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List od Zarządu

Szanowni Państwo ,

 

                Szanowni Akcjonariusze ,  rok 2020 był okresem pełnym wyzwań .  Wpływ epidemii

COVID-19 na światową gospodarkę ,  na jej przepływy i łańcuchy logistyczne jest nie do

przecenienia .  Firmy muszą się mierzyć z brakami dostaw ,  wzrostem cen ,  nieraz

też stratą całych rynków zbytu .  

               Pylon S .A .  rozpoczął rok 2020 mając wypracowane silne fundamenty i opracowane

mechanizmy bezpieczeństwa .  Pozwoliło to na szybkie dostosowanie się do nowych

okoliczności .  Kluczowym zadaniem było utrzymanie mocy produkcyjnych i możliwości

operacyjnych .  Wdrożone standardy sanitarne ,  odpowiedzialność całego zespołu za

firmę jak i innych pracowników ,  uchroniło Pylon S .A .  przed większością negatywnych

konsekwencji wynikających z lockdownu i obostrzeń epidemiologicznych wprowadzonych

na terenie Polski .  Pragniemy gorąco podziękować wszystkim pracownikom Pylon

S .A .  za ich odpowiedzialność ,  pracowitość i rzetelność .

               Widmo eskalacji epidemii nie zdominowało i nie ograniczyło realizacji naszych

celów :  rozwój produktów marki Pylon Audio ,  rozwój struktur sprzedaży B2B ,  realizacja

projektu NCBiR (tzw .  szybka ścieżka) ;  przejęcie Tonemine Sp .  z o .o . .

               Miniony rok to także skokowy rozwój technologiczny .  Przygotowane rozwiązania

będą wdrażane do sprzedaży od bieżącego roku :  rozwinięcie linii Jasper o dedykowany

monitor ;  subwoofer we wszystkich liniach kina domowego Pylon Audio ;  zaprezentowanie

aktywnych zestawów głośnikowych (conamniej dwie nowe linie) i na koniec roku 2021

zaprezentowanie prototypu prac powstających przy wsparciu NCBiR i wykorzystaniu Centrum

Badawczego w Zambrowie .    

 

 

 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem za IV kwartał 2020 .

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) netto

do  31.12.2020

6 497 955 ,09 PLN

1 093 080 ,43 PLN

534 437 ,55 złPLN

6 032 892 ,51 PLN

452 137 ,40 PLN

231 726 ,00 PLN

do  31.12.2019
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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:

Barbara  Jujka

Andrzej  Budasz  

Stanisław  Sobczyński  

Anna  Imra  Sabbatini  

Marzenna  Czerwińska

Oznaczenie  akcjonariusza

PH  „Maks” Sp.  z  o.o.

Mateusz  Jujka

Łączna  ilość  akcji  w

kapitale  akcyjnym

48  197  797

3 .166 .111

23 ,30% 23 ,30%

11%11%

11 229 399

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



2. Dane finansowe za IV kwartał 2020 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 2020 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 2020 roku. Zamieszczone w raporcie skrócone dane

finansowe wyrażone są w złotych,

                                                                                                                              



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
PYLON SA 

ZA OKRES 01-12.2020 

Wyszczególnienie 2019 2020.12 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:          6 032 892,51 
zł  

         6 497 955,09 
zł  

   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów          5 858 649,14 zł           6 432 101,69 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             174 243,37 zł                65 853,40 zł  

B. Koszty działalności operacyjnej          5 572 380,56 
zł  

         7 119 428,55 
zł  

   I. Amortyzacja             452 137,40 zł  1 130 247,91 zł 
   II. Zużycie materiałów i energii          2 772 012,43 zł           3 010 232,70 zł  
   III. Usługi obce             463 485,17 zł              445 060,11 zł  
   IV. Podatki i opłaty, w tym:             138 508,04 zł              150 058,81 zł  
   V. Wynagrodzenia          1 101 714,04 zł           1 866 625,69 zł  
   VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym             207 244,28 zł              343 563,07 zł  
   VII. Pozostałe koszty rodzajowe             293 703,14 zł              145 234,56 zł  
   VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów             143 576,06 zł                28 405,70 zł  

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)             460 511,95 
zł  

