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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

Październik 2012 był bardzo dobrym okresem dla MOMO SA. Pomimo spadku konsumpcji spółka 

zanotowała rekordowe w historii wyniki sprzedaży będące potwierdzeniem siły modelu biznesowego 

MOMO.Spadek cen hurtowych to także bardzo dobry okres dla realizacji satysfakcjonującej marży 

detalicznej. 

Baryłka ropy Brent 

Początek analizowanego miesiąca nie zapowiadał późniejszego „złotego okresu” dla rodzimych kierowców. 

Wprawdzie już 3 października cena baryłki ropy Brent spadła z 112,13 USD do 108,07 USD, to jednak w 

ciągu kolejnego tygodnia zdołała wspiąć się na poziom 115,72 USD, który stał się jej miesięcznym 

maksimum. Kolejne 2 tygodnie to okres niemal nieustannych spadków „zmąconych” na chwilę jedynie 

liniami podparcia 113,03 USD (14 października 2012) oraz 109,57 USD (21 października 2012). Podejrzenia 

co do zmiany trendu mogły pojawić się 26 października 2012, gdy wycena surowca odbiła się od poziomu 

107,77 USD i podążała w kierunku linii oporu 110 USD. Jak się okazało odbicie miało krótkotrwały charakter 

i wkrótce cena baryłki ropy Brent ponownie zaczęła spadać kończąc miesiąc wyceną 108,47 USD czyli 

poziomem -3,35% niższym w porównaniu do pierwszego dnia analizowanego okresu. 

Kurs USD/PLN 

Tym razem to baryłka ropy Brent była główną determinantą cenową hurtowych cen paliw na polskim rynku, 

lecz tradycyjnie przyjrzymy się także kształtowaniu kursu USD/PLN. Mimo znacznej zmienności wyceny 

dolara w pierwszej połowie analizowanego miesiąca, polscy hurtownicy pozostali w tym okresie 

„niewzruszeni” i spokojnie czekali co wydarzy się na rynku ropy Brent. Już w pierwszych dniach października 

2012 amerykańska waluta zanotowała spadek z 3,1864 PLN do 3,1269 PLN (5 października 2012), by w 

ciągu kolejnych 5 dni odzyskać niemal całą utraconą wcześniej wartość (3,1848 PLN– 10 października 2012). 

Wspomniane wzrosty okazały się jednak bardzo krótkotrwałe i ponownie dolar „upadł” do poziomu 3,1202 

PLN będącym jego minimum miesięcznym. Okres od 17 do 29 października 2012 był czasem niemal 

nieustannego wspinania się amerykańskiej waluty do maksimum lokalnego 3,2139 PLN. Ostatecznie dolar 

zakończył analizowany miesiąc wyceną 3,1913 PLN czyli poziomem o 0,15% wyższym w porównaniu do 1 

października 2012. 

Ceny hurtowe na polskim rynku 

Druga połowa października 2012 była okresem znacznych spadków cen benzyn na polskim rynku, w wyniku 

którego PB95 potaniała „w hurcie” aż o 7,78%. W ślad za tą zmianą nie poszła również obniżka ON, który 

polscy hurtownicy potanili zaledwie o 0,80% w porównaniu do pierwszego dnia analizowanego miesiąca, 

ale nie jest to sztandarowy produkt naszych klientów. 
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2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu 

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

Raporty EBI 

2012-10-08 37/2012 Raport miesięczny za wrzesień 2012 roku. 

2012-10-16 38/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału w KRS. 

2012-10-17 39/2012 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Spółki . 

2012-10-23 40/2012 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Spółki – korekta. 

Raporty ESPI 

2012-10-23 7/2012 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Spółki – korekta. 

3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Działalność operacyjna: 

Na wstępie należy podkreślić, że od 6 miesięcy MOMO SA uzyskuje przychody brutto ze sprzedaży znacznie 

powyżej 1 mln PLN brutto miesięcznie. Stanowi to sumę 7,019 mln PLN brutto, czyli kwotę niemal równą 

rocznym przychodom brutto za 2011 rok i daje nadzieję nawet na podwojenie ubiegłorocznych wyników 

oraz realizację podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na 2012 rok mimo operowania wciąż 

za pomocą jednej Automatycznej Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim i czyni uzyskane wartości 

jeszcze większym sukcesem. W październiku 2012 Emitent odnotował najlepsze w swojej historii poziomy 3 

z 4 raportowanych wskaźników sprzedażowych. Największym osiągnięciem Spółki jest uzyskanie 8,01% w 

porównaniu do września 2012 i 39,80% w porównaniu do października 2011 roku wzrostu wolumenu 

sprzedaży, który w analizowanym okresie po raz pierwszy tak znacznie przekroczył poziom 200 tys. litrów 

(221 121,19 litra). 

