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Szanowni Państwo, 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

 Uważamy, że kluczem do doskonałości jest dostarczenie Klientowi najczystszego dźwięku o wyrazistej barwie, oraz 

stworzenie zestawu głośnikowego o zauważalnym designie, w perfekcyjnie przygotowanej obudowie. 

 

 W każdym raporcie przywołujemy powyższą sentencję. Za nią bowiem się kryje filozofia 

napędzająca mechanizm naszego działania. Analizując funkcjonowanie firmy, dostrzeże się zgrany, 

kompletny i fachowy zespół inżynierów, mechaników, montażystów, lakierników, designerów, osób 

odpowiedzialnych za każdy z osobna wycinek produkcji jak i sprzedaży, tworzących jedną całość, której 

wyznacznikiem jest jakość i bezkompromisowość wobec detali.   

 Nasza filozofia, nasz stosunek do klientów detalicznych oraz korporacyjnych przyczynia się do 

stałego wzrostu produkcji a co za tym idzie przychodów i zysków. Tym samym raport który mają Państwo 

okazję zweryfikować wyznacza nowe maksima spółki Pylon S.A. i stanowi prognostyk dla przyszłych 

wyników.  

 

Rok 2019 możemy opisać w trzech punktach… 

…jako stały proces sprzedaży: 

 Miniony okres to przede wszystkim dalsza ekspansja na rynki zagraniczne, poprzez szersze 

otworzenie się na rynki azjatyckie oraz zintensyfikowanie relacji z naszymi europejskimi partnerami. 

Wielobiegunowe działanie buduje zdywersyfikowany portfel klientów i partnerów tworząc bezpieczny 

fundament dla dalszego wzmożonego rozwoju.  

 

…jako stały proces inwestycji: 

 Dokonaliśmy kluczowych inwestycji w infrastrukturę produkcyjną oraz badawczą. Główny obiekt 

produkcyjny Pylon S.A. (w Jarocinie) podlega stałym pracom zmierzającym do optymalizacji i usprawnień 

logistycznych służących wewnętrznym procesom produkcyjnym.  

 Zamknęliśmy realizację projektu 2.1. tj. budowę Centrum Badawczego Pylon S.A. dofinansowanego 

przez Ministerstwo Rozwoju. Obiekt z każdym dniem nabiera coraz większych możliwości twórczych. 

Projekt 2.1. otwiera przed Pylon S.A. całe spektrum prac badawczych i rozwojowych które poszerzą naszą 

ofertę. 

 

Jako stały proces badawczo-rozwojowy: 

 Nie akceptujemy bezruchu. Stale pracujemy nad nowymi zestawami głośnikowymi, głośnikami, 

obudowami. Kreujemy nowe kierunki jak i zakresy.  

Do ważniejszych sukcesów R&D należy: 

1. Stworzenie i wdrożenie do produkcji pierwszego High-End’owego modelu Pylon Audio – Jasper 

25; 



2. Finalizacja subwoofera do wszystkich linii produktowych Pylon Audio; 

3. Perspektywę tworzy realizacja projektu w ramach dofinansowania „Szybka Ścieżka” przyznanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pracujemy nad zestawem głośnikowym typu High 

End zbudowanym w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz 

programowalne materiały obudów. W ocenie Zarządu, sukces realizacji projektu, przyczyni się do 

bardzo znaczącego umocnienia marki Pylon Audio na globalnym rynku HiFi. Niewiele 

konkurencyjnych firm światowych ma w ofercie tego typu zestaw głośnikowy. Dzięki swojej 

dojrzałości jak i zespołowi R&D składającego się z polskich i międzynarodowych autorytetów, 

Pylon S.A. z pewną dozą satysfakcji czeka na jego finalizację.  

4. Ostatnim punktem R&D o którym należy wspomnieć jest rozpoczęcie prac na aktywnymi 

zestawami głośnikowymi: stereo jak i multiroom.  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Raz jeszcze zapraszamy do zapoznania się z niniejszym raportem za IV kwartał 2019 roku.  

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka – Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

Mikołaj Rubeńczyk – Wiceprezes Zarządu 



1. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE PYLON S.A.