-           621 473,46 
zł  

D. Pozostałe przychody operacyjne             394 792,60 
zł  

         1 304 393,52 
zł  

   I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                          -   zł                14 801,39 zł  
   II. Dotacje             375 038,86 zł           1 287 649,16 zł  
   III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          -   zł                           -   zł  
   IV. Inne przychody operacyjne               19 753,74 zł                  1 942,97 zł  

E. Pozostałe koszty operacyjne               43 404,68 
zł  

              15 533,52 
zł  

   I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych               12 305,99 zł                           -   zł  
   II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                 4 210,50 zł                           -   zł  
   III. Inne koszty operacyjne               26 888,19 zł                15 533,52 zł  

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)             811 899,87 
zł  

            667 386,54 
zł  

G. Przychody finansowe                          -   zł                        0,45 zł  
   I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   II. Odsetki, w tym:                          -   zł                        0,45 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             496 043,87 
zł  

            114 065,44 
zł  

   I. Odsetki, w tym:             131 190,25 zł                83 947,81 zł  
   II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych             270 653,00 zł                           -   zł  
   IV. Inne               94 200,62 zł                30 117,63 zł  

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)             315 856,00 
zł  

            553 321,55 
zł  

J. Podatek dochodowy               84 130,00 
zł  

              18 884,00 
zł  

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)                          -   zł                           -   zł  

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)             231 726,00 
zł  

            534 437,55 
zł  

 

 

 



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
PYLON SA kwartalny 
ZA OKRES 10-12.2020 

Wyszczególnienie 2019 IV kwartał 2020 IV kwartał 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 660 007,49 zł          1 901 263,83 
zł  

   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 640 134,75 zł          1 886 871,11 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 19 872,74 zł               14 392,72 zł  

B. Koszty działalności operacyjnej 1 674 333,87 zł          2 006 942,49 
zł  

   I. Amortyzacja 146 229,38 zł             377 641,36 zł  
   II. Zużycie materiałów i energii 814 625,36 zł             830 576,46 zł  
   III. Usługi obce 124 427,46 zł             138 907,49 zł  
   IV. Podatki i opłaty, w tym: 49 301,09 zł               55 062,39 zł  
   V. Wynagrodzenia 400 023,38 zł             479 817,21 zł  
   VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym 54 237,13 zł               90 082,67 zł  
   VII. Pozostałe koszty rodzajowe 64 770,46 zł               34 854,91 zł  
   VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 719,61 zł                          -   zł  

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -14 326,38 zł -           105 678,66 
zł  

D. Pozostałe przychody operacyjne 223 462,32 zł             242 753,38 
zł  

   I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                          -   zł                           -   zł  
   II. Dotacje 217 773,94 zł             242 309,87 zł  
   III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          -   zł                           -   zł  
   IV. Inne przychody operacyjne 5 688,38 zł                   443,51 zł  
E. Pozostałe koszty operacyjne 35 494,35 zł                7 084,21 zł  
   I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8 258,81 zł                          -   zł  
   II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 810,50 zł                          -   zł  
   III. Inne koszty operacyjne 25 425,04 zł                 7 084,21 zł  

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 173 641,59 zł             129 990,51 
zł  

G. Przychody finansowe                          -   zł  -                     0,03 zł  
   I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   II. Odsetki, w tym:                          -   zł  -                     0,03 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 43 031,85 zł               30 260,92 
zł  

   I. Odsetki, w tym: 18 861,75 zł               23 214,58 zł  
   II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                          -   zł                           -   zł  
   III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          -   zł                           -   zł  
   IV. Inne 24 170,10 zł                 7 046,34 zł  

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 130 609,74 zł               99 729,56 
zł  

J. Podatek dochodowy 4 034,00 zł -           117 031,00 
zł  

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)                          -   zł                           -   zł  

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 126 575,74 zł             216 760,56 
zł  

 

 

 



