PYLON S.A
RAPORT
jednostkowy za IV
kwartał 2017 roku
01.10.2017 r. 31.12.2017 r.

Szanowni Państwo,
Przekazujemy Państwu raport za IV kwartał 2017 roku będący równocześnie
podsumowaniem wszystkich zdarzeń mijającego roku. Miniony okres był
kolejnym w historii naszej firmy czasem wzmożonych działań, rozwoju i
zrealizowanych kamieni milowych. Patrzymy w przyszłość optymistycznie oraz
odczuwamy realna satysfakcję z wykonanej pracy. Wyniki które będą mieli
Państwo okazję poznać i przeanalizować potwierdzają stały wzrost i rozwój
firmy. Zwiększona sprzedaż produktów własnych jest wiarygodnym
wyznacznikiem celowości obranej przez nas strategii.
Punktu, w którym jesteśmy nie osiągnęlibyśmy bez naszego zespołu, wszystkich
pracowników firmy Pylon S.A., którzy swoim profesjonalizmem i oddaniem
nadają naszym wyrobom cech które ujęliśmy w poniższym zdaniu:
Uważamy, że kluczem do doskonałości jest dostarczenie Klientowi
najczystszego dźwięku o wyrazistej barwie, oraz stworzenie zestawu
głośnikowego o zauważalnym designie, w perfekcyjnie przygotowanej
obudowie.
W naszej ocenie najważniejszymi zdarzeniami w minionym roku było:
1. Rozwój eksportu – sprzedaż zestawów głośnikowych na rynkach
zagranicznych oraz coraz mocniejsza pozycja obudów do głośników w naszym
portfolio;
2. Liczne recenzje i nagrody dla marki Pylon Audio, również przyznane przez
międzynarodowe magazyny;
3. Zamknięcie okresu przeniesienia zakładu produkcyjnego do własnej
nieruchomości w Jarocinie;
4. Skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii H;
5. Szczególnie niezwykłym przeżyciem było uczestniczenie w projekcie Pylon
Audio EMERALD „Touched by High Fidelity” AUDIO TOUR DE POLOGNE 2017.

Nawiązując do listu z ubiegłego roku raz jeszcze wskazujemy że jako Zarząd,
mamy jasno określony cel rozwoju spółki i nadal konsekwentnie będziemy go
realizować. W naszej ocenie innowacyjność tkwi nieraz w szczegółach
produktu, który ostatecznie wyróżnia jedną firmę przed innymi. Pylon Audio tej
zasadzie hołduje dostarczając każdego dnia jakość, wysoką wartość i
przyjemność płynącą z muzyki.
Z poważaniem
Mateusz Jujka
Prezes Zarządu

Mikołaj Rubeńczyk
Wiceprezes Zarządu
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1. PODSTAWOWE WYNIKI
FINANSOWE PYLON S.A.
Tabela numer 1 – Dane porównawcze w ujęciu roczny (dane w PLN)
2017

2016

Przychody netto ze sprzedaży

3.933.326,34 PLN

3.636.825,76

Amortyzacja*

452.390,48 PLN

278.796,66

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

202.943,50 PLN

-131.201,85

Zysk (strata) ze sprzedaży

291 526,26 PLN

44 042,37 zł

*na koszty amortyzacji nie wpływa inwestycja w ramach projektu 2.1..

Wykres numer 1 – przychód w ujęciu czterech kolejnych lat (dane w PLN)

3 950 000 PLN

2 962 500 PLN

1 975 000 PLN

987 500 PLN

0 PLN

2014

2015

2016

2017
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1. PODSTAWOWE
INFORMACJE O SPÓŁCE
1.1. Informacje podstawowe
Firma:

Pylon S.A.

Forma Prawna:

spółka akcyjna

Dane kontaktowe

Siedziba Zarządu Pylon S.A.: Warszawa 00-844,
ul. Grzybowska 80/82 lok. 120, budynek Kolmex.
Oddział Pylon S.A. zakład produkcyjny: Jarocin
63-200, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Tel./ fax:

Zakład produkcyjny/Biuro handlowe: +48 514 874 591
Siedziba Zarządu Pylon S.A.: +48 22 451 02 06

Internet:

www.pylonaudio.pl

E-mail:

biuro@pylonsa.pl, relacje.inwestorskie@pylonsa.pl

KRS

0000386103

NIP
5272653954
Wykres numer 1 – przychód w ujęciu czterech
kolejnych lat (dane w PLN)
REGON

142935769

1.2. Zarząd spółki

Mateusz Jujka

Prezes Zarządu

Mikołaj Rubeńczyk

Wiceprezes Zarządu
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1.3. Rada Nadzorcza

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

Ireneusz Rymaszewski

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:
Oznaczenie akcjonariusza

Liczba akcji (w szt.)

