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Podsumowanie I kwartału 2016 roku

Przychody

Stan na 31 marca 2016

Stan na 31 marca 2015

Wzrost %

872 674,55

550 301,60

58%

625

359

74%

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
lok. 716, 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 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;
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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, którzy w ramach prowadzonych
przez siebie sklepów oferują w sprzedaży produkty Emitenta:
http://www.pylonaudio.pl/gdzie-kupic
2. własny sklep internetowy:
http://www.pylonaudio.pl/sklep-on-line
3. pokój odsłuchowy (zlokalizowany przy zakładzie produkcyjnym)
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. Zarząd Emitenta sukcesywnie zmniejsza zakres produkcji tektury.

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

Anna Imra Sabbatini

Członek Rady Nadzorczej

Marzenna Czerwińska

Członek 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

Udział w

Udział w głosach

(w szt.)

kapitale

(w proc.)

zakładowym
(w proc.)
1.

Przedsiębiorstwo

3.428.706

22,72

22,72

Handlowe „Maks” sp. z
o.o.
2.

Mateusz Jujka

1.590.975

10,54

10,54

3.

Formatpol sp. z o.o.

1.900.000

12,59

12,59

4.

Adam Angielczyk

1.222.333

8,1

8,1

5.

Pozostali

6.950.680

46,05

46,05

15.092.694

100

100

Razem

2.

Dane finansowe za I kwartał 2016 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 2016 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
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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 2016 roku, tj. okres od dnia 1stycznia 2016 roku do dnia 31 marca 2016 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 31.03.2016

stan na 31.03.2015

5 171 756,19

A,

AKTYWA TRWAŁE

I,

Wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

1 290 613,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B.

AKTYWA OBROTOWE

I.

Zapasy

736 878,86

II.

Należności krótkoterminowe

873 190,35

III.

Inwestycje krótkoterminowe

279 808,73

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

440 287,65

289 681,57
3 550 872,62

40 589,00
2 330 165,59

2 138 279,95
367 793,07
770 754,88
0,00
952 653,00
37 079,00
2 181 934,25
783 733,62
790 053,33
433 122,76
175 024,54

AKTYWA RAZEM

7 501 921,78

4 320 214,20

A.

KAPITAŁ WŁASNY

2 782 917,69

2 605 110,50

I.

kapitał podstawowy

1 509 269,40

1 359 269,40

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00

0.00

III.

Akcje własne

0,00

0,00

IV

Kapitał zapasowy
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1 206 116,77

968 833,82

V.

Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00

VI.

Pozostałe kapitały rezerwowe

0,00

VII.

Wynik finansowy z lat ubiegłych

VIII.

Wynik finansowy

60 873,37
6 658,15

0,00
0,00
241 238,41
35 768,87

IX.

0.00
4 719 004,09

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

I.

Rezerwy na zobowiązania

II.

Zobowiązania długoterminowe

1 679 205,77

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

2 692 180,74

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

91 988,00

255 629,58
7 501 921,78

PASYWA RAZEM

1 715 103,70
94 606,32
79 235,70
1 252 581,80
288 679,88
4 320 214,20

dane w PLN

1.2.3

Rachunek zysków i strat

Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki
Wyszczególnienie

A

01/01/2016-

01/01/2015-

31/03/2016

31/03/2015

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
915 946,56

w tym:

573 789,72

- od jednostek powiązanych
I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

II

Zmiana stanu produktów

III

Koszt

wytworzenia

produktów

na

872 674,55

550 301,60

własne

potrzeby jednostki
IV

Przychody

netto

ze

sprzedaży

materiałów
B

Koszty działalności operacyjnej

I

Amortyzacja

II

Zużycie materiałów i energii

8

towarów

i
43 272,01

23 488,12

997 579,53
60 981,05 zł
534 502,17 zł

55 512,83
298 680,30

117 339,34 zł

III

Usługi obce

IV

Podatki i opłaty

V

Wynagrodzenia

3 403,86 zł

78 633,46
2 111,27

113 412,32
108 751,22

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

125 661,16

VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

23 003,65

C

Zysk/Strata ze sprzedaży

-81 632,97

D

Pozostałe przychody operacyjne

110 486,01

I

Zysk

19 275,98

9 677,72
5 053,71
14 369,21

ze

zbycia

niefinansowych

aktywów

14 369,21
34 873,48

0,00

trwałych
110 484,90

II

Dotacje

III

Inne przychody operacyjne

E

Pozostałe koszty operacyjne

I

Strata

ze

zbycia

niefinansowych

1,11
141,23

33 792,30
1 081,18
259,04

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
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141,23
28 711,81