Tabela numer 1 – Dane porównawcze w ujęciu dwunastu miesięcy (dane w PLN)

Przychody netto

Amortyzacja*

Zysk (strata) ze sprzedaży

Zysk (strata) netto

do  31.12.2019

6 032 892 ,51 PLN

452 137 ,40 PLN

517 446 ,85 PLN

517 556 ,49 PLN

5 104 880 ,05  PLN

417 858 ,36 PLN

434 255 ,31 PLN

275 938 ,40 PLN

do  31.12.2018
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Wykres numer 1 – przychód w ujęciu czterech kolejnych lat (dane w PLN)

1.1. Informacje podstawowe

1.2. Zarząd spółki

Firma:

Forma  Prawna:

Dane  kontaktowe

Tel./  fax:

Internet:

E-mail:

KRS

NIP

REGON

Mateusz  Jujka

Mikołaj  Rubeńczyk  

Pylon S .A .

spółka akcyjna

Siedziba Zarządu Pylon S .A . :  Warszawa 00-844 ,

 ul .  Grzybowska  80/82 lok .  120 ,  budynek Kolmex .

Oddział Pylon S .A .  zakład produkcyjny :  Jarocin

63-200 ,  ul .  ul .  Powstańców Wielkopolskich 1

Zakład produkcyjny/Biuro handlowe :  +48 514 874 591

Siedziba Zarządu Pylon S .A . :  +48 22 451 02 06

www .pylonaudio .pl

biuro@pylonsa .pl ,  relacje .inwestorskie@pylonsa .pl

5272653954

0000386103

142935769

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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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:

Jolanta  Srebnicka

Andrzej  Budasz  

Stanisław  Sobczyński  

Anna  Imra  Sabbatini  

Marzenna  Czerwińska

Ireneusz  Rymaszewski

Oznaczenie  akcjonariusza

PH  „Maks” Sp.  z  o.o.

Mateusz  Jujka

Rymaszewski  Asset  LTD

Łączna  ilość  akcji  w

kapitale  akcyjnym

32.321.300

3 .166 .111

20 ,5% 20 ,5%

11%11%

2701235 9 ,4% 9 ,4%

5 .891 .877

Liczba  akcji  (w  szt.) Udział  w  kapitale

zakładowym

 (w  proc.)

Udział  w  głosach  

(w  proc.)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
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1.3. Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej



2. Dane finansowe za IV kwartał 2019 roku

2.1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym
informacje o  zmianie zasad (polityki) rachunkowości

7

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.

 

 

                                                                                                                              

 

 

Niniejszy raport obejmujący kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe na

poziomie jednostkowym za czwarty 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.
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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

czwartego kwartału 2019 roku. Zamieszczone w raporcie skrócone dane

finansowe wyrażone są w złotych,

 

 

                                                                                                                              

 

 



 

  BILANS 
PYLON SA 

ZA OKRES 01-12.2019 
Wyszczególnienie 2018 2019.09 (3 

kwartały) 2019.12 

A. Aktywa trwałe 12 038 765,55 zł 12 072 833,24 zł 12 676 960,62 zł 
    I. Wartości niematerialne i prawne. 190 549,43 zł 1 087 226,89 zł 1 025 120,01 zł 
    II. Rzeczowe aktywa trwałe. 8 469 448,74 zł 8 598 625,68 zł 9 121 476,44 zł 
    III. Należności długoterminowe. 805 008,42 zł 828 411,27 zł 828 845,34 zł 
    IV. Inwestycje długoterminowe. 1 418 153,00 zł 1 418 153,00 zł 1 477 193,00 zł 
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 1 155 605,96 zł 140 416,40 zł 224 325,83 zł 
B. Aktywa obrotowe 1 887 276,52 zł 3 402 202,56 zł 3 525 826,46 zł 
    I. Zapasy. 902 614,69 zł 1 559 242,14 zł 1 470 436,41 zł 
    II. Należności krótkoterminowe. 561 324,02 zł 673 597,39 zł 768 499,41 zł 
    III. Inwestycje krótkoterminowe. 301 528,54 zł 575 004,76 zł 692 532,37 zł 
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 121 809,27 zł 594 358,27 zł 594 358,27 zł 
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
D. Udziały (akcje) własne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
SUMA AKTYWÓW 13 926 042,07 zł 15 475 035,80 zł 16 202 787,08 zł 

