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Szanowni Państwo
dziękując za dotychczasowe zaufanie, zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem Emitenta
za IV kwartał 2014 roku. W mijającym okresie Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię
działania:

produkcja

wyrobów

własnych

jako

dominująca

część

przychodów,

zwiększanie

rozpoznawalności marki, zwiększenie możliwości produkcyjnych, poszerzenie potencjału Spółki a także
przygotowania do ekspansji na rynki zagraniczne.
Rok 2014 to między innymi zakończenie wdrażania zaawansowanego systemu ERP
zwiększającego kontrolę nad wszystkimi procesami zachodzącymi w Spółce i umożliwiającego integrację z
partnerami biznesowymi, przeprowadzenie skutecznej emisji akcji uwzględniającej prawa poboru,
rozpoczęcie inwestycji w zakład produkcyjny przetworników elektroakustycznych.
Zadania które postawiliśmy przed Spółką w nadchodzącym czasie – rozwój segmentu
przetworników elektroakustycznych, wejście na rynki zagraniczne, głębokie inwestycje w rozwój
technologii produkcyjnej, działania zmierzające do poszerzenia bazy innowacyjności przedsiębiorstwa, są
możliwe do realizowania dzięki osiągniętym celom w roku 2014.
Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd mają charakter długoterminowy, są zaplanowane
i konsekwentnie realizowane. Jestem przekonany że nadchodzący okres będzie równie pomyślny jak
mijający rok.

Z wyrazami szacunku

Mateusz Jujka
Prezes Zarządu
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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:


sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych;



obudów do głośników;



od II kwartał 2015 roku rozpocznie produkcję 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, przetworników
elektroakustycznych 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:
Sprzęt elektroakustyczny poprzez:


własny sklep internetowy: www.pylonsklep.pl;



uruchomiony, profesjonalny pokój odsłuchowy przy zakładzie produkcyjnym;



współpracę z licznymi partnerami handlowymi na terenie Polski, którzy w ramach prowadzonych
przez siebie salonów audio oferują w sprzedaży produkty Emitenta.
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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 IV kwartał 2014 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 czwarty kwartał 2014 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.
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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.

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 czwartego
kwartału 2014 roku, tj. okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, dane
finansowe narastająco w roku obrotowym 2014 oraz dane porównywalne za analogiczny kwartał roku
2013 . 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 31.12.2014

stan na 31.12.2013

2 134 142,78

856 052,21

Wartości niematerialne i prawne

390 780,15

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

743 630,63

725 102,21

III.

Należności długoterminowe

IV.

Inwestycje długoterminowe

962 653,00

130 000,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

37 079,00

950,00

B.

AKTYWA OBROTOWE

1 953 128,47

1 749 112,35

I.

Zapasy

721 713,50

389 584,78

II.

Należności krótkoterminowe

658 121,84

991 924,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

399 918,59

246 505,23

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

173 374,54

121 098,34

AKTYWA RAZEM

4 087 271,25

2 605 164,56

A.

KAPITAŁ WŁASNY

2 569 341,70

1 076 931,44

I.

kapitał podstawowy

1 359 269,40

697 564,00

II.

Należne wpłaty na kapitał Podstawowy

0,00

0,00

III.

Akcje własne

IV

Kapitał zapasowy

968 833,82

110 160,86

V.

Kapitał z aktualizacji wyceny

VI.

Pozostałe kapitały rezerwowe

VII.

Wynik finansowy z lat ubiegłych

VIII.

Wynik finansowy
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0,00
241 238,48

269 206,58

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku Obrotowego

0,00

0,00

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

1 517 929,55

1 528 233,12

I.

