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Podsumowanie I kwartału 2017 roku  

 
Tabela numer 1 – dane porównawcze w ujęciu kwartalnym 

 

 

Wykres numer 1 – sprzedaż zestawów głośnikowych /kwartał do kwartału/
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Wykres numer 2 – przychody ze sprzedaży produktów własnych /kwartał do kwartału/ 
(dane w PLN) 
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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: Siedziba Zarządu Pylon S.A.: Warszawa 00-844,  ul. Grzybowska  

80/82 lok. 716, budynek Kolmex. 

Oddział Pylon S.A. zakład produkcyjny: Jarocin 63-200, ul. 

Wrocławska 77. 

Tel./ fax: Zakład produkcyjny/Biuro handlowe: +48 514 874 591 

Siedziba Zarządu Pylon S.A.: +48 22 451 02 06 
Fax.  

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: 

http://www.pylonaudio.pl/diamond-28-pylon-audio; 

 obudów do głośników; 

 posiada udziały w Pylon Sp. z o.o. - producent przetworników elektroakustycznych sygnowanych 

marką Pylon Audio. 

 

W celu możliwie najskuteczniejszego zdywersyfikowania posiadanej oferty oraz ułatwienia potencjalnym 

odbiorcom dostępu do oferowanych przez siebie produktów, Emitent dystrybuuje sprzęt 

elektroakustyczny poprzez: 

1. współpracę z licznymi partnerami handlowymi na terenie Polski a od 2016 również Europy i Azji, 

którzy w ramach prowadzonych przez siebie sklepów oferują w sprzedaży produkty Emitenta:  
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http://www.pylonaudio.pl/gdzie-kupic 

2. własny sklep internetowy: 

http://www.pylonaudio.pl/sklep-on-line 

3. pokój odsłuchowy (zlokalizowany przy zakładzie produkcyjnym) 
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1.2. Zarząd 
W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

 

Mateusz Jujka   Prezes Zarządu 

Mikołaj Rubeńczyk   Wiceprezes Zarządu 

 

1.3. Rada Nadzorcza 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

 

Jolanta Srebnicka   Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Andrzej Budasz   Członek Rady Nadzorczej 

Stanisław Sobczyński   Członek Rady Nadzorczej 

Anna Imra Sabbatini   Członek Rady Nadzorczej 

Marzenna Czerwińska  Członek 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. 

2.837.889 18,80% 18,80% 

2.  Mateusz Jujka 1.160.975 7,7% 7,7% 

3.  Formatpol Sp. z o.o. 1.900.000 12,59% 12,59% 

4.   Rymaszewski Asset Ltd. 1.911.540 12,7% 12,7% 

5.  Pozostali 7.282.290 48,25% 48,25% 

Razem 15.092.694 100 100 

Dane nie uwzględniają emisji akcji serii H – w trakcie rejestracji, spór sądowy. 
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2. Dane finansowe za I kwartał 2017 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 pierwszy kwartał 2017 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 pierwszego 

kwartału 2017 roku, tj. okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 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 31.03.2017 stan na 31.03.2016 

A, AKTYWA TRWAŁE 5 847 366,91 zł 5 171 756,19 

I. Wartości niematerialne i prawne 429 231,23 zł 289 681,57 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 215 998,40 zł 3 550 872,62 

III. Należności długoterminowe 1 736,28 zł 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 1 177 833,00 zł 1 290 613,00 

V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
22 568,00 zł 40 589,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 3 194 947,18 zł 
2 330 165,59 

I. Zapasy 767 483,57 zł 736 878,86 
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II. Należności krótkoterminowe 1 842 572,98 zł 873 190,35 

III. Inwestycje krótkoterminowe 238 157,57 zł 279 808,73 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
346 733,06 zł 440 287,65 

  AKTYWA RAZEM 9 042 314,09 zł 7 501 921,78 

A. KAPITAŁ WŁASNY 2 648 333,88 zł 2 782 917,69 

I. kapitał podstawowy            1 509 269,40 

zł              1 509 269,40 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 zł 0,00 zł 

III. Akcje własne 0,00 zł 0,00 zł 

IV Kapitał zapasowy 1 116 428,74 zł 1 206 116,77 

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

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 zł 0,00 zł 

VII. Wynik finansowy z lat ubiegłych 84 542,68 zł 60 873,37 

VIII. Wynik finansowy  -61 906,94 zł 6 658,15 

IX.  0,00 zł 0,00 zł 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY  6 393 980,21 zł 
4 719 004,09 

I.  Rezerwy na zobowiązania 79 795,00 zł 91 988,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 1 646 310,67 zł 1 679 205,77 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 351 276,72 zł 2 692 180,74 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 316 597,82 zł 255 629,58 

