PYLON S.A.

RAPORT
jednostkowy za II kwartał 2013 roku
01.04.2013 r. - 30.06.2013 r.

Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku

Spis treści
Spis treści .........................................................................................................................................................................2
1.

Podstawowe informacje o Spółce..........................................................................................................................3

1.1. Informacje podstawowe..........................................................................................................................................3
1.2. Zarząd.......................................................................................................................................................................4
1.3. Rada Nadzorcza.......................................................................................................................................................4
1.4. Akcjonariat...............................................................................................................................................................4
2.

Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku...............................................................................................5

3.

Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe......5

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......................................................................6
5.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz na dany rok w świetle
wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym ...........................................................................................7

6.

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem
kwartalnym...............................................................................................................................................................7

7.

Przyczyny zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego..................7

1.

Podstawowe informacje o Spółce

1.1.

Informacje podstawowe

Firma:

PYLON S.A.

Forma Prawna:

spółka akcyjna

Kraj Siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

Grzybowska 80/82 lok. 716

Tel./ fax:

+48 22 661 57 30

Internet:

www.pylonsa.pl

E-mail:

biuro@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



uruchomiony 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.

1.2.

Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
1.

Mateusz Jujka - Prezes Zarządu

2.

Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu

1.3.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
1.

Mikołaj Rubeńczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Andrzej Budasz - Członek Rady Nadzorczej

3.

Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej

4.

Łukasz Drązikowski - Członek Rady Nadzorczej

5.

Sebastian Kossak - 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.

1.

2.

Oznaczenie akcjonariusza

Seria

Liczba

Udział w kapitale Udział w głosach

akcji

akcji

zakładowym

(w szt.)

(w proc.)

(w proc.)

Przedsiębiorstwo

Handlowe A

1.000.000

14,34

14,34

„Maks” sp. z o.o.

D

1.420.000

20,36

20,36

E

250.000

3,58

3,58

C

200.000

2,87

2,87

D

1.330.000

19,07

19,07

Mateusz Jujka

3.

Marek Krajewski

E

450.000

6,45

6,45

4.

Szymon Jujka

E

350.000

5,02

5,02

5.

Pozostali

B

500.000

7,16

7,16

C

700.000

10,04

10,04

E

755.640

11,11

11,11

6.975.640

100

100

Razem

2.

Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku

Tabela A
Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Spółki
Pozycja

Na dzień 30 czerwca 2013 roku

Na dzień 30 czerwca 2012 roku

Należności długoterminowe

0

0

Należności krótkoterminowe

550 006,61

352 414,70

104 601,25

16 682,03

Zobowiązania długoterminowe

160 096,95

0

Zobowiązania krótkoterminowe

200 964,59

354 842,42

Kapitał własny

964 623,07

520 887,49

Środki

pieniężne

i

inne

aktywa

pieniężne

dane w PLN
Tabela B
Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki
Pozycja

Za okres

Za okres

Za okres

Za okres

01.04.2013 -

01.04.2012 -

01.01.2013 -

01.06.2012 -

30.06.2013

30.06.2012

30.06.2013

30.06.2012

361 419,92

405 492,38

686 020,88

540 111,07

Zysk/strata ze sprzedaży

9 210,23

100 940,70

18 661,10

4 400,20

Zysk/strata z działalności operacyjnej

9 153,82

99 740,70

18 037,35

3 183,84

Zysk/strata brutto

9 015,08

107 049,62

17 707,61

11 387,95

Zysk/strata netto

9 504,08

104 655,57

14 270,61

8 992,95

13 659,00

143.49

25 818,00

286,98

Przychody netto ze sprzedaży

Amortyzacja
dane w PLN

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe
Na wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale 2013 roku (Tabela B) wpływ miała zmiana lokalizacji zakładu
produkcji zestawów głośnikowych stwarzająca możliwość efektywniejszej produkcji oraz podniesienia jakości
oferowanych wyrobów, jednocześnie pozwalająca na istotne obniżenie kosztów związanych z wytwarzaniem
produktów audio – o tym fakcie Zarząd informował w raporcie nr 10/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku.
Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z warunkami umowy najmu pomieszczeń w Jarocinie, czynsz
najmu będzie rozliczany z ceną sprzedaży opakowań z tektury produkowanych przez Emitenta dla
wynajmującego. Cena sprzedaży opakowań z tektury będzie ceną rynkową i w związku z powyższym nie będzie
ona w jakikolwiek sposób odbiegać od cen ustalanych z innymi odbiorcami przedmiotowego produktu

