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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

Marzec był kluczowym miesiącem dla MOMO S.A. W analizowanym okresie Emitent realizując zaplanowane 

działania aktywizujące sprzedaż osiągnął wzrost 3 z 4 raportowanych kategorii sprzedażowych zarówno w 

porównaniu do lutego 2014 jak i analogicznego miesiąca roku ubiegłego, tj.: 

 Wolumenu sprzedaży, 

 Przychodów brutto ze sprzedaży, 

 Średniego tankowania. 

MOMO S.A. w ten sposób udowodniło, że ostatnie dwumiesięczne słabe wyniki były efektem sezonowości 

sprzedaży, a nie dewaluacją prowadzonych działań pro-sprzedażowych czy też, co byłoby bardziej dotkliwe 

w skutkach spadku wartości rynku lokalnego. Dzięki marcowym wynikom Emitent powrócił do poziomów 

gwarantujących przekroczenie Break Even Point czyli wartości powyżej 200 tys. litrów oraz 1 mln PLN brutto 

przychodów ze sprzedaży. 

Mając na uwadze powyższe informacje warto przyjrzeć się zarówno czynnikom wewnętrznym jak i 

zewnętrznym oraz tendencjom rynkowym, które wpłynęły na osiągnięcie marcowych wyników. 

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

działalności operacyjnej w grudniu 2010 roku. 

 

Kurs USD/PLN 

Obserwując wykres dolara w marcu 2014 należy zwrócić uwagę na dużą zmienność osiąganych dziennych 

wartości, która z każdym kolejnym dniem zmniejszała się. Ponadto obserwowalny jest także ujemny trend. 

Raportowany okres amerykańska waluta rozpoczęła kontynuując krótkotrwały zapoczątkowany 28 lutego 

2014 trend wzrostowy zakończony uzyskaniem miesięcznego maksimum 3 marca 2014 na poziomie 3,0728 

PLN. Dokładnie tyle samo czasu, tj. 3 dni kurs USD/PLN potrzebował aby utracić dopiero co wypracowaną 

wartość. 6 marca 2014 dolar osiągnął minimum miesięczne – 3,0144 PLN. Ten ruch jedynie rozjuszył Byki, 
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które na przestrzeni kolejnych 5 dni wywindowały wartość amerykańskiej waluty ponownie w okolice 

3,0500 PLN. Linia podparcia 3,0376 PLN 12 marca 2014 pozwoliła na kolejne odbicie ku 3,0600 PLN (3,0592 

PLN – 13 marca 2014). Jak w przypadku wcześniejszych zmian również tym razem wzrost okazał się 

krótkotrwały i już następnego dnia kurs USD/PLN zaczął gwałtownie spadać ku 3,0204 PLN 18 marca 2014, 

by natychmiastowo odbić się i powrócić do poziomu 3,0467 PLN. Dopiero od tego momentu zmienność 

dolara uspokoiła się i pomimo, że w ostatnich 10 dniach marca jego wartość stale malała, to jednak 

wielkość dziennych zmian była nieporównywalnie mniejsza niż na początku analizowanego okresu. 

Ostatecznie amerykańska waluta ukończyła miesiąc poziomem 3,0240 PLN czyli zaledwie 0,43% mniejszym 

w porównaniu do 1 marca. Znacznie wierniej jednak kształtowanie się kursu USD/PLN przedstawia 

porównanie uzyskanych maksimum i minimum miesięcznego, które wyniosło niemal 5 figur. 

Baryłka ropy Brent 

W przypadku baryłki ropy Brent wspomniany przy okazji dolara trend spadkowy jest o wiele bardziej 

zauważalny. Po nieznacznym wzrośnie pierwszego dnia analizowanego okresu surowiec osiągnął maksimum 

lokalne (111,26 USD), by następnie wkroczyć na drogę spadków. Pierwszy i największy marcowy spadek (-

3,17%) spowodował obniżenie wartości płynnego złota do 107,73 USD (3 marca 2014), po czym w ciągu 

kolejnych 2 dni baryłka ropy Brent dość nieskutecznie próbowała odrobić straty osiągając poziom 108,78 

PLN, po czym wróciła do trendu spadkowego. 13 marca 2014 (106,96 PLN) przyniósł kolejną próbę 

odzyskania utraconej wartości, który zaowocował w połowie analizowanego miesiąca poziomem 108,34 

PLN, by już kolejnego dnia spaść do 106,39 USD (17 marca 2014), a ostatecznie uzyskać minimum lokalne 19 

marca 2014 na poziomie 105,82 USD. Ostatnie 10 dni analizowanego okresy to mozolne wspinanie się 

surowca ku wartości 108,03 USD (30 marca 2014). Ostatecznie płynne złoto zakończył analizowany miesiąc 

wyceną 107,74 USD czyli poziomem -2,95% mniejszym w porównaniu do 1 marca 2014. Znacznie wierniej 

jednak kształtowanie się kursu baryłki ropy Brent przedstawia porównanie uzyskanych maksimum i 

minimum miesięcznego, które wyniosło 5,14%. 

