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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 

Irek Rymaszewski  Członek Rady Nadzorczej 

 

1.4. Akcjonariat 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, wiodący Akcjonariusze posiadają następującą liczbę akcji 

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. 

5.891.877 20,5% 20,5% 

2.  Mateusz Jujka 3.166.111 11% 11% 

Łączna ilość akcji w kapitale 

akcyjnym 

28.628.732 100 100 

  

Akcjonariusze posiadający akcje w przedziale 10-15%. Emitent nie posiada dokładnych danych o ilości 

akcji poniższych Akcjonariuszy ponieważ Inwestorzy są zobowiązani do informowania o zmianach 

procentowych a nie ilościowych. 

1. Formatpol Sp. z o.o.; 

2. Rymaszewski Asset Ltd. 
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2. Dane finansowe za II 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 drugi 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 drugiego 

kwartału 2017 roku, tj. okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 30 czerwca 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 30.06.2017 stan na 30.06.2016 

A, AKTYWA TRWAŁE 5 665 472,09 zł 5 320 719,16 zł 

I. Wartości niematerialne i prawne 395 133,83 zł 267 581,56 zł 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 046 887,91 zł 3 657 737,60 zł 

III. Należności długoterminowe 2 170,35 zł 0,00 zł 

IV. Inwestycje długoterminowe 1 204 333,00 zł 1 387 713,00 zł 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 947,00 zł 7 687,00 zł 

B. AKTYWA OBROTOWE 4 703 668,53 zł 2 127 645,18 zł 

I. Zapasy 843 714,68 zł 786 248,07 zł 

II. Należności krótkoterminowe 1 966 906,56 zł 714 221,38 zł 
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III. Inwestycje krótkoterminowe 1 297 343,22 zł 300 655,24 zł 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 595 704,07 zł 326 520,49 zł 

  AKTYWA RAZEM 10 369 140,62 zł 7 448 364,34 zł 

A. KAPITAŁ WŁASNY 5 511 487,48 zł 2 697 318,83 zł 

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy.            2 862 873,20 zł         1 509 269,40 zł  

II.     Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 683 893,29 zł 1 116 428,74 zł 

III.     Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 

tym: 
0,00 zł 0,00 zł 

IV     Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w 

tym: 
0,00 zł 0,00 zł 

V.     Zysk (strata) z lat ubiegłych. 0,00 zł 0,00 zł 

VI.     Zysk (strata) netto. -35 279,01 zł 71 620,69 zł 

VII.     Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna). 
0,00 zł 0,00 zł 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY  4 857 653,14 zł 4 751 045,51 zł 

I.  Rezerwy na zobowiązania 58 034,00 zł 74 680,00 zł 

II. Zobowiązania długoterminowe 1 498 798,21 zł 1 676 536,52 zł 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 810 947,51 zł 2 763 684,33 zł 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 489 873,42 zł 236 144,66 zł 

  PASYWA RAZEM 10 369 140,62 zł 7 448 364,34 zł 

dane w PLN 



 

11 
 

1.2.3 Rachunek zysków i strat 

Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki 

 Wyszczególnienie 01/04/2017-

30/06/2017 

01/04/2016-

30/06/2016 

01/01/2017-

30/06/2017 

01/01/2016-

30/06/2016 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 

w tym: 

961 639,16 zł 

 

852 025,70 zł 

 

1 928 739,80 zł 

 

1 767 972,26 zł 

 

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

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 

własnych 

947 924,03 zł 

 

839 038,68 zł 

 

1 884 300,57 zł 

 

1 711 713,23 zł 

 

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

III Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 0,00 zł 0,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 

13 715,13 zł 

 

12 987,02 zł 

 

44 439,23 zł 

 

56 259,03 zł 

 

B Koszty działalności operacyjnej 909 485,10 zł 788 685,79 zł 1 931 347,64 zł 1 786 265,32 zł 

I Amortyzacja 110 757,99 zł 61 666,26 zł 225 124,81 zł 122 647,31 zł 

II Zużycie materiałów i energii 402 344,63 zł 376 550,54 zł 997 575,36 zł 911 052,71 zł 

III Usługi obce 113 841,20 zł 82 703,34 zł 214 726,85 zł 200 042,68 zł 

IV Podatki i opłaty 25 142,44 zł 11 453,95 zł 35 401,63 zł 14 857,81 zł 

V Wynagrodzenia 141 099,91 zł 117 917,56 zł 285 263,41 zł 231 329,88 zł 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
26 416,57 zł 20 102,59 zł 52 222,11 zł 39 378,57 zł 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 89 882,36 zł 108 111,60 zł 105 491,26 zł 233 772,76 zł 
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VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
0,00 zł 10 179,95 zł 15 542,21 zł 33 183,60 zł 