Udział w kapitale

Udział w głosach

zakładowym

(w proc.)

(w proc.)

PH „Maks” Sp. z o.o.

5.891.877

20,5%

20,5%

Mateusz Jujka

3.166.111

11%

11%

Formatpol Sp. z o.o.

4.778.135

16,69%

16,69%

Łączna ilość akcji w

28.628.732

kapitale akcyjnym

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. Rymaszewski Asset Ltd.
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2. Dane finansowe za IV
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 czwarty 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.
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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.
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. Kwartalny skrócone sprawozdanie finansowe

Informacje finansowe PYLON S.A. zawarte w niniejszym raporcie obejmują okres
czwartego kwartału 2017 roku, tj. okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia
31 grudnia 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,
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2.2.1 Bilans
Wyszczególnienie
A. AKTYWA TRWAŁE

2016

Stan na 31.12.2017

5 939 085,19 zł

I. Wartości niematerialne i prawne.
II. Rzeczowe aktywa trwałe.

5 639 405,22 zł

463 328,63 zł

326 939,03 zł

4 278 370,35 zł

4 316 871,70 zł

III. Należności długoterminowe.

1 302,21 zł

3 038,49 zł

IV. Inwestycje długoterminowe.

1 177 833,00 zł

973 453,00 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy.

18 251,00 zł

19 103,00 zł

3 060 317,20 zł

6 664 258,37 zł

657 330,63 zł

958 673,37 zł

II. Należności krótkoterminowe.

1 958 940,19 zł

1 564 463,99 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe.

227 059,27 zł

1 272 825,66 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

216 987,11 zł

2 868 295,35 zł

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

0,00 zł

0,00 zł

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

0,00 zł

0,00 zł

8 999 402,39 zł

12 303 663,59 zł

SUMA AKTYWÓW

Wyszczególnienie
A. Kapitał (fundusz) własny

2016

2017.12

2 635 977,19 zł

5 646 443,96 zł

I. Kapitał (fundusz) podstawowy.

1 509 269,40 zł

2 862 873,20 zł

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

1 116 428,74 zł

2 678 393,29 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

10 279,05 zł

105 177,47 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 363 425,20 zł

6 657 219,63 zł

69 089,00 zł

69 406,00 zł

II. Zobowiązania długoterminowe.

1 563 882,25 zł

1 481 988,85 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe.

4 510 589,49 zł

2 069 495,08 zł

219 864,46 zł

3 036 329,70 zł

8 999 402,39 zł

12 303 663,59 zł

VI. Zysk (strata) netto.
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna).
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.
I. Rezerwy na zobowiązania.

IV. Rozliczenia międzyokresowe.
SUMA PASYWÓW
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2.2.2 Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie
A. Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów
II. Zmiana stanu produktów
(zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia, w tym
- emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

2016

stan na
31.12.2017

09-12.2016

3 636 825,76 zł
0,00 zł
3 528 721,44 zł

1 175 631,58
zł
0,00 zł
1 145 746,76
zł

09-12.2017

3 933 326,34 zł

1 131 394,43 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 831 428,73 zł

1 113 827,56 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

29 884,82 zł

101 897,61 zł

17 566,87 zł

3 730 382,84 zł

1 019 759,76 zł

452 390,48 zł

108 430,68 zł

108 104,32 zł

278 796,66 zł

1 193 439,34
zł
88 096,94 zł

1 738 232,86 zł

407 160,63 zł

1 643 700,94 zł

362 572,22 zł

466 994,04 zł

170 063,64 zł

429 009,70 zł

134 013,53 zł

92 271,10 zł
0,00 zł

42 792,14 zł
0,00 zł

111 148,24 zł
0,00 zł

41 724,47 zł
0,00 zł

729 856,23 zł

388 843,61 zł

601 162,15 zł

159 137,30 zł

81 560,70 zł

23 654,66 zł

119 686,16 zł

39 620,72 zł

40 524,22 zł
284 115,24 zł

23 847,93 zł

50 134,54 zł
282 029,22 zł

13 244,69 zł
156 280,36 zł

96 200,78 zł

48 979,79 zł

91 255,95 zł

17 980,48 zł

3 768 027,61 zł

-131 201,85 zł

-17 807,76 zł

202 943,50 zł

111 634,67 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu
niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne

282 878,51 zł

110 724,24 zł

92 518,91 zł

13 972,12 zł

0,00 zł

-

8 752,33 zł

0,00 zł

280 224,31 zł

108 073,39 zł

83 347,50 zł

13 558,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 654,20 zł

2 650,85 zł

419,08 zł

413,42 zł

E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu
niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) na działalności
operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w
tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałcyh, w tym:
- w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:

