PYLON S.A
RAPORT
jednostkowy za
I kwartał
2018 roku
01.01.2018 r. 31.03.2018 r.

1. PODSTAWOWE WYNIKI
FINANSOWE PYLON S.A.
Tabela numer 1 – Dane porównawcze w ujęciu kwartalnym (dane w PLN)
IQ 2018

IQ 2017

Przychody netto ze sprzedaży

1.468.752,89 PLN

967.100,64

Amortyzacja*

113.267,64 PLN

114.366,82

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

90.973,63 PLN

-27.844,31

Zysk (strata) ze sprzedaży

73.404,21 PLN

-54.761,90 zł

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

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
I kwartał 2018 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 2018 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 pierwszego kwartału 2018 roku, tj. okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do
dnia 31 marca 2018 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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Bilans I kwartał 2018

Wyszczególnienie
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne.
II. Rzeczowe aktywa trwałe.

2017.03

2018.03

5 847 366,91

5 606 812,44 zł

429 231,23

292 841,63 zł

4 215 998,40

4 250 883,25 zł

III. Należności długoterminowe.

1 736,28

3 472,56 zł

IV. Inwestycje długoterminowe.

1 177 833,00

1 040 953,00 zł

22 568,00

18 662,00 zł

3 194 947,18

7 184 849,12 zł

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

767 483,57

890 223,96 zł

II. Należności krótkoterminowe.

1 842 572,98

1 770 811,31 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe.

238 157,57

934 620,15 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

346 733,06

3 589 193,70 zł

0,00

0,00 zł

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

0,00 zł

0,00 zł

SUMA AKTYWÓW

9 042 314,09

12 791 661,56 zł

A. Kapitał (fundusz) własny

2 648 333,88

5 657 187,54 zł

I. Kapitał (fundusz) podstawowy.

1 509 269,40

2 862 873,20
zł

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

1 116 428,74

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

-61 906,94

73 604,25
zł
42 316,80
zł

0,00 zł

0,00 zł

6 393 980,21

7 134 474,02 zł

79 795,00

70 067,00 zł

II. Zobowiązania długoterminowe.

1 646 310,67

1 446 609,84 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe.

4 351 276,72

2 683 858,78 zł

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych.
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

84 542,68

316 597,82

2 933 938,40 zł

9 042 314,09

12 791 661,56 zł

Rachunek zysków i strat za I kwartał 2018
Wyszczególnienie

2017.03

2018.03

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych

967 100,64 zł
0,00 zł

1 468 752,89 zł
0,00 zł

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)

936 376,54 zł

1 444 595,93 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
30 724,10 zł

0,00 zł
24 156,96 zł

1 021 862,54 zł
114 366,82 zł

1 395 348,68 zł
113 267,64 zł

II. Zużycie materiałów i energii

595 230,73 zł

909 994,45 zł

III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:

100 885,65 zł
10 259,19 zł

89 487,17 zł
16 032,00 zł

- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia

0,00 zł
144 163,50 zł

0,00 zł
181 356,00 zł

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym
- emerytalne

25 805,54 zł
10 809,51 zł

41 029,46 zł
15 921,60 zł

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

15 608,90 zł

24 056,77 zł

15 542,21 zł
-54 761,90 zł

20 125,19 zł
73 404,21 zł

27 488,69 zł
0,00 zł

17 931,89 zł
0,00 zł

27 487,68 zł

16 326,30 zł

0,00 zł
1,01 zł

0,00 zł
1 605,59 zł

571,10 zł
0,00 zł

362,47 zł
0,00 zł

0,00 zł
571,10 zł

0,00 zł
362,47 zł

-27 844,31 zł

90 973,63 zł

424,25 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

b) od jednostek pozostałcyh, w tym:

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
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
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:

0,00 zł

0,00 zł

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
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)

424,25 zł

0,00 zł

34 486,88 zł
32 558,39 zł

39 989,83 zł
33 067,20 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
1 928,49 zł

0,00 zł
6 922,63 zł

-61 906,94 zł
0,00 zł

50 983,80 zł
8 667,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

-61 906,94 zł

42 316,80 zł

Rachunek przepływów finansowych I kwartał 2018
Wyszczególnienie
A.
I.

Nota

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

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.
II.

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

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

Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

F.

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
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G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym

2017.03
88 170,03
-61 906,94

83 480,31
42 316,80

150 076,97
88 170,03

41 163,51
83 480,31

-50 776,01

-81 115,86

0,00
50 776,01

0,00
81 115,86

-50 776,01
-26 295,72

-81 115,86
-201 044,31

47 690,00
73 985,72

0,00
201 044,31

-26 295,72

-201 044,31

11 098,30
11 098,30

-198 679,86
-198 679,86

180 846,59

1 087 087,33

191 944,89

888 407,47

– o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek zmian w kapitale własnym
Lp.

Wyszczególnienie

I.