C Zysk/Strata ze sprzedaży 52 154,06 zł 

 

63 339,91 zł 

 

-2 607,84 zł 

 

-18 293,06 zł 

 

D Pozostałe przychody operacyjne 31 384,46 zł 

 

24 897,23 zł 

 

58 873,15 zł 

 

135 383,24 zł 

 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 

8 752,33 zł 

 

0,00 zł 

 

8 752,33 zł 

 

0,00 zł 

 

II Dotacje 22 630,56 zł 

 

24 897,16 zł 

 

50 118,24 zł 

 

135 382,06 zł 

 

III Inne przychody operacyjne 1,57 zł 

 

0,07 zł 

 

2,58 zł 

 

1,18 zł 

 

E Pozostałe koszty operacyjne 1 337,09 zł 656,61 zł 1 908,19 zł 797,84 zł 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych  0,00 zł 0,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 

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

III Inne koszty operacyjne 1 337,09 zł 656,61 zł 1 908,19 zł 797,84 zł 

F Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82 201,43 zł 

 

87 580,53 zł 

 

54 357,12 zł 

 

116 292,34 zł 

 

G Przychody finansowe 2 233,13 zł 203,12 zł 2 657,38 zł 429,05 zł 

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

II Odsetki 0,00 zł 

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

 0,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 

 0,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 

V Inne 2 233,13 zł 

 

429,05 zł 

 

2 657,38 zł 

 

429,05 zł 

 

H Koszty finansowe 53 663,44 zł 

 

7 271,11 zł 

 

92 044,51 zł 

 

27 071,70 zł 

 

I Odsetki 27 920,17 zł 

 

3 930,18 zł 

 

54 309,67 zł 

 

10 113,25 zł 

 

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 zł 

 0,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 

III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 

 0,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 

IV Inne 0,00 zł 

 

3 340,93 zł 

 

37 734,84 zł 

 

16 958,45 zł 

 

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej 30 771,12 zł 

 

80 512,54 zł 

 

-35 030,01 zł 

 

89 649,69 zł 

 

J Podatek dochodowy  5 846,51 zł 

 

15 550,00 zł 

 

249,00 zł 

 

18 029,00 zł 

 

I Zysk (strata) netto 24 924,61 zł 

 

64 962,54 zł 

 

-35 279,01 zł 

 

71 620,69 zł 
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2.2.3 Rachunek przepływów pieniężnych 

L.p. Wyszczególnienie Na 30.06.2017 Na 30.06.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 
-1 844 690,43  1 239 672,85  

I. Zysk (strata) netto -35 279,01  6 658,15  

II. Korekty razem -1 809 411,42  1 233 014,70  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+II) 
-1 844 690,43  1 239 672,85  

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 
55 685,63  -3 010 358,95  

I. Wpływy 109 760,00  58 600,00  

II. Wydatki 54 074,37  3 068 958,95  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I–II) 
55 685,63  -3 010 358,95  

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 
2 859 288,75  1 759 126,75  

I. Wpływy 2 869 082,32  1 655 666,88  

II. Wydatki 9 793,57  -103 459,87  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I–II) 
2 859 288,75  1 759 126,75  

D. Przepływy pieniężne netto razem 

(A.III+B.III+C.III) 
1 070 283,95  -11 559,35  

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 070 283,95  11 559,35  

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

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 1 251 130,54  53 526,05  

2.2.4 Rachunek zmian w kapitale własnym 

Lp. Wyszczególnienie 01/01/2017-

01/06/2017 

01/01/2016-

31/12/2016 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 635 977,19 zł 2 776 259,54  

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 5 511 487,48 zł 2 782 917,69  

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku 

5 511 487,48 zł 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 

 
 Zgodnie z informacją Zarządu wartość amortyzacji zwiększyła i ma to wpływ na  wynik 

netto z działalności gospodarczej. Tym samym bardziej adekwatny jest wskaźnik EBITDA, 

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

gospodarczej w minionym okresie wyniósłby 189.845,8 złotych.  

  

 Zarząd wskazuje że jest w trakcie realizacji projektu badawczo-rozwojowgo 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.  

 

 Także na wynik w danym kwartale rzutuje udział w targach High End Munich.  

