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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

Styczeń 2014 był bardzo ciekawym okresem dla MOMO SA. Szereg zmian w otoczeniu biznesowym 

Emitenta oraz zrealizowane działania operacyjne doprowadziły do uzyskania niejednoznacznych choć 

finalnie pozytywnych wyników, tj. 

 Spadku przychodów brutto ze sprzedaży o: 

 -10,65% w porównaniu do grudnia 2013 roku, 

 -4,92% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego czyli stycznia 2013. 

 Spadku wolumenu sprzedaży o: 

 -9,21% w porównaniu do grudnia 2013 roku, 

 -2,73% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego czyli stycznia 2013. 

 Osiągnięciu rekordowego wyniku na sprzedaży towarów (97 312,52 PLN), 

Warto przyjrzeć się bliżej jaki wpływ na uzyskane przez Emitenta wyniki miały czynniki zewnętrzne 

i tendencje rynkowe takie jak chociażby kształtowanie się wycen głównych determinant cenowych oraz 

hurtowych cen paliw w Polsce. 

Tabela 1: Przychody i wolumen sprzedaży stacji paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim od rozpoczęcia 

działalności operacyjnej w grudniu 2010 roku. 

 

Poniżej przedstawiono zaistniałe w styczniu 2014 zmiany w otoczeniu biznesowym MOMO SA. 

uszeregowane zgodnie z zasięgiem ich wpływu, tj. lokalnego, krajowego, globalnego. 

Jedną z najciekawszych zmian najbliższego otoczenia biznesowego MOMO SA. jest uruchomienie w 

Sochaczewie pierwszej automatycznej stacji paliw eMila. Tego wydarzenia Emitent nie traktuje jako 

pojawienia się nowego konkurenta, a raczej jako potwierdzenie swojej koncepcji biznesowej dzięki 
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pojawieniu się tzw. naśladowców1 (z ang. Follower)opartej na samoobsłudze zakupu paliw oraz koncentracji 

na obszarze województwa mazowieckiego. Wzrost automatycznych stacji paliw ma również tę zaletę, że 

wspiera edukację i przekonanie do tego sposobu tankowania kolejne grupy klientów. 

Kolejną zmianą zaistniałą w styczniu 2014 i potwierdzającą, że MOMO SA. jest spółką innowacyjną nie tylko 

pod względem technologicznym ale również działalności operacyjnej jest sprzedaż przez wiodącego 

polskiego hurtownika PKN Orlen SA. paliwa ON B0 charakteryzującego się brakiem zawartości biopaliw. Jak 

Emitent informował w Raporcie miesięcznym za grudzień 2013 roku (RB 2/2014) MOMO SA. już w 2014 

roku czyli przed PKN Orlen rozpoczęło sprzedaż tego produktu (sprzedawane przez Automatyczną Stację 

Paliw MOMO paliwo ON B0 zostało wyprodukowane w białoruskiej petrochemii). Dzięki tej innowacji 

kierowcy mogą nabyć paliwo o wyższej kaloryczności zwiększające osiągi napędzanych pojazdów. 

Do ostatniej grupy styczniowych zmian w otoczeniu biznesowym MOMO SA. należą zmiany o charakterze 

globalnym. Jak Emitent szczegółowo opisywał w Raporcie miesięcznym za październik 2013 (RB 33/2013) 

w USA rozwój technologii pozwalającej na uzyskanie ropy z niekonwencjonalnych złóż takich jak łupki, 

powoduje z miesiąca na miesiąc spadek popytu na importowane „czarne złoto” ze strony największej 

gospodarki świata. Spadek amerykańskiego importu ropy naftowej przekłada się na wzrost podaży surowca 

na rynkach światowych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek podaży na paliwa płynne jest 

łagodna zima na półkuli północnej, co w połączeniu ze wzrostem pozyskiwania ropy z łupków w styczniu 

2014 przełożyło się utrzymywanie się ceny baryłki ropy Brent przeważnie na niskim poniżej 110,00 USD 

poziomie, pomimo wyczerpywania się konwencjonalnych złóż. 

Kurs USD/PLN 

W analizowanym okresie co rzadko spotykane pierwszy i ostatni dzień miesiąca stanowiły odpowiednio 

minimum (3,0175 PLN) i maksimum (3,1526 PLN). Nowy rok dolar rozpoczął wzrostem, który po kolejnych 

dwóch dniach w wyniku osiągnięcia linii oporu 3,0674 PLN (3 stycznia 2014) złagodził nachylenie. 

