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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

Maj 2012 był kolejnym miesiącem, kiedy główne determinanty cenowe niespodziewanie przekroczyły 

prognozowany przez Spółkę  poziom (Patrz: RB 13/2012 Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku). Dzień 

po dniu dolar wspinał się osiągając najwyższą wartość w historii, podczas gdy ceny baryłki ropy Brent 

gwałtownie spadały do długo już nie obserwowanych wartości dwucyfrowych. Na szczęście dla polskich 

konsumentów wspomniane nagłe zmiany makroekonomiczne, dzięki ujemnej korelacji nie odbiły się 

znacząco na „kieszeni” rodzimych kierowców, gdyż paliwa u głównych hurtowników nieznacznie wzrosły (+ 

0,33% - PB95), a w niektórych przypadkach nawet zmalały (-0,74% - ON). 

Baryłka ropy Brent 

W maju 2012 roku to właśnie ta determinanta cenowa ratowała polskich kierowców przed „głębszym 

zaglądaniem do portfela”. Tak niskie wyceny (101,63 USD – 31.05.2012) „płynnego złota” zanotowano 

ostatni raz jedynie chwilowo w okresie 2-4 października 2011 roku, a wcześniej dopiero w lutym tego 

samego roku. Wykres wyceny baryłki ropy Brent kształtuje się dokładnie odwrotnie niż kursu USD/PLN. 

Poziomem 119,72 USD surowiec rozpoczął analizowany okres jak i swój „zjazd” w dół ku dwucyfrowym 

wartościom uzyskanym już w czerwcu 2012. Nieudana próba odwrócenia trendu nadeszła dopiero w 

drugiej połowie maja, gdy dolar „mierzył się” z linią wsparcia 103,15 USD, by ostatecznie ostatniego dnia 

miesiąca pokonać ją i zamknąć raportowany okres poziomem 101,63 USD czyli o 15,11% niższym w 

porównaniu do 1 maja 2012. 

Kurs USD/PLN 

Maj 2012 to okres nieustannego, gwałtownego „wspinania się” dolara ku kolejnym maksimum i to nie jak 

dotychczas lokalnym, a wręcz „wszechczasów”. Pierwszego dnia analizowanego miesiąca amerykańska 

waluta średnio wyceniana była na 3,1364 PLN, by w połowie miesiąca osiągnąć poziom 3,4265 PLN. 

„Opamiętanie” w tym rajdzie nadeszło jedynie dwukrotnie, gdy przez okres tygodnia dolar testował linie 

oporu przy poziomie 3,4358 PLN (15-22.05.2012), a następnie ponownie - 3,4868 PLN (23-29.05.2012). 

Ostatniego dnia raportowanego miesiąca amerykańską walutę wyceniano na 3,5480 PLN czyli 13,12% 

drożej w porównaniu do średniego kursu z 1 maja 2012. 

Ceny hurtowe na polskim rynku 

Tak duża (13-15%) zmienność wartości głównych determinant cenowych paliw na polskim rynku zmusiła 

rodzimych hurtowników do niemal codziennego ogłaszania nowych cen oferowanych produktów (20 

zmian). Weekend majowy przyniósł podwyżki cen hurtowych (+1,61% - PB95; +2,5% - ON). Jednak w 

kolejnych dniach raportowanego okresu wartość paliw powoli spadała, by ostatecznie zakończyć maj 2012 

poziomem o 0,33% wyższym i 0,73% niższym w przypadku odpowiednio PB95 i ON.  

Ostatnia zmienność głównych determinant cenowych nie daje podstaw ani komfortu do formułowania 

chociaż dwutygodniowych prognoz ich wartości. Jednak MOMO S.A. prognozuje, iż w drugiej połowie 

czerwca 2012 baryłka ropy Brent nie wróci do 3 cyfrowych wartości i „okopie” się przy wycenach 94,00 – 

96,00 USD. Długoterminowo nie należy spodziewać się utrzymania tak niskich wycen surowca. Odbicie z 

pewnością przyjdzie, pytanie tylko kiedy? Również dolar okres osiągania kolejnych rekordów zdaje się mieć 



Raport miesięczny za maj 2012 r.   

 

za sobą. Druga połowa czerwca 2012 będzie czasem uspokojenia wartości kursu w korytarzu (3,3600 – 

3,4100 PLN). Zgodnie z powyższą prognozą ceny paliw u polskich detalistów nie spadną znacznie, gdyż 

wykorzystają oni tę sprzyjającą sytuację do maksymalizacji marży. 

2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu 

bieżącego czyli Raportu miesięcznego MOMO S.A. za kwiecień 2012. 

Raporty EBI 

2012-05-10  11/2012 Uchwała Zarządu MOMO S.A. o podwyższeniu kapitału docelowego, 

2012-05-11  12/2012 Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku, 

2012-05-14 13/2012 Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku, 

2012-06-01 14/2012 Umowa z autoryzowanym doradcą – Carnelian Partners Sp. z o.o. 

