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1. Podstawowe informacje o Spółce 
1.1. Informacje podstawowe 

 

Firma: PYLON S.A. 

Forma Prawna: spółka akcyjna 

Kraj Siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Warszawa 00-844,  ul. Grzybowska  80/82, budynek Kolmex 

Tel./ fax: +48 22 661 57 39 

Fax. +48 22 661 57 30 

Internet: www.pylonaudio.pl 

E-mail: biuro@pylonsa.pl 

relacje.inwestorskie@pylonsa.pl 

KRS: 0000386103 

REGON: 142935769 

NIP: 5272653954 

  

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja: 

 sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych; 

 obudów do głośników. 

Ponadto Emitent jest także producentem opakowań z tektury. Produkcja opakowań z tektury stanowi 

przy tym działalność uzupełniającą w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności Emitenta, 

jakim jest produkcja sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych, a także obudów 

głośnikowych. 

W celu możliwie najskuteczniejszego zdywersyfikowania posiadanej oferty oraz w celu ułatwienia 

potencjalnym odbiorcom dostępu do oferowanych przez siebie produktów, Emitent dystrybuuje: 

1. sprzęt elektroakustyczny poprzez: 

 własny sklep internetowy: www.pylonsklep.pl; 

 uruchamiany pokój odsłuchowy; 

 współpracę z licznymi partnerami handlowymi na terenie Polski, którzy w ramach prowadzonych 

przez siebie sklepów oferują w sprzedaży produkty Emitenta. 

2. opakowania kartonowe we własnym zakresie na podstawie otrzymywanych zleceń od    

           zewnętrznych podmiotów. 

Ponadto Emitent świadczy usługi związane z montażem oraz kontrolą sprzedawanego sprzętu 

elektroakustycznego. Działalność Emitenta skierowana jest do odbiorców detalicznych, a w przypadku 

produkcji opakowań kartonowych oraz obudów do głośników także hurtowych. 
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1.2. Zarząd 

 
W skład Zarządu Emitenta wchodzą 

Mateusz Jujka   Prezes Zarządu 

Jolanta Srebnicka   Wiceprezes Zarządu 

 

1.3. Rada Nadzorcza 

 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

Mikołaj Rubeńczyk   Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Andrzej Budasz   Członek Rady Nadzorczej 

Stanisław Sobczyński   Członek Rady Nadzorczej 

Łukasz Drązikowski   Członek Rady Nadzorczej 

Marzenna Czerwińska  Członek Rady Nadzorczej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 czerwca 2014 przedłużyło mandat członków Rady Nadzorczej. 

 

1.4. Akcjonariat 

 
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco: 

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

 (w proc.) 

Udział w głosach  

(w proc.) 

1.  Przedsiębiorstwo Handlowe 

„Maks” sp. z o.o. 

2.118.706 30,38 30,38 

2.  Mateusz Jujka 1.250.975 17,93 17,93 

3.  Formatpol sp. zo.o. 500.000 7,17 7,17 

4.  Adam Angielczyk 470.000 6,73 6,73 

5.  Pozostali 2.647.665 37.79 37,79 

Razem 6.975.640 100,00 100,00 
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2. Dane finansowe za II kwartał 2014 roku 
2.1  Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym 

informacje o zmianie zasad (polityki) rachunkowości.  

 

Niniejszy raport obejmujący kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe na poziomie jednostkowym 

za drugi kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez 

podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Sprawozdanie finansowe 

zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 

jednolity  Dz. U. z dnia 17 czerwca 2002 r. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie 

finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. 

 
a) Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 

(umorzeniowe). Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są według stawek określonych na podstawie ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 1.000 zł do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w 

miesiącu przyjęcia ich do używania. Wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego 

roku bądź o wartości do 1 000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. 

