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Podsumowanie I kwartału 2015 roku

Przychody

Stan na 31 marca 2015

Stan na 31 marca 2014

Wzrost %

550 301,60

364 807.86

51%

359

233

54%

ze

sprzedaży
produktów
własnych
Sprzedaż zestawów
głośnikowych

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,
budynek Kolmex.
Zakład produkcyjny: Jarocin 63-200, ul. Wrocławska 77.

Tel./ fax:

Zakład produkcyjny/Biuro handlowe: +48 514 874 591
Siedziba Zarządu Pylon S.A.: +48 609 992 914

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:
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sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych;



obudów do głośników;



producent przetworników elektroakustycznych.

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;



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
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.
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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

Udział w głosach
(w proc.)

(w proc.)
1.

Przedsiębiorstwo Handlowe

3.428.706

25,23

25,23

„Maks” sp. z o.o.
2.

Mateusz Jujka

1.590.975

11,70

11,70

3.

Formatpol sp. zo.o.

1.900.000

13,98

13,98

4.

Adam Angielczyk

1.222.333

8,99

8,99

5.

Pozostali

5.450.680

40,1

40,1

13.592.694

100

100

Razem

2.

Dane finansowe za I kwartał 2015 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 2015 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
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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.

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.
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2.2 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
Informacje finansowe PYLON S.A. zawarte w niniejszym raporcie obejmują okres pierwszego
kwartału 2015 roku, tj. okres od dnia 1stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 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
A.

AKTYWA TRWAŁE

I.

stan na 31.03.2015

stan na 31.03.2014

2 138 279.95

870 543.22

Wartości niematerialne i prawne

367 793.07

112 000.00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

770 754.88

627 593.22

III.

Należności długoterminowe

0.00

0.00

IV.

Inwestycje długoterminowe

952 653.00

130 000.00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

37 079.00

950.00

B.

AKTYWA OBROTOWE

2 181 934.25

1 930 477.30

I.

Zapasy

783 733.62

433 195.55

II.

Należności krótkoterminowe

790 053.33

1 073 163.86

III.

Inwestycje krótkoterminowe

433 122.76

332 979.03

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

175 024.54

91 138.86

AKTYWA RAZEM

4 320 214.20

2 801 020.52

A.

KAPITAŁ WŁASNY

2 605 110.50

1 098 879.72

I.

kapitał podstawowy

1 359 269.40

697 564.00

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00

0.00

III.

Akcje własne

0.00

0,00

IV

Kapitał zapasowy

968 833.82

107 406.29

V.

Kapitał z aktualizacji wyceny

0.00

0,00

VI.

Pozostałe kapitały rezerwowe

0.00

0,00
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VII.

Wynik finansowy z lat ubiegłych

VIII.

Wynik finansowy

241 238.41

279 350.07

35 768.87

14 559.36

IX.

0.00

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

1 715 103.70

1 702 140.80

I.

Rezerwy na zobowiązania

94 606.32

15 450.00

II.

Zobowiązania długoterminowe

79 235.70

1 053 777.12

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

1 252 581.80

575 776.76

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

288 679.88

57 136.92

4 320 214.20

2 801 020.52

PASYWA RAZEM
dane w PLN

2.2.3

Rachunek zysków i strat

Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki
Wyszczególnienie

A

01/01/2015-

01/01/2014-

31/03/2015

31/03/2014

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym:

573 789.72

395 168.61

- od jednostek powiązanych
I

Przychody netto ze sprzedaży produktów
550 301.60

II

Zmiana stanu produktów

III

Koszt

wytworzenia

produktów

na

364 807.86

własne

potrzeby jednostki
IV

Przychody

netto

ze

sprzedaży

materiałów
B

Koszty działalności operacyjnej

I

Amortyzacja

II

Zużycie materiałów i energii

III

Usługi obce

IV

Podatki i opłaty

V

Wynagrodzenia

towarów

i
23 488.12

30 360.75
367 317.13

55 512.83
298 680.30
78 633.46
2 111.27

13 708.99
207 135.17
41 257.04
3 540.21
65 722.32
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108 751.22
VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C

