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W Raporcie bieżącym 51/2011 (patrz: Korekta prognoz MOMO SA. na lata 2011-2012) będącym 

korektą prognoz na lata 2011-2012 przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym 

sporządzonym w związku z wprowadzeniem akcji serii B,C oraz praw do akcji serii C do obrotu na 

rynku NewConnect Emitent przedstawił następującą prognozę na 2012 rok. 

 [ tys. zł netto ] 2012 

Ilość stacji w na koniec roku 4 

Przychody ze sprzedaży 
brutto 14 697,00 

netto 11 948,78 

Koszty stałe i zmienne 
(bez amortyzacji) 

12 919,95 

Amortyzacja 553,00 

Zysk z podstawowej 
działalności operacyjnej 

-1 524,17 

Koszty inwestycyjne -1 950,00 

EBITDA -573,17 

W wyniku dłuższego niż pierwotnie zakładano procesu pozyskiwania inwestora kapitałowego Emitent 

nie zdoła w 2012 roku zrealizowad budowy kolejnych 3 Automatycznych Stacji Paliw MOMO. W 

związku z powyższym Zarząd MOMO SA. postawił dokonad korekty prognozy na 2012 rok 

przedstawionej w Raporcie bieżącym 51/2011. 

[ tys. zł netto ] 2012 

Ilość stacji w na koniec roku 1 

Przychody ze sprzedaży 
brutto 12 523,37 

netto 10 181,60 

Koszty stałe i zmienne 
(bez amortyzacji) 

10 556,88 

Amortyzacja 553,00 

Zysk z podstawowej 
działalności operacyjnej 

-928,27 

Koszty inwestycyjne -500,00 

EBITDA1 -375,27 

Warto podkreślid, że mimo nie zrealizowania budowy kolejnych 3 stacji paliw w 2012 roku, MOMO 

SA. za pomocą jednego punktu sprzedażowego zamierza osiągnąd przychód brutto zaledwie 15% 

niższy niż wcześniej prognozowany dla 4 stacji. Oznacza to, że zarówno wolumen sprzedaży 

Automatycznej Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim jak i jego wartośd przekroczyły nawet 

                                                           
1
 Wynik EBITDA uwzględnia - oprócz wartości pozycji "amortyzacja" wchodzącej w skład kosztów 

działalności operacyjnej - także odpisy amortyzacyjne od wartości firmy wynoszące rocznie 398 tys. 
PLN (kwartalnie 99,50 tys. PLN) i zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych. 

http://www.momo.com.pl/index/report/20120110_113022_0000025622
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najśmielsze założenia, a obrane kryteria lokalizacji oraz polityka operacyjno – marketingowa 

sprawdziły się. 

Brak realizacji kolejnych obiektów w bieżącym roku oznacza znacznie niższe niż planowano wydatki 

inwestycyjne (z 1,95 mln PLN na 0,5 mln PLN), a także minimalizację straty z podstawowej 

działalności operacyjnej (z -1,52 mln PLN na -0,93 mln PLN) oraz EBITDA (z -0,57 mln PLN na 0,36 mln 

PLN). Poprawa opisanych wyników ekonomicznych i przesunięcie otwarcia kolejnych obiektów 

sprzedażowych MOMO oznacza, iż Spółka nieco dłużej będzie dochodziła do swojego Break Even 

Point. Jednocześnie Emitent pragnie poinformowad, iż prowadzi zaawansowane prace nad 

uruchomieniem kolejnych Automatycznych Stacji Paliw MOMO, a pozyskanie wsparcia kapitałowego 

od GT Trading Finland Oy powinno pozwolid na otwarcie tych obiektów już w pierwszym półroczu 

2013 roku. 

 

Podstawą prawną raportu bieżącego jest  § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 



 

NIP: 701 023 7061 REGON: 142403995 KRS: 0000357798 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy 
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokośd Kapitału Zakładowego  

5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony. 
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e-mail: momo@momo.com.pl 

www.momo.com.pl 

 

http://www.momo.com.pl/