W następnych pięciu dniach stycznia amerykańska waluta wypracowała jedynie 98 pipsów wartości 

(3,0772 PLN – 8 stycznia 2014), po czym nastąpił gwałtowny spadek kursu poniżej 3,0350 PLN (3,0348 PLN – 

10 stycznia 2014). Po zmierzeniu się z linią oporu 3,0386 PLN linia podparcia 3,0304 PLN w połowie 

analizowanego okresu okazała się również linią odbicia ku poziomom 3,0800 PLN (19 stycznia 2014), gdzie 

dolar zdołał utrzymać się zaledwie jeden dzień, po czym osłabił się do 3,0679 PLN. Porażka w starciu z linią 

oporu 3,0729 PLN 22 stycznia 2014 zapoczątkowała gwałtowny spadek amerykańskiej waluty niemal 

o 2 figury. Odrobienie dzień wcześniej utraconej wartości zajęło dolarowi ponad pół tygodnia. Delikatne 

osłabienie kursu USD/PLN z 3,0746 PLN (27 stycznia 2014) do 3,0640 PLN (28 stycznia 2014) było jedynie 

„preludium” do gwałtownego wzrostu wartości amerykańskiej waluty w ostatnich trzech dniach stycznie 

2014. 

Ostatecznie dolar zakończył raportowany miesiąc wyceną 3,1526 PLN czyli poziomem 

4,48% wyższym w porównaniu do 1 stycznia 2014. 

                                                           
1 Naśladowca - przedsiębiorstwo, które nie ściga się z liderem branży, a odnosi korzyści małym kosztem kopiując jego produkty i 

metody działania, oraz korzystając z jego posunięć mających na celu chronić rynek. Naśladowcy mają zazwyczaj podobny 

asortyment produktów, co lider – Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Na%C5%9Bladowca 

http://www.momo.com.pl/index/report/20140112_235644_0000058481
http://www.momo.com.pl/index/report/20131113_131849_0000055932
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lider_rynkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)
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Baryłka ropy Brent 

Wykres baryłki ropy Brent w grudniu 2013 roku kształtował się niemal dokładnie odwrotnie niż dolara, co 

potwierdza ujemną korelację między tymi determinantami cen paliw na polskich rynku. Podczas gdy 

w pierwszych dniach analizowanego okresu amerykańska waluta pięła się w górę, płynne złoto znacznie 

traciło na wartości spadając z poziomu swojego miesięcznego maksimum 110,92 USD (1 stycznia 2014) aż 

do 106,94 USD (3 stycznia 2014). Kolejny tydzień upłynął surowcowi na próbie sforsowania linii oporu 

108,00 USD. Pierwsza z nich (7 stycznia 2014) skończyła się spadkiem do linii podparcia 106,47 USD 

(9 stycznia 2014), natomiast druga była bardziej dotkliwa w skutkach, ponieważ wycena baryłki ropy Brent 

spadła aż do 105,30 USD czyli miesięcznego minimum (14 stycznia 2014). Odrobienie utraconej wartości 

zajęło kolejny tydzień, następnie płynne złoto kontynuowało trend wzrostowy aż do 108,11 USD 

(22 stycznia 2014). Jak się okazało przebicie poziomu 108,00 USD było bardzo krótkotrwałe i już kolejnego 

dnia wycena baryłki ropy Brent potaniała poniżej tej wartości. W kolejnych dniach surowiec dwukrotnie 

próbował przebić ten poziom (26 stycznia 2014; 29 stycznie 2014), jednak każda kolejna próba powodowała 

jeszcze dotkliwsze w skutkach obniżenie jego wartości. Ostatecznie baryłka ropy Brent zakończyła 

analizowany okres wartością 106,36 USD czyli poziomem -6,82% niższym w porównaniu do 1 stycznia 2013 

roku. 

Ceny hurtowe na polskim rynku 

W analizowanym okresie duża zmienność pomiędzy wycenami baryłki ropy Brent oraz kursu USD/PLN 

powodowało, że krajowi hurtownicy niemal codziennie prezentowali nowe ceny oferowanych produktów. 

Pierwsza połowa stycznia 2014 to okres głównie spadków wartości benzyn jak i oleju napędowego. 

Następnie ciągły wzrost kursu USD/PLN spowodował również podwyżki paliw płynnych i ostatecznie ceny 

hurtowe PB95, PB98 oraz ON w porównaniu do 1 stycznia wzrosły odpowiednio o 0,92%, 0,68%, 0,80%. 