BILANS 
PYLON SA 

ZA OKRES 01-12.2020 

Wyszczególnienie 2019 2020.12 
A. Aktywa trwałe 12 742 572,98 zł 13 746 821,96 zł 
    I. Wartości niematerialne i prawne. 1 025 120,01 zł 2 184 699,57 zł 
    II. Rzeczowe aktywa trwałe. 9 458 048,80 zł 9 443 735,84 zł 
    III. Należności długoterminowe. 828 845,34 zł 830 292,24 zł 
    IV. Inwestycje długoterminowe. 1 206 540,00 zł 664 049,08 zł 
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 224 018,83 zł 624 045,23 zł 
B. Aktywa obrotowe 2 473 657,70 zł 3 485 159,83 zł 
    I. Zapasy. 851 171,50 zł 1 490 859,49 zł 
    II. Należności krótkoterminowe. 714 558,27 zł 1 074 932,11 zł 
    III. Inwestycje krótkoterminowe. 465 187,89 zł 831 673,20 zł 
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 442 740,04 zł 87 695,04 zł 
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny 0,00 zł 0,00 zł 
D. Udziały (akcje) własne 0,00 zł 0,00 zł 
SUMA AKTYWÓW 15 216 230,68 zł 17 231 981,79 zł 

Wyszczególnienie 2019 2020.12 
A. Kapitał (fundusz) własny 6 964 923,78 zł 9 058 450,03 zł 
    I. Kapitał (fundusz) podstawowy. 3 260 691,00 zł 4 819 779,70 zł 
    II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 472 506,78 zł 3 472 506,78 zł 
    III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 
    IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 
    V. Zysk (strata) z lat ubiegłych. 0,00 zł 231 726,00 zł 
    VI. Zysk (strata) netto. 231 726,00 zł 534 437,55 zł 
    VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna). 0,00 zł 0,00 zł 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 8 251 306,90 zł 8 173 531,76 zł 
    I. Rezerwy na zobowiązania. 156 803,00 zł 122 060,00 zł 
    II. Zobowiązania długoterminowe. 1 496 602,09 zł 1 400 720,19 zł 
    III. Zobowiązania krótkoterminowe. 2 645 476,61 zł 2 847 535,78 zł 
    IV. Rozliczenia międzyokresowe. 3 952 425,20 zł 3 803 215,79 zł 
SUMA PASYWÓW 15 216 230,68 zł 17 231 981,79 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przepływy finansowe – roczne ujęcie 

Wyszczególnienie Nota 2019.12 2020.12 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 1 795 923,60 198 243,34 
I. Zysk (strata) netto   231 726,00 534 437,55 
II. Korekty razem   1 564 197,60 -336 194,21 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)   1 795 923,60 198 243,34 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 20 -1 245 878,94 -136 691,26 
I. Wpływy   40 062,11 0,00 
II. Wydatki   1 285 941,05 136 691,26 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)   -1 245 878,94 -136 691,26 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 20 -386 385,31 304 933,23 
I. Wpływy   0,00 615 334,60 
II. Wydatki   386 385,31 310 401,37 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)   -386 385,31 304 933,23 
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) 20 163 659,35 366 485,31 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym   163 659,35 366 485,31 
F. Środki pieniężne na początek okresu   301 528,54 465 187,89 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym   465 187,89 831 673,20 

 

Przepływy finansowe – kwartalne ujęcie 

Wyszczególnienie Nota 2019.10-12 2020.10-12 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 593 447,47 198 067,59 
I. Zysk (strata) netto   126 575,74 216 760,56 
II. Korekty razem   466 871,73 -18 692,97 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)   593 447,47 198 067,59 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 20 -466 927,96 -434,07 
I. Wpływy   28 680,00 0,00 
II. Wydatki   495 607,96 434,07 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)   -466 927,96 -434,07 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 20 -236 336,38 -125 004,02 
I. Wpływy   -50 278,28 -15 990,94 
II. Wydatki   186 058,10 109 013,08 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)   -236 336,38 -125 004,02 
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) 20 -109 816,87 72 629,50 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym   -109 816,87 72 629,50 
F. Środki pieniężne na początek okresu   575 004,76 759 043,70 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym   465 187,89 831 673,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitały własne – ujęcie roczne 

  
Wyszczególnienie 01/01/2019-

31/12/2019 
01/01/2020-
31/12/2020 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 670 348,18 zł 6 964 923,78 zł 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 6 964 923,78 zł 9 058 450,03 zł 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku 6 964 923,78 zł 9 058 450,03 zł 

 

Kapitały własne – ujęcie kwartalne 

  
Wyszczególnienie 01/10/2019-

31/12/2019 
01/10/2020-
31/12/2020 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 119 360,53 zł 8 849 495,47 zł 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 6 964 923,78 zł 9 058 450,03 zł 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku 6 964 923,78 zł 9 058 450,03 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

Wyniki potwierdzają stały rozwój Spółki. Mechanizmy sprzedaży,  jej struktura i dywersyfikacja
stwarzają ramy dla zrównoważonego wzrostu. 