Emitenta. Dzięki takiemu sposobowi rozliczania między stronami umowy najmu, Emitent będzie w stanie
obniżyć koszty produkcji sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych oraz obudów do
głośników o koszty związane z dzierżawą pomieszczeń w Przyborkach.
Emitent szacuje, że koszty związane z prowadzoną działalnością produkcyjną zostaną obniżone o ok. 5.000 zł
miesięcznie. Ponadto dzięki dodatkowym zleceniom na produkcję opakowań z tektury otrzymywanym od
wynajmującego, które posłużą do rozliczenia czynszu najmu z pomieszczenia w Jarocinie, Emitent będzie mógł
przeznaczyć wygenerowane w ten sposób środki finansowe na inne cele, w tym w szczególności na
przygotowywanie nowych produktów, co w konsekwencji powinno korzystnie wpłynąć na wyniki finansowe i
pozycję rynkową Emitenta.
Technologiczne uwarunkowania demontażu, montażu parku maszynowego przy jego jednoczesnym
przeglądzie oraz modernizacji spowodowały okresową (ponad 1 miesięczną) przerwę w produkcji . Poniesione
nakłady (głównie usługi montażowe, specjalistyczny transport, usługi dźwigowe, usługi elektryczne i
informatyczne) w sposób istotny wpłynęły na poziom zysku - w I półroczu zostały rozliczone w kosztach
nakłady rzędu 50 tys. złotych. Pomimo to, dzięki stałemu rozszerzaniu zakresu prowadzonej działalności, w
tym wprowadzaniu do oferty kolejnych nowych produktów, Emitent uzyskał większe przychody niż w II
kwartałach 2012 roku. Przełożyło się to również na dodatni wynik finansowy uzyskany przez Emitenta w II
kwartale 2013 roku. Również przygotowanie produkcji w II kwartale 2013, o którym Emitent wspomina w
dokumencie informacyjnym pozwoliło na realizację założonego poziomu sprzedaży w lipcu i znaczną poprawę
wyniku finansowego spółki.
Ponadto Emitent zwraca uwagę, że dane dotyczące poziomu zysku za II kwartał 2012 roku (Tabela B),
wynikają z decyzji zarządu Emitenta podjętej w maju 2012 roku i dotyczącej przeksięgowania w ujęciu
bilansowym kosztów wynagrodzeń związanych z umowami o dzieło poniesionymi w marcu 2012 roku na
koszty przyszłych okresów (w ujęciu podatkowym koszty te zostały zaksięgowane w momencie wydatkowania
tj. w miesiącu marcu 2012 roku).

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 II kwartale 2013 roku Emitent kontynuował aktywne działania w celu pozyskania nowych kontraktów
zarówno w zakresie produkcji audio jak i pozostałej działalności (produkcja obudów do głośników oraz
opakowań z tektury). Emitent prowadził również konsekwentnie działania zmierzające do poszerzania oferty
produktowej, zwłaszcza poprzez wprowadzanie do swojej oferty nowych produktów. Działanie te skutkowały
uzyskaniem przez produkty PYLON pozytywnych recenzji w prasie branżowej – TOPAZ 20 Odkrycie Roku
Magazyn Stereo - czerwiec 2013 (http://www.magazynstereo.aegp.pl/), oraz TOPAZ 15 Produkt Roku
magazynu Stereo i Kolorowo - kwiecień 2013 (http://stereoikolorowo.blogspot.com/2013/04/kolumnypylon-topaz-15.html)

Mając na uwadze sytuację gospodarczą w Polsce Emitent prowadził ponadto aktywne działania mające na celu
monitorowanie i kontrolę kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz na dany rok
w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym
Prognoza wyników Emitenta na rok 2013
2013
przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
zysk netto (w tys. zł)

2.280.000
266.000

(Źródło: Zarząd Emitenta)

Powyższa prognoza oparta jest przede wszystkim na oszacowaniu wyników w oparciu o dotychczasowe
doświadczenia Spółki oraz w oparciu o przewidywane wyniki realizacji planów rozwojowych Spółki, opisanych
w niniejszym dokumencie informacyjnym, a także uwzględnia spodziewany wzrost rynku związanego
ze sprzedażą sprzętu elektroakustycznego produkowanego przez Emitenta, w Polsce jak i za granicą.
Do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nie przekazał do wiadomości publicznej prognozy wyników
finansowych, W świetle wyników osiągniętych przez Emitenta w II kwartale 2013 roku oraz planów
produkcyjnych na okres wrzesień - grudzień 2013 roku Zarząd Emitenta zakłada, że zrealizuje plan finansowy
na rok 2013.

6. 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.
7. Przyczyny zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nie dotyczy.

Mateusz Jujka
Prezes Zarządu PYLON S.A.