Zysk/Strata ze sprzedaży

D

Pozostałe przychody operacyjne

I

Zysk

ze

zbycia

niefinansowych

9 677.72
5 053.71
14 369.21
14 369.21
34 873.48

3 410.76
5 683.05
26 859.59
27 851.48
730.60

aktywów

trwałych
II

Dotacje

33 792.30

III

Inne przychody operacyjne

1 081.18

E

Pozostałe koszty operacyjne

259.04

I

Strata

ze

zbycia

niefinansowych

730.60
160.51

aktywów

trwałych
II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III

Inne koszty operacyjne

F

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

G

Przychody finansowe

I

Dywidendy i udziały w zyskach

II

Odsetki

III

Zysk ze zbycia inwestycji

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

V

Inne

H

Koszty finansowe

I

Odsetki

II

Strata ze zbycia inwestycji

III

Aktualizacja wartości inwestycji

IV

Inne

I

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

I

Zyski nadzwyczajne

II

Straty nadzwyczajne

K

Zysk (Strata) brutto
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259.04
48 983.65

12 876.56
6 406.41

6 470.15
36 107.09

36 107.09

160.51
28 421.57

8 265.21
4 233.08

4 032.13
20 156.36

20 156.36

L

Podatek dochodowy

M

Pozostałe

338.00

obowiązkowe

zmniejszenia

5 597.00

zysku

(zwiększenia straty)
N

Zysk (strata) netto

35 768.87

14 559.36

dane w PLN

2.2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
L.p.

A.

Wyszczególnienie

Przepływy środków pieniężnych z działalności

01/01/2015-

01/01/2014-

31/03/2015

31/03/2014

214 253.77

240 895.32

35 768.87

14 559.36

178 484.90

226 335.96

działalności

214 253.77

240 895.32

Przepływy środków pieniężnych z działalności

-83 637.08

-150 200.00

operacyjnej
I.

Zysk (strata) netto

II.

Korekty razem

III.

Przepływy

pieniężne

netto

z

operacyjnej (I+II)
B.

inwestycyjnej
I.

Wpływy

0.00

0.00

II.

Wydatki

83 637.08

150 200.00

III.

Przepływy

działalności

-83 637.08

-150 200.00

Przepływy środków pieniężnych z działalności

-97 412.55

-4 221.52

pieniężne

netto

z

inwestycyjnej (I–II)
C.

finansowej
I.

Wpływy

33 094.07

11.56

II.

Wydatki

130 506.62

4 233.08

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-97 412.55

-4 221.52

33 204.14

86 473.80

(I–II)
D.

Przepływy

pieniężne

netto

razem

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

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

33 204.14

86 473.80

F.

Środki pieniężne na początek okresu

48 741.83

182 578.33

G.

Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)

81 945.97

269 052.13

dane w PLN
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2.2.4 Rachunek zmian w kapitale własnym
Lp.

Wyszczególnienie

01/01/2015-

01/01/2014-

31/03/2015

31/03/2014

I.

Kapitał własny na początek okresu (BO)

2 569 341.70

1 084 320.36

II.

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

2 605 110.50

1 098 879.72

III.

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego

2 605 110.50

1 098 879.72

podziału zysku
dane w PLN
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Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe
Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów własnych w pierwszym kwartale bieżącego
roku obrotowego wyniosła 550 301,60 zł [słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta jeden złotych 60/100].
Przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2014 roku wyniosły 364 807,86. zł [słownie: trzysta
sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedem złotych 86/100]. Oznacza to zwiększenie sprzedaży produktów
własnych o 51% względem kwartału poprzedniego.
Jednocześnie Emitent odnotował zysk netto, który za I kwartał bieżącego roku, który wyniósł
35 768,87.zł [słownie :trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 87/100] w stosunku do
kwoty 14 559,36

[słownie: czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych

36/100]

zysku

osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik ten odzwierciedla zarówno intensywny
rozwój produkcji ( wzrost o ponad 50% w relacji I kw 2015 do I kw 2014) jak i jak ponoszone nakłady
inwestycyjne ( ponad czterokrotny wzrost kosztów amortyzacji w porównaniu I kw 2015 do I kw 2014).
Wyniki potwierdzają produkcyjny charakter spółki oraz jej rozwój w obszarze audio. Pylon
S.A. stabilizuje swoją strukturę przychodową. Zwiększa się również zapotrzebowanie na produkty
Emitenta. Przyjęty model biznesowy spełnia swoje oczekiwania i przyczynia się do stabilnego rozwoju
spółki. Ta bardzo dobra sytuacja przekłada się na wyniki finansowe Emitenta.

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 I kwartale 2015 roku Zarząd Emitenta finalizował procesy prawno organizacyjne związane z
zakładem produkcyjnym przetworników elektroakustycznych
Powstanie zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznego jest istotnym elementem
szerszej długoterminowej strategii Pylon S.A. Emitent rozpoczął szczegółowe przygotowania do
kolejnego etapu rozwoju swojej struktury.

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.
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6.

Informacja dotycząca liczy osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na

pełne etaty
Na dzień 31 marca 2015 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty
wynosiła 15.

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.
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