107 634,29 zł

116 410,05 zł

3 936,15 zł

1 120,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

64 454,93 zł

64 454,93 zł

0,00 zł

0,00 zł

43 179,36 zł

51 955,12 zł

3 936,15 zł

1 120,14 zł

44 042,37 zł

-23 493,57 zł

291 526,26 zł

124 486,65 zł

56 000,00 zł

55 670,14 zł

2 168,55 zł

511,01 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

56 000,00 zł

56 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

56 000,00 zł

56 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów
finansowych
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:

0,00 zł

0,00 zł

2 168,55 zł

511,01 zł

88 150,32 zł
60 478,56 zł

74 188,29 zł
67 682,16 zł

167 219,34 zł
118 092,80 zł

38 359,47 zł
34 874,06 zł
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- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów
finansowych
IV. Inne

27 671,76 zł

6 506,13 zł

49 126,54 zł

3 485,41 zł

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

11 892,05 zł

-42 011,72 zł

126 475,47 zł

86 638,19 zł

1 613,00 zł

-

21 298,00 zł

11 665,00 zł

0,00 zł

-

0,00 zł

0,00 zł

10 279,05 zł

-42 011,72 zł

105 177,47 zł

74 973,19 zł

J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.2.3. Rachunek przepływów finansowy
Wyszczególnienie
A.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.

Zysk (strata) netto

II.

Korekty razem

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
B.

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.

Wpływy

II.

Wydatki

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

2016
1 968 419,50

Stan na
31.12.2017
-1 858 486,80

10 279,05

105 177,47

1 958 140,45

-1 963 664,27

1 968 419,50

-1 858 486,80

-3 805 415,92

56 061,03

316 000,00

314 140,00

4 121 415,92

258 078,97

-3 805 415,92

56 061,03

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

1 952 757,61

2 848 192,16

I.

Wpływy

1 764 736,31

3 115 713,58

II.

Wydatki

-188 021,30

267 521,42

1 952 757,61

2 848 192,16

115 761,19

1 045 766,39

-115 761,19

1 045 766,39

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D.

Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)

E.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

F.

Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym

283 368,72

399 146,91

399 146,91

1 444 913,30

2.2.4 Rachunek zmian w kapitale własnym
01/01/201731/12/2017

01/01/201731/12/2017

Kapitał własny na początek okresu (BO)

2 633 698,14 zł

2 635 977,19 zł

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

2 635 977,19 zł

5 646 443,96 zł

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

2 635 977,19 zł

5 646 443,96 zł

Wyszczególnienie

I.
II.
III.
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3. Komentarz Zarządu na
temat czynników i zdarzeń,
które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe
W roku 2017 Spółka realizowała szereg projektów sprzedażowych które skupiały
się na rynkach zagranicznych, wzrostu udziału produkcji obudów głośnikowych
dla zewnętrznych klientów audio w strukturze przychodowej oraz wzmocnieniu
pozycji marki Pylon Audio na rynku krajowym. Wartość eksportu wyniosła ponad
25% wartości przychodów.
Spółka również zamknęła szereg inwestycji między innymi finalne przeniesienie
zakładu produkcyjnego oraz w większości wymaganych nakładów na jego
modernizację oraz rozbudowę parku maszynowego skupionego na wielkoseryjnej
produkcji stolarskiej. Obie te pozycje zwiększyły produkcję własną.
Miarą efektywności działania jest wskaźnik EBITDA odzwierciedlający realną
2.2. Kwartalny
skrócone sprawozdanie
finansowe
wartość
wypracowanych
przez Pylon
S.A. środków finansowych w roku 2017.

EBITDA wyniosła 743.916,74 PLN stanowiące 19% przychodów przedsiębiorstwa.
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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
W IV kwartale roku 2017 Emitent informował o rozliczeniu II etapu projektu
Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla
konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-000109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Wartość rozliczonego etapy 1 493 811,67 z czego wydatki kwalifikowane wyniosły
1 214 481,03.
Na kolejnych stronach Emitent przedstawia wydarzenia produktowe z roku 2017:
1. MARKA PYLON AUDIO NA TARGACH
2. PYLON AUDIO EMERALD "TOUCHED BY HIGH FIDELITY” AUDIO TOUR DE
POLOGNE 2017