7,01% wzrost w porównaniu do ubiegłego miesiąca zanotowały także przychody brutto ze sprzedaży 

(1 256 428,59 PLN). Porównując uzyskaną wartość sprzedaży do października 2011 (+53,29%) zmiana ta 

nominalnie wydaje się jeszcze znamienitsza, lecz tradycyjnie już wynik ten zafałszowany jest znaczną 

podwyżką cen paliw w ciągu ostatniego roku. Kolejnym powodem do dumy jest uzyskanie średniej ilości 

487 klientów dziennie (+4,51% w porównaniu do września 2012; +44,08% w porównaniu do października 

2011). 

W strukturze sprzedaży na uwagę zasługuje głównie fakt, że znaczne potanienie cen benzyn natychmiast 

spowodowało wzrost o 1,19 p.p. (z 3,00% do 4,19%) udziału PB98 mimo kończącego się sezonu 

motocyklowego. 
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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 październik 2012 do października 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 Październik 2011 Październik 2012 Zmiana 

Przychody brutto  ze sprzedaży paliw 819 641,57 PLN 1 256 428,59 PLN 53,29% 

Sprzedaż paliw (w litrach) 158 172,12 221 121,49 39,80% 

Średnie tankowanie (w litrach) 15,09 14,65 -2,92% 

Średnia ilość klientów dziennie 338 487 44,08% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 53,73% 54,95% 1,22 p.p. 

PB 98 2,30% 4,19% 1,89 p.p. 

ON 43,97% 40,86% -3,11 p.p. 

Do osiągnięcia rekordowych wyników sprzedażowych przyczyniły się kontynuowane przez MOMO SA akcje 

promocyjno – marketingowe skierowane do lokalnej społeczności kierowców Grodziska Mazowieckiego. W 

raportowanym okresie Emitent wykorzystał kolejną funkcjonalność zainstalowanego na stacji paliw 

innowacyjnego sprzętu i udostępnił swoim klientom kolejną nową usługę polegającą na spzredazy 

przedpłaconej, co spotkało się ze sporym zainteresowaniem w grupie klienta flotowego. 
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4) Dane o sprzedaży paliw za ostatnie 12 miesięcy. 

 Listopad 

2011 

Grudzień 

2011 

Styczeń 

2012 

Luty 

2012 

Marzec 

2012 

Kwiecień 

2012 

Maj 

2012 

Czerwiec 

2012 

Lipiec 

2012 

Sierpień 

2012 

Wrzesień 

2012 

Październik 

2012 

Przychody 

brutto ze 

sprzedaży 

paliw 

(w tys. PLN) 

817,553 1 041,217 709,274 730,321 828,221 936,062 1 182,700 1 201,076 1 091,064 1 114,144 1 174,082 1 256,429 

Sprzedaż 

paliw 

(w litrach) 

152 106,36 192 511,28 126 048,82 130 032,13 144 340,73 163 554,00 209 514,69 214 539,25 197 816,74 198 343,89 204 722,32 221 121,49 

Średnie 

tankowanie 

(w litrach) 

14,53 15,31 13,51 13,64 13,43 14,49 15,36 15,55 15,25 14,99 14,61 14,65 

Średnia ilość 

klientów 

dziennie 

349 406 301 328 347 376 440 460 418 427 466 487 

Struktura 

sprzedaży 

paliw (w %) 

− PB 95 

− PB 98 

− ON 

 
 

 

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% 

 
 

 

53,16% 

3,33% 

43,51% 

 
 

 

55,14% 

3,53% 

41,33% 

 
 

 

55,11% 

3,50% 

41,39% 

 
 

 

54,51% 

3,00% 

42,49% 

 
 

 

54,95% 

4,19% 

40,86% 
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Działalność inwestycyjna: 

Październik 2012 był okresem dalszych prac nad dopełnieniem wszelkich wymaganych przez Regulatora 

formalności związanych z objęciem 2 mln akcji zwykłych serii D Emitenta przez GT Trading Finland Oy. 16 

października 2012 Są Rejonowy m. st. Warszawy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

ostatecznie potwierdzając, iż fiński partner stał się akcjonariuszem MOMO SA. 

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: 

 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 grudnia 2012 – publikacja Raportu miesięcznego za październik 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: 

Jacek Malec – Prezes Zarządu  
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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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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 

 


