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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

Grudzień 2012 był bardzo udanym okresem dla MOMO S.A. Podobnie jak przed rokiem miesiąc ten okazał 

się najlepszym sprzedażowo okresem dla Spółki, kiedy zarówno wzrost przychodów (+11,85%) jak i 

wolumenu sprzedaży (+14,71%) osiągnął dwucyfrową dynamikę w porównaniu do rezultatów z listopada 

2012. W raportowanym okresie nastąpił zarówno nieznaczny wzrost wartości baryłki ropy Brent (+0,07%) 

jak i spadek kursu USD/PLN (-2,01%) porównując wyceny z pierwszego i ostatniego dnia analizowanego 

miesiąca. Ograniczona zmienność wartości głównych determinant cenowych paliw na polskim rynku nie tyle 

przyczyniła się do wzrostu konsumpcji, co raczej nie ograniczyła go. Największy wpływ na wzrost 

konsumpcji paliw w grudniu 2012 miały czynniki niecenowe, a mianowicie zwiększona aktywność 

kierowców związana z mikołajkowymi i świątecznymi zakupami oraz odwiedzinami bliskich. Ostatnie dni 

analizowanego miesiąca to również dla części klientów okres wyjazdów sylwestrowych. Powyższe czynniki 

sprawiały, że grudzień może tradycyjnie stać się najefektywniejszym sprzedażowo okresem danego roku, 

natomiast poniższe analizy determinant cenowych przedstawiają jak do tego doszło. 

Baryłka ropy Brent 

Grudzień 2012 baryłka ropy Brent rozpoczęła od trwającego ponad tydzień spadku o 4,40% z 111,19 USD 

(2.12.2012) do minimum lokalnego na poziomie 106,30 USD (10.12.2012). Reszta analizowanego okresu 

upłynęła surowcowi na odbudowie utraconej wartości. Baryłka ropy Brent raz po raz mierzyła się z 

kolejnymi liniami oporu pokonując je (108,00 USD – 17.12.2012; 111,00 USD – 26.12.2912) i równocześnie 

osłabiając nachylenie linii trendu. Maksimum miesięczne surowiec osiągnął ostatniego dnia analizowanego 

okresu przy poziomie 111,27 USD czyli 0,07% wyższym w porównaniu do 1 grudnia 2012. 

Kurs USD/PLN 

W grudniu 2012 ponownie dała o sobie znać ujemna korelacja pomiędzy wyceną baryłki ropy Brent, a 

kursem USD/PLN, co oznacza, że w pierwszym tygodniu analizowanego okresu wartość dolara rosła ku 

swojemu maksimum miesięcznemu przy poziomie 3,1943 PLN (9.12.2012). Dzień przed odwróceniem 

trendu surowca, amerykańska waluta rozpoczęła ponad tygodniowy gwałtowny „rajd” w dół ku minimum 

lokalnemu 3,0658 PLN (20.12.2012) zatrzymując się jedynie na 1-2 dni przy liniach podparcia 3,1315 PLN 

(12.12.2012), 3,0981 PLN (14.12.2012) oraz 3,0791 PLN (18.12.2012). Minimum lokalne stało się również 

punktem odbicia ku linii oporu 3.1010 PLN, której testowanie zajęło kolejne 7 dni. Ostatecznie pomimo 

jednodniowego sforsowania wspomnianej linii, wartość dolara w ostatnich dniach analizowanego okresu 

osłabiła się i podążała w korytarzu o 3 figury niższym, kończąc grudzień wyceną 3,0941 PLN czyli poziomem 

-2,01% niższym w porównaniu do 1 dnia raportowanego miesiąca. 