  PASYWA RAZEM 9 042 314,09 zł 
7 501 921,78 

dane w PLN 
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1.2.3 Rachunek zysków i strat 

Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki 

 Wyszczególnienie 01/01/2017-

31/03/2017 

01/01/2016-

31/03/2016 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi, w tym: 967 100,64 zł 915 946,56 

 - od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 

własnych 936 376,54 zł 872 674,55 

II Zmiana stanu produktów  0,00 zł 0,00 zł 

III Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 0,00 zł 0,00 zł 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 30 724,10 zł 
43 272,01 

B Koszty działalności operacyjnej 1 021 862,54 zł 997 579,53 

I Amortyzacja 114 366,82 zł 60 981,05 zł 

II Zużycie materiałów i energii 595 230,73 zł 534 502,17 zł 

III Usługi obce 100 885,65 zł 117 339,34 zł 

IV Podatki i opłaty 10 259,19 zł 3 403,86 zł 

V Wynagrodzenia 144 163,50 zł 113 412,32 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 25 805,54 zł 19 275,98 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 15 608,90 zł 125 661,16 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 542,21 zł 23 003,65 

C Zysk/Strata ze sprzedaży -54 761,90 zł -81 632,97 

D Pozostałe przychody operacyjne 27 488,69 zł 110 486,01 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 0,00 zł 0,00 

II Dotacje 27 487,68 zł 110 484,90 

III Inne przychody operacyjne 1,01 zł 1,11 

E Pozostałe koszty operacyjne 571,10 zł 141,23 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych  0,00 zł 0,00 zł 
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II Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł 

III Inne koszty operacyjne 571,10 zł 141,23 

F Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27 844,31 zł 
28 711,81 

G Przychody finansowe 424,25 zł 225,93 

I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 zł 0,00 zł 

II Odsetki 0,00 zł 0,00 zł 

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł 

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł 

V Inne 424,25 zł 0,00 zł 

H Koszty finansowe 34 486,88 zł 19 800,59 

I Odsetki 32 558,39 zł 6 183,07 

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł 

III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł 

IV Inne 1 928,49 zł 13 617,52  

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej -61 906,94 zł 
9 137,15 

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

I Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł 

II Straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł 

K Zysk (Strata) brutto -61 906,94 zł 9 137,15  

L Podatek dochodowy  0,00 zł 2 479,00  

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 0,00 zł 0,00 zł 

N Zysk (strata) netto -61 906,94 zł 6 658,15 

dane w PLN 
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2.2.3 Rachunek przepływów pieniężnych 

L.p. Wyszczególnienie Na 31.03.2017 Na 31.03.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 88 170,03  1 239 672,85  

I. Zysk (strata) netto -61 906,94  6 658,15  

II. Korekty razem 150 076,97  1 233 014,70  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+II) 88 170,03  1 239 672,85  

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej -50 776,01  -3 010 358,95  

I. Wpływy 0,00  58 600,00  

II. Wydatki 50 776,01  3 068 958,95  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I–II) -50 776,01  -3 010 358,95  

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej -26 295,72  1 759 126,75  

I. Wpływy 47 690,00  1 655 666,88  

II. Wydatki 73 985,72  -103 459,87  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I–II) -26 295,72  1 759 126,75  

D. Przepływy pieniężne netto razem 

(A.III+B.III+C.III) 11 098,30  -11 559,35  

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 11 098,30  11 559,35  

F. Środki pieniężne na początek okresu 180 846,59  65 085,40  

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 191 944,89  53 526,05  

2.2.4 Rachunek zmian w kapitale własnym 

Lp. Wyszczególnienie 01/01/2017-

31/12/2017 

01/01/2016-

31/12/2016 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 710 240,82 2 776 259,54  

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2 648 333,88 2 782 917,69  

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku 

2 648 333,88 2 782 917,69 

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

osiągnięte wyniki finansowe 

 
 Zarząd wskazuje że w nadchodzących okresach wartość amortyzacji będzie się stale zwiększała co 

będzie miało wpływ na  wynik netto z działalności gospodarczej. Bardziej adekwatny jest wskaźnik 

EBITDA, uwzględniający wpływ amortyzacji na wynik finansowy. W takim ujęciu, zysk z działalności 

gospodarczej w minionym okresie wyniósłby 59.604,92 złotych.  