Na wyniki ma również wpływ zakończenie realizacji projektu 2.1 - budowa centrum badawczo-
rozwojowego oraz projekt 1.1 - szybka ścieżka. 

Istotnym czynnikiem było również przejęcie spółki Tonemine Sp. z o.o.. 

Obecny wynik wpasowuje się w stały trend który prezentuje Emitent. 
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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 



Centrum badawczo-rozwojowe



F I G U R E S
K E Y

k o m o r a  
b e z e c h o w a

w i b r o m e t r
l a s e r o w y

l o u d s o f t



K O M O R A
B E Z E C H O W A

Komora bezechowa służy
badaniom w warunkach
powtarzalnych akustyki
zestawów głośnikowych,
obudów do głośników,
głośników. 

Jesteśmy jedyną polska firmą
akustyczną posiadającą
komorę bezechową. Jej
wymiary to 10m^2 na 10m^2
na 10m^2. Sama przestrzeń
badawcza wynosi 216m^3. 

Do budowy komory posłużyło
6543 kliny akustyczne. Klin
akustyczny ma za zadanie
pochłaniać dźwięk – nie ma on
się od niego odbić. Fizyczny
współczynnik pochłaniana
dźwięku wynosi: ≥0,97 for
frequency ≥85Hz. 

Podłoga komory zbudowana
jest z 300 ręcznie plecionych
stalowych lin. Pozwala ona na
utrzymanie ponad 40 ludzi.

 
 



W I B R O M E T R

Wibrometr laserowy służy do pomiaru drgań
struktur obudowy, drgań membrany. 
Używając go sprawdzamy najczęściej
rezonans obudowy głośnikowej. Narzędzie
jest przede wszystkim wykorzystywane do
projektowania obudowy pod nowe zestawy
głośnikowe.



L O U D S O F T

Loudsoft służy do badań nad geometrią
membran, układami magnetycznymi
głośników, jak i badań empirycznych próbek.
Każdy sprzedany zestaw głośnikowy podlega
badaniu i kontroli przy wykorzystaniu systemu
Loudsoft.



Pylon Audio
Sprzedaż- globalny zasięg



K I E R U N K I
E K S P A N S J I

A Z J A :
1 . K O R E A  P Ł D .
2 . W I E T N A M
3 . T A J W A N
4 . I N D I E

E U R O P A :
W I E L K A  B R Y T A N I A
F R A N C J A
H O L A N D I A
B E L G I A
H I S Z P A N I A
W Ł O C H Y
N I E M C Y
A U S T R I A
S Z W E C J A
 D A N I A
 N O R W E G I A
 L I T W A
 L O T W A
 P O L S K A

1 .
2 .
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5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
1 0 .
1 1 .
1 2 .
1 3 .
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A M E R Y K A  P Ł N :
K A N A D A1 .



Recenzje
Przykłady branżowego odbioru wyrobów
Pylon S.A.