2012-06-01 15/2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego SA-R2011, 

2012-06-05 16/2012 WZA – zwołanie obrad: pokrycie straty, emisja akcji serii D, zmiany statutu, zmiany 
w RN, 

2012-06-14 17/2012 Raport roczny za 2011 rok, 

3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Działalność operacyjna: 

Maj 2012 to wyjątkowy okres w historii MOMO S.A. Spółce udało się zrealizować postawiony bardzo 

ambitny cel, a mianowicie przekroczenie 200 tys. litrów wolumenu sprzedaży miesięcznie. Sprzedając 

209 514,69 litra Emitent ustanowił rekord w dotychczasowej historii Spółki. Tak wysoki wolumen sprzedaży 

nie pozostał bez wpływu na przychody brutto, które w maju 2012 wyniosły 1 182 701,48 PLN. Również w 

tym przypadku jest to najwyższa wartość od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej Automatycznej 

Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim. Na osiągnięcie 26,35% wzrostu przychodów brutto oraz 

28,10% wolumenu sprzedaży w porównaniu do kwietnia 2012 wpłynęły 3 rozważne działania Emitenta. Już 

od kilku miesięcy Zespół MOMO przekonał się, że kluczem do poprawienia wyników i rentowności 

sprzedaży jest efektywna polityka zakupowa oraz obserwacja najbliższej konkurencji, które pozwalają z 

jednej strony na maksymalizację marży, a z drugiej na jeszcze atrakcyjniejsze pozycjonowanie cenowe 

oferty Spółki. W maju 2012 Emitent silnie zaistniał w lokalnych mediach, co natychmiast przełożyło się na 

17,02% wzrost średniej ilości klientów dziennie. Ponadto w maju 2012 Spółka rozpoczęła prace nad 

stworzeniem kolejnego brandu marketingowego. We wtorek 29 maja 2012 MOMO S.A. po raz pierwszy 

zorganizowało akcję „Gotówkowy Zawrót Głowy”. W porównaniu do dobrze znanej lokalnym klientom 

Grodziska Mazowieckiego promocji „Jednodniowy Zawrót Głowy” nowa inicjatywa polega na akceptowaniu 

w każdy wtorek jedynie płatności gotówką za produkty, które oferowane są w jeszcze atrakcyjniejszej cenie. 

Pierwsza akcja okazała się dużym sukcesem. Dzienny wolumen sprzedaży wyniósł 7 461,32 litra czyli 10,40% 
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więcej niż i tak bardzo wysoka średnia dla maja 2012 (6 758,54 litra). Nie jest to typowe działanie w celu 

uzyskania korzyści skali, gdyż MOMO S.A. nie obniża swojej jednostkowej marży, a nawet delikatnie ją 

podwyższa dzieląc się z klientami zaoszczędzonymi kosztami prowizji operatorów kart płatniczych. Wobec 

sukcesu akcji Emitent planuje w okresie wakacyjnym kontynuację „Gotówkowego Zawrotu Głowy”, a nawet 

rozszerzenie go na inne dni. 

Przekroczenie w maju 2012 bariery 200 tys. litrów miesięcznego wolumenu sprzedaży sprawia, że MOMO 

S.A. zamierza postawić sobie kolejną równie ambitną „poprzeczkę” – 300 tys. litrów. Emitent prognozuje, że 

osiągnie ten pułap pod koniec 2012, co będzie oznaczało, że Automatyczna Stacja Paliw MOMO w 

Grodzisku Mazowieckim w pełni wykorzystała swój potencjał i uzyskała docelową zakładaną w analizach 

wielkość sprzedaży.  

Analizując strukturę sprzedaży w raportowanym okresie należy zauważyć, iż w porównaniu do kwietnia 

2012 PB 95 „umocniła się” o 1,5 pp. (z 51,48% do 53,04%) na pozycji najlepiej sprzedającego się produktu 

MOMO kosztem ON (z 45,37% do 43,42%). Udział PB98 w strukturze sprzedaży nieznacznie wzrósł (z 3,15% 

do 3,54%), co przy tak dużym wzrośnie wolumenu sprzedaży cieszy, gdyż jest to produkt wysokomarżowy. 

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 maj 2012 do maja 2011 wszystkich publikowanych przez MOMO 

S.A. wskaźników/ wyników sprzedażowych w raportach miesięcznych 

Tabela 1: Porównanie miesiąc do miesiąca roku ubiegłego wyników/ wskaźników sprzedażowych 

Wynik/ wskaźnik Maj 2011 Maj 2012 Zmiana 

Przychody ze sprzedaży paliw 658 363,18 PLN 1 182 701,48 PLN 79,64% 

Sprzedaż paliw (w litrach) 129 688,58 209 514,69 61,55% 

Średnie tankowanie (w litrach) 15,21 15,36 0,99% 

Średnia ilość klientów dziennie 275 440 60,00% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 52,85% 53,04% -0,19% 