  

 Zarząd wskazuje że jest w trakcie realizacji projektu badawczo-rozwojego o wartości ponad 

8.000.000,00 złotych który w większości jest przeznaczony na zakup środków trwałych a one podlegają 

zgodnie z przepisami księgowymi pod amortyzację.  

 

 Zarząd Emitenta utrzymuje koszty podstawowe w stabilnych parametrach mimo zwiększonej 

produkcji. Celami Zarządu jest rozwój automatyzacji produkcji która ma przyczynić się do zwiększonej 

efektywności produkcyjnej, utrzymania w stabilnych ramach zatrudnienia.  

 

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 

 

Styczeń 
Emitent informował w styczniu o złożeniu przez RTV Euro AGD zamówienia na zestawy głośnikowe 

linii Coral. Zamówienie zostało zdane do RTV Euro AGD w lutym 2017 roku. Dedykowany zestaw 

głośnikowy zostanie skierowany między innymi bezpośrednio do stacjonarnych sklepów sieci RTV Euro 

AGD.  

Linia Coral uzyskała pierwszą recenzję i wyróżnienie: 

https://www.stereolife.pl/archiwum/testy-lista/kolumny-i-glosniki-lista/3132-pylon-audio-coral-25  
 

Poniżej treść pierwszego raportu informującego o zwiększeniu zakresu współpracy:  

 

Sieć sprzedaży detalicznej RTV Euro AGD jest jednym z kluczowych dla Emitenta - pod względem skali i 

zasięgu działania - partnerów handlowych, z którym Emitent współpracuje nieprzerwanie od 2014 roku. 

Na przestrzeni minionych dwóch lat poziom sprzedaży produktów Pylon Audio poprzez kanały 

sprzedażowe Partnera stale się zwiększał. Zważywszy na satysfakcjonujące wyniki, profesjonalną opiekę 

posprzedażową, jak i potencjał obecnej i przyszłej współpracy, Strony porozumiały się co do rozszerzenia 
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współpracy handlowej, m.in. w zakresie zwiększenia wolumenu oferowanych przez RTV Euro AGD 

zestawów głośnikowych marki Pylon Audio. 

 

 

Porozumienie zakłada również zaprojektowanie, produkcję i wdrożenie nowej linii produktowej Emitenta, 

skierowanego do wyłącznej sprzedaży w sieci RTV Euro AGD. Emitent zobowiązał się do przygotowania 

systemu stereo (2.0), który zostanie następnie rozbudowany do systemu kina domowego (5.0). 

Zastosowane głośniki będą opracowane przez spółkę powiązaną z Emitentem - Pylon Sp. z o.o., pod 

jednoczesnym nadzorem merytorycznym i technicznym oraz założeniami biznesowymi i dodatkowymi 

wytycznymi Emitenta, niezbędnymi dla jak najlepszej realizacji warunków porozumienia z RTV Euro 

AGD. 

 

Luty 
Emitent informował o podpisaniu 13.02.2017 umowy z Ministerm Rozwoju i Finansów w sprawie 

dofinansowania na rzecz stworzenia centrum badawczo-rozwojowego w ramach Działania 2.1: "Wsparcie 

inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.  

 

Zgodnie z raportem MAR 14/2016 z dnia 10.10.2016: 

 

Wartość całego projektu:  

8.356.620,00 brutto (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia 

złotych) z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 6.666.000,00 netto (sześć milionów sześćset sześdziesiąt 

sześć tysięcy złotych). 

 

 

Kwota refundowana:  

4.466.200,00 netto (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych).  

 

Projekt zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego głośników i obudów głośnikowych o nowe 

centrum badawczo-rozwojowe. Na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego zostanie zakupiona 

nieruchomość zlokalizowana w województwie podlaskim (maksymalna wartość do 10% wydatków 

kwalifikowanych). 

 

Realizacji projektu wynika bezpośrednio ze zidentyfikowanego przez Pylon S.A. zapotrzebowania rynku 

na innowacyjne produkty audio (planowane do wdrożenia po ukończeniu inwestycji) oraz nawiązuje do 

bogatego doświadczenia branżowego Emitenta. Uzyskanie wsparcia w ramach programu umożliwi 

utworzenie infrastruktury potrzebnej do przeprowadzenia przez Wnioskodawcę zaplanowanych prac 
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badawczo-rozwojowych oraz efektywne przygotowanie Wnioskodawcy do wdrożenia jej rezultatów.  

