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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

Po nadspodziewanie dobrych wynikach w styczniu 2013 roku przyszedł czas na delikatne wyhamowanie. 

Przyczynił się do tego zarówno krótszy miesiąc jak i odczuwalny spadek konsumpcji paliw. Znaczny 4,08% 

wzrost wartości amerykańskiej waluty w całości skonsumował 2,13% spadek wyceny baryłki ropy Brent co 

pociągnęło za sobą zwyżkę cen zarówno u rodzimych hurtowników jak i na pylonach polskich stacji paliw. 

Te czynniki spowodowały zauważalny w lutym 2013 roku nawet o 0,30 PLN, w niektórych miejscach w 

Polsce, wzrost cen paliw, a finalnie ograniczenie konsumpcji paliw także wśród lokalnych kierowców 

Grodziska Mazowieckiego. 

Tradycyjnie w kolejnych punktach niniejszego raportu zostanie przedstawione kształtowanie się wartości 

głównych determinant cenowych (baryłka ropy Brent i kurs USD/PLN) w raportowanym okresie i ich wpływ 

na ceny oferowanych w Polsce produktów paliwowych. 

Baryłka ropy Brent 

Od 10 grudnia 2012 baryłka ropy Brent znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym zatrzymując 

się jedynie na kilka dni w połowie stycznia 2013 w okolicach 110,00-112,00 USD. Dlatego też nie powinien 

dziwić fakt, że także raportowany miesiąc rozpoczął się wzrostem wartości surowca. 8 lutego 2013 baryłka 

ropy Brent osiągnęła maksimum miesięczne, które okazało się punktem zwrotu, a także najwyższym 

poziomem wartości płynnego złota dla całego trendu wzrostowego. W drugim tygodniu analizowanego 

miesiąca ścierały się ze sobą byki i niedźwiedzie, co przedstawia kształtowanie się ceny baryłki ropy Brent w 

korytarzu 117,00 – 118,00 USD. Dopiero w drugiej połowie miesiąca (19 luty 2013 – 117,26 USD) rozpoczął 

się trend malejący, który trwa do dzień publikacji niniejszego raportu. Nadzieję na odwrót trendu chwilowo 

sprawiła linia podparcia na poziomie 113,70 USD (21.02.2013), jednak po zaledwie 3 dniach została ona 

pokonana i ostatecznie baryłka ropy Brent zakończyła raportowany miesiąc wyceną o -2,13% w porównaniu 

do 1 lutego 2013 będącą jednocześnie miesięcznym minimum. 

Kurs USD/PLN  

Dolar w lutym 2013 roku sukcesywnie pozbawiał rodzimych kierowców nadziei na tańsze paliwo. Minimum 

miesięczne zostało ustanowione już pierwszego dnia raportowanego okresu na poziomie 3,0533 PLN, a 

następnie rozpoczął się rajd ku wyższym wartościom. Wprawdzie wzrost wyceny amerykańskiej waluty nie 

był tak gwałtowny jak w przypadku baryłki ropy Brent i przeplatany licznymi liniami oporu (4 luty 2013 – 

3,0928 PLN; 7 luty 2013 – 3,1174 PLN; 17 luty 2013 – 3,1399 PLN; 21 luty 2013 – 3,1593 PLN) to jednak 

konsekwentny. Maksimum miesięczne dolar osiągnął 26 lutego 2013 roku przy poziomie 3,1843 PLN, by na 

zakończenie delikatnie obniżyć swoją wartość do 3,1780 PLN czyli poziomu o 4,08% wyższego w 

porównaniu do pierwszego dnia analizowanego okresu. 

Ceny hurtowe na polskim rynku 

Jak łatwo zauważyć dwukrotnie wyższy wzrost kursu USD/PLN wobec spadku wartości baryłki ropy Brent 

musiał spowodować zwyżkę hurtowych cen na polskim rynku. Niemal nieprzerwanie przez pierwszych 20 

dni lutego mogliśmy obserwować wzrosty hurtowych cen paliw, której skumulowana wartość wyniosła po 

ok. 2,5%. Tak znaczna podwyżka nie pozostała bez wpływu na rynek detaliczny, gdzie w niektórych 

miejscach w Polsce w obawie przed kolejnymi zwyżkami ceny i spadku marży detalicznej, ceny na pylonie 
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wzrosły nawet o 0,30 PLN. Dopiero ostatnie dni lutego oraz dalsze spadki wartości ropy Brent przyniosły 

opamiętanie rodzimych hurtowników i obniżkę cen ich produktów. Ostatecznie porównując ostatni i 

pierwszy dzień raportowanego miesiąca ceny hurtowe PB95 wzrosły o 0,93%, ON o 0,70%, natomiast PB98 

o 0,94%. 

