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I List Zarządu do Akcjonariuszy Galvo S.A. 
Łódź, 21 marca 2018 r. 

 
Szanowni Akcjonariusze, 
Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport roczny za 2017 rok, prezentujący wyniki 
osiągnięte przez Galvo S.A. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 10,8 mln zł, strata netto 
wyniosła 24 tys. zł, a EBITDA 979 tys. zł. 
Rok 2017 był kontynuacją trendów, które rozpoczęły się w zeszłym roku, przy nieco lepszej 
koniunkturze. Równocześnie obserwowaliśmy powolny lecz konsekwentny wzrost cen 
surowców oraz nośników energii, oraz skokowy wzrost wynagrodzeń będący odpowiedzią na 
zmieniającą się politykę socjalną w Polsce. Te wszystkie elementy zmuszają nas do 
ostrożnego szacowania kosztów oraz ostrożnego spojrzenia w przyszłość. Koszty 
wynagrodzeń, oraz energii mają charakter stały,  zatem ważnym elementem jest 
zbalansowanie tych dwóch istotnych czynników. Zauważyliśmy zwiększenie zamówień od 
podmiotów zagranicznych, co jest bez wątpienia pozytywnym trendem, ale nie wiemy, czy 
będzie on trwały. 
Jak wspominaliśmy przed rokiem, działalność usługowa jaką prowadzi Galvo SA ma 
charakter służebny i zależy wprost od sytuacji na rynku produkcyjnym w Polsce i Europie. 
Podążamy za zamówieniami z rynków na tym obszarze - zależymy od nich wprost,  zatem 
głównym elementem strategii sprzedażowej jest dywersyfikacja klientów i branż. Staramy się 
maksymalnie dywersyfikować rodzaje produkcji, oraz nie uzależniać od jednej branży. 
Konsekwencją powyższego jest kontynuacja inwestycji, niezbędnych do dalszego 
niezakłóconego działania firmy. 
Kończymy obecnie etap projektowy oczyszczalni ścieków. Ilość rodzajów pokryć oraz 
powstawanie tzw. kompleksów podczas mieszania ścieków zmusza nas do zrewidowania 
technologii oczyszczania. Istotne jest, aby wyróżnić źródła zanieczyszczeń i obrabiać je 
odrębnie. To powoduje wyższą jakość wody ściekowej oddawanej do systemu miejskiego 
oraz obniżenie kosztów oczyszczania. Trzeba zaznaczyć, ze normy cynku, miedzi oraz niklu 
w Łodzi są kilkakrotnie bardziej restrykcyjne niż mówią o tym przepisy krajowe. Dodatkowo 
dotychczasowa oczyszczalnia ma już kilkadziesiąt lat i jest po prostu zużyta, wymaga 
wymiany. Jest to niezbędny element z punktu widzenia dalszego funkcjonowania firmy oraz 
rozbudowy produkcji o nowe procesy. Kontynuujemy także wdrażanie systemu ERP. Pozwoli 
on na skatalogowanie technologii oraz wszelkich procesów istniejących w firmie z 
równoczesna kontrolą ich kosztów. 
W 2017 r. uzyskaliśmy, co niezwykle istotne, certyfikat IATF, będący kontynuacją normy ISO 
TS, będący warunkiem do produkcji dla branży samochodowej. Utrzymujemy także wysoki 
poziom bezpieczeństwa w kontekście dbałości o środowisko, co jest wyrażone utrzymaniem 
normy ISO 14001. Jest to istotny element naszej odpowiedzialności za środowisko 
naturalne. 
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. 

  



Raport roczny za 2017 rok 

4 
 

II Wybrane dane finansowe. 
 

Pozycje 2017 w PLN 2016 w PLN 2017 w EUR 2016 w EUR 
Przychody netto ze sprzedaży 10 822 038,72 10 499 115,11 2 549 541,48 2 399 413,83 
Koszty działalności operacyjnej 10 768 866,51 10 662 331,16 2 537 014,75 2 436 714,39 
Amortyzacja 869 647,39 828 033,21 204 878,41 189 234,46 
Zysk/strata ze sprzedaży 53 172,21 -163 216,05 12 526,73 -37 300,56 
Pozostałe przychody operacyjne 107 986,29 149 080,96 25 440,26 34 070,20 
Pozostałe koszty operacyjne 51 374,86 75 199,42 12 103,30 17 185,69 
Zysk/strata na działalności operacyjnej 
(EBIT) 109 783,64 -89 334,51 25 863,70 -20 416,05 
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 979 431,03 738 698,70 230 742,11 168 818,41 
Przychody finansowe 62 710,98 41 720,09 14 773,95 9 534,50 
Koszty finansowe 116 442,71 108 525,75 27 432,49 24 801,92 
Zysk/strata na działalności gospodarczej 56 051,91 -156 140,17 13 205,15 -35 683,47 
Zysk/strata brutto 56 051,91 -156 140,17 13 205,15 -35 683,47 

Zysk/strata netto -23 566,09 -295 002,17 -5 551,89 -67 418,28 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 994 671,34 1 099 556,84 234 332,54 251 287,07 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 1 696 169,92 -1 158 451,34 399 597,13 -264 746,52 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej -1 563 442,13 37 053,72 -368 328,06 8 468,07 

Przepływy pieniężne netto razem 1 127 399,13 -21 840,78 265 601,60 -4 991,38 

Aktywa razem 11 594 839,63 12 785 033,33 2 779 937,10 2 889 926,16 
Aktywa trwałe 5 719 011,08 9 402 207,88 1 371 169,55 2 125 273,03 
Aktywa obrotowe 5 875 828,55 3 382 825,45 1 408 767,54 764 653,13 
Należności długoterminowe 0,00 3 073 881,75 0,00 694 819,56 
Należności krótkoterminowe 3 657 971,75 1 382 735,46 877 022,17 312 553,22 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 612 514,43 485 115,30 386 610,67 109 655,36 
Kapitał własny 9 142 577,20 9 166 143,29 2 191 991,46 2 071 913,04 
Zobowiązania długoterminowe 164 040,57 270 558,72 39 329,78 61 157,03 
Zobowiązania krótkoterminowe 1 917 317,51 3 083 887,92 459 689,16 697 081,36 
Zysk/Strata netto na jedną akcję -0,01 -0,07 0,00 -0,02 

Wartość księgowa na jedną akcję 2,29 2,29 0,55 0,52 
 

Zastosowane kursy EURO i liczba akcji do przeliczenia danych finansowych: 
    
Rachunek zysków i strat za 2017 r. 4,2447 
Bilans na 31.12.2017 4,1709 
Rachunek zysków i strat za 2016 r. 4,3757 
Bilans na 31.12.2016 4,4240 
Liczba akcji przyjęta do wskaźnika EPS 2015/16: 4 000 000 
  



Raport roczny za 2017 rok 

5 
 

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 2017 rok, zawierające sprawozdanie 
z działalności. 
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V Sprawozdanie biegłego rewidenta. 

  



Raport roczny za 2017 rok 

65 
 

  



Raport roczny za 2017 rok 

66 
 

  



Raport roczny za 2017 rok 

67 
 

  



Raport roczny za 2017 rok 

68 
 

  



Raport roczny za 2017 rok 

69 
 

 

 

 

VI Oświadczenia. 
 

 

Oświadczenie Zarządu Galvo S.A. 

w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2017 rok 

 

Zarząd Galvo S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie 
finansowe za 2017 rok i dane porównywalne za 2016 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 2017 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.com. 

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 2017 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 2017 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 
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