 

b) Środki trwałe 

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych z tytułu trwałej utraty wartości, w celu 

doprowadzenia wartości księgowej netto aktualizowanych środków trwałych do ich cen sprzedaży netto, dokonuje się z chwilą zaistnienia 

przyczyny uzasadniającej dokonanie takiego odpisu. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek określonych na podstawie 

okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Stawki amortyzacji dla środków trwałych są ustalane indywidualnie zgodnie z ustawą o 

podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości jednostkowej  od 1 000 zł do 3.500 złotych amortyzowane są 

jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania przyjęcia ich do używania. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania nie 

przekraczającym jednego roku bądź o wartości do 1 000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do 

użytkowania. W pozycji środki trwałe w budowie wykazywane są środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego 

środka trwałego. Środki trwałe w budowie wykazywane według ogółu wielkości kosztów związanych bezpośrednio z ich nabyciem lub 

wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do momentu 

przekazania ich do użytkowania. 

 

c) Inwestycje długoterminowe 

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny nabycia, ceny zakupu, wartości godziwej, skorygowanej ceny nabycia bądź ceny 

rynkowej. Rozchód inwestycji długoterminowych wyceniany jest w oparciu o zasadę FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło). 

 

d) Zapasy 

Zapasy wycenia się według cen zakupu, cen nabycia bądź kosztów wytworzenia. Rozchód zapasów w magazynie wyceniany jest w oparciu 

zasadę FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło). 

 

e) Należności 

Należności wykazywane są w kwotach wymagalnych do zapłaty, przy zastosowaniu zasady ostrożności wyceny. Wartość należności 

aktualizowana jest o odpisy aktualizacyjne tworzone w oparciu o analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników oraz przy 

uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. 
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f) Środki pieniężne 

Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych (w kasie i na rachunkach 

bankowych) wycenia się na dzień bilansowy przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty 

przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych. 

 

g) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazane zostały w wysokości faktycznie poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów. 

 

h) Kapitały 

Kapitały własne wykazywane są w wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje. Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej 

w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

 

i) Zobowiązania 

Zobowiązania wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

j) Wynik finansowy 

Wynik finansowy spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi 

przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 

2.2 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

 
Informacje finansowe PYLON S.A. zawarte w niniejszym raporcie obejmują okres drugiego 

kwartału 2014 roku, tj. okres od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, dane finansowe 

narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz dane porównywalne za  analogiczny kwartał roku 

poprzedniego. Zamieszczone w raporcie skrócone dane finansowe wyrażone są w złotych, 

 

2.2.1 Bilans 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Spółki 

  Wyszczególnienie stan na 30.06.2014 stan na 30.06.2013 

A. AKTYWA TRWAŁE 924 446,81 303 716,53 

I. Wartości niematerialne i prawne 187 971,16 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 605 525,65 302 386,53 

III. Należności długoterminowe 0.00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 130 000,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 950,00 1 330,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 2 331 412,18 1 039 875,00 

I. Zapasy 561 180,15 169 716,05 

II. Należności krótkoterminowe 1 258 793,27 550 006,61 

III. Inwestycje krótkoterminowe 381 014,22 208 321,43 
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IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 130 424,54 111 830,91 

   
   AKTYWA RAZEM 3 255 858,99 1 343 591,53 

    
A. KAPITAŁ WŁASNY 1 113 417,17 964 623,07 

I. kapitał podstawowy 697 564,00 515 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał Podstawowy                             0,00 

 

0,00 

III. Akcje własne 0.00 0,00 

IV Kapitał zapasowy 379 367,44 1 360,11 

V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 365 128,00 

VII. Wynik finansowy z lat ubiegłych 0,00 68 864,35 

VIII. Wynik finansowy  36 485,73 14 270,61 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku Obrotowego                                   0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY  2 142 441,82 378 968,46 

I.  Rezerwy na zobowiązania 15 824,00 14 745,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 13 777,12 160 096,95 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 087 656,48 200 964,59 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 25 184,22 3 161,92 

  PASYWA RAZEM 3 255 858,99 1 343 591,53 

dane w PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

na
8 

2.2.3 Rachunek zysków i strat 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki 

 wyszczególnienie 01/04/2014-

30/06/2014 

01/04/2013-

30/06/2013 

01/01/2014-

30/06/2014 

01/01/2013-

30/06/2013 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 

w tym: 348 630,99 361 419,92 743 799,60 686 020,88 

 - od jednostek powiązanych 

  

   

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 
311 448,26 162 346,40 676 256,12 