Wyszczególnienie 2018 2019.09 2019.12 
A. Kapitał (fundusz) własny 6 670 348,18 zł 7 119 360,53 zł 7 250 754,27 zł 
    I. Kapitał (fundusz) podstawowy. 3 232 123,00 zł 3 260 691,00 zł 3 260 691,00 zł 
    II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 162 286,78 zł 3 472 506,78 zł 3 472 506,78 zł 
    III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
    IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
    V. Zysk (strata) z lat ubiegłych. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
    VI. Zysk (strata) netto. 275 938,40 zł 386 162,75 zł 517 556,49 zł 
    VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna). 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 7 255 693,89 zł 8 355 675,27 zł 8 952 032,81 zł 
    I. Rezerwy na zobowiązania. 83 111,00 zł 102 146,00 zł 111 567,00 zł 
    II. Zobowiązania długoterminowe. 1 355 205,64 zł 1 308 791,06 zł 1 516 371,47 zł 
    III. Zobowiązania krótkoterminowe. 2 000 890,50 zł 3 097 769,90 zł 3 371 669,14 zł 
    IV. Rozliczenia międzyokresowe. 3 816 486,75 zł 3 846 968,31 zł 3 952 425,20 zł 
SUMA PASYWÓW 13 926 042,07 zł 15 475 035,80 zł 16 202 787,08 zł 



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
PYLON SA 

ZA OKRES 01-12.2019 

Wyszczególnienie 2018 2019.12 
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:          5 104 880,05 zł           6 032 892,51 zł  
      - od jednostek powiązanych                          -   zł                           -   zł  
   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów          4 690 361,97 zł           5 858 649,14 zł  
   II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)                          -   zł                           -   zł  

   III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                          -   zł                           -   zł  
   IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów             414 518,08 zł              174 243,37 zł  
B. Koszty działalności operacyjnej          4 670 624,74 zł           5 515 445,66 zł  
   I. Amortyzacja             417 858,36 zł              452 137,40 zł  
   II. Zużycie materiałów i energii          2 391 602,25 zł           2 772 012,43 zł  
   III. Usługi obce             412 532,59 zł              398 895,18 zł  
   IV. Podatki i opłaty, w tym:             127 537,87 zł              148 320,54 zł  
   V. Wynagrodzenia             725 567,43 zł           1 101 714,04 zł  
   VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym             153 250,93 zł              207 244,28 zł  
   VII. Pozostałe koszty rodzajowe             152 089,27 zł              291 545,73 zł  
   VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów             290 186,04 zł              143 576,06 zł  
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)             434 255,31 zł              517 446,85 zł  
D. Pozostałe przychody operacyjne               91 610,65 zł              392 439,03 zł  
   I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych               15 238,61 zł                           -   zł  
   II. Dotacje               73 054,20 zł              375 038,86 zł  
   III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          -   zł                           -   zł  
   IV. Inne przychody operacyjne                 3 317,84 zł                17 400,17 zł  
E. Pozostałe koszty operacyjne               18 946,96 zł                43 155,28 zł  
   I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                          -   zł                12 305,99 zł  
   II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          -   zł                  4 210,50 zł  
   III. Inne koszty operacyjne               18 946,96 zł                26 638,79 zł  
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)             506 919,00 zł              866 730,60 zł  
G. Przychody finansowe                          -   zł                           -   zł  
   I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   II. Odsetki, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          -   zł                           -   zł  
   V. Inne                          -   zł                           -   zł  
H. Koszty finansowe             176 374,60 zł              214 043,11 zł  
   I. Odsetki, w tym:             131 041,60 zł              123 053,66 zł  
   II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          -   zł                           -   zł  
   IV. Inne               45 333,00 zł                90 989,45 zł  



I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)             330 544,40 zł              652 687,49 zł  
J. Podatek dochodowy               54 606,00 zł              135 131,00 zł  
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)                          -   zł                           -   zł  

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)             275 938,40 zł              517 556,49 zł  

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
PYLON SA 

ZA OKRES IV kwartał 

Wyszczególnienie 2018 IV kwartał 2019 IV kwartał 
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:          1 460 284,41 zł           1 660 007,49 zł  
   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów          1 188 467,24 zł           1 640 134,75 zł  
   II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)                          -   zł                           -   zł  