 

Osiągając efekt końcowy projektu, Spółka uzyska możliwości kreowania nowej jakości sprzętu audio. 

Najważniejszymi efektami projektu będzie wzrost konkurencyjności Pylon S.A. w efekcie opracowania i 

wdrożenia na rynek nowego produktu, opartego na wynikach prac badawczych. Należy wyraźnie 

podkreślić, iż dzięki wdrożeniu celu projektu, Pylon S.A. stanie się pierwszą i tym samym jedyną firmą w 

Polsce, oferującą tego typu produkt. Otworzy to również drogę do intensywniejszej internacjonalizacji 

działalności firmy. 

 

Uzyskane wsparcie jest naturalnym krokiem rozwoju spółki. Pylon S.A. w ostatnich latach stale 

rozbudowywał swoją bazę produkcyjną. Obecny projekt stwarza bazę badawczo-rozwojową.  

 

Marzec 
Postanowieniem z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wpisu emisji akcji serii H referendarza sądowego 

Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, działając na podstawie wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 

złożonego przez Emitenta złożonego w Sądzie w dniu 28 grudnia 2016 roku, odmówiono wpisu zmiany 

danych Emitenta do rejestru przedsiębiorców. 

 

Sąd stwierdził, że umowy objęte wnioskiem, zostały zawarte z naruszeniem art. 379 §1 k.s.h. i wobec tego, 

wbrew złożonemu wraz z wnioskiem oświadczeniu Zarządu Pylon S.A., że wkłady na akcje serii H zostały 

w pełni wniesione, nie doszło do skutecznego wniesienia wkładów. 

 

 

Ponadto Sąd stwierdził, że Emitent nie wykonał wezwania Sądu z dnia 20 stycznia 2017 roku do złożenia 

oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii memorandum informacyjnego (zdaniem Sądu dokument ten 

został ponownie złożony przez Emitenta w formie nieautoryzowanej fotokopii). 

 

W związku z powyższym Sąd postanowił odmówić wpisu. 

 

Zarząd Spółki nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu zawartym w przedmiotowym postanowieniu Emitent 

podjął decyzję o zaskarżeniu przedmiotowego orzeczenia referendarza sądowego (skarga została złożona 

w Sądzie dnia 24 marca 2017 roku przez pełnomocnika Emitenta). 

 

Emitent wskazuje, że złożył do Sądu wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do zgłoszenia 

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H przeprowadzoną w ramach oferty 

zamkniętej oraz, wykonał zobowiązanie dostarczając Sądowi wszystkie dokumenty w wymagane przez Sąd 
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- Sąd wezwał Emitenta do złożenia memorandum informacyjnego w oryginale lub kopii urzędowo 

poświadczonej, wszystkich formularzy zapisu w oryginale lub formie kopii urzędowo poświadczonej, 

wszystkich umów potrącenia wierzytelności w oryginale lub formie kopii urzędowo poświadczonej, 

wszystkich umów, z których wynikała posiadana przez subskrybentów wierzytelność wobec Spółki w 

oryginale lub formie kopii urzędowo poświadczonej. Emitent wskazuje, że umowy, co do których Sąd 

wniósł zastrzeżenia związane z naruszeniem art 379 k.s.h. były sanowane przez Radę Nadzorczą Emitenta. 

zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego dopuszczającą sanowanie umowy zawartej z naruszeniem 

art. 379 k.s.h. pomiędzy spółką a jej członkami zarządu poprzez potwierdzenie jej przez walne 

zgromadzenie czy też radę nadzorczą przy zastosowaniu analogii z art. 103 k.c.. Zdaniem Emitenta Sąd 

powinien zgodnie z treścią art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze 

Sądowym wezwać Spółkę do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu – w szczególności gdy wymaga 

tego rozpoznanie wniosku, tj. poprzez przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających 

ważność przedmiotowych umów. 

 

W nawiązaniu natomiast do twierdzenia Sądu jakoby jeden z załączników do wniosku o zmianę danych 

podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, tj. memorandum informacyjne zostało złożone przez Emitenta w 

formie nieautoryzowanej fotokopii, a nie w oryginale czy też urzędowo poświadczonej kopii Zarząd 

Emitenta wskazuje, iż w odpowiedzi na postanowienie Sądu z dnia 20 stycznia 2017 roku Emitent 

przedłożył oryginał memorandum informacyjnego. 

