dwuetapowy. W pierwszym etapie elementy przeznaczone do 

pokrycia przygotowywane są w procesie odtłuszczania i trawienia. W drugim etapie elementy 

kierowane są do finalnej obróbki przez nałożenie pokrycia w wyodrębnionej linii 

technologicznej. 

Spółka posiada dziewięć automatów do galwanizowania zawieszkowego i bębnowego oraz 

szereg urządzeń pomocniczych. Firma posiada także własne laboratorium chemiczne, 

komorę solną do badania odporności korozyjnej detali oraz dział techniczny utrzymujący 

urządzenia w gotowości technicznej. Zakład jest bardzo dobrze wyposażony w urządzenia 

pomiarowe określające grubość i jakość powierzchni. 

Spółka wykonuje wszystkie grubości pokryć przewidzianych normami lub wymaganiami 

klientów. Galvo posiada urządzenie rentgenowskie umożliwiające nieniszczące, bardzo 

dokładne pomiary grubości powłok galwanicznych również wielowarstwowych wykonanych 

na detalach z różnych metali lub stopów metali. 

Galvo S.A. wykonuje wiele rodzajów pokryć galwanicznych, m. in. cynkowanie kwaśne i 

alkaliczne, cynowanie techniczne i dekorowanie, chromowanie, niklowanie, miedziowanie, 

srebrzenie, fosforanowanie, alodynowanie. Przedsiębiorstwo może świadczyć usługi o 

znacznej zmienności parametrów, jakości pokrycia i poziomie technicznym. Stwarza to 

możliwości zwiększenia bazy klientów oraz rozszerzania zakresu produkcji. Większa baza 

klientów oraz szerszy zakres produkcji powinny częściowo przeciwdziałać skutkom 

wystąpienia kryzysu w jednej branży oraz ułatwiać dostosowanie do sytuacji utraty 

znacznego odbiorcy. 

Wśród świadczonych przez Galvo usług można wyodrębnić: 

 Cynkowanie kwaśne i alkaliczne – na zawieszkach i w bębnach. Można uzyskać 
chromianowanie na kolor żółty, błękitny, oliwkowy czarny oraz grubowarstwowe białe 
opalizujące. 

 Cynkowanie techniczne i dekoracyjne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywany 
detal wykonany może być ze stali, stali wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej 
stopów. 

 Niklowanie elektrochemiczne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywany detal 
wykonany może być ze stali, stali wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej stopów. 

 Niklowanie chemiczne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywany detal wykonany 
może być ze stali, stali wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej stopów. 
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 Chromowanie dekoracyjne – jest wykonywane na zimno tylko na zawieszkach i jest 
chromowaniem o wysokiej wgłębności. Pokrywany detal może być ze stali, stali 
wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej stopów. 

 Chromowanie techniczne stali, stali wysokostopowej, miedzi i jej stopów – na 
zawieszkach. 

 Miedziowani techniczne i dekoracyjne stali, stali wysokostopowej, aluminium i 
stopów miedzi – na zawieszkach i w bębnach. 

 Srebrzenie techniczne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywany detal może być ze 
stali, stali wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej stopów. 

 Srebrzenie dekoracyjne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywane detale to 
przedmioty codziennego użytku wykonane z różnych metali lub stopy metali. 
Srebrzenia dekoracyjne wykonywane są również w celach renowacyjnych. 

 Fosforanowanie antykorozyjne i przeciwcierne – zawieszkowe i bębnowe. 

 Alodynowanie stopów aluminium. 

 Trawienie i odtłuszczanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym – wykonywane przy 
przygotowywaniu elementów do pokrycia. 

 Obróbka wibrościerna. 

 Cynkowanie stopowe cynk-nikiel ZnNi – na zawieszkach. Można uzyskać 
następujące pasywacje: transparentną (białą) barwę zbliżoną do powłoki cynkowej z 
pasywacją białą oraz grubowarstwową opalizującą TLP. 

Procesy galwaniczne prowadzone są na liniach technologicznych, natomiast obróbka 

wibrościerna prowadzona jest na stanowiskach stacjonarnych. Do prowadzenia obróbki 

wibrościernej w zakładzie jest zainstalowane urządzenie bębnowe do usuwania gradów, 

ostrych krawędzi, tlenków metali, czyli tzw. rdzy oraz do polerowania. Do polerowania i 

szlifowania zainstalowane są w zakładzie również szlifierki i polerki ręczne. 

