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I List Zarządu do Akcjonariuszy 
Łódź, 20 marca 2020 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Rok 2019 był kolejnym wzrostowym rokiem dla Galvo SA, zarówno jeśli chodzi o przychody jak i zysk. 

Pomimo ogromnych utrudnień, związanych ze wzrostem cen, udało nam się utrzymać dobre relacje z 

przedsiębiorstwami z zagranicy, które są głównymi odbiorcami naszej produkcji. Wysoka jakość usług 

oraz kompetencje naszych pracowników są główną przyczyną stabilnej sytuacji firmy w roku 2019.  

Dodatkowo dokonaliśmy szeregu zmian w polityce cenowej oraz wprowadzamy nieustannie zmiany w 

procesie produkcyjnym dla oszczędności i zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego.  

Realizowaliśmy, ogromną w skali firmy, inwestycję w oczyszczalnię ścieków. Nie można było dłużej 

odwlekać tej inwestycji, pomimo czytelnych dla zarządu symptomów zbliżającego się kryzysu. W roku 

2019 dokonaliśmy dużej inwestycji na poziomie prac budowlanych dostosowujących budynek do 

wymagań nowej infrastruktury oczyszczalni. Wszystkie prace dzięki dobrej gospodarce wykonaliśmy z 

bieżących przychodów firmy nie osłabiając jej zasadniczej kondycji finansowej. Zmodernizowaliśmy, 

rozbudowaliśmy i unowocześniliśmy część budynku, wygenerowaliśmy nowy środek trwały dla Galvo 

SA. Na same urządzenia został zaciągnięty kredyt zabezpieczony kaucją gwarancyjną w wysokości 1 

mln PLN, oraz zastawem rejestrowym na nowo powstającej infrastrukturze. Zdecydowaliśmy się na to 

rozwiązanie po to, by z jednej strony przytrzymać gotówkę w przypadku pozytywnego rozwoju firmy i 

możliwości spłaty kredytu zaś z drugiej kaucja pozwoli w razie problemów znacząco obniżyć saldo 

finansowania oczyszczalni. Dodatkowo, firma posiada lokatę bankową oraz udzieliła pożyczki 

wiarygodnemu podmiotowi na warunkach korzystniejszych od lokaty w banku. Na koniec czerwca cała 

inwestycja powinna być zakończona wraz z implementacja innowacyjnych metod rozbijania 

kompleksów oraz oczyszczania z metali ciężkich. Jest to bardzo nowoczesna instalacja gwarantująca 

wysoki poziom środowiskowej odpowiedzialności spółki Galvo. Nowa oczyszczalnia daje także 

możliwość rozszerzania produkcji i możliwość oczyszczenia większego ładunku odpadów w 

przypadku dalszego rozwoju firmy o kolejne linie produkcyjne co jest także istotnym elementem w 

planach zarządu. Prowadzone są rozmowy z podmiotami głównie z Niemiec i Szwajcarii 

zainteresowanymi lokowaniem produkcji w naszej firmie.  

Niestety, koniec roku 2019 przyniósł niepokojące informacje o nowej chorobie występującej w Chinach 

i mogącej rozprzestrzeniać się na cały świat. Był to kompletnie niespodziewany czynnik, który w 

dalszej kolejności jest przyczyną rodzącego się kryzysu w gospodarce światowej. Reagujemy na 

bieżąco. Dokonaliśmy zmian organizacyjnych w pracy pracowników produkcji tak aby zminimalizować 

ryzyko zamknięcia zakładu z powodu wystąpienia wirusa u któregoś z pracowników. Wprowadzone są 

cztery zmiany w układzie dwunastogodzinnym w układzie wymiennym tydzień pracy – tydzień 

odpoczynku. Podobnie pracuje biuro. Zarząd dołoży wszelkiej staranności aby firma przetrwała ten 

trudny okres oraz moment po zakończeniu zakażenia.  

 

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. 

 

 

Ryszard Szczepaniak 

Prezes Zarząd Galvo S.A. 
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II Wybrane dane finansowe 
 

Pozycje 2019 w PLN 2018 w PLN 2019 w EUR 2018 w EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 12 175 181,59 11 473 583,00 2 832 227,97 2 692 254,97 

Koszty działalności operacyjnej 11 644 233,02 11 549 943,29 2 708 717,09 2 710 172,77 

Amortyzacja 865 705,02 880 434,45 201 382,95 206 592,31 

Zysk/strata ze sprzedaży 530 948,57 -76 360,29 123 510,88 -17 917,80 

Pozostałe przychody operacyjne 30 266,21 110 033,19 7 040,62 25 819,08 

Pozostałe koszty operacyjne 89 103,87 30 833,72 20 727,61 7 235,08 
Zysk/strata na działalności operacyjnej 
(EBIT) 472 110,91 2 839,18 109 823,88 666,21 

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 1 337 815,93 883 273,63 311 206,83 207 258,52 

Przychody finansowe 97 807,40 64 636,66 22 752,26 15 166,87 

Koszty finansowe 90 442,64 75 471,78 21 039,04 17 709,31 

Zysk/strata na działalności gospodarczej 479 475,67 -7 995,94 111 537,10 -1 876,23 

Zysk/strata brutto 479 475,67 -7 995,94 111 537,10 -1 876,23 

Zysk/strata netto 406 417,67 -117 914,94 94 542,12 -27 668,52 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 543 102,25 776 270,72 126 338,11 182 150,48 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -5 101 300,45 2 016 005,93 -1 186 680,11 473 052,05 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 731 073,91 230 742,69 170 064,65 54 143,34 

Przepływy pieniężne netto razem -3 827 124,29 3 023 019,34 -890 277,35 709 345,88 

Aktywa razem 13 764 522,98 12 516 505,39 3 232 246,80 2 910 815,21 

Aktywa trwałe 8 739 213,13 5 551 129,38 2 052 181,08 1 290 960,32 

Aktywa obrotowe 5 025 309,85 6 965 376,01 1 180 065,72 1 619 854,89 

Należności długoterminowe 1 000 000,00 0,00 234 824,47 0,00 

Należności krótkoterminowe 1 654 365,19 1 736 893,89 388 485,43 403 928,81 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 808 409,48 4 635 533,77 189 834,33 1 078 031,11 

Kapitał własny 9 431 079,93 9 024 662,26 2 214 648,33 2 098 758,67 

Zobowiązania długoterminowe 231 375,65 269 015,98 54 332,66 62 561,86 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 513 281,30 2 739 979,35 825 004,41 637 204,50 

Zysk/Strata netto na jedną akcję 0,10 -0,03 0,02 -0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję 2,36 2,26 0,55 0,52 

 

Zastosowane kursy EURO i liczba akcji do przeliczenia danych finansowych: 
 

    
   

Rachunek zysków i strat za 2019 r. 4,2988 
   Bilans na 31.12.2019 4,2585 
   Rachunek zysków i strat za 2018 r. 4,2617 
   

Bilans na 31.12.2018 4,3000 
   

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

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 z działalności 
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V Sprawozdanie finansowe 
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VI Sprawozdanie biegłego rewidenta 
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VII 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 2019 rok i dane porównywalne za 2018 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 2019 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 

  



Raport roczny za 2019 rok 

58 
 

VIII 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 2019 r. nie zorganizowano żadnego publicznie dostępnego spotkania 

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

zasady jest związane z nikłym zainteresowaniem inwestorów tego typu spotkaniem. Spółka 

zamierza organizować spotkania w miarę wzrostu zainteresowania. 

 

IX Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 
 

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

o.o. w 2019 roku wyniosło 42.000 zł. 
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X 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 