Rezerwy na zobowiązania

94 906,00

20 824,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

81 363,11

918 663,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

1 141 198,26

400 084,20

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

200 462,18

188 661,92

4 087 271,25

2 605 164,56

PASYWA RAZEM
dane w PLN
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1.2.3

Rachunek zysków i strat

Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki
Wyszczególnienie

A

01/10/2014-

01/10/2013-

01/01/2014-

01/01/2013-

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

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

514 984,77

829 533,20

1 536 920,90

1 892 233,28

496 870,38

373 652,32

1 437 486,96

18 114,39

455 880,88

99 433,94

1 068 508,58

508 769,82

669 019,43

1 497 018,09

1 621 504,29

59 801,35

12 753,99

142 929,15

50 929,32

223 697,16

58 741,86

681 632,86

142 355,73

- od jednostek powiązanych
I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

II

Zmiana stanu produktów

III

Koszt

wytworzenia

produktów

na

823 724,70

własne

potrzeby jednostki
IV

Przychody

netto

ze

sprzedaży

towarów

materiałów

i

B

Koszty działalności operacyjnej

I

Amortyzacja

II

Zużycie materiałów i energii

III

Usługi obce

96 753,05

92 755,50

233 649,55

261 285,45

IV

Podatki i opłaty

10 980,72

27 656,83

24 693,87

30 374,74

V

Wynagrodzenia

86 387,39

60 870,18

312 349,51

164 294,37

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

4 819,25

249,39

20 857,16

617,66

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

26 330,90

20 620,87

54 046,40

23 830,28
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VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C

Zysk/Strata ze sprzedaży

D

Pozostałe przychody operacyjne

I

Zysk

ze

zbycia

niefinansowych

0,00

395 370,81

26 859,59

947 816,74

6 214,95

160 513,77

39 902,81

270 728,99

391 693,51

83 711,30

482 689,00

86 719,82

-3 365,42

15 087,34

86 897,26

15 087,34

aktywów

trwałych
II

Dotacje

III

Inne przychody operacyjne

395 058,93

68 623,96

395 791,74

71 632,48

E

Pozostałe koszty operacyjne

189 246,27

9 518,42

195 767,39

11 120,83

I

Strata

ze

zbycia

niefinansowych

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

14 109,24

7 003,46

40 440,94

13 337,40

I

Odsetki

11 168,55

6 245,34

31 203,91

6 257,08

11

175 176,38

175 176,38

14 069,89

9 518,42

20 591,01

11 120,83

208 662,19

234 706,65

326 824,42

346 327,98

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

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

2 940,69

758,12

9 237,03

7 080,32

194 552,95

227 903,19

286 383,48

333 190,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk (Strata) brutto

194 552,95

227 903,19

286 383,48

333 190,58

L

Podatek dochodowy

39 422,00

45 145,00

63 984,00

M

Pozostałe

241 238,48

269 206,58

obowiązkowe

zmniejszenia

zysku

(zwiększenia straty)
N

14 642,00

Zysk (strata) netto

155 130,95

213 261,19

dane w PLN

2.2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
L.p.

A.

Wyszczególnienie

Przepływy środków pieniężnych z działalności

01/01/2014-

01/01/2013-

31/12/2014

31/12/2013

276 812.11

-695 053,45

241 238.48

269 206,58

35 573.63

-964 260,03

276 812.11

-695 053,45

operacyjnej
I.

Zysk (strata) netto

II.

Korekty razem

III.

Przepływy

pieniężne

operacyjnej (I+II)
12

netto

z

działalności

B.

Przepływy środków pieniężnych z działalności

-877 541.35

-543 533,72

inwestycyjnej
I.

Wpływy

27 396.37

40 993,28

II.

Wydatki

-904 937.72

-584 527,00

III.

Przepływy

działalności

-877 541.35

-543 533,72

Przepływy środków pieniężnych z działalności

466 892.74

1 326 154,24

pieniężne

netto

z

inwestycyjnej (I–II)
C.

finansowej
I.

Wpływy

822 243.49

1 479 678,00

II.

Wydatki

-355 350.75

-153 523,76

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

466 892.74

1 326 154,24

-133 836.50

87 567,07

-133 836.50

87 567,07

182 578.33

95 011,26

48 741.83

182 578.33

(I–II)
D.

Przepływy

pieniężne

netto

razem

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

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

F.

Środki pieniężne na początek okresu

G.

Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)

dane w PLN
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2.2.4 Rachunek zmian w kapitale własnym
Lp.

Wyszczególnienie
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01/01/2013-

31/12/2014

31/12/2013

I.

Kapitał własny na początek okresu (BO)

1 076 931.44

950 352.46

II.

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

2 569 341.70

1 076 931.44

III.