   III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                          -   zł                           -   zł  
   IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów             271 817,17 zł                19 872,74 zł  
B. Koszty działalności operacyjnej          1 345 179,77 zł           1 674 333,87 zł  
   I. Amortyzacja               98 068,69 zł              146 229,38 zł  
   II. Zużycie materiałów i energii             539 202,97 zł              814 625,36 zł  
   III. Usługi obce             152 741,80 zł              124 427,46 zł  
   IV. Podatki i opłaty, w tym:               56 320,22 zł                49 301,09 zł  
   V. Wynagrodzenia             190 868,04 zł              400 023,38 zł  
   VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym               36 044,99 zł                54 237,13 zł  
   VII. Pozostałe koszty rodzajowe               36 701,82 zł                64 770,46 zł  
   VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów             235 231,24 zł                20 719,61 zł  
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)             115 104,64 zł  -             14 326,38 zł  
D. Pozostałe przychody operacyjne -             20 021,14 zł              223 462,32 zł  
   I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -             45 147,49 zł                           -   zł  
   II. Dotacje               24 075,30 zł              217 773,94 zł  
   III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          -   zł                           -   zł  
   IV. Inne przychody operacyjne                 1 051,05 zł                  5 688,38 zł  
E. Pozostałe koszty operacyjne               12 371,99 zł                 5 066,58 zł  
   I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                          -   zł                  8 258,81 zł  
   II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          -   zł                  1 810,50 zł  
   III. Inne koszty operacyjne               12 371,99 zł                25 425,04 zł  
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)               82 711,51 zł              204 069,36 zł  
G. Przychody finansowe                          -   zł                           -   zł  
   I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   II. Odsetki, w tym:                          -   zł                           -   zł  



   III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          -   zł                           -   zł  
   V. Inne                          -   zł                           -   zł  
H. Koszty finansowe               50 993,22 zł                43 031,85 zł  
   I. Odsetki, w tym:               37 422,71 zł                18 861,75 zł  
   II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          -   zł                           -   zł  
   IV. Inne               13 570,51 zł                24 170,10 zł  
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)               31 718,29 zł              161 037,51 zł  
J. Podatek dochodowy                2 513,00 zł  -                 784,00 zł  
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)                          -   zł                           -   zł  

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)               29 205,29 zł              161 821,51 zł  

 

Przepływy środków pieniężnych – układ roczny 

Wyszczególnienie Nota 2018 2 019 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 1 792 450,24 1 651 196,91 
I. Zysk (strata) netto   275 938,40 517 556,49 
II. Korekty razem   1 516 511,84 1 133 640,42 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)   1 792 450,24 1 651 196,91 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 20 -2 995 271,53 -866 700,77 
I. Wpływy   60 000,00 0,00 
II. Wydatki   3 055 271,53 866 700,77 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)   -2 995 271,53 -866 700,77 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 20 417 262,50 -393 492,31 
I. Wpływy   812 349,56 0,00 
II. Wydatki   395 087,06 393 492,31 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)   417 262,50 -393 492,31 
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) 20 -785 558,79 391 003,83 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym   -785 558,79 391 003,83 
F. Środki pieniężne na początek okresu   1 087 087,33 301 528,54 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym   301 528,54 692 532,37 

 

 

 

 

 



Przepływy środków pieniężnych – układ kwartalny 

Wyszczególnienie Nota   2018.10-12   2019.10-12 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 4 371 865,90 477 237,07 
I. Zysk (strata) netto   77 564,59 161 821,51 
II. Korekty razem   4 294 301,31 315 415,56 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)   4 371 865,90 477 237,07 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 20 -3 759 198,49 -366 927,96 
I. Wpływy   0,00 28 680,00 
II. Wydatki   3 759 198,49 395 607,96 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)   -3 759 198,49 -366 927,96 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 20 -965 347,85 7 218,50 
I. Wpływy   0,00 -30 508,90 
II. Wydatki   965 347,85 -37 727,40 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)   -965 347,85 7 218,50 
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) 20 -352 680,44 117 527,61 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym   -352 680,44 117 527,61 
F. Środki pieniężne na początek okresu   668 694,21 575 004,76 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym   316 013,77 692 532,37 

 

Zestawienie zmian w kapitałach – układ roczny 

  Wyszczególnienie 01/01/2018-
31/12/2018 

01/01/2019-
31/12/2019 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 582 060,22 zł 6 670 348,18 zł 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 6 670 348,18 zł 7 245 936,27 zł 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku 6 670 348,18 zł 7 245 936,27 zł 

 

Zestawienie zmian w kapitałach – układ kwartalny 

  Wyszczególnienie 01/09/2018-
31/12/2018 

01/09/2019-
31/12/2019 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 718 707,48 zł 7 119 360,53 zł 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 6 670 348,18 zł 7 245 936,27 zł 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku 6 670 348,18 zł 7 245 936,27 zł 
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2.2. Kwartalny skrócone sprawozdanie finansowe

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe



Na osiągnięte wyniki ma wpływ stale zwiększająca się sprzedaż produktów własnych. Spółka 

poszerza swoje portfolio, pozyskuje nowych partnerów oraz klientów na rynku globalnym. 