2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu 

bieżącego czyli Raportu miesięcznego MOMO S.A. za grudzień 2013. 

Raporty EBI 

2014-01-10 1/2014 Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy gruntu w Grodzisku Mazowieckim 

2014-01-12 2/2014 Raport miesięczny za grudzień 2013 r. z wynikami sprzedaży i finansowymi 

2014-01-16 3/2014 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku 

2014-02-01 4/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii E 

2014-02-01 5/2014 Objęcie akcji przez Prezesa Zarządu 

2014-02-01 6/2014 Zawarcie umowy z inwestorem 

 

Raporty ESPI 

Brak raportów 

 

http://www.momo.com.pl/index/report/20140110_133959_0000058438
http://www.momo.com.pl/index/report/20140112_235644_0000058481
http://www.momo.com.pl/index/report/20140112_235644_0000058481
http://www.momo.com.pl/index/report/20140116_132005_0000058738
http://www.momo.com.pl/index/report/20140201_152155_0000059517
http://www.momo.com.pl/index/report/20140201_152804_0000059518
http://www.momo.com.pl/index/report/20140201_153435_0000059519
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3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Działalność operacyjna: 

Początek roku kalendarzowego jest trudnym okresem dla wielu branż sektora handlu detalicznego. 

Świąteczne zwiększone wydatki skłaniają wielu konsumentów do poszukiwania oszczędności kosztowych 

w styczniu, a nawet lutym kolejnego roku. Ta prawidłowość znajduje również odzwierciedlenie na rynku 

detalicznego handlu paliwami płynnymi. MOMO SA. obserwując zarówno swoje historyczne wyniki 

sprzedażowe jak i tendencje rynkowe spodziewało się znacznie niższych wyników od tych z końca 

ubiegłego. Do negatywnej oceny rezultatów wyników sprzedażowych mogłoby również skłaniać ich 

porównanie do rezultatów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.: 

 1 124 731,32 PLN przychodów brutto ze sprzedaży: 

 -10,65% spadek w porównaniu do grudnia 2013, z 1 258 799,55 PLN do 1 124 731,32 PLN, 

 -4,92% spadek w porównaniu do stycznia 2013, z 1 182 891,29 PLN do 1 124 731,32 PLN. 

 214 632,21 litrów wolumenu sprzedaży: 

 -9,21% spadek w porównaniu do grudnia 2013, z 236 400,43 do 214 632,21 litrów, 

 -2,73% spadek w porównaniu do stycznia 2013 z 220 662,86 do 214 632,21 litrów. 

 15,47 litra średnio tankowanego paliwa: 

 0,13% wzrost w porównaniu do grudnia 2013, z 15,45 litra do 15,47 litra, 

 0,59% wzrost w porównaniu do stycznia 2013, z 15,38 litra do 15,45 litra. 

 447 klientów dziennie: 

 -9,33% spadek w porównaniu do grudnia 2013, z 493 do 447 klientów, 

 -3,46% spadek w porównaniu do stycznia 2013 z 463 do 447 klientów. 

Jednakże negatywna ocena uzyskanych wyników sprzedażowych bez analizy ich przyczyn jest błędnym 

wnioskiem. Efektywne wykorzystanie pozycji MOMO SA. jako Price Settera lokalnego rynku Grodziska 

Mazowieckiego jak również realizacja polityki cenowej zorientowanej na maksymalizacji marży detalicznej 

dały efekt w postaci najwyższego wyniku na sprzedaży towarów (97 312,52 PLN) w historii działalności 

operacyjnej Automatycznej Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim, przeważającemu nawet 

rekordowy pod względem niemal każdej kategorii sprzedażowo – finansowej październikowi 2013 

(97 074 PLN zysku ze sprzedaży towarów. Tak wysoki poziom pierwszej kategorii zysku znalazł pozytywne 

odzwierciedlenie także w wielkości zysku na sprzedaży (30 018,72 PLN), także EBITDA (37 653,21, przy 

niestety jeszcze wciąż odnotowaniu minimalnej straty brutto -4 765,56 PLN. 
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Poniższa tabela przedstawia uzyskane w styczniu 2014 wyniki ekonomiczne przez MOMO S.A. 

Tabela 2: Wybrane dane finansowe dla Automatycznej Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim. 