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego

2 569 341.70

1 076 931.44

podziału zysku
dane w PLN

01/01/2014-

Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe
Prezentowane wyniki działalności gospodarczej Emitenta w roku 2014 odzwierciedlają kierunek
rozwoju Spółki zdefiniowany w Dokumencie Informacyjnym oraz zaznaczany w kolejnych raportach
okresowych tj.:
1. rozwój działalności produkcyjnej - wzrost udziału w sprzedaży własnych produktów i usług z
44% w roku 2013 do 94 % w roku 2014;
2. ograniczenie działalności handlowej tekturą – w roku 2014 wyniosła jedynie 6% w porównaniu do
54% w roku 2013;
3. inwestycje w rozwój produkcji własnej: środki trwałe; wartości prawne i niematerialne tj. wzory
przemysłowe, licencje; udziały w zakładzie produkcji przetworników elektroakustycznych.
Konsekwentnie realizowane założenia produkcyjne z jednej strony przynoszą efekty w postaci nowych
konstrukcji, zwiększenia rozpoznawalności marki oraz wzrostu produkcji z drugiej zaś strony powodują
zwiększone zaangażowanie inwestycyjne, materiałowe, finansowe i pracownicze. I tak na poziom zysku
na sprzedaży bezpośredni wpływ ma: zwiększony poziom kosztów amortyzacji (3-krotny wzrost w
porównaniu do roku 2013), koszty usług obcych związanych z zrealizowanym projektem B2B w
części pokrywanej ze środków własnych spółki (30% wartości projektu), koszty wynagrodzeń
związane z tworzeniem wysoko wyspecjalizowanego zespołu produkcyjnego oraz działu B+R.

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
Zdarzenia produktowe w roku 2014
Emitent stale pracuje nad nowymi zestawami głośnikowymi tak by jego oferta była zróżnicowana
pod względem ceny, mocy czy też przeznaczenia. W roku 2014, Emitent przedstawił cztery nowe
konstrukcje. Natomiast w styczniu 2015 roku Pylon S.A. zaprezentował nowy linię produktową pod
nazwą Onyks. Prace nad ostatnim modelem rozpoczęły się w roku 2014.
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Pylon Pearl 25
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1. Nagroda Roku magazynu "High
Fidelity" dla Pylon Audio Pearl 25

Fragment uzsadanienia:
"(...)Jedną z ważniejszych wiadomości, jaką usłyszeliśmy podczas Audio Show
2014 była ta z pokoju polskiej firmy Pylon Audio: otrzymała ona dofinansowanie
z Unii Europejskiej, dzięki któremu będzie produkowała swoje własne
przetworniki. To fantastyczny news, ponieważ już teraz, korzystając z cudzych
głośników firma potrafi przygotować produkt, który kosztuje wręcz nieprzyzwoicie mało, a przy tym gra
jak… No po prostu niesamowicie! Ładnie wykonane, o dynamicznym, otwartym dźwięku, mogą dumnie
stanąć w pokoju każdego melomana, fana muzyki.(...)"
Link do recenzji: http://highfidelity.pl/@main-2271&lang=

2. Rekomendacja od StereoLife dla Pylon Audio Pearl 25

Fragment uzsadanienia:
„To wszystko po prostu działa tak, jak powinno i reprezentuje poziom, jakiego oczekuje się od
poważnego przedsiębiorstwa(...)Dla mnie stworzenie tak dobrych kolumn za małe pieniądze jest większym
osiągnięciem, niż zbudowanie hi-endowych potworów w cenie samochodu.(...)Coraz większym
szacunkiem darzę za to firmy, które potrafią zrobić coś dla ludzi, a nie tylko dla świrów. Brzmienie Pearli
25 po prostu mnie zabiło. Wiedziałem, że może być dobrze, ale nie byłem przygotowany na to, że aż tak.
Pylon wymiata!”
Link do recenzji: http://stereolife.pl/archiwum/testy-lista/1189-pylon-audio-pearl-25