Recenzja: Rby 25 MKII

BEST PRODUKT 2020 dla zestawu głośnikowego
Pearl 20!"(...) Najbardziej w tych konstrukcjach
zaskakuje to, jak doskonale reagują na muzykę,
na materiał, który do nich podajemy, różnicując
go w wyjątkowy sposób. Chociaż drogie kolumny
są o wiele bardziej rozdzielcze, o wiele bardziej
detaliczne, o wiele bardziej dynamiczne i oferują
o wiele bardziej trójwymiarowe bryły, to rzadko
która high-endowa konstrukcja da państwu tyle
przyjemności ze słuchania muzyki, co Pearle 20.
Dlatego też, jeśli macie państwo od 1000 do
5000 złotych na kolumny, po prostu musicie ich
posłuchać. Kłaniam się w pas! (...)". Wojciech
Pacuła HighFidelity.pl    
Jednocześnie pragniemy poinformować, że
produkty w linii Pearl otrzymują po raz 4 w/w
wyróżnienie
:- grudzień 2011 - BEST PRODUKT 2011 -
kolumny Pearl Front,
- grudzień 2014 - BEST PRODUKT 2014 -
kolumny Pearl 25
- grudzień 2018 - BEST PRODUKT 2018 -
kolumny Pearl 27
,- grudzień 2020 - BEST PRODUKT 2020 -
kolumny Pearl 20.
Więcej informacji w poniższym
linku:http://highfidelity.pl/@main-3848&lang=





"WYBÓR REDAKCJI" od Audio-Video PL
dla Pearl 27!

"(...) Pylon poczynił w ostatnich latach znaczące inwestycje (z
pomocą programu rządowego) w park maszynowy i
centrum R&D w Zambrowie (tam znajduje się m.in. komora
bezechowa i wibrometr laserowy), jasne się staje, że
wielkopolski producent potrafi coś, co nie udało się
żadnemu innemu producentowi audio w Polsce, po 1989
roku. Głównym przyczynkiem do sukcesu firmy jest jej
samowystarczalność (produkcja głośników i obudów to
ogromny atut), ale równie istotnym są same produkty o
dalece nieprzeciętnej relacji jakości do ceny.(...)"

"(...) Spore, ekonomiczne podłogówki polskiej marki Pylon
Audio są wybornym przykładem na to, jak znakomite
brzmienie można dziś uzyskać za dwa tysiące złotych.(...)"

"(...) Pearl 27 to kolumny wyśmienicie zrównoważone.
Wyśmienicie nie w relacji do ceny, ale w ogóle. Zastanawiam
się, czy tak konstruktorom po prostu „wyszło”, czy był to
świadomie obrany i konsekwentnie zrealizowany cel. Jakby
nie patrzeć, wstrzelili się w tak zwany złoty środek,
absolutne optimum. Na wielkie uznanie zasługuje w
szczególności to, jak schludnie i gładko są ze sobą zszyte
środek i góra pasma..(...)"

"(...) Zwrotnice wykonano ze znacznie lepszych
komponentów niż jest to norma w tej klasie kolumn. Co
więcej, połączenia są bezpośrednie.(...)"

"(...) Dynamik - Być może nieprodukowane już JBL-e z serii
Studio potrafiły nieco więcej. Tak czy owak, dynamika jest
świetna – i to w obu skalach (mikro i makro).(...)"

"(...) To, czego dokonał wielkopolski producent zasługuje na
najwyższe uznanie. Takiego dźwięku i wykonania, w tej
cenie, nie dostaniemy dziś chyba nigdzie indziej.(...)"

Poniżej link do testu:
http://www.pylonaudio.pl/.../recenzja_pearl_27_pylon...





5 gwiazd dla Jasper 25 od norweskiego
magazynu Stereo+.
"(...)Szczególnie  średni zakres i bas są na
poziomie, który, jak kiedyś sądziłem, nie był
 możliwy do osiągnięcia na tym poziomie
cenowym. Są to kolumny  głośnikowe, które
powinieneś wypróbować, nawet jeśli szukasz
zestawu w przedziale cenowym 100 000 kr (40
000 zł). Właśnie tak bardzo są dobre.(...)"
"(...)Po raz kolejny zaskoczyła mnie jakość
dźwięku w produktach Pylon. Jasper 25 to
wyjątkowo dobry zestaw głośnikowy, który 
oferuje znacznie więcej niż tylko niewielki
posmak tego, na czym naprawdę polega wysoka
jakość.(...)"
"(...)Doskonały stosunek jakości do ceny i
atrakcyjny wygląd.(...)"
"(...)Mają cudowne ciepło w swoim dźwięku. Bas
schodzi głęboko, jest mocny i dobrze
wyartykułowany.(...)"
"(...)Jasper 25 tworzy dużą scenę dźwiękową o
dobrej głębokości, wysokości i szerokości.(...)"



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.