[ tys. zł netto] 
za okres 

1.01.2014-31.01.2014 

Amortyzacja 7 571,08 

Przychody netto ze sprzedaży 914 431,98 

Zysk/strata na sprzedaży 30 081,72 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
-3 095,14 

EBITDA2 37 653,21 

Zysk/strata brutto -4 765,56 

 
 
Zgodnie z zapowiedzią, w Raporcie miesięcznym za styczeń 2012 , MOMO S.A. kontynuuje analizę wyników 

sprzedażowych miesiąc do miesiąca zeszłego roku. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie styczeń 2014 do stycznia 2013 wszystkich publikowanych przez 

MOMO S.A. wskaźników/ wyników sprzedażowych w raportach miesięcznych. 

Tabela 3: Porównanie miesiąc do miesiąca roku ubiegłego wyników/ wskaźników sprzedażowych 

Wynik/ wskaźnik Styczeń 2014 Styczeń 2013 Zmiana 

Przychody brutto  ze sprzedaży paliw 1 182 891,29 PLN 1 124 731,32 PLN -4,92% 

Sprzedaż paliw (w litrach) 220 662,86 214 632,21 -2,73% 

Średnie tankowanie (w litrach) 15,38 15,47 0,59% 

Średnia ilość klientów dziennie 463 447 -3,46% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 55,23% 50,65% -4,58 p.p. 

PB 98 4,10% 4,16% 0,06 p.p. 

ON 40,67% 45,19% 4,52 p.p. 

 

  

                                                           
2
 Wynik EBITDA uwzględnia, oprócz wartości pozycji "amortyzacja" wchodzącej w skład kosztów 

działalności operacyjnej, także odpisy amortyzacyjne od wartości firmy wynoszące miesięcznie 33,18 tys. 
PLN i zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 

http://www.momo.com.pl/index/report/20120213_070653_0000027117
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Analizując dane przedstawione w powyższej tabeli dla stycznia 2014 i 2013 należy zauważyć niemal 

dwukrotnie wyższy spadek procentowy przychodów brutto ze sprzedaży niż wolumenu sprzedaży. Jest to 

efektem spadku średniej ceny paliwa płynnego w handlu detalicznym z 5,36 PLN do 5,24 PLN (dane dla 

Automatycznej Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim). Kolejną obserwacją stanowią zmiany 

w strukturze sprzedaży, gdzie PB95 (spadek z 55,23% do 50,64%) „przekazało” ok. 4,5 punktu 

procentowego udziału na rzecz oleju napędowego (wzrost z 40,67% do 45,19%). Podczas gdy sprzedaż 

paliwa wysokooktanowego pozostała na niemal identycznym poziomie (wzrost zaledwie o 0,06 p.p. z 4,10% 

do 4,16%). 

W styczniu 2014 w związku z pojawieniem się zimowej aury spowodował, że Emitent zdecydował się na 

realizację wcześniej przygotowanej śnieżno – świątecznej kampanii marketingowej opartej głównie na 

nowej wizualizacji stacji oraz spotach radiowych, w których pojawia się postać MOMOłaja, tj. Świętego 

Mikołaja tankującego swój pojazd na Automatycznej Stacji Paliw MOMO i stwierdzającego, że najlepszym 

prezentem jest wysokiej jakości paliwo po przystępnej cenie oferowane przez Emitenta. 
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Tabela 4: Dane o sprzedaży paliw za ostatnie 12 miesięcy 

 Luty 
2013 

Marzec 
2013 

Kwiecień 
2013 

Maj 
2013 

Czerwiec 
2013 

Lipiec 
2013 

Sierpień 
2013 

Wrzesień 
2013 

Październik 
2013 

Listopad 
2013 

Grudzień 
2013 

Styczeń 
2014 

Przychody 

brutto ze 

sprzedaży 

paliw 

(w tys. PLN) 

1 001,116 1 164,838 1 145,585 1 164,958 1 093,875 1 185,227 1 184,865 1 277,506 1 424,349 1 317, 36 1 258,800 1 124,731 

Sprzedaż 

paliw 

(w litrach) 

182 081,82 209 143,16 209 668,28 223 272,45 203 402,99 215 656,13 213 523,32 229 746,92 261 705,25 257 108,23 236 400,43 214 632,21 

Średnie 

tankowanie 

(w litrach) 

14,64 14,30 14,83 15,29 14,73 14,96 14,86 14,83 15,46 15,83 15,45 15,47 

Średnia ilość 

klientów 

dziennie 

444 472 471 471 460 465 464 516 546 520 493 447 

Struktura 

sprzedaży 

paliw (w %) 

 PB 95 

 PB 98 

 ON 

 
 

 

55,41% 

3,79% 

40,80% 

 
 

 

55,30% 

4,20% 

40,50% 

 
 