2.2. Kwartalny skrócone sprawozdanie finansowe

3. MARKA PYLON AUDIO RAZEM Z WAMI
4. WYBRANE WYRÓŻNIENIA
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Pylon Audio EMERALD "Touched by High Fidelity”
AUDIO TOUR DE POLOGNE 2017
Niezwykłe wydarzenie kulturowe na polskiej mapie audio. Przygotowane
wspólnie przez Pylon S.A. oraz magazyn „High Fidelity” kolumny EMERALD HF
miały na celu pokazanie możliwości technicznych i technologicznych Pylon
S.A., który specjalnie dla tych kolumn zaprojektował głośniki niskośredniotonowe (przygotowane i wyprodukowane przez Pylon Sp. z o.o.), oraz
zademonstrowanie czytelnikom „High Fidelity” cech, które dla redaktora
naczelnego, Wojciech Pacuły, są istotne przy ocenie produktów audio.
Pokazy tego niezwykłego zestawu odbyły się w poniższych miastach w Polsce:
1. Gdańsk w Salonie Audio Premium Sound
2. Łódź w Salonie Audio Q21
3. Warszawa w Salonie Audio AUDIOPUNKT
4. Poznań w Salonie Audio AUDIOSTREFA
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MAGAZYN HAUTE FIDÉLITÉ
SAPPHIRE 25
FRANCJA
Prestiżowe wyróżnienie "BEST
BUY" od magazynu Haute
A

Fidélité dla Sapphire 25!
Poniżej umieszczamy
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

A LOOK AT THIS ISSUE:
OPEN HOUSE IDEAS - 3
NEW ADS - 3

22

MAGAZYN HIFI-JOURNAL.DE
DIAMOND 28
NIEMCY
Prestiżowe wyróżnienie "TOP
PRODUKT" od Niemieckiego
A

magazynu HiFi-Journal.de dla
kolumny Diamond 28.
Poniżej umieszczamy
fragmenty recenzji HiFi Journal:
"(...)W kolumnach Diamond 28
użyto wysokiej jakości
komponenty oraz stworzono
perfekcyjnie wykonaną
obudowę w czarnym wysokim
połysku. (...)"
"(...) Rezultatem tych starań jest
dobrze zbilansowana i
dynamiczna scena dźwiękowa.
Zasięg wszystkich pasm
współgra perfekcyjnie, jesteśmy
pozytywnie zaskoczeni basem o
doskonałym tempie. (...)"
"(...) Mając na uwadze ten fakt,
został pokazany zasięg knowhow zastosowany w firmie
Pylon Audio, który to
umieszczono w zestawie
głośnikowych Diamond 28. (...)"
"(...) Absolutna rekomendacja

A LOOK AT THIS ISSUE:

dla Diamond 28. Dlatego też
uhonorowaliśmy je nagrodą
OPEN HOUSE IDEAS - 3

„TOP
N E W APRODUKT”.(...)"
DS - 3
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MAGAZYN HIFI-PIG
DIAMOND MONITOR
WIELKA BRYTANI
"HIGHLY RECOMMENDED" od
legendarnego magazyny HiFiA

PIG. Kolumny na tyle
zainteresowały recenzenta, że
postanowił je zakupić.
Fragment recenzji:
"(...) Byłem dość zaskoczony, jak
potężne brzmiały, nareszcie
słuchałem pary kolumn, które
były bezpośrednie w sposobie
grania muzyki, co jest
dokładnie moim typem
głośnika. (...)"
"(...) Byłem błyskawicznie
zakochany i to było nawet
zanim miałem jakieś godziny
grania na nich, więc najlepsze
miało jeszcze nadejść. (...)"
"(...) Są bardzo ekspresyjne,
pełne kolorów tonalnych, faktur
i drobnych szczegółów. (...)"
"(...) Podsumowując, to
niedrogie, niesamowicie dobrze
brzmiące kolumny, jestem
bardziej niż pewny, że będą
stwarzać wielki uśmiech na
twarzach wielu właścicieli, jak

A LOOK AT THIS ISSUE:

to miało miejsce u mnie przez
cały czas z nimi. (...)"
OPEN HOUSE IDEAS - 3
NEW ADS - 3
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MAGAZYN STEREO & VIDEO
DIAMOND 28
CZECHY
Kolumny Diamond 28
otrzymały najwyższe noty od
A

magazynu Stereo & Video česká
redakce.
Dźwięk - 10/10.
Wykonanie 10/10.
Całkowite podsumowanie
10/10.

A LOOK AT THIS ISSUE:
OPEN HOUSE IDEAS - 3
NEW ADS - 3

25

SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE
Z WŁOCH
Lucia Minetti – niezwykła
Włoska artystka. Jej najnowsza
A

jazzowa płyta "Jazz Nature"
była nagrywana przy użyciu
Pylon Audio Diamond Monitor.
Dziękujemy za wsparcie przy
tym projekcie MGP-audio

A LOOK AT THIS ISSUE:
OPEN HOUSE IDEAS - 3
NEW ADS - 3
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5. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień
okresu objętego raportem kwartalnym
brak
6. Informacja dotycząca liczy osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu
na pełne etaty
24
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

Wiceprezes

Zarządu
Pylon S.A.

Pylon S.A
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Uważamy, że kluczem do doskonałości jest dostarczenie Klientowi najczystszego
dźwięku o wyrazistej barwie, oraz stworzenie zestawu głośnikowego o zauważalnym
designie, w perfekcyjnie przygotowanej obudowie.