Ceny hurtowe na polskim rynku 

W grudniu 2012 roku zmiany cen przez głównych polskich hurtowników ogłaszane były niemal każdego dnia 

roboczego. Już od początku raportowanego okresu detaliści „przyzwyczajani” byli do obniżek cen paliw, co 

natychmiast znalazło odzwierciedlenia w poziomach prezentowanych na pylonach stacji. Warty 

odnotowania jest również fakt, że w grudniu 2012 nastąpił wyższy spadek cen ON (-2,86%) niż PB95 (-

1,90%), przy zaledwie -0,30% obniżce wartości hurtowej PB98 porównując wyceny z pierwszego i 

ostatniego dnia analizowanego okresu.  
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2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu 

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

Raporty EBI 

2012-12-12 47/2012 Raport miesięczny za listopad 2012 roku. 

2012-12-31 48/2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

Raporty ESPI 

brak 

3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Działalność operacyjna: 

W grudniu 2012, jak już zostało wspomniane, MOMO S.A. uzyskało rekordowe wyniki/ wskaźniki 

sprzedażowe we wszystkich raportowanych kategoriach. Już 8 miesiąc z kolei Automatyczna Stacja Paliw 

MOMO przekroczyła 1 mln PLN przychodów brutto, uzyskując jednocześnie 11,85% wzrost w stosunku do 

ubiegłego miesiąca i aż 17,77% wobec najlepszego sprzedażowo okresu 2011 roku – grudnia. Wolumen 

sprzedaży znacznie przybliżył się do poziomu ćwierć miliona litrów (246 547,51 litra, +14,71% w porównaniu 

do listopada 2012). W raportowanym okresie 2012 Spółka zbliżyła się do jeszcze jednej ciekawej granicy - 

500 klientów dziennie (średnio 491 klientów dziennie), co oznacza 4,79% wzrost w stosunku do ubiegłego 

miesiąca i aż 20,94% wobec grudnia 2011. Pomimo znaczniejszego spadku cen ON (02,86%) niż PB95 

(1,90%), najpopularniejsza etylina jeszcze wzmocniła swój udział w sprzedaży Automatycznej Stacji Paliw 

MOMO o 1 p.p. z 51,84% do 52,94%. Wzrost ten odbył się niemal całkowicie kosztem ON, który w 

analizowanym okresie zmniejszył swoją pozycję o 0,78 p.p. Warto również zwrócić uwagę, że mimo 

rosnącego wolumenu sprzedaży, drugi miesiąc z rzędu utrzymał się wysoki, prawie 6% udział PB98 w 

strukturze sprzedaży. 

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

sprzedażowych miesiąc do miesiąca zeszłego roku. 

  

http://www.momo.com.pl/index/report/20121212_121215_0000040666
http://www.momo.com.pl/index/report/20121231_172529_0000041342
http://www.momo.com.pl/index/report/20120213_070653_0000027117
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Poniższa tabela przedstawia porównanie grudnia 2012 do grudnia 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 Grudzień 2011 Grudzień 2012 Zmiana 

Przychody brutto  ze sprzedaży paliw 1 041 217,33 PLN 1 330 395,96 PLN 27,77% 

Sprzedaż paliw (w litrach) 192 511,28 246 547,51 28,07% 

Średnie tankowanie (w litrach) 15,31 16,20 5,81% 

Średnia ilość klientów dziennie 406 491 20,94% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 54,79% 52,94% -1,85 p.p. 

PB 98 2,66% 5,76% 3,10 p.p. 

ON 42,55% 41,30% -1,25 p.p. 

Od grudnia 2012 analiza wyników sprzedażowych raportowanego okresu i analogicznego miesiąca roku 

ubiegłego będzie coraz ciekawsza. Automatyczna Stacja Paliw MOMO właśnie rozpoczęła 3 rok działalności 

operacyjnej. Wcześniejsze porównywanie wyników z 2012 do okresów z 2011 roku, gdy Spółka dopiero 

rozpoczynała pierwszy rok działalności operacyjnej nie prowadziło do wartościowych wniosków. Natomiast 

obecnie porównanie dwóch analogicznych miesięcy dojrzałej sprzedaży przedstawi rzetelny obraz bieżącej 

efektywności sprzedaży Spółki skorygowanej o czynnik sezonowości. Mając na uwadze, iż grudzień 2011 był 

najlepszym sprzedażowo miesiącem 2011 roku, tym bardziej cieszy fakt, że Emitentowi w porównaniu do 

grudnia 2012 udało się uzyskać ponad 20% wzrosty zarówno przychodów brutto (+27,77%), wolumenu 

sprzedaży (+28,07%) jak i średniej ilości klientów dziennie (+20,94%). Jedynie średnie tankowanie osiągnęło 

niższą, lecz wciąż dodatnią dynamikę +5,81%. 