 

 

Podsumowanie podjętych działań produktowych w I kwartale 2017 roku: 
Styczeń 2017 

 

1. Pylon Audio EMERALD „Touched by High Fidelity”AUDIO TOUR DE POLOGNE 2017 

Kolumny Emerald: 

Przygotowane wspólnie przez Emitenta oraz magazyn „High Fidelity” kolumny 

EMERALD HF miały na celu pokazanie możliwości technicznych i technologicznych marki 

Pylon Audio, która specjalnie dla tych kolumn zaprojektowała głośniki nisko-średniotonowe, ale 

przede wszystkim zademonstrowanie czytelnikom „High Fidelity” cech, które dla redaktora 

naczelnego, Wojciech Pacuły, są istotne przy ocenie produktów audio. 

Wszyscy zainteresowani mogli je obejrzeć i posłuchać, jak grają w czasie wystawy Audio 

Video Show 2016 w Warszawie, jednak premierę miały kilka dni wcześniej, 31 października w 

krakowskim salonie Audiotrendt. Wojciech Pacuła poprowadził wówczas warsztaty, w czasie 

których opowiedział o powstaniu kolumn, wskazał cechy, którymi się miały charakteryzować, a 

przede wszystkim zaprezentował nagrania, mówiąc przy tym o ich cechach, brzmieniu oraz 
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historii powstania. W przygotowaniu pokazu pomogły firmy Audio Punkt i Artur Mierzwiak, 

który przywiózł ze sobą elektronikę firmy Soul Note, a także firma Fezz Audio, która zapewniła 

wzmacniacz lampowy swojej produkcji. 

Spotkanie to zaowocowało wieloma mailami do firmy Pylon Audio i do redakcji „High 

Fidelity”, w których melomani żałowali, że nie mogli na tym pokazie być obecni. Dlatego też 

Pylon i HF zdecydowały wspólnie o tym, że należy pokazać te kolumny jak najszerszej grupie 

melomanów i fanów dobrego dźwięku. Przygotowały więc cztery prezentacje, które będą miały 

miejsce w 2017 roku, pod wspólną nazwą Audio Tour de Pologne 2017. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w gdańskim salonie Premium Sound: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398658420197820&id=2985150235455

04 

https://www.facebook.com/pg/hdopinie/photos/?tab=album&album_id=1233954753357093 

http://highfidelity.pl/news/touched-by-high-fidelity-pylon-audio-emerald/ 

 

Harmonogram zaplanowanych spotkań 

• 8 kwietnia 2017 – Łódź – Q21 http://www.q21.pl/, 

• 26 sierpnia 2017 – Warszawa – Audiopunkt http://www.audiopunkt.com.pl/, 

• 21 października 2017 – Poznań – Audiostrefa http://www.audiostrefa.pl/, 

• 9 grudnia 2017 – Jarocin – zakład produkcyjny Pylon Audio http://www.pylonaudio.pl/  

 

 

 
 

2. Sapphire 25 - test Haute Fidélité 

Prosto z Francji "BEST BUY" od magazynu Haute Fidélité dla Sapphire 25. Jest nam niezmiernie 

miło poinformować o otrzymaniu prestiżowego wyróżnienia "BEST BUY" od magazynu 

HAUTE Fidélité! Poniżej umieszczam przetłumaczoną "konkluzję" autora z przeprowadzonego 

testu: "(...)Konkluzja: Sapphire 25 to kolumny o bardzo dobrej jakości. Ewentualną pomyłką 

kupca zachęconego niewiarygodnie atrakcyjną ceną, mogłoby być uznanie ich za tanie w 

rozumieniu kompromisu „jakości”. Jest to całkowitą nieprawdą! Doskonałe wykonanie, wysokiej 

jakości komponenty sprawiły, że Sapphire 25 zabrzmiały dla nas nieoczekiwanie! Za podaną cenę 

to co otrzymujecie jest bliskie cudu! Dominique Mafrand (...)"  
Poniżej link na podstronę z informacją:  

https://www.facebook.com/pg/Pylon-Audio-

298515023545504/photos/?tab=album&album_id=1391006100963052 
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Luty 2017 

1. Opal Monitor - "BEST PRODUCT 2016" przyznaną przez magazyn HighFidelity.pl. 
Nagroda Roku magazynu "High Fidelity" jest wyjątkowym wyróżnieniem w branży audio. 