 

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 

 
Czerwiec 

Zarząd Pylon S.A. informował, że w dniu 13 czerwca 2017 roku Emitent powziął informację, iż Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

dokonał w dniu 9 czerwca 2017 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 30 czerwca 

2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 16 w sprawie zmiany Statutu 

Spółki w zw. z uchwałą nr 15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 

serii H z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Przedmiotowy wpis jest 

konsekwencją pozytywnego rozpoznania złożonej przez Emitenta skargi na orzeczenie referendarza 

Sądowego, w związku z wydanym uprzednio postanowieniem o odmowie wpisu, o którym Emitent 

informował w raporcie bieżącym EBI 7/2017 z dnia 18 marca 2017 roku. 

 

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 1.353.603,80 zł (jeden 

milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote i osiemdziesiąt groszy), tj.  
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z kwoty 1.509.269,40 zł (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i 

czterdzieści groszy) do kwoty 2.862.873,20 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset 

siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).  

 

Podsumowanie podjętych działań produktowych w II kwartale 2017 roku: 

Kwiecień 2017 

1. Kolumny Opal 20 – sporządzony przez Stereo i Kolorowo 

Fragment recenzji:  

"(...)Od razu napiszę, że Opale 20 nie grają „tanim” dźwiękiem, jakiego można by spodziewać się od 

kolumn w cenie mniejszej niż 1 600 PLN (tyle kosztuje wersja w okleinie winylowej skrzynek). Po prostu 

Opale 20 grają bardzo dobrze, a nawet wyśmienicie. To plastyczny dźwięk pełen masy, energii oraz 

zaangażowania. Z piękną, głęboką i lekko ciepłą barwą oraz z pełnym nasyceniem tonalnym. (...)" 

"(...)Owszem, Pylon Opal 20 nie dysponują aż taką swobodą akustyczną, wysublimowaną rozdzielczością, 

czy zaawansowaną plastycznością jak droższe konstrukcje głośnikowe powyżej kwoty 10 000 PLN. To 

zrozumiałe i oczywiste. Niemniej jednak przy bezpośrednich porównaniach z kolumnami znacznie 

droższymi, czyli Living Voice Auditorium R3 (ich cena to nieco powyżej 20 000 PLN) nie odczuwałem 

żadnego dyskomfortu, jakichś strasznych braków, czy luzów na basie lub średnicy. (...)" 

"(...)Kolumny dysponują plastycznym dźwiękiem pełnym masy, energii oraz zaangażowania. Z głęboką i 

lekko ciepłą barwą oraz z obfitym nasyceniem tonalnym. Jakość dźwięku daleko wykracza poza 

kwalifikację brzmienia określanego jako "budżetowe". To stricte rasowy dźwięk high-fidelity. 

Bezkonkurencyjne kolumny, polecam! (...)" 

 
Poniżej link do pełnej recenzji: 

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2017/04/kolumny-gosnikowe-pylon-opal-20.html 

 

Maj 2017 

High End Munich 2017 

Emitent uczestniczył w jednych z najważniejszych targów audio na świecie. W tym roku Zarząd skupił się 

utrzymaniu zainteresowania marką audio na już obecnych rynkach oraz rozpoczął pracę na rzecz wejścia 

na dwa kolejne rynki: rynek włoski i hinduski.  

Kolejnym ważnym elementem uczestnictwa były działania marketingowe dotyczące produkcji obudów 

głośnikowych na rzecz zewnętrznych producentów audio. 

 

Poniżej link do recenzji z targów High End Munich (w języku niemieckim): 

https://www.youtube.com/watch?v=dWRGj0PrMxE&feature=youtu.be 
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Efektem uczestnictwa w targach są między innymi poniższe informacje: 

Raport MAR numer 15/2017  

Rozpoczęciu długoterminowej współpracy z jednym z wiodących europejskich (EU, Francja) 

producentów audio w zakresie produkcji obudów do głośników. Realizacja kontraktu rozpoczyna się 

wykonaniem pierwszego zamówienia w ilości 100 obudów. Dnia dzisiejszego (19 lipca 2017 roku) 

transakcja została sfinalizowana. 

Raport MAR numer 16/2017 

Emitent informuje o rozpoczęciu długoterminowej współpracy z jednym z wiodących europejskich 

producentów audio w zakresie produkcji obudów do głośników. Realizacja kontraktu dotyczy 

powtarzalnych zamówień na obudowy. 

W dniu dzisiejszym, dnia 19.07.2017 zostało złożone pierwsze zamówienie.  

Współpraca dotyczy firmy: Audio Physic GmbH, Niemcy, Unia Europejska.  

 

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 2017 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na 

pełne etaty wynosiła 19. 

 

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       Mikołaj Rubeńczyk 

 

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