PB 98 4,36% 3,54% -0,82% 

ON 42,80% 43,42% 0,62% 

Rekordowe majowe wyniki spowodowały, że porównując maj 2012 do maja 2011 ubiegłoroczne osiągnięcia 

wyglądają mniej imponująco niż w rzeczywistości były. W przeciągu roku MOMO S.A. z pomocą inflacji cen 

paliw udało się uzyskać 79,64% wzrost przychodów brutto oraz 61,55% wolumenu sprzedaży. W tym czasie 

baza klientów poszerzyła się o 60% z 275 do 440 transakcji dziennie. Pomimo 15% podwyżki porównując 

ubiegło miesięczne ceny paliw z majem 2011 udało się również osiągnąć wzrost średniego tankowania o 

0,99%. W strukturze sprzedaży nie odnotowano żadnych istotnych zmian. 
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Pierwsze 2 tygodnie czerwca 2012 wskazują, iż MOMO S.A. uda się co najmniej powtórzyć majowy sukces i 

konsekwentnie zbliża się ku kolejnej postawionej sobie poprzeczce czyli 300 tys. litrów miesięcznie 

wolumenu sprzedaży. Jednak najbardziej istotnym faktem jest znaczne zwiększenie rentowności sprzedaży, 

którego wyniki MOMO S.A. przedstawi w raporcie okresowym za II kwartał 2012. 
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4) Dane o sprzedaży paliw za ostatnie 12 miesięcy. 

 Czerwiec 

2011 

Lipiec 

2011 

Sierpień 

2011 

Wrzesień 

2011 

Październik 

2011 

Listopad 

2011 

Grudzień 

2011 

Styczeń 

2012 

Luty 

2012 

Marzec 

2012 

Kwiecień 

2012 

Maj 

2012 

Przychody 

brutto ze 

sprzedaży 

paliw 

(w tys. PLN) 

715,408 750,561 816,502 648,652 809,101 817,553 1 041,217 709,274 730,321 828,221 936,062 1 182,70 

Sprzedaż 

paliw 

(w litrach) 

143 363,49 149 396,65 162 027,47 127 879,63 156 168,67 152 106,36 192 511,28 126 048,82 130 032,13 144 340,73 163 554,00 209 514,69 

Średnie 

tankowanie 

(w litrach) 

15,66 15,51 15,66 14,73 15,02 14,53 15,31 13,51 13,64 13,43 14,49 15,36 

Średnia ilość 

klientów 

dziennie 

305 311 334 289 335 349 406 301 328 347 376 440 

Struktura 

sprzedaży 

paliw (w %) 

− PB 95 

− PB 98 

− ON 

 
 

 

52,83% 

5,71% 

41,46% 

 
 

 

55,19% 

5,16% 

39,66% 

 
 

 

53,81% 

3,97% 

42,22% 

 
 

 

47,22% 

4,49% 

48,30% 

 
 

 

53,98% 

2,31% 

43,71% 

 
 

 

56,84% 

2,91% 

40,25% 

 
 

 

54,79% 

2,66% 

42,56% 

 
 

 

56,96% 

3,56% 

39,48% 

 
 

 

56,19% 

5,52% 

38,29% 

 
 

 

54,65% 

3,79% 

41,56% 

 
 

 

51,48% 

3,15% 

45,37% 

 
 

 

53,04% 

3,54% 

43,42% 
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Przychody ze sprzedaży paliw i wolumen sprzedaży
automatycznej stacji paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim

149 416,98 

143 363,49 

129 688,58 

209 514,69 

163 554,00 

144 340,73 

130 032,13 

126 048,82 

192 511,28 

158 172,12 

127 879,63 

152 105,36 
162 027,43 
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Działalność inwestycyjna: 

W maju 2011 Emitent wiele uwagi poświęcił obowiązkom raportowym związanym z koniecznością 

przygotowania raportu rocznego za 2011 rok oraz spełnienia niezbędnych warunków do objęcia nowej 

emisji serii D przez GT Trading Finland Oy akcji. Nieustannie trwa również weryfikacja zidentyfikowanych 

lokalizacji pod kątem najszybszej realizacji budowy kolejnej Automatycznej Stacji Paliw MOMO. 

5) 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 1/2012 oraz RB 15/2012 poinformował o harmonogramie przekazywania raportów 

okresowym w roku 2012. Zgodnie z tym dokumentem raporty okresowe będą podawane do publicznej 

wiadomości w następujących terminach: 

 14 czerwca 2012r. – publikacja Raportu rocznego MOMO S.A. za 2011 rok, 

 10 sierpnia 2012r. – publikacja Raportu kwartalnego MOMO S.A. za II kwartał 2012 roku, 

 9 listopada 2012r. – publikacja Raportu kwartalnego MOMO S.A. za III Kwartał 2012 roku, 

Jednocześnie Spółka informuje, że w celu utrzymania przejrzystości swojej działalności oraz budowania 

relacji z inwestorami zamierza kontynuować przyjętą w 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 lipca 2012r. – publikacja Raportu miesięcznego za czerwiec 2012 roku, 

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: 

Jakub Jaworski – Dyrektor Finansowy  
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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  

4 800 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony. 
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MOMO Spółka Akcyjna 

adres:  Mokotowska 4/6   

 00-641 Warszawa 

tel: +48 22 378 11 6033 

fax: +48 22 378 10 97 

e-mail: momo@momo.com.pl 

www.momo.com.pl 

 