Otrzymują ją jedynie nieliczne produkty, które swoim kunsztem w rzemiośle ujęły serca 

oceniających. W imieniu całego zespołu Pylon dziękujemy za tak wielkie wyróżnienie jednego z 

naszych produktów. Otrzymana nagroda jest zarówno potwierdzeniem naszych starań, jak i 

stanowi motywację do dalszej pracy abyśmy mogli tworzyć kolejne, równie dobre zestawy 

głośnikowe. 

 

2. Linia Sapphire – kino domowe 5.0 
Pragniemy Państwa poinformować o wdrożeniu do ciągłej sprzedaży kolumny centralnej oraz 

efektowych w linii Sapphire.  

https://www.facebook.com/pg/Pylon-Audio-

298515023545504/photos/?tab=album&album_id=1416484925081836 

 

3. Linia stolików audio – ELEGANCE 
Pragniemy poinformować o zakończeniu badań/pomiarów linii stolików audio Elegance. Nasi 

inżynierowie przekazali ostateczne projekty do działu obróbki mechanicznej, w celu rozpoczęcia 

produkcji ożebrowania w/w konstrukcji.W pierwszej kolejności stoliki Elegance będą oferowane 

jako 3 modele (Elegance T1, Elegance T2, Elegance T3), z możliwością rozbudowy o kolejne 

moduły. Blaty stolików przewidziane są w dwóch szerokościach, wykończone według 

preferencji Klienta. Linia stolików audio Elegance sygnowana marką Pylon trafi do oferty 

produktowej na przełomie miesiąca kwiecień/maj 2017r. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1418375448226117.1073741933.29851502354550

4&type=3 

 

Marzec 2017 

Kolumny Opal 23 – wyróżnienie test AudioMuzo Fans. 

Kolumny Opal 23 wyróżnione przez AudioMuzo Fans: 

Fragment recenzji:  

„Model, który otrzymaliśmy na testy miał front pokryty czarnym lakierem o wysokim połysku. 

Doszukiwaliśmy się jakichkolwiek niedociągnięć, nie udało się. Lakier jest naprawdę bardzo 

dobrze położony, duży bagaż doświadczenia jarocińskiej firmy w tworzeniu obudów jest 

widoczny gołym okiem. To samo tyczy się forniru. Dąb pokryty lakierem bezbarwnym w postaci 
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25%HG, bardzo ładnie się prezentuje, struktura drewna została zachowana, co daje się odczuć 

pod palcami. W takim stanie produkt prezentuje się naprawdę dobrze. (...)" "(...)Pierwsze, co 

rzuca się „w ucho” to detaliczność. Kolumny te potrafią wyciągnąć sporą ilość niuansów 

zarejestrowanych w nagraniach. W utworach z płyty Tsuyoshi Yamamoto, delektowaliśmy się 

szuraniem miotłami po perkusji, talerze wybrzmiewały naturalnie, iskrzyły. (...)" "(...)Szarpnięcia 

strun kontrabasu na płycie Charlesa Mingusa były bardzo dobrze słyszalne i odczuwalne, 

naprawdę robiły wrażenie! Biorąc pod uwagę bas, który jest bardzo dynamiczny i w naszym 

mniemaniu spasowany ze średnicą tak, aby nie zakłócał całości tonalnej, powoduje, że całość 

sprawdzi się jako bardzo uniwersalnie brzmiący set. (...)" "(...)Kolumny Pylon Audio Opal 23 jest 

to propozycja dla osób, które cenią sobie uniwersalność, potrzebują produktu niedrogiego, który 

dobrze zabrzmi odtwarzając jazz, rock, czy też hip-hop. Zdobyte dotychczas doświadczenie przy 

konstruowaniu obudów, stawia jarociński produkt bardzo wysoko w swojej kategorii cenowej. 

Niezmiernie cieszy nas fakt, że firma stara się tworzyć głośniki na własne konto, co finalnie 

odzwierciedla się firmowym brzmieniem. Produkt na pewno sprawdzi się podczas kameralnych 

odsłuchów oraz podczas spotkań ze znajomymi. W tej cenie to naprawdę rewelacyjny produkt, 

co najważniejsze produkt z Polski! Zasłużenie otrzymują naszą rekomendację! (...)"  

 

Poniżej link do pełnej recenzji: 

http://audiomuzofans.pl/pylon-opal/ 
 

 

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 31 marca 2017 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na 

pełne etaty wynosiła 19. 

 

7. Oświadczenie Emitenta 
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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       Mikołaj Rubeńczyk 

 

 

 

Prezes Zarządu Pylon S.A.     Wiceprezes Zarządu Pylon S.A 

 

 