3. Pylon Audio Pearl 25 wyróżniony prestiżową nagrodą
"Red

Fingerprint",

przyznawaną

wyjątkowym

produktom przez HighFidelity.pl

Fragment recenzji:
Przykład Pylon Audio, spółki akcyjnej zarządzanej przez pana Mateusza Jujkę, pokazuje, że można
zbudować solidną firmę z potężnym zapleczem produkcyjnym, jeśli tylko jest się w swoim działaniu
racjonalnym i konsekwentnym. Spółka rok temu przeniosła swój zakład produkcyjny z Przyborek koło
Wrześni do stolicy polskiej muzyki punkowej i hardcore’owej, do Jarocina. I tam powstaje, krok po kroku,
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firma, z którą trzeba się będzie liczyć, i to już wkrótce, nie tylko w Polsce. I co istotne, Pylon Audio w
żaden sposób nie nawiązuje do marki Tonsil, tworząc od początku pod własną marką swoje własne,
autorskie konstrukcje.
Link do recenzji: http://highfidelity.pl/@main-2119&lang=

4. Recenzja Stereo i Kolorowo dla Pearl 25.

W uzasadnieniu dla Pylon Audio Pearl 25, Redakcja wskazała:
„Przez kilka lat istnienia Pylon Audio wypracował doskonałą receptę na wytwarzanie obudów
głośnikowych o wzorowej jakości, schludnych i estetycznych, a to tego proponowanych w racjonalnej
cenie. Było to możliwe dzięki dużym inwestycjom w produkcję seryjną o dużej skali (…) Znaleziono złoty
środek na to, aby kolumny dostarczały dobry dźwięk, a jednocześnie zapewniały dobry dźwięk i nie raziły
tanimi materiałami użytymi do oklejania skrzynek. Właśnie model Pearl 25 jest tego najlepszą
egzemplifikacją. Kosztuje w Polsce niecałe 1 500 zł, zaś wygląda na konstrukcję droższą. W ostatnią
niedzielę poprosiłem odwiedzających mnie gości o przybliżoną wycenę kolumn – większość strzałów
oscylowała około kwoty 3 000 zł. To o czymś świadczy.”
Link do recenzji:

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2014/05/kolumny-podogowe-pylon-pearl-

25.html

5. Pearl 25 jako wybór redakcji HD-Opinie.pl
Fragment recenzji:
„Będzie krótkie – chcesz najlepszy zestaw głośnikowy dysponujący dużą
mocą za śmieszne pieniądze? Nie szukaj, już go znalazłeś. A przynajmniej uwzględnij ten produkt, Perły
25 trzeba bezwzględnie posłuchać przed wydaniem pieniędzy. Po co? Ano po to, żeby potem nie żałować
dokonanego wyboru. To kolumny uniwersalne, które sprawdzą się w każdym gatunku, sprawdzą się w
kinie, to idealne kolumny do salonu (dużego najlepiej). Można zbudować świetny system, przeznaczając
ułamek na zakup kolumn i nie będzie to żadne faux pas.”
Czytaj recenzję: http://hd-opinie.pl/23109,audio,recenzja-kolumn-glosnikowych-pylon-pearl-25.html
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Pylon Pearl Monitor

1. Pylon Audio Pearl Monitor jako "Produkt Roku 2014" przez magazyn HDopinie.pl.

Fragment recenzji:
"(...)Nie będę rozwodził się nad zaletami, wystarczy zapoznać się z naszą
ostatnią recenzją, powiem tylko tyle: nie znajdziecie na rynku równie dobrego produktu w tej cenie. Może
uda się kupić dobre kolumienki w zbliżonej cenie (dzisiaj naprawdę jest w czym wybierać, co oczywiście
cieszy, jest całe mnóstwo bardzo dobrych, przyzwoicie wycenionych głośników na rynku), ale Perły są wg.
mnie nie do pobicia.(...)"
Link do recenzji: http://hd-opinie.pl/24647,aktualnosci,produkty-2014r-portalu-hd-opinie-pylon-pearlmonitor-nad-d3020-momentum.html