Prowadzone działania marketingowe umacniają markę przyczyniając się do zwielokrotnienia 

sprzedaży.  

 

Obecnie Pylon S.A. funkcjonuje na rynku europejskim oraz azjatyckim. W roku 2020 zostaną 

prowadzone pierwsze działania na rynku amerykańskim. Zgodnie z przyjętą strategią, Spółka 

dąży by eksport stanowił ponad 90% jej przychodów względem sprzedaży w kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok
Przychody 78965,00 1434515,00 1892233,28 1536920,90 2593884,98 3684625,76 3933326,34 5104880,05 6032892,51
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2000000,00

3000000,00
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Przychody Pylon S.A. 2011-2019

Przychody
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2.2. Kwartalny skrócone sprawozdanie finansowe

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 



Badanie i Rozwój
 



 
Pylon S.A. bazuje na zaawansowanych
technologiach przy wdrażaniu nowych
produktów, poszerzaniu oferty. Nasze
możliwości koncepcyjno-technologiczne
umożliwiają tworzenie pogłębionych relacji
partnerskich  z europejskimi kontrahentami. 
 
Technologia i innowacyjność stanowi bazę dla
naszej marki – Pylon Audio. Jest też również
esencją oferowanych kompleksowych usług dla
zewnętrznych klientów audio.



Pylon Audio
Marketing - globalny zasięg



Korea Południowa
Targi Audio: SIAS w Seulu, 
Partner: Audio Gallery



Audio Show w
Warszawie
Opis: Targi organizowane w Warszawie
są największym tego typu eventem w
Europie Centralno-Wshodniej



Monachium
Targi: High-End Munich w Monachium
Opis: Najważniejsze targi Audio na
świecie. 



Wietnam 
Targi: AV Show 2019 w Hanoi;
Partner: Audio Hanoi 



Recenzje
Przykłady branżowego odbioru wyrobów
Pylon S.A.



Stereo i Kolorowo
Recenzja: Ruby 25 MKII



Ruby 25 mkII - test sporządzony przez Stereo i Kolorowo /fragmenty/ 
"(...)W zasadzie mógłbym tu w całości, "toczka w toczkę", przepisać swoją recenzję sprzed roku modelu 

Ruby 25, albowiem jest to bardzo podobne granie, choć lekko zmodernizowane o lepszą rozdzielczość oraz 

wyższy poziom klarowności brzmienia. A także mocniejszy bas oraz szybszy jego wymiar. Generalnie rzecz 

biorąc, największą siłą nowych Ruby 25 jest ich wzorowa harmonia przekazu. To niejako świetne 

"ustawienie" dźwięku powodujące, że muzyka zawsze jest odbierana jako pełna, nasycona i wyraźna. 

Atrakcyjna i energetyczna. Uniwersalna i kulturalna. (...)" 

 

"(...)Nowe Ruby 25 mkII, podobnie jak wcześniejsze Ruby 25, lekko podkreślają i uatrakcyjniają średnicę, 

acz nie dzieje się to względem innych zakresów i podzakresów. Średnie tony są dość skondensowane, płynne 

i plastyczne. Dobrze nasączone zarówno powietrzem, jak i substancją tonalną. Zapewniają doskonały wgląd 

w barwę i wnętrze nagrań. (...)" 

 

"(...)Testowałem większą część głośników firmy Pylon Audio, jedne bardziej mi przypadły do gustu, inne 

mniej. Przez dłuższy czas byłem właścicielem monumentalnych modeli Diamond 28. To były doskonale 

zaprojektowane i wykonane kolumny z Jarocina. To są znakomicie brzmiące skrzynki z dźwiękiem 

zahaczającym już o poziomy brzegów high-endu. Warto podkreślić, iż jest to brzmienie całkowicie spójne i 

wyważone, nasycone żywym tonem i otwarte na przestrzeń. I właśnie takie cechy można również odnaleźć 

w Ruby 25 mkII. Referencyjne wypoziomowanie brzmienia, pięknie nasycona i wyraźna średnica, dobrze 

wyprofilowany bas. Ruby to dojrzała kwintesencja stylu dźwiękowego Pylon Audio. Jej finezja i esencja - 

wysublimowanie. Nic dodać, nic ująć. (...)" 

