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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

MOMO SA. „rozpędzone” grudniowymi rekordowymi wynikami sprzedażowymi rozpoczęło 2013 rok 

kontynuując 9 miesięczną passę ponad milionowych przychodów oraz już po raz 5 z rzędu przekraczając 

próg 200 tys. litrów miesięcznej sprzedaży. Wynik ten jest szczególnie imponujący, gdyż mając na uwadze 

sezonowość sprzedaży paliw i tradycyjnie słabsze wyniki w pierwszych miesiącach roku można było 

spodziewać się rezultatów na poziomie ze stycznia 2012. Tymczasem w porównaniu do analogicznego 

okresu ubiegłego roku Emitent odnotował wzrost przychodów aż o 66,77% i wolumenu sprzedaży o 75,06% 

przy zaledwie odpowiednio -11,09% oraz -10,50% spadku w stosunku do rekordowego grudnia 2012. Zatem 

uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają, że podjęte przez MOMO SA. działania operacyjne okazały się 

trafione mimo niesprzyjającej sytuacji na rynkach głównych determinant cenowych i drożejącego paliwa u 

polskich hurtowników. 

Baryłka ropy Brent 

2013 rok baryłka ropy Brent rozpoczęła bardzo spokojnie poruszając się przez pierwsze 10 dni w korytarzu 

cenowym 111,40 – 112,50 USD i osłabiając w ten sposób negatywny wpływ dolara na ceny paliw w Polsce. 

Kolejne 5 dni i spadek wartości surowca do minimum miesięcznego na poziomie 109,64 USD (15.01.2013) 

oraz amerykańskiej waluty rozbudził nadzieję na obniżkę cen u rodzimych hurtowników. Jednak w drugiej 

połowie stycznia baryłka ropy Brent rozpoczęła swoją wspinaczkę w kierunku poziomów nie 

obserwowanych od września 2012 roku tracąc impet jednie dwukrotnie przy liniach oporu 111,80 USD (18-

21.01.2013) wraz 113,46 USD (25-28.01.2013). Ostatni dzień analizowanego okresu jest zarazem maksimum 

miesięcznym wartości surowca wycenianego tego dnia na 115,60 USD czyli 2,76% drożej niż 1 stycznia 

2013. 

Kurs USD/PLN  

Styczeń 2013 był okresem dużej zmienności cen dolara, w którym kolejno przeplatały się gwałtowne spadki 

i wzrosty. Jak już zostało wspomniane amerykańska waluta rozpoczęła 2013 rok gwałtownym wzrostem o 

2,08% z 3,086 PLN (1.01.2013) na 3,1503 USD czyli poziomu styczniowego maksimum. Kolejny tydzień 

przyniósł niemalże równie nagły spadek wartości dolara, który dwukrotnie jedynie na 1 dzień zdołał 

przeciwstawić się spadkowemu trendowi (3,1422 PLN – 7.01.2013; 3,0812 PLN – 10.01.2013). Minimum 

lokalne osiągnięte 14 stycznia 2013 przy poziomie 3,0707 PLN stało się również punktem krótkotrwałego 

odbicia, dzięki któremu amerykańska waluta już po 2 dniach przebiła poziom 3,1000 PLN (3,1025 PLN – 

16.01.2013), by w ciągu zaledwie doby ponownie powrócić do poziomu 3,0722 PLN (17.01.2013). Kolejne 

dni analizowanego okresu również nie przyniosły stabilizacji cen dolara. Osiągnięty 17 stycznia poziom 

okazał się jedynie kolejnym punktem odbicia. W ciągu 5 dni amerykańska waluta zdołała umocnić się aż o 6 

figur (3,1355 PLN – 22.01.2013) i finalnie ulec linii oporu w granicach 3,1350 PLN. Od tego momentu 

rozpoczął się już drugi w tym miesiącu trend spadkowy, którym kurs USD/PLN zakończył analizowany okres 

przy wycenie 3,0823 PLN czyli 0,13% niższej w porównaniu do 1 stycznia 2013. Ledwie zauważalny 

procentowy spadek nie oddaje jednak dynamizmu zmian cen PLN/USD jakie miały miejsce w tym okresie. 
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Ceny hurtowe na polskim rynku 

Dynamiczne zmiany na rynkach głównych determinant nie pozostały bez wpływu na ceny oferowanych 

przez polskich hurtowników produktów. W analizowanym okresie to wycena baryłki ropy Brent miała 

znaczący wpływ na ceny hurtowe na polskim rynku. Podczas gdy dolar w pierwszej połowie miesiąca raz po 

raz nabierał siły i osłabiał się, ceny rodzimych hurtowników zmieniały się niemal symbolicznie. Dopiero 

rozpoczęty w drugiej połowie stycznia wzrost cen surowca zmusił polskich hurtowników do 

natychmiastowej aktualizacji oferty. Ostatecznie benzyny zdrożały o ponad 5% (PB95 – 5,46%; PB98 – 

5,41%), a olej napędowy 2,32%. 