Fragment przeprowadzonego testu:
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"(...)Otrzymałem do testów wersję w wybarwieniu mleczny dąb. Bardzo ładnie to wygląda, robota
stolarska pierwsza klasa i choć konstrukcja „paczek” nawiązuje do poprzedniczek, to nowe Perły są wg.
mnie dużo ładniejsze. Wpływ na to ma jakość okleiny, zastosowane przetworniki …prezentuje się to
naprawdę dobrze.(...)"
Link do recenzji: http://hd-opinie.pl/23924,aktualnosci,nowe-podstawkowe-perly-juz-u-nas-niebawemopis-pierwszych-wrazen.html
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Pylon
Sapphire 25
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1. Sapphire 25 - Best Sound AudioShow 2014.
Kolumny Sapphire 25 zostały odznaczone nagrodą Best Sound, którą
redakcja HighFidelity.pl przyznała tylko wyjątkowym produktom
obecnym na Audio Show 2014
Fragment recenzji:
"(...)Kolumny Sapphire 25 kosztują 3000 zł za parę. Jeśli miałbym wskazać najfajniejszy system na
wystawie, tj. dający najwięcej frajdy, byłby to właśnie ten, zbudowany z paru dobrych, niedrogich
elementów, z których kolumny były zdecydowanie najtańsze. Pisze o tym poniżej Marcin, a jak dołączam
się do jego opinii. Dźwięk był tak naturalny, tak otwarty i tak nienarzucający się, że w pokoju Pylona
można było siedzieć i słuchać muzyki naprawdę długo. Jeśliby ktoś pytał, dzięki komu można przyciągnąć
do naszego hobby więcej ludzi, odpowiedziałbym, że Pylon z kolumnami Sapphire 25 byłby na pierwszym
miejscu.(...)"
Link do recenzji: http://www.highfidelity.pl/@main-2250&lang=
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Pylon Sapphire 31
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1. "WYBÓR REDAKCJI" StereoLife
Fragment recenzji:
"(...)Sapphire 31 to po prostu fajne, koncertowe brzmienie w zgrabnym
opakowaniu. Są to jedne z niewielu kolumn w cenie do 5000 zł za parę, które spokojnie można zestawić
nawet ze znacznie droższą elektroniką, co bardzo dobrze świadczy o klasie samej konstrukcji i stwarza
warunki do ulepszania systemu w przyszłości.(...)"
Link do recenzji: http://www.stereolife.pl/archiwum/testy-lista/1757-pylon-audio-sapphire-31

1. Onyks
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Podsumowanie zdarzeń produktowych
Zarząd Emitenta przypomina że zgodnie z informacją zawartą w Dokumencie Informacyjnym [rozdział
4.12.9 Przewagi konkurencyjne Emitenta] recenzje i nagrody w znaczący sposób wpływają na sprzedaż
produktu. Specyfiką rynku na którym działa Emitent jest silna opiniotwórczość pism branżowych.
Sprzedawcy sprzętu audio, na bieżąco monitorując rynek pod kątem popytu na dane produkty (recenzje,
artykuły w prasie branżowej), podejmują decyzję o tym jakie produkty znajdują się w ich ofercie.
Przyznane rekomendacje i nagrody potwierdzają jakość produktów, rosnącą siłę marki oraz jej
postrzeganie na rynku audio. Zarząd wskazuje, że każda tego typu nagroda wpływa znacząco na
zwiększenie sprzedaży oferowanych przez Emitenta produktów.

Zdarzenia inwestycyjno-prawne
Publiczna emisja akcji serii G z uwzględnieniem praw poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy



Zgodnie z treścią raportu EBI nr 38/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku objęcie akcji serii G wyniosło
6.617.054 [słownie: sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery] akcji co
stanowi objęcie 95% zakładanej emisji. Podstawowe cele emisji akcji serii G:



zabezpieczenie aktywów ﬁnansowych umożliwiających przyspieszenie realizacji projektu
uruchomienia

produkcji przetworników elektroakustycznych, a także zapewnienie płynności

finansowej Spółki w okresie intensywnej realizacji projektu uruchomiania produkcji
przetworników elektroakustycznych w oparciu o współpracę Emitenta ze spółką EBC Incubator
sp. z o.o.;


przygotowanie projektów zmierzających do unowocześnienia i konsolidacji produkcji. Wszystkie
elementy składowe zestawów głośnikowych (projekt, obudowy do głośników, przetworniki
elektroakustyczne, zwrotnice) były dostosowane do zakładanego poziomu technologicznego.
Oznacza to modernizację zakładu produkcji obudów do zestawów głośnikowych, umożliwiającą
stosowanie