270 792,84 

II Zmiana stanu produktów  - - - -  

III Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki - - - -  

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 37 182,73 199 073,52 67 543,48 415 228,04 

B Koszty działalności operacyjnej 324 353,84 352 209,69 691 670,97 667 359,78 

I Amortyzacja 32 438,91 13 659,00 46 147,90 25 818,00 

II Zużycie materiałów i energii 145 503,67 71 100,67 352 638,84 132 637,71 

III Usługi obce 38 515,98 49 988,08 79 773,02 91 412,49 

IV Podatki i opłaty, w tym: 6 674,11 850,87 10 214,32 1 458,46 

V Wynagrodzenia 77 354,45 23 359,79 143 076,77 43 106,62 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
4 861,43 368,27 8 272,19 368,27 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 19 005,29 1 122,67 24 688,34 2 882,65 
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VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
0,00 191 760,34 26 859,59 369 675,58 

C Zysk/Strata ze sprzedaży 24 277,15 9 210,23 52 128,63 18 661,10 

D Pozostałe przychody operacyjne 8 263,61 7,90 8 994,21 8,30 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych - - - -  

II Dotacje 8 262,68 

 

8 262,68 -  

III Inne przychody operacyjne 0,93 7,90 731,53 8,30 

E Pozostałe koszty operacyjne 845,58 64,31 1 006,09 632,05 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych  - - - -  

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
- - - -  

III Inne koszty operacyjne 845,58 64,31 1 006,09 632,05 

F Zysk (strata) na działalności operacyjnej 
31 695,18 9 153,82 60 116,75 18 037,35 

G Przychody finansowe 

0,00 0,00 

0,00 

 

0,00 

I Dywidendy i udziały w zyskach - - - - 

II Odsetki - 0,00 - 0,00 

III Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 

IV Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 

V Inne - 0,00 - 0,00 

H Koszty finansowe 8 252,81 138,74 16 518,02 329,74 
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I Odsetki 7 244,30 11,74 11 477,38 11,74 

II Strata ze zbycia inwestycji - - - -  

III Aktualizacja wartości inwestycji - - - -  

IV Inne 1 008,51 127,00 5 040,64 318,00 

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
23 442,37 9 015,08 43 598,73 17 707,61 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

I Zyski nadzwyczajne - - - -  

II Straty nadzwyczajne - - - -  

K Zysk (Strata) brutto 23 442,37 9 015,08 43 598,73 17 707,61 

L Podatek dochodowy  1 516,00 

 

7 113,00 3 437,00 

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) - -489,00 - -  

N Zysk (strata) netto 21 926,37 9 504,08 36 485,73 14 270,61 

dane w PLN 

 

2.2.3 Rachunek przepływów pieniężnych 

L.p. Wyszczególnienie 01/01/2014-

30/06/2014 

01/01/2013-

30/06/2013 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 

21 944,23 16 248,58  

 
I. Zysk (strata) netto 36 485,73 14 270,61 

II. Korekty razem -14 541,50  1 977,97 
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+II) 

21 944,23 16 248,58 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 

-114 542,50 -5 700.00 

I. Wpływy 0.00 0.00 

II. Wydatki  114 542,50 5 700,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I–II) 

-114 542,50 -5 700.00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 

227 107,26 -958,59 

I. Wpływy 488 584,64 0.00 

II. Wydatki 261 477,38 958,59 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I–II) 

227 107,26 -958,59 

D. Przepływy pieniężne netto razem 

(A.III+B.III+C.III) 

134 508,99 9 589,99 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 134 508,99 9 589,99 

F. Środki pieniężne na początek okresu 182 578.33 95 011.26 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 317 087,32 104 601,25 

dane w PLN 
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2.2.4 Rachunek zmian w kapitale własnym 

 Wyszczególnienie 01/04/2014-

30/06/2014 

01/04/2013-

30/06/2013 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 076 931,44 950 352,46 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 1 113 417,17 1 076 931,44 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku 

1 113 417,17 1 076 931,44 

dane w PLN 
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 
 

W II kwartale 2014 roku, Emitent realizował konsekwentnie przyjętą strategię działania, co 

przełożyło się na wyniki finansowe prezentowane w niniejszym raporcie. Emitent kontynuował 

działalność w swoim podstawowym profilu tj. w zakresie produkcji zestawów głośnikowych, obudów oraz 

opakowań kartonowych. Emitent wskazuje na sezonowy charakter rynku audio i tym samym II i III 

kwartał roku zazwyczaj prezentują słabsze wyniki finansowe względem I i IV kwartału.  