 

52,84% 

5,93% 

41,23% 

 
 

 

54,81% 

4,35% 

40,84% 

 
 

 

54,10% 

4,67% 

41,23% 

 
 

 

52,07% 

5,72% 

42,21% 

 
 

 

54,95% 

4,50% 

40,56% 

 
 

 

52,79% 

5,82% 

41,38% 

 
 

 

49,47% 

8,41% 

42,12% 

 
 

 

50,57% 

6,10% 

43,33% 

 
 

 

52,46% 

5,80% 

41,74% 

 
 

 

50,65% 

4,16% 

45,19% 
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Działalność inwestycyjna: 

10 stycznia 2013 roku Emitent zawarł umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Legionowie 

przy ulicy Traugutta. W miejscowym planie zagospodarowania dla miasta Legionowa nabywany teren 

przeznaczony jest pod budowę stacji paliw, co w ocenie Spółki znacznie przyspieszy proces uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy Automatycznej Stacji Paliw MOMO. 

O postępie prac związanych z budową stacji na nabywanych i wydzierżawionych gruntach oraz o nowych 

lokalizacjach kolejnych automatycznych stacji paliw MOMO będzie informowała w kolejnych raportach 

bieżących 

W celu pozyskania finansowania na uzyskanie pozwolenia na budowę i częściowo na realizację stacji 

MOMO na pozyskanych w 2014 roku gruntach zarówno w Legionowie jak i w Grodzisku Mazowieckim oraz 

Natolinie Emitent przeprowadził emisję 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E MOMO SA. o wartości 

nominalnej 0,20 zł każda, emitowanych w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy. Subskrypcja została zakończona 31 stycznia 2014 roku o czym Emitent 

poinformował w Raporcie Bieżącym z 1 lutego 2013 (RB 4/2014).  

W ramach opisanej powyżej subskrypcji w dniu 31 stycznia 2014 roku Spółka zawarła umowę z: 

 Jackiem Malcem - Prezesem Zarządu Emitenta, na mocy której objął on 2 409 091 szt. akcji serii E 

o łącznej wartości 530 000,02 zł, 

 Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu na mocy której podmiot ten objął 

590 909 szt. akcji serii E o łącznej wartości 130 000,00 zł. 

O postępie prac związanych z budową stacji na nabywanych i wydzierżawionych gruntach oraz o nowych 

lokalizacjach kolejnych automatycznych stacji paliw MOMO będzie informowała w kolejnych raportach 

bieżących. 

4) Kalendarz inwestora (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, 

spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 

Zgodnie z § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące 

i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zarząd MOMO S.A. 

w Raporcie Bieżącym RB 3/2014 poinformował o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 

2014 roku. Zgodnie z tym dokumentem raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących 

terminach: 

 Raporty kwartalne: 

 14 lutego 2014r. – publikacja Raportu kwartalnego za IV kwartał 2013, 

 14 maja 2014r. – publikacja Raportu kwartalnego za I kwartał 2014, 

 14 sierpnia 2014r. – publikacja Raportu kwartalnego za II kwartał 2014, 

 14 listopada 2014r. – publikacja Raportu kwartalnego za III kwartał 2014, 

 Raport roczny: 

 30 czerwca 2014r. – publikacja Raportu rocznego za rok obrotowego 2013, 

http://www.momo.com.pl/index/report/20140201_152155_0000059517
http://www.momo.com.pl/index/report/20140116_132005_0000058738


Raport miesięczny za styczeń 2014 r.   

 

NIP: 701 023 7061 REGON: 142403995 KRS: 0000357798 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy 

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego  

5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony. 
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Jednocześnie Spółka informuje, że w celu utrzymania przejrzystości swojej działalności oraz budowania 

relacji z inwestorami, zamierza kontynuować przyjętą od 2011 roku praktykę sporządzania raportów 

miesięcznych, które będą publikowane do 12 dnia każdego miesiąca następującego po okresie 

sprawozdawczym jako raporty bieżące. Oznacza to, że kolejny Raport miesięczny zostanie opublikowany: 

 12 marca 2013 – publikacja Raportu miesięcznego za luty 2014 roku,  



Raport miesięczny za styczeń 2014 r.   

 

NIP: 701 023 7061 REGON: 142403995 KRS: 0000357798 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy 

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego  

5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony. 
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Podstawa prawna sporządzenia niniejszego raportu: 

Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

z dnia 31 marca 2010 r. – „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Jacek Malec – Prezes Zarządu 
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