różnorodnych

materiałów

produkcyjnych

i

wykonywanie

śmiałych

form

przestrzennych obecnie technologicznie niedostępnych.
Subskrypcja akcji nowej emisji rozpoczęła się 20 czerwca 2014 roku. Została zakończona 04 lipca
2014 roku. Przydział akcji nastąpił do 15 lipca 2014 roku. Dnia 29 sierpnia 2014 roku, Zarząd Emitenta
uzyskał informację o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym podwyższenia kapitału
akcyjnego Pylon S.A. z kwoty 697.564 zł do kwoty 1.359.264,40 zł, dokonanego w drodze emisji
6.617.054 akcji serii G. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych dnia 3 października 2014 roku, uchwałą
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nr 1104/2014 wyznaczył pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na
okaziciela serii G spółki PYLON S.A..
W ocenie Zarządu emisja została przeprowadzona w sposób prawidłowy, sprawny oraz w
wyznaczonym przez Emitenta terminie.

Zakład produkcyjny przetworników elektroakustycznych
W roku 2014 Pylon S.A. podpisał umowę inwestycyjną z EBC Incubator Sp. z o.o., na mocy której została
powołana spółka Pylon Sp. z o.o.. W tej formule prawnej Pylon S.A. rozpoczął budowę zaawansowanego
technologicznie

zakładu

produkcyjnego

przeznaczonego

do

produkcji

przetworników

elektroakustycznych. Poziom inwestycji przewidzianego projektu wynosi 1.632.653 złotych.
Cele związane ze stworzeniem zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych to:


Powstanie zaawansowanego zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych;



Powstanie zaawansowanego centrum badawczo-rozwojowego;



Zabezpieczenie zapotrzebowania Pylon S.A. na przetworniki elektroakustyczne;



Zwiększenie możliwości produkcyjnych – większa elastyczność produktowa [np. krótkie serie];



Zwiększenie asortymentu sygnowanego marką Pylon Audio;



Przychód zwiększy się trzykrotnie do kwoty co najmniej 7 milionów złotych [Grupa Kapitałowa];



Wraz z rozwojem projektu [tj. oddawaniem do produkcji kolejnych przetworników
elektroakustycznych] nakłady na przetworniki elektroakustyczne zaczną stopniowo pozostawać
po stronie Grupy Kapitałowej – Pylon S.A. średniorocznie wydaje 250.000 złotych na
przetworniki elektroakustyczne do swoich zestawów głośnikowych;

Zarząd wskazuje, że realizowany projekt skupia się na dwóch płaszczyznach:


stworzenie nowoczesnej jednostki badawczo-rozwojowej;



zbudowanie ciągów technologicznych spełniające wymagania wielkoseryjnej produkcji.

Obecna inwestycja jest wstępem do szerszej długoterminowej strategii Pylon S.A., która swoim zakresem
obejmuje między innymi istotną modernizację zakładu produkcyjnego Pylon S.A..
Zgodnie z raportem EBI 49/2014 z dnia 28 października 2014 roku, została wykonana umowa
inwestycyjna – nastąpiło zawiązanie Pylon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie trwają
kolejne prace budowlano-technicznie oraz instalacja ciągów/linii technologicznych. Równolegle trwają
dalsze prace projektowo-badawcza nad przetwornikami elektroakustycznymi. Zarząd przewiduje
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zakończenie prac i rozpoczęcie produkcji przetworników elektroakustycznych na marzec 2015 roku.
Emitent przewiduje przedstawić raport końcowy przy zakończeniu prac budowlanych.
Pierwsze przetworniki elektroakustyczne są profilowane pod realizację ustaleń pomiędzy Emitentem a
firmą K-Consult Sp. z o.o..