2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu 

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

Raporty EBI 

2013-01-12 1/2013 Raport miesięczny za grudzień 2012 roku. 

2013-01-22 2/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

2013-01-22 3/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

2013-01-29 4/2013 Wniosek o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NewConnect. 

 

Raporty ESPI 

brak 

3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Działalność operacyjna: 

Emitent mając na uwadze doświadczenia z ubiegłego roku oraz posiadane doświadczenie branżowe 

spodziewał się spadku wyników wraz z rozpoczęciem nowego roku w związku z „poświątecznymi” 

oszczędnościami gospodarstw domowych, i postanowił mu przeciwdziałać. Prowadzone w tym celu 

działania marketingowe, promocyjne, a także polityka zakupowa okazały się skuteczne. Z pomocą przyszły 

także ferie zimowe województwa mazowieckiego, dzięki którym grupa klientów wybierająca się 

samochodem na wypoczynek zaopatrzyła się w większą niż zwykle ilość paliwa. Powyższe czynniki sprawiły, 

że MOMO SA. odnotowało zaledwie 11,09% spadek przychodów ze sprzedaży oraz 10,50% wolumenu 

sprzedaży osiągając jednocześnie odpowiednio aż 66,77% i 75,06% wzrost w stosunku do stycznia 2012. 

Opisana we wcześniejszej części niniejszego raportu podwyżka cen paliw spowodowała niemal równoważny 

spadek średniego tankowania w litrach (-5,06%) w porównaniu do grudnia 2012. Porównywalnemu 

spadkowi (-5,70%) uległa także średnia ilość klientów dziennie, lecz jest to wciąż o 53,82% lepszy rezultat 

niż w styczniu 2012. 
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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 stycznia 2013 do stycznia 2012 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 Styczeń 2012 Styczeń 2013 Zmiana 

Przychody brutto  ze sprzedaży paliw 709 274,46 PLN 1 182 891,29 PLN 66,77% 

Sprzedaż paliw (w litrach) 126 048,82 220 662,86 75,06% 

Średnie tankowanie (w litrach) 13,51 15,38 13,84% 

Średnia ilość klientów dziennie 301 463 53,82% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 56,96% 55,23% -1,73 p.p. 

PB 98 3,56% 4,10% 0,54 p.p. 

ON 39,48% 40,67% 1,19 p.p. 

 

Analizując strukturę sprzedaży należy zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego 

zmiany miały charakter jedynie kosmetyczny (PB95 – 1,79 p.p.; PB98 + 0,54 p.p.; ON + 1,19 p.p.). Jednakże 

w stosunku do grudnia 2012 odnotowano ponad 2% (2,29%) wzrost udziału PB95, głównie kosztem PB98. 

W raportowanym okresie odnotowano jeszcze jedno ważne wydarzenie mające wpływ na działalność 

Spółki. 22 stycznia 2013 pan Lech Kurkliński złożył rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej MOMO 

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

 Luty 

2012 

Marzec 

2012 

Kwiecień 

2012 

Maj 

2012 

Czerwiec 

2012 

Lipiec 

2012 

Sierpień 

2012 

Wrzesień 

2012 

Październik 

2012 

Listopad 

2012 

Grudzień 

2012 

Styczeń 

2013 

Przychody 

brutto ze 

sprzedaży 

paliw 

(w tys. PLN) 

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 1 182,891 

Sprzedaż 

paliw 

(w litrach) 

130 032,13 144 340,73 163 554,00 209 514,69 214 539,25 197 816,74 198 343,89 204 722,32 221 121,49 214 928,19 246 547,51 220 662,86 

Średnie 

tankowanie 

(w litrach) 

13,64 13,43 14,49 15,36 15,55 15,25 14,99 14,61 14,65 15,46 16,20 15,38 

Średnia ilość 

klientów 

dziennie 

328 347 376 440 460 418 427 466 487 464 491 463 

Struktura 

sprzedaży 

paliw (w %) 

− PB 95 

− PB 98 

− ON 

 
 

 

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% 

 
 

 

55,23% 

4,10% 

40,67% 



Raport miesięczny za styczeń 2013 r.         

6/8 

 



Raport miesięczny za styczeń 2013 r.   

7/8 

Działalność inwestycyjna: 

29 stycznia 2013 roku Emitent poinformował o złożeniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

SA. wniosku o wprowadzenie 2 000 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 PLN każda do 

obrotu na rynku NewConnect. Jest to kolejny krok na drodze realizacji umowy dokapitalizowania Spółki 

przez GT Trading OY.  

Ponadto Emitent w nowym roku zintensyfikował działania na rzecz pozyskiwania nieruchomości 

gruntowych pod budowę Automatycznych Stacji Paliw MOMO i na ten cel planuje przeznaczyć pozyskane 

środki na drodze emisji , akcji serii D. 

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, 

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 marca 2013 – publikacja Raportu miesięcznego za luty 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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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 

 