259,04
48 983,65

225,93

19 800,59
6 183,07

12 876,56
6 406,41

13 617,52

IV

Inne

I

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

I

Zyski nadzwyczajne

II

Straty nadzwyczajne

K

Zysk (Strata) brutto

9 137,15

L

Podatek dochodowy

2 479,00

M

Pozostałe

obowiązkowe

zmniejszenia

6 470,15

9 137,15

36 107,09

36 107,09
338,00

zysku

(zwiększenia straty)
N

6 658,15

Zysk (strata) netto

35 768,87

dane w PLN

2.2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
L.p.

A.

Wyszczególnienie

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

01/01/2016-

01/01/2015-

31/03/2016

31/03/2015

1 239 672,85

214 253,77

6 658,15

35 768,87

1 233 014,70

178 484,90

1 239 672,85

-3 010 358,95

214 253,77

-83 637,08

I.

Wpływy

58 600,00

0,00

II.

Wydatki

3 068 958,95

83 637,08

III.

Przepływy

pieniężne

netto

z

działalności

inwestycyjnej (I–II)
C.

Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej

-3 010 358,95

1 759 126,75

-83 637,08

-97 412,55

I.

Wpływy

1 655 666,88

33 094,07

II.

Wydatki

-103 459,87

130 506,62

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

1 759 126,75

-97 412,55
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(I–II)
D.

Przepływy

pieniężne

netto

razem

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

33 204,14
-11 559,35

E.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

11 559,35

33 204,14

F.

Środki pieniężne na początek okresu

65 085,40

48 741,83

G.

Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)

53 526,05

81 945,97

dane w PLN

2.2.4 Rachunek zmian w kapitale własnym
Lp.

Wyszczególnienie

01/01/2016-

01/01/2015-

31/03/2016

31/03/2015

I.

Kapitał własny na początek okresu (BO)

2 776 259,54

2 569 341,70

II.

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

2 782 917,69

2 605 110,50

III.

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego

2 782 917,69

2 605 110,50

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 872 674,55 zł [słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset
siedemdziesiąt cztery złote

55/100].

Przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2014 roku wyniosły

550 301,60 zł [słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta jeden złotych 60/100]. Oznacza to zwiększenie
sprzedaży produktów własnych o 58% względem kwartału poprzedniego.
Na poziom zysku ze sprzedaży w I kwartale 2016 roku miał wpływ poziom wydatków związanych z
realizacją projektu Go_Global (ok 100 tys. zł) oraz związanych z tym działaniem wydatków na marketing i
reklamę (ok.22 tys. zł). Wydatki te kwalifikowane jak koszty rodzajowe bezpośrednio kształtowały wynik
zysku ze sprzedaży. Projekt nie został jeszcze rozliczony . ``iuo-*y+6Ponadto

w

I

kwartale

spółka

finalizowała inwestycję zakupu nieruchomości i część kosztów z tym związanych również wpłynęła na
wynik I kwartału..
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 2016 roku Zarząd Emitenta finalizował poniższe procesy:
Emitent z początkiem roku dopełnił projektowaną inwestycję w zakup własnej nieruchomości, na
której znajduje w pełni uzbrojony budynek, do którego zostanie przeniesiony zakład produkcyjny Pylon
S.A. i Pylon Sp. z o.o.. Obecnie trwają już prace przygotowawcze i przystosowawcze. Przeniesienie obu
zakładów nie naruszy produkcji bieżącej.
Poniżej podstawowe dane:
Wartość przedmiotowej nieruchomości: 2.500.000,00 zł. [słownie: dwa miliony pięćset tysięcy
złotych]:
1. Lokalizacja: Jarocin;
2. Powierzchnia nieruchomości: 1,0889 hektara;
3. Powierzchnia zakładu produkcyjnego znajdującego się na nieruchomości: 3311,46 m2;
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4. Konstrukcja budynków oraz wielkość nieruchomości przemysłowej umożliwiają dalszą
potencjalną rozbudowę zakładu. Zakupione tereny przemysłowe [budynki itd.] nie wymagają na
wejściu znaczących nakładów inwestycyjnych, dzięki czemu będzie zapewniona ciągłość
produkcji od razu po przeniesieniu do nowej lokalizacji dotychczas wykorzystywanych przez
Emitenta linii technologicznych. W ocenie Emitenta również koszt przeprowadzki nie będzie
znaczący ze względu na niewielką odległość pomiędzy obecnym miejscem a docelowym.

