PYLON S.A
RAPORT
jednostkowy za II
kwartał 2019 roku
01.04.2019 r. 30.06.2019 r.

1. PODSTAWOWE WYNIKI
FINANSOWE PYLON S.A.
Tabela numer 1 – Dane porównawcze w ujęciu sześciu miesięcy (dane w PLN)
do 30.06.2018

do 30.06.2019

Przychody netto ze sprzedaży

2 533 014,84 PLN

2 824 553,89 PLN

Amortyzacja*

219 020,56 PLN

203 685,19 PLN

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

272 942,53 PLN

311 633,25 PLN

Zysk (strata) ze sprzedaży

244 765,67 PLN

272 279,55 PLN
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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 63200, 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%

Rymaszewski Asset LTD

2.701.235

9,4

9,4%
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2. Dane finansowe za II
kwartał 2019 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 2019 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 drugiego kwartału 2019 roku, tj. okres od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia
30 czerwca 2019 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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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PYLON SA
ZA OKRES 01-06.2019 (oraz dane porównawcze)
Wyszczególnienie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:
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

2018.01-06

2018 (12 miesięcy)

2019.01-06

2018 II kwartał

2019 II kwartał

2 533 014,84 zł

5 104 880,05 zł

2 824 553,89 zł

1 408 051,73 zł

2 410 956,67 zł

4 690 361,97
zł

2 684 083,32 zł

1 292 256,80 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

122 058,17 zł
2 288 249,17 zł

414 518,08 zł
4 670 624,74 zł

140 470,57 zł
2 552 274,34 zł

115 794,93 zł
1 246 521,37 zł

219 020,56 zł

203 685,19 zł

99 748,01 zł

1 381 291,85 zł

660 855,67 zł

III. Usługi obce

180 661,12 zł

417 858,36 zł
2 391 602,25
zł
412 532,59 zł

167 547,07 zł

74 113,55 zł

IV. Podatki i opłaty, w tym:
V. Wynagrodzenia

55 415,07 zł
361 034,75 zł

127 537,87 zł
725 567,43 zł

42 541,19 zł
394 228,97 zł

12 469,32 zł
188 723,79 zł

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym

78 927,09 zł

153 250,93 zł

91 009,20 zł

46 064,69 zł

VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

55 479,89 zł
34 965,37 zł

152 089,27 zł
290 186,04 zł

160 831,50 zł
111 139,37 zł

75 191,04 zł
89 355,30 zł

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

244 765,67 zł
34 259,46 zł

434 255,31 zł
91 610,65 zł

272 279,55 zł
44 420,28 zł

161 530,36 zł
25 360,21 zł

II. Zużycie materiałów i energii

IV. Inne przychody operacyjne
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:

1 302 745,32 zł

- zł

15 238,61 zł

- zł

- zł

32 652,60 zł
- zł

73 054,20 zł
- zł

32 758,88 zł
- zł

13 849,58 zł
- zł

1 606,86 zł
6 082,60 zł

3 317,84 zł
18 946,96 zł

11 661,40 zł
5 066,58 zł

11 510,63 zł
5 066,58 zł

- zł

- zł

4 047,18 zł

- zł

- zł
6 082,60 zł

- zł
18 946,96 zł

- zł
1 019,40 zł

- zł
409,82 zł

272 942,53 zł
- zł

506 919,00 zł
- zł

311 633,25 zł
- zł

181 823,99 zł
- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

1 064 261,95 zł
966 360,74 zł
97 901,21 zł
892 900,49 zł
105 752,92 zł
392 750,87 zł
91 173,95 zł
39 383,07 zł
179 678,75 zł
37 897,63 zł
31 423,12 zł
14 840,18 zł
171 361,46 zł
16 327,57 zł
16 326,30 zł
1,27 zł
5 720,13 zł
5 720,13 zł
181 968,90 zł
-