Wartość przychodów netto w drugim kwartale bieżącego roku obrotowego wyniosła                   

348 630,99 zł [słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych 

dziewięćdziesiąt dziewięć groszy]. Przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2013 roku wyniosły 

361 419,92 zł [słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 

dziewięćdziesiąt dwa grosze]. 

Jednocześnie Emitent odnotował wzrost zysku netto, który za II kwartał bieżącego roku, który wyniósł  

21 926,37 zł [słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych, 

trzydzieści siedem groszy] w stosunku do kwoty 9 504,08 zł [słownie: dziewięć tysięcy pięćset 

cztery złote , osiem groszy] zysku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego.  

Na wskazane powyżej wyniki miały przede wszystkim wpływ poniższe czynniki: 

1. Sprzedaż produktów wytworzonych przez Emitenta  w II kwartale 2014 roku wyniosła 311 448,26 

zł wobec 162 346,40 złotych w II kwartale roku ubiegłego. Dane te podkreślają produkcyjny 

charakter spółki oraz jej rozwój w tym obszarze działalności. Przekłada się to w istotny  sposób 

na  udział produkcji w przychodach spółki: i tak produkcja w  II kwartale 2014 roku  stanowiła 

90% całości wobec 44% okresu porównawczego - „przychody netto ze sprzedaży produktów” z 

tabeli 2.2.3. Pylon S.A. stabilizuje swoją strukturę przychodową. Jest to bardzo dobra sytuacja; 

 

4. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 

Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie 
 

 Najważniejszym wydarzeniem mającym miejsce w drugim kwartale 2014 roku było podjęcie 

współpracy pomiędzy EBC Incubator Sp. z o.o. a Emitentem w celu realizacji projektu stworzenia zakładu 

produkcyjnego przetworników elektroakustycznych. Przedmiotowy projekt skupia się na dwóch obszarach: 

stworzenie nowoczesnej jednostki badawczo-rozwojowej, wyposażonej w systemy służące do projektowania, 

testowania i przeprowadzania symulacji pracy głośnika dynamicznego. Jednostka badawcza będzie 

wykorzystywała technologię niespotykaną w ogóle w Polsce. Ze zbliżonych systemów korzysta obecnie 253 

jednostek na świecie. Najważniejszym aspektem funkcjonowania firm technologicznych jest ich poziom 
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zaawansowania technologicznego. Sprowadza się to do stworzenia produktu, który będzie przewyższał jakością 

i dostarczaną wartością inne konkurencyjne oferty. Przy braku odpowiedniej technologii, stopniowo traci się 

rynek. Poprzez wdrożenie wysoko zaawansowanej technologii już na etapie procesu oraz stosowanej 

technologii powstały zakład będzie wykazywał się dużą innowacyjnością w skali kraju i świata i będzie mógł 

konkurować z produktami takich firm jak Visaton, Scan-Speak. Każdy głośnik będzie nowym rozwiązaniem 

podlegającym ochronie przemysłowej [między innymi: wzór użytkowy, topografia układu scalonego] w kraju i 

za granicą. Projekt zakłada zabezpieczenie własności przemysłowej spółki przynajmniej na poziomie 

wspólnotowym. Rozpoczęcie projektu nastąpi po ocenie projektu ze strony podmiotu refundującego – PARP. 

Środki którymi dysponuje EBC Incubator Sp. z o.o. pochodzą ze wsparcia POIG 3.1.. Obecnie trwają 

procedury związane z oceną dokonywaną przez PARP. 