Ceny hurtowe na polskim rynku 

Jak zdołali już nas przyzwyczaić główni polscy hurtownicy duża zmienność głównych determinant cenowych 

sprawia, że zmieniają oni niemal codziennie (21 zmian) ceny oferowanych produktów. Pierwsze dnia marca 

to okres ciągłych spadków hurtowych cen, które w drugiej połowie zaczęły odrabiać straty. Ostatecznie z 

dużej zmienności cen u polskich hurtowników więcej korzyści osiągnęli kierowcy silników Diesla, ponieważ 

ich paliwo potaniało o 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu rok ubiegłego. W tym samym czasie 

ceny hurtowe benzyn wzrosły o 1,13%  dla PB95 i 1,90% dla PB98.  

2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu 

bieżącego czyli Raportu miesięcznego MOMO S.A. za styczeń 2014. 

Raporty EBI 

2014-02-16 8/2014 Raport miesięczny za luty r. z wynikami sprzedaży i finansowymi 

2014-04-02/2014 Wybór Audit Tax Consulting sp. z o.o. na audytora, 

 

 

http://www.momo.com.pl/pl/Raporty/Raporty-biezacehttp:/www.momo.com.pl/pl/Raporty/Raporty-biezace
http://www.momo.com.pl/index/report/20140402_102220_0000062129
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Raporty ESPI 

Brak raportów 

3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Działalność operacyjna: 

Jak już zostało przedstawione w pierwszym rozdziale niniejszego raportu marzec 2014 był kluczowym 

miesiącem 2014 roku dla Emitenta. To właśnie w analizowanym okresie Spółka przekonała się, czy 

prowadzone przez nią działania wspierające sprzedaż i zakupowe są wciąż efektywne i pozwalają osiągać 

satysfakcjonujący poziom sprzedaży. Wyniki zdają się mówić same za siebie, tj. w marcu 2014 roku MOMO 

S.A. osiągnęło wzrost wszystkich raportowanych kategorii sprzedażowych w porównaniu do lutego 2014 i 

co znacznie ważniejsze aż 3 z nich w odniesieniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, który ze 

względu na świetne rezultaty stanowią bardzo dobry benchmark. Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki w 

4 głównych raportowanych kategoriach sprzedażowych wraz z procentowymi zmianami wobec punktów 

odniesienia: 

 1 167 511,40 PLN przychodów brutto ze sprzedaży: 

 24,87% wzrost w porównaniu do lutego 2014, z 936 377,78 PLN do 1 167 511,40 PLN, 

 0,23% wzrost w porównaniu do marca 2013, z 1 164 838,16 PLN do 1 167 511,40 PLN. 

 218 968,11 litrów wolumenu sprzedaży: 

 23,87% wzrost w porównaniu lutego 2014, z 176 766,73 do 218 968,11 litrów, 

 4,70% spadek w porównaniu do marca 2013 z 209 143,16 do 218 968,11 litrów. 

 15,03 litra średnio tankowanego paliwa: 

 0,32% spadek w porównaniu do lutego 2014, z 15,47 litra do 15,03 litra, 

 5,12% wzrost w porównaniu do marca 2013, z 14,64 litra do 15,03 litra. 

 470 klientów dziennie: 

 11,64% wzrost w porównaniu do lutego 2014, z 421 do 470 klientów, 

 -0,42% spadek w porównaniu do marca 2013 z 472 do 470 klientów. 

Jak widać powyżej styczniowe i lutowe wyniki były efektem przede wszystkich sezonowości sprzedaży, 

jednak rynek lokalny zdążył się już obudzić z letargu i MOMO S.A. powróciło do wysokich poziomów 

sprzedaży umożliwiających uzyskanie Brek Even Point. 

Ocena uzyskanych wartości ekonomicznych również nie zaburza oceny marca jako satysfakcjonującego 

miesiąca. Emitentowi udało się uzyskać ponad 30% wzrostu wyniku na sprzedaży towarów w porównaniu 

do ubiegłego miesiąca (+30,10% z 50 302,05 PLN do 65 444,44 PLN) oraz utrzymać dodatnie EBITDA 

(14 400,59 PLN). 