II. Odsetki, w tym:
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- zł
- zł

- zł
- zł

- zł
- zł

- zł
- zł

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

- zł

- zł

- zł

- zł

V. Inne
H. Koszty finansowe

- zł
80 130,68 zł

- zł
176 374,60 zł

- zł
85 489,13 zł

- zł
43 388,34 zł

I. Odsetki, w tym:
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w
tym:
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

59 982,93 zł

131 041,60 zł

54 415,05 zł

26 612,10 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

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

- zł

- zł

- zł

-

31 074,08 zł
226 144,12 zł

16 776,24 zł
138 435,65 zł

13 225,12 zł

31 907,00 zł

54 606,00 zł

57 916,00 zł

40 134,00 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

160 904,85 zł

275 938,40 zł

168 228,12 zł

98 301,65 zł

2018

2019.06

12 038 765,55 zł

12 136 151,47 zł

190 549,43 zł

129 338,38 zł

8 469 448,74 zł

8 676 337,17 zł

805 008,42 zł

827 977,20 zł

1 418 153,00 zł

1 418 153,00 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

1 155 605,96 zł

1 084 345,72 zł

1 887 276,52 zł

2 355 732,05 zł

I. Zapasy.

902 614,69 zł

1 006 113,88 zł

II. Należności krótkoterminowe.

561 324,02 zł

700 710,46 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe.

301 528,54 zł

269 184,04 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

121 809,27 zł

379 723,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

D. Udziały (akcje) własne
SUMA AKTYWÓW

-

45 333,00 zł
330 544,40 zł

IV. Inwestycje długoterminowe.

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny

40 140,85 zł
26 915,73 zł

- zł

III. Należności długoterminowe.

B. Aktywa obrotowe

-

20 147,75 zł
192 811,85 zł

BILANS
PYLON SA
ZA OKRES 01-06.2019
Wyszczególnienie

-

0,00 zł

0,00 zł

13 926 042,07 zł

14 491 883,52 zł

141 828,05 zł
23 240,00 zł
118 588,05 zł

Wyszczególnienie
A. Kapitał (fundusz) własny

2018

2019.06

6 670 348,18 zł

6 901 425,90 zł

I. Kapitał (fundusz) podstawowy.

3 232 123,00 zł

3 260 691,00 zł

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

3 162 286,78 zł

3 472 506,78 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

275 938,40 zł

168 228,12 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 255 693,89 zł

7 590 457,62 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.

83 111,00 zł

94 317,00 zł

II. Zobowiązania długoterminowe.

1 355 205,64 zł

1 587 886,04 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe.

2 000 890,50 zł

2 231 122,17 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe.
SUMA PASYWÓW

3 816 486,75 zł

3 677 132,41 zł

13 926 042,07 zł

14 491 883,52 zł

Przepływy pieniężne - narastająco
Wyszczególnienie
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.

Nota
20

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)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.
II.

20

Wpływy
Wydatki

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)
E.

20

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

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

20

2018.06

2019.06

-201 004,24

830 783,16

160 904,85

168 228,12

-361 909,09
-201 004,24

662 555,04
830 783,16

-257 834,93
0,00

-610 498,21
28 680,00

257 834,93

639 178,21

-257 834,93
-78 029,17

-610 498,21
-252 629,45

0,00
78 029,17

0,00
252 629,45

-78 029,17
-536 868,34

-252 629,45
-32 344,50

-536 868,34

-32 344,50

1 087 087,33
550 218,99

301 528,54
269 184,04

Przepływy pieniężne – ujęcie kwartalne
Wyszczególnienie
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.

Nota
20

Zysk (strata) netto

II. Korekty razem
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

20

II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.
II.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)
E.

20

Wpływy
Wydatki

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

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

20

2018.04-06
-238 274,55

2019.04-06
640 013,28

118 588,05

98 301,65

-356 862,60
-238 274,55

541 711,63
640 013,28

-222 929,07
0,00

-598 307,71
28 680,00

222 929,07
-222 929,07

626 987,71
-598 307,71

123 015,14

-170 029,76

0,00
-123 015,14

243 068,05
413 097,81

123 015,14
-338 188,48

-170 029,76
-128 324,19

-338 188,48

-128 324,19

888 407,47
550 218,99

397 508,23
269 184,04

Zmiany w kapitale własnym
Wyszczególnienie
I.
II.