Współpraca pomiędzy Emitentem a K-Consult Sp. z o.o.
2 lipca 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Pylon S.A. i K-Consult Sp. z o.o..
Porozumienie dotyczy uruchomienia w zakładzie PYLON S.A. produkcji kompletnych zestawów
głośnikowych dla marki Unitra. Jednym z efektów współpracy były zaprezentowane w trakcie AudioShow
2014 prototypowe kolumny sygnowane marką Unitra. Prezentowana linia produktowa zostanie
przekazana do końca bieżącego miesiąca.
Natomiast zgodnie z ustaleniami, kolejne dwie przygotowywane konstrukcje zestawów
głośnikowych mają zostać oparte na głośnikach wyprodukowanych w zakładzie produkcyjnym
przetworników elektroakustycznych budowanym w oparciu o porozumienie Pylon S.A. i EBC Incubator
Sp. z o.o.. Termin zdania konstrukcji opartych na powyższych przetwornikach elektroakustycznych
planowany jest do końca półrocza 2015.
Zarząd przypomina iż K-Consult jest czołowym dystrybutorem akcesoriów do elektroniki
użytkowej. K-Consult to wyłączny dystrybutor na polskim rynku szeregu światowych marek akcesoriów
(tj. Case Logic, Sigma, Cellular Line i wiele innych). Wśród odbiorców produktów dystrybuowanych przez
firmę K- Consult Sp. z o.o. znajdują się wszystkie liczące się sieci handlowe z elektroniką użytkową m.in.
Media Markt, Saturn, Media Expert, Auchan, Carrefour etc.

Współpraca pomiędzy Emitentem a EURO RTV AGD
Dnia 24 czerwca 2014 roku, Pylon S.A. otrzymał

od EURO RTV AGD ofertę współpracy przy

opracowaniu i wdrożeniu nowej (co do formy, sposobu prezentacji oraz oddziaływania) oferty
produktowej w segmencie audio opartej o zestawy głośnikowe produkowane przez Pylon S.A.
adresowanej do stargetowanej grupy klientów sieci. W wyniku rozmów prowadzonych z Euro net Sp. z
o.o. reprezentującą sieć sprzedaży EURO RTV AGD nastąpiło uszczegółowienie przedmiotowe oferty
produktowej Pylon S.A. adresowanej do klientów sieci handlowej. Istotnym czynnikiem implikującym
przystąpienie do współpracy stała się (jest) ocena i zainteresowanie produktami marki Pylon Audio ze
strony klientów sieci EURO RTV AGD.
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Powyższa umowa została podpisana 30 października 2014 roku. Na mocy zawartego porozumienia strony
rozpoczęły stałą współpracę, w ramach której sprofilowane produkty Emitenta zostały umieszczone w
ofercie RTV EURO AGD. Umowa ma charakter otwarty uwzględniający skalę popytu i rozszerzenie
oferty produktowej adresowanej do klientów RTV EURO AGD. W ramach umowy są

obecnie

realizowane stałe, powtarzalne zamówienia.
Wdrożenie systemu ERP
W mijający roku Emitent zakończył i uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Instytucji Finansowej dla
„Projekt integracji spółki Pylon S.A. z partnerami biznesowymi w celu automatyzacji realizowanych
procesów biznesowych.” (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA- POIG.08.02.00-14-197/13-00)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedmiotem projektu jest zaawansowany system
zarządzania procesami w przedsiębiorstwie klasy ERP. Stworzenie struktur planowania zasobami
przedsiębiorstwa i automatyzacja procesów biznesowych z partnerami Pylon S.A. - zarówno dostawcami
materiałów i półproduktów jak i odbiorcami gotowych produktów Emitenta. W szczególności,
automatyzacja schematu przetwarzania i realizacji zamówień oraz procesu zarządzania stanami
magazynowymi. Wartość projektu wyniosła 530 000,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych) przy kwocie
dofinansowania 371 000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Emitent na realizację
Projektu ze środków własnych poniósł 159.000 złotych.
Uzyskanie Certyfikatów Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wspólnotowego
Ochronie podlegają wszystkie zestawy głośnikowe produkowane przez Emitenta w ramach następujących
linii produktowych: Linia Pearl; Linia Topaz; Linia Sapphire; Linia Amber.
Zarząd Emitenta, informował o rozpoczęciu procedury rejestracyjnej w Urzędzie Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego w raporcie bieżącym numer 12/2013.

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
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Na dzień 31 grudnia 2014 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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