Kapitał własny na początek okresu (BO)

II.
III.

01/01/2017-

01/01/2018-

31/03/2017

31/03/2018

2 710 240,82

5 614 870,74 zł

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

2 648 333,88

5 657 187,54 zł

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego

2 648 333,88

5 657 187,54 zł

podziału zysku

2018.03

3. Komentarz Zarządu na
temat czynników i zdarzeń,
które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe
W pierwszym kwartale Spółka skupiła się na realizacji zadań podstawowych:
produkcja własna, oraz produkcja na rzecz zewnętrznych klientów audio.
Projekty sprzedażowe dotyczące produkcji obudów na rzecz klientów
zewnętrznych rozwijają się i stanowią coraz większą pozycję po stronie
przychodów Pylon S.A.. Obecnie Emitent realizuje powtarzające się zamówienia
od dotychczasowych klientów. Wszystkie kontrakty zostały potwierdzone również
w trakcie minionych targów audio: High End Munich 2018.
Targi High End Munich są najważniejszymi targami w branży audio. Skupiają
przedstawicieli całego świata. Pylon S.A. uczestniczy w targach trzeci rok. Emitent
stale umacnia swoją pozycję jako producent zestawów głośnikowych oraz
obudów dla klientów zewnętrznych.
2.2. Kwartalny skrócone sprawozdanie finansowe

W okresie objętym niniejszym raportem również spółka pozyskała pozytywną
decyzję w sprawie dofinansowania projektu : „Usługi doradcze mające na celu
wsparcie we wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji obudów zestawów
głośnikowych i maskownic”.
Projekt dotyczy zakupu usług doradczych związanych z optymalizacją procesów
produkcyjnych , w szczególności z implementacją nowoczesnych, innowacyjnych
rozwiązań technologicznych, a następnie w wyniku ich analizy zakupu
wymaganych maszyn produkcyjnych oraz systemów sterowania produkcją, w celu
optymalizacji procesów produkcyjnych. Działanie to ma na celu zwiększenie
możliwości wytwórczych, wydajności oraz jakości produktowej poprzez
zautomatyzowanie cyklu produkcyjnego lub jego poszczególnych etapów.
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Emitent stale rozwija dwie ścieżki produktowe – zestawy głośnikowe oraz
obudowy do głośników dla klientów zewnętrznych. Zwiększony wolumen
produkcji wymusza działania harmonizujące ten proces oraz sięganie po
nowocześniejsze, innowacyjne technologie produkcyjne.
Poniżej podstawowe dane:
Miejsce wdrożenia projektu: Pylon S.A. odział w Jarocinie, zakład produkcyjny;
Okres realizacji: od podpisania umowy do 31 maja 2019 (z możliwością jego
przedłużenia);
Całkowita maksymalna kwota wydatków: 1 200 500,00
Kwota refundacji: 640.350,00
Usługi doradcze nie mogą przekroczyć 30% wydatków projektowych.
Powyższy projekt będzie miał znaczące znaczenie dla stale zwiększającej się
produkcji. Celem Emitenta jest optymalizacja procesów produkcyjnych.
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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
Na kolejnych stronach Emitent przedstawia wydarzenia produktowe z pierwszego
kwartal 2018:
1. MARKA PYLON AUDIO RAZEM Z WAMI
2. WYBRANE WYRÓŻNIENIA

2.2. Kwartalny skrócone sprawozdanie finansowe
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MAGAZYN HIGH FIDELITY BEST PRODUCT 2017
MAGAZYN HIGH FIDELITY PRZYZNAŁ
KOLUMNOM DIAMOND 25
A

PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ "BEST
PRODUCT 2017".
NAGRODA ROKU MAGAZYNU HIGH
FIDELITY STANOWI WYJĄTKOWE
WYRÓŻNIENIE I JEST PRZYZNAWANA
JEDYNIE NIELICZNYM PRODUKTOM.
"DIAMOND 25 ROBIĄ WIELE RZECZY
BARDZO DOBRZE, A NIEWIELE TYLKO
DOBRZE. TO KOLUMNY, KTÓRE
POTRAFIĄ ŚWIETNIE OBRAZOWAĆ,
BUDUJĄC EKSPANSYWNĄ, BARDZO
DOBRZE POUKŁADANĄ PRZESTRZEŃ.
ŁĄCZĄ W NIEJ INSTRUMENTY, ALE
TEŻ POZOSTAWIAJĄ IM
WYSTARCZAJĄCO DUŻO WOLNEJ
PRZESTRZENI, ABY MOGŁY ONE
„ODDYCHAĆ”. ICH BARWA JEST
ŚWIEŻA, A BRZMIENIE OTWARTE. TO
NIE SĄ „ROMANTYCZNE”
KONSTRUKCJE. BAS SCHODZI NISKO,
NIE JEST JEDNAK ZAWSZE W RÓWNY
SPOSÓB KONTROLOWANY. TO
PRZEMYŚLANY, SPÓJNY, OTWARTY
DŹWIĘK O BARDZO UNIWERSALNYM
WYRAZIE. MOŻNA NA NICH SŁUCHAĆ
DOWOLNEJ MUZYKI, A Z KAŻDĄ
POKAŻĄ TEN SAM ZESTAW CECH."
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W PONIŻSZYM
LINKU:

AHTTP://HIGHFIDELITY.PL/@MAINLOOK AT THIS ISSUE:
OPEN HOUSE IDEAS - 3
3158&LANG=
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.