Powyższe wyniki Emitentowi udało się osiągnąć głównie dzięki prowadzonej w marcu 2014 kampanii 

marketingowej polegającej na bezpośredniej, dedykowanej dla danego typy Klienta komunikacji. MOMO 

S.A. skutecznie buduje lojalność kierowców Grodziska Mazowieckiego informując ich za pomocą 
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dostępnych kanałów komunikacji o promocjach oraz wysokiej jakości oferowanych produktów. Głównym 

walorem okazuje się szybkość obsługi. 

Ponadto w dniu 31 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, na który wybrano AUDIT TAX 

CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. W najbliższym czasie z wyżej wymienionym podmiotem 

zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 

1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

Poniższe tabele przedstawia uzyskane w marcu 2014 wyniki ekonomiczne przez MOMO S.A. 

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

[zł netto] 
za okres 

1.03.2014-31.03.2014 

Amortyzacja 6 504,42 

Przychody netto ze sprzedaży 941 954,94 

Zysk/strata na sprzedaży 65 444,44 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
26 722,98 

Zysk/strata brutto 26 442,35 

 
Tabela 3: Wybrane dane finansowe dla MOMO S.A. 
 

[zł netto] 
za okres 

1.03.2014-31.03.2014 

Amortyzacja 40 842,94 

Przychody netto ze sprzedaży 945 670,36 

Zysk/strata na sprzedaży 6 454,38 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
-26 722,98 

EBITDA1 14 400,59 

Zysk/strata brutto -26 442,35 

 
 
 

                                                           
1
 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. 
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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 marca 2014 do marca 2013 wszystkich publikowanych przez 

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

 

Tabela 4: Porównanie miesiąc do miesiąca roku ubiegłego wyników/ wskaźników sprzedażowych 

Wynik/ wskaźnik Marzec 2014 Marzec 2013 Zmiana 

Przychody brutto  ze sprzedaży paliw 1 167 511,40 PLN 1 164 958,16 PLN 0,22% 

Sprzedaż paliw (w litrach) 218 968,11 209 668,82 4,44% 

Średnie tankowanie (w litrach) 15,03 14,30 5,10% 

Średnia ilość klientów dziennie 470 472 -0,42% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 50,99% 55,30% -4,31 p.p. 

PB 98 4.84,% 4,20% 0,64 p.p. 

ON 44,16% 40,50% 3,66 p.p. 

 

Kilka słów komentarza należy również poświęcić zmianom w strukturze sprzedaży. Na przestrzeni roku 

znaczny spadek w strukturze sprzedaży odnotowało PB95 (-4,31 p.p. z 55,30% do 50,99%), głównie na rzecz 

ON (+3,66%; z 40,50% do 44,16%). Substytucja w tym samym czasie z PB95 na paliwo wysokooktanowe 

wyniosła zaledwie 0,64 p.p. (z 4,20% do 4,84%). 

 

http://www.momo.com.pl/index/report/20120213_070653_0000027117
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Tabela 5: Dane o sprzedaży paliw za ostatnie 12 miesięcy 

 Kwiecień 
2013 

Maj 
2013 

Czerwiec 
2013 

Lipiec 
2013 

Sierpień 
2013 

Wrzesień 
2013 

Październik 
2013 

Listopad 
2013 

Grudzień 
2013 

Styczeń 
2014 

Luty 
2014 

Marzec 
2014 

Przychody 

brutto ze 

sprzedaży 

paliw 

(w tys. PLN) 

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 1 124,731 936,378 1 167,511 

Sprzedaż 

paliw 

(w litrach) 

209 668,28 223 272,45 203 402,99 215 656,13 213 523,32 229 746,92 261 705,25 257 108,23 236 400,43 214 632,21 176 766,73 218 968,11 

Średnie 

tankowanie 

(w litrach) 

14,83 15,29 14,73 14,96 14,86 14,83 15,46 15,83 15,45 15,47 14,98 15,03 

Średnia ilość 

klientów 

dziennie 

471 471 460 465 464 516 546 520 493 447 421 470 

Struktura 

sprzedaży 

paliw (w %) 

 PB 95 

 PB 98 

 ON 

 
 

 

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% 

 
 

 

50,55% 

5,39% 

44,06% 

 
 

 

50,99 

4,84 

40,50% 
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Działalność inwestycyjna: 

Wprawdzie w marcu 2014 Emitent nie publikował raportów bieżących o charakterze inwestycyjnym, to 

jednak nie ustawał w swoich dążeniach do budowy sieci automatycznych stacji paliw. 

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 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 obrotowy 2013, 

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: 

 15 maja 2013 – publikacja Raportu miesięcznego za kwiecień 2014 roku,  

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

 

MOMO Spółka Akcyjna 

adres:  Mokotowska 4/6   

 00-641 Warszawa 

tel: +48 22 378 11 60 

fax: +48 22 378 10 97 

e-mail: momo@momo.com.pl 

www.momo.com.pl 

 

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