 

"(...)Tytułowe głośniki nie są zbyt wybredne jeśli chodzi o dobór wzmacniacza. Raz, że mają wysoką 

efektywność 89 dB, a dwa, że są brzmieniowo uniwersalne. Ani ciepłe, ani zimne; ani miękkie, ani twarde; 

wreszcie - ani zbyt puszyste, ani zbyt zbite. Są nieomal stuprocentowo neutralne, więc można je 

bezproblemowo łączyć ze wszelką amplifikacją. (...)" 

 

"(...)Brzmieniowo Ruby 25 mkII reprezentują angażujący i pełny dźwięk o zaawansowanym sznycie 

harmonii i wyważenia tonalnego, które to pozwalają je nazwać neutralnymi, acz barwnymi. Z wyraźną sceną, 

znakomitym obrazowaniem zjawisk przestrzennych i niezłą głębią. To głośniki uniwersalne, bo zgrywające 

się z dowolnym wzmacniaczem z podobnego im lub nieco wyższego pułapu cenowego. Czego tu chcieć 

więcej? Rekomendacja. (...)" 

 

Poniżej umieszczamy link do całej recenzji: 

https://stereoikolorowo.blogspot.com/2019/09/kolumny-podogowe-pylon-ruby-25-

mkii.html?fbclid=IwAR3t5uImu0E7hTG-nVq6oNXEJtm-fYPuSdg9euFgGPaLB9asg8sqcN5Ks_8 

 



HighFidelity.pl
Recenzja: Ruby 30



Ruby 30 - test sporządzony przez magazyn HighFidelity.pl /fragmenty/ 
"(...)Ruby 30 to duże, naprawdę duże kolumny wolnostojące. Mimo swoich rozmiarów, zaawansowanych 

technicznie przetworników, solidnej obudowy, naturalnej okleinie itd. są niedrogie, czytaj: są dostępne dla 

szerokiego grona melomanów. Ale to jest właśnie znak rozpoznawczy firmy Pylon Audio.(...)" 

 

"(...)Kolumny maja charakterystyczny wygląd, nadawany im przez czarną siateczkę z otworami w kształcie 

plastra miodu. Mateusz mówił, że na pomiarach nie widać ich wpływu na dźwięk, zakładają więc, że są 

przezroczyste akustycznie.(...)"  

 

"(...)Nowe kolumny Pylona są kolumnami tej firmy w każdym centymetrze kwadratowym, co do tego nie 

ma żadnych wątpliwości. Chodzi mi o charakterystyczną dla tej firmy ogładę, klasę i coś, co można określić 

słowem „porządność”.(...)" 

 

"(...)Ruby 30 są niezwykle wyrównanymi barwowo kolumnami i w pewien sposób idą po śladach, które 

wcześniej – porównywałem je w systemie A/B/A – zostawiły duże Harbethy M40.1. Nie mówię, że to takie 

samo granie, nie o to chodzi. Mówię natomiast, że to podobna wrażliwość, dzięki której nic w tym graniu 

się nie wyłamuje.(...)" 

 

"(...)To ten przypadek, w którym widzimy duże kolumny i słyszymy duży dźwięk. W czasie grania ładnie 

znikają z równania, to jest przekaz dochodzi z przestrzeni spomiędzy nich, a nie z samych kolumn.(...)" 

 

"(...)Wydaje mi się, że wraz z Ruby 30 firma Pylon Audio chciała zaoferować swoim klientom coś w rodzaju 

„złotego środka”, możliwie najbardziej uniwersalne kolumny, które by nie traciły tego, do czego nas ten 

producent przyzwyczaił, ale wychodząc jednocześnie w nieco innym kierunku niż dotychczas.(...)" 

 

Poniżej umieszczamy link do całej recenzji: 

http://highfidelity.pl/@main-3560&lang= 

 



5. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień

okresu objętego raportem kwartalnym 

brak 
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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

6. Informacja dotycząca liczy osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu

na pełne etaty

7. Oświadczenie emitenta 
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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.