W raportowanym okresie miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie mające wpływ na działalność 

Spółki. 31 grudnia 2012 pani Aneta Antoniewicz złożyła rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej 

MOMO S.A. i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 
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4) Dane o sprzedaży paliw za ostatnie 12 miesięcy. 

 Styczeń 
2012 

Luty 
2012 

Marzec 
2012 

Kwiecień 
2012 

Maj 
2012 

Czerwiec 
2012 

Lipiec 
2012 

Sierpień 
2012 

Wrzesień 
2012 

Październik 
2012 

Listopad 
2012 

Grudzień 
2012 

Przychody 

brutto ze 

sprzedaży 

paliw 

(w tys. PLN) 

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 1 189,483 1 330,396 

Sprzedaż 

paliw 

(w litrach) 

126 048,82 130 032,13 144 340,73 163 554,00 209 514,69 214 539,25 197 816,74 198 343,89 204 722,32 221 121,49 214 928,19 246 547,51 

Średnie 

tankowanie 

(w litrach) 

13,51 13,64 13,43 14,49 15,36 15,55 15,25 14,99 14,61 14,65 15,46 16,20 

Średnia ilość 

klientów 

dziennie 

301 328 347 376 440 460 418 427 466 487 464 491 

Struktura 

sprzedaży 

paliw (w %) 

 PB 95 

 PB 98 

 ON 

 
 

 

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% 

 
 

 

51,94% 

5,98% 

42,08% 

 
 

 

52,94% 

5,78% 

41,30% 
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Działalność inwestycyjna: 

Koniec roku zwyczajowo jest także okresem podsumowań, także osiągniętych wyników. 9 listopada 2012 

roku w Raporcie Bieżącym RB 45/2012 Zarząd MOMO SA. poinformował o korekcie prognozy na 2012 rok 

przedstawionej w poniższej tabeli: 

[ 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 

Rekordowe wyniki za grudzień 2012 roku sprawiły, że zakomunikowana w listopadzie korekta przychodów 

brutto ze sprzedaży okazała się zaniżona. Emitent w rzeczywistości osiągnął 12 743 252,95 PLN wobec 

zaplanowanych 12 523 370,00 PLN przychodów uzyskując niemal 220 000. PLN wzrost w stosunku do 

opublikowanej korekty. Rzeczywiste wartości prezentowanych w powyższej tabeli kategorii zysków i 

kosztów zostaną zaprezentowane w Raporcie Rocznym MOMO S.A. za 2012 rok zaplanowanym na 4 

czerwca 2013 roku. 

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 42/2012 poinformował o harmonogramie przekazywania raportów okresowym w 

roku 2013. Zgodnie z tym dokumentem raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w 

następujących terminach: 

 14 lutego 2013r. – publikacja Raportu kwartalnego MOMO S.A. za IV kwartał 2012 roku, 

 14 maja 2013r. – publikacja Raportu kwartalnego MOMO S.A. za I kwartał 2013 roku, 

 4 czerwca 2013r. – publikacja Raportu rocznego MOMO S.A. za 2012 rok, 

 14 sierpnia 2013r. – publikacja Raportu kwartalnego MOMO S.A. za II kwartał 2013 roku, 

 14 listopada 2013r. – publikacja Raportu kwartalnego MOMO S.A. za III kwartał 2013 roku, 

                                                           
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/20121109_151407_0000039053
http://www.momo.com.pl/index/report/20121107_112507_0000038909
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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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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 luty 2013 – publikacja Raportu miesięcznego za styczeń 2013 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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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 

 

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