Drugim istotnym wydarzeniem wpływającym znacząco na sytuację Emitenta było zwołane 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie, które podjęło decyzję dotyczącą emisji publicznej akcji serii G z 

prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. W upublicznionym Memorandum Informacyjnym 

Emitent wskazał podstawowe cele emisji akcji serii G: 

1. modernizację zakładu produkcji obudów do zestawów głośnikowych, umożliwiającą stosowanie 

różnorodnych materiałów produkcyjnych i wykonywanie śmiałych form przestrzennych obecnie 

technologicznie niedostępnych; 
2. zabezpieczenie aktywów finansowych umożliwiających przyspieszenie realizacji projektu uruchomienia  

produkcji przetworników elektroakustycznych, a także zapewnienie płynności finansowej Spółki w 

okresie intensywnej realizacji projektu uruchomiania produkcji przetworników elektroakustycznych w 

oparciu o współpracę Emitenta ze spółką EBC Incubator sp. z o.o.; 

3. przygotowanie projektów zmierzających do unowocześnienia i konsolidacji produkcji. Zarząd dąży aby 

wszystkie elementy składowe zestawów głośnikowych (projekt, obudowy do głośników, przetworniki 

elektroakustyczne, zwrotnice) były dostosowane do zakładanego poziomu technologicznego.  

Zgodnie z treścią raportu EBI nr 38/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku objęcie akcji serii G wyniosło 6.617.054 

[słownie: sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery] akcji co stanowi objęcie 95% 

zakładanej emisji.  

 

 W drugim kwartale 2014 Emitent zawarł dwa istotne porozumienia, które będą miał znaczący wpływ 

na realizowane przez Spółkę wyniki finansowe: 

1. Podpisanie porozumienia przez Pylon S.A. z firmą K-Consult Sp. z o.o.. K-Consult jest 

czołowym dystrybutorem akcesoriów do elektroniki użytkowej. Firma K-Consult to wyłączny 

dystrybutor na polskim rynku szeregu światowych marek akcesoriów między innymi Case Logic, 

Sigma, Cellular Line. Wśród odbiorców produktów dystrybuowanych przez firmę K- Consult Sp. 

z o.o. znajdują się wszystkie liczące się sieci handlowe z elektroniką użytkową m.in. Media Markt, 

Saturn, Media Expert, Auchan, Carrefour. Intencyjne porozumienie o współpracy, podpisane 

przez Pylon S.A. i firmę K-Consult dotyczy uruchomienia w zakładzie PYLON S.A. produkcji 

kompletnych zestawów głośnikowych dla marki Unitra, której reaktywacja produkcji i sprzedaży 
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produktów została oficjalnie ogłoszona 22 maja br. podczas konferencji prasowej w siedzibie 

firmy Unitra (ul. Nowogrodzka 50, Warszawa). Pojawienie się prototypów produktów planowane 

jest do końca bieżącego roku. Data wprowadzenia na rynek pozostaje do określenia w ramach 

przyszłej umowy.  

2. Otrzymanie od EURO RTV AGD oferty współpracy przy opracowaniu i wdrożeniu nowej (co 

do formy, sposobu prezentacji oraz oddziaływania) oferty produktowej w segmencie audio opartej 

o zestawy głośnikowe produkowane przez Pylon S.A. adresowanej do stargetowanej grupy 

klientów sieci. W wyniku rozmów prowadzonych z Euro net Sp. z o.o. reprezentującą sieć 

sprzedaży EURO RTV AGD nastąpiło uszczegółowienie przedmiotowe oferty produktowej 

Pylon S.A. adresowanej do klientów sieci handlowej. Zarząd Emitenta wskazuje, że istotnym 

czynnikiem implikującym przystąpienie do współpracy stała się (jest) ocena i zainteresowanie 

produktami marki Pylon Audio ze strony klientów sieci EURO RTV AGD. W chwili obecnej 

strony uzgadniają szczegółowe zapisy umowy. 

  

5. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu 

objętego raportem kwartalnym 
 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent nie tworzył grupy 

kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. 

 

6. Informacja dotycząca liczy osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na 

pełne etaty 
  

Na dzień 30 czerwca 2014 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne 

etaty wynosiła 11. 

 

7. Oświadczenie Emitenta 
 

Zarząd PYLON S.A oświadcza , że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne skrócone sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości 

oraz odzwierciedlają rzetelny obraz sytuacji finansowej Emitenta. 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 