Umowa kredyt inwestycyjny:
1. Kredytodawca: Alior Bank Spółka Akcyjna;
2. Kredytobiorca: Pylon Spółka Akcyjna;
3. Wartość kredytu: 1.650.000,00 zł. [słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych];
4. Termin ostatecznej spłaty produktu: 31.07.2030;
5. Oprocentowanie: warunki oprocentowania zostały wynegocjowane indywidualnie i są objęte
klauzulą poufności. Nie odbiegają one od standardowych poziomów przyjętych na rynku.
Podstawą wyliczenia jest WIBOR i marża banku Alior Bank S.A.;
6. Wkład własny pieniężny [przelew bankowy]: 850.000,00 zł. [słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy
złotych];
7. Źródło pochodzenia środków na wkład własny: pożyczka pieniężna akcjonariusza Emitenta
[przelew bankowy] – Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Umowa pożyczki pokrywająca wkład własny:
1. Pożyczkodawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2. Pożyczkobiorca: Pylon Spółka Akcyjna;
3. Wartość pożyczki [przelew bankowy]: 850.000,00 zł. [słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy
złotych];
4. Termin spłaty: 22.07.2017;
5. Oprocentowanie: 5,25% w skali roku.
Emitent ze względu na stabilną sytuację finansową Spółki, jej prognozy rozwojowe, uzyskał kredyt
inwestycyjny w Alior Bank S.A., jednakże ze względu na sfinansowanie wkładu własnego wziął pożyczkę
prywatną pieniężna od akcjonariusza – Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Pylon S.A. [Emitent] i PH „Maks” Sp. z o.o. przyjęły możliwość spłaty pożyczki,
wymaganej na wkład własny przedmiotowej inwestycji, poprzez zaoferowanie PH „Maks” Sp. z o.o.
objęcie emisji akcji uwzględniającej prawa poboru wszystkich akcjonariuszy po cenie emisyjnej nie niższej
niż 0,22 zł. [słownie: dwadzieścia dwa grosze]. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Emitentem a PH
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„Maks” Sp. z o.o. decyzja co do formy spłaty pożyczki pozostaje po stronie Emitenta. W ocenie Emitenta
jest to optymalne rozwiązanie.
Kolejnym działaniem w I kwartale 2016 roku, było działanie Go_Global.PL, służące komercjalizacji
wyników działań badawczo-rozwojowych Spółki. Jest to program proeksportowy. Zarząd, zważywszy na
działania proeksportowe, sięga po różne narzędzia wpierające te procesy. W wyniku realizacji projektu,
Pylon S.A. uzyskał narzędzia pomagające w przygotowaniu strategii wejścia na rynek niemiecki,
rekomendacje od podmiotów typu venture oraz zaprezentował swoje wyroby w trakcie najważniejszych
międzynarodowych targów Audio – HighEnd, Munich 2016, które odbyły się w maju, w Monachium.
Zarząd poprzez to działanie projektuje wejście na rynek niemiecki. Wsparcie z tytułu Go_Globa.PL
wynosi 148.000,00 zł [słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych]. Na dzień złożenia niniejszego
sprawozdania zarządu z działalności, Zarząd uzyskał bardzo dobry odbiór ze strony partnerów
zagranicznych. Realizacja eksportu na rynki zagraniczne stanowi jeden z ważniejszych elementów strategii
na rok 2016-2017. Zarząd Emitenta będzie sięgał po każde narzędzie wspierające te plany.

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 31 marca 2016 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty
wynosiła 17.

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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