Kapitał własny na początek okresu (BO)
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał własny po uwzględnieniu
III.
proponowanego podziału zysku

01/01/201830/06/2018
5 582 060,22 zł
5 742 965,07 zł

5 742 965,07 zł 6 901 425,90 zł

Wyszczególnienie
I.
II.
III.

01/01/201930/06/2019
6 718 707,48 zł
6 901 425,90 zł

Kapitał własny na początek okresu (BO)
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał własny po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku

01/04/201830/06/2018
5 657 187,54 zł
5 742 965,07 zł

01/04/201930/06/2019
6 843 587,17 zł
6 901 425,90 zł

5 742 965,07 zł 6 901 425,90 zł

3. Komentarz Zarządu na
temat czynników i zdarzeń,
które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe
Zarząd w II kwartale 2019 kontynuował strategię opartą na sprzedaży
zestawów głośnikowych oraz obudów. Marka Pylon Audio jest stale rozwijana na
rynkach europejskich i azjatyckich. Ostatnie działania sprzedażowe były
nakierunkowane na Koreę Południową. Silny regionem staje się również Wietnam
oraz Tajwan.
Strategia pozycjonowania marki Pylon Audio skupia się przede
wszystkim na kontynuacji uczestnictwa na targach branżowych. Planowane
wystawy:
Listopad 2019 – targi w Warszawie (największe w Europie Centralno-Wschodniej);
Marzec 2020 – Seul, Korea Południowa;
Kwiecień 2020 USA (najważniejsze wydarzenie w Ameryce Północnej);
2.2.2020
Kwartalny
skrócone sprawozdanie
finansowe targi audio w branży).
Maj
– Monachium,
Niemcy (najistotniejsze

Efektem tej strategii jest wzrost znajomości marki Pylon Audio na świecie,
nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych które przekładają się na
zwiększoną sprzedaż produktów własnych.
Wyniki finansowe oraz bieżące kontrakty (realizowane w II kwartale ale ich
księgowanie zostanie ujęte w raporcie za III kwartał 2019) utrzymują stabilny
aczkolwiek przyspieszający trend wzrostowy. W II kwartale nie wystąpiły nagłe i
niespodziewane zdarzenia. Jest to kwartał kontynuacji bieżącej strategii firmy.
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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

Zarząd Emitenta uzyskał pozytywną wparcie unijne w ramach projektu „Szybka
Ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020
działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.
Projekt dotyczy zaprojektowania:
Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane
technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne
materiały obudów.
Wartość projektu: 3 451 745,29 zł
Kwota dotacji: 2 498 311,76 zł
Dodatkowe informacje:
Obecnie pozyskana dotacja umożliwia Emitentowi zaangażowanie
wybitnych specjalistów krajowych jak i zagranicznych w celu stworzenia zestawu
głośnikowego typu High End. Projekt zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu
laboratorium badawczo-rozwojowego Pylon S.A.. Emitent oprócz skierowania do
2.2. Kwartalny
skrócone
sprawozdanie
finansowe
realizacji
swoich
specjalistów,
pozyskał
do współpracy krajowe autorytety d.s.

akustyki. Z zagranicznych partnerów, przy projekcie będzie pracował pan Peter
Larsen – współtwórca między innymi Seas, Visaton – legenda na rynku audio /w
szczególności głośniki/.
Realizacja projektu ma trwać do trzech lat.
Wszystkie działania Zarządu wynikają z przyjętej strategii:
rozwój sprzedaży, wzrost technologii, nowe rozwiązania. Zarząd wpierw podjął
decyzję by zbudować laboratorium (infrastruktura) a dopiero następczo, by
pozyskać wsparcie na przeprowadzenie badań które będą pierwszymi tego typu w
Polsce. Firma uzyskuje w ten sposób efekt synergii, oraz pozyskuje szereg
kompetencji wcześniej nieposiadanych.
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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
35
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

19

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