2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu 

bieżącego czyli Raportu miesięcznego MOMO S.A. za styczeń 2013. 

Raporty EBI 

2013-02-12 5/2013 Raport miesięczny za styczeń 2013 roku. 

2013-02-13 6/2013 Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. 

2013-02-14 7/2013 Raport kwartalny za IVQ2012. 

2013-02-14 8/2013 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D na rynku 
NewConnect. 

2013-02-18 9/2013 Ponowne złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D 
na rynku NewConnect. 

Raporty ESPI 

brak 

3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Działalność operacyjna: 

W raportowanym okresie aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi niezależnych od Emitenta czynników 

makroekonomicznych, MOMO intensyfikowało swoje działania marketingowo – sprzedażowe adresowane 

głównie do klientów wybierających się na wypoczynek podczas ferii zimowych. Podjęte starania mimo 

krótszego miesiąca, drożejącego paliwa, a także wyjazdu części klientów poza obszar oddziaływania 

Automatycznej Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim pozwoliły utrzymać 10 miesięczną serię 

wysokiej ponad 1 mln sprzedaży brutto (1 001 116,44 PLN). Niestety Emitentowi nie udało się utrzymać 

wolumenu sprzedaży powyżej 200 tys. litrów (182 081,82 litra), co sprawia, że będzie to głównym celem dla 

MOMO w bieżącym miesiącu. Drożejące paliwo doprowadziło także do spadku z 15,38 litra do 14,64 litra 

średniego tankowania. Wprawdzie odnotowana sprzedaż oraz wolumen są o ponad 15% niższe od 

styczniowych wyników, to jednak ze względu na znaczną różnicę w długości porównywalnych okresów, 

bardziej obiektywną ocenę przedstawi analiza lutego 2013 do osiągniętych rezultatów w lutym 2012 roku. 

Porównując wyniki raportowanego okresu do wyników analogicznego miesiąca roku ubiegłego należy 

zwrócić uwagę na bardzo wysoki ponad 35% wzrost 3 z 4 analizowanych kategorii czyli przychodów brutto 

(+37,08%), wolumenu (+40,03%), średniej ilości klientów dziennie (+35,37%). Jedynie średnie tankowanie 

osiągnęło jednocyfrowy wzrost (+7,33%). 

  

http://www.momo.com.pl/index/report/20121212_121215_0000040666
http://www.momo.com.pl/index/report/20130122_133247_0000042330
http://www.momo.com.pl/index/report/20130214_072042_0000043463
http://www.momo.com.pl/index/report/20130129_115057_0000042637
http://www.momo.com.pl/index/report/20130129_115057_0000042637
http://www.momo.com.pl/index/report/20130129_115057_0000042637
http://www.momo.com.pl/index/report/20130129_115057_0000042637
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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 lutego 2013 do lutego 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 Luty 2012 Luty 2013 Zmiana 

Przychody brutto  ze sprzedaży paliw 730 321,00 PLN 1 001 116,44 PLN 37,08% 

Sprzedaż paliw (w litrach) 130 032,13 182 081,82 40,03% 

Średnie tankowanie (w litrach) 13,64 14,64 7,33% 

Średnia ilość klientów dziennie 328 444 35,37% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 56,19% 55,41% -0,78 p.p. 

PB 98 5,52% 3,79% -1,73 p.p. 

ON 38,29% 40,80% 2,51 p.p. 

 

W strukturze sprzedaży porównując wyniki analizowanego okresu z ubiegłym można zauważyć niemal 

kosmetyczne różnice. Udział PB98 minimalnie zmniejszył się niemal równomiernie na rzecz PB95 i ON. 

Porównując obecną strukturę sprzedaż do lutego 2012 należy zauważyć spory 2,5 p.p. wzrost udziału ON 

głównie poprzez ograniczenie udziału PB98