Dla wyżej wymienionych technologii w zakładzie istnieją następujące linie galwaniczne: 

 linia nr 1 – do cynkowania na zawieszkach, cynkowanie stopowe cynk-nikiel ZnNi na 
zawieszkach, 

 linia nr 2 – do miedziowania, niklowania, chromowania, cynowania na zawieszkach, 

 linia nr 3 – do miedziowania, cynowania i srebrzenia na zawieszkach i w bębnach, 

 linia nr 4 – do cynkowania w bębnach, 

 linia nr 5 – do cynowania na zawieszkach, 

 linia nr 6 – do cynkowania i cynku-niklu na zawieszkach, 

 dwie linie bonderu – do fosforanowania i alodynowania w koszach, na zawieszkach i w 
bębnach, oraz do srebrzenia i cynowania, 

oraz linia mycia i odtłuszczania detali. 
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IV Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, zawierające sprawozdanie 

z działalności. 
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V Opinia i raport biegłego. 
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VI Oświadczenia. 
 

 

Oświadczenie Zarządu Galvo S.A. 

w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2016 rok 

 

Zarząd Galvo S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie 

finansowe za 2016 rok i dane porównywalne za 2015 rok wraz z opinią i raportem z badania 

sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie zarządu z działalności 

Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 

Prezes Zarządu 

Ryszard Szczepaniak 

 

 

Oświadczenie Zarządu Galvo S.A. 

w sprawie biegłego uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych 

 

Zarząd Galvo S.A. oświadcza, że biegły uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania sprawozdania finansowego za okres 2016 roku, został wybrany zgodnie 

z przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 

badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

Prezes Zarządu 

Ryszard Szczepaniak 
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VII Oświadczenie o stosowaniu zasad dobrych praktyk. 
 

Spółka stosowała w roku obrotowym zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w 

dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na New Connect” zawartych w załączniku 

Nr 1 do Uchwały Nr. 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 31.03.2010 r., za wyjątkiem następujących zasad: 

Zasada nr 1 – w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, 

rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad. 

Organizując walne zgromadzenia, GALVO S.A. umożliwiła akcjonariuszom korzystanie z 

tego prawa, jednak żaden z akcjonariuszy nie wyraził tym zainteresowania. W związku z tym 

Spółka zrezygnowała z transmitowania i rejestrowania obrad WZA. Galvo S.A. wyraża wolę 

transmitowania i rejestrowania obrady WZA, jeżeli akcjonariusze będą zainteresowani tą 

formą uczestnictwa w WZA. 

Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na 

www.gpwinfostrefa.pl (obecnie www.infostrefa.com). 

Spółka nie korzystała z tego serwisu. Wszelkie informacje przekazywane są za pomocą 

raportów bieżących i okresowych w systemach EBI i ESPI. Treść raportów jest 

automatycznie publikowana w serwisie infostrefa. 

Zasada nr 9.1 – Emitent nie zamierza podawać wysokości wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej i Zarządu, gdyż członkowie ww. organów Spółki nie wyrażają na to zgody. 

Zasada nr 11 – w 2016 r. nie zorganizowano żadnego publicznie dostępnego spotkania 

Zarządu Galvo S.A. z udziałem Autoryzowanego Doradcy. Odstąpienie od przestrzegania tej 

zasady miało charakter incydentalny i było związane z nikłym zainteresowaniem inwestorów 

tego typu spotkaniem. Spółka zamierza organizować spotkania w miarę wzrostu 

zainteresowania. 

 

VIII Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy. 
 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Invest Concept Sp. z 

o.o. w 2016 roku wyniosło 42.000 zł. 
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IX Dane teleadresowe. 
 

GALVO S.A. 

ul. Aleksandrowska 67/93 

91-205 Łódź 

tel.: +48 42 29 10 210 

fax: +48 42 29 10 214 

www.galvo.pl 

galvo@galvo.com.pl 

NIP: 947-19-37-946 

REGON: 100268969 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi 

XX Wydział Gospodarczy KRS: 0000351543 

Kapitał zakładowy: 400.000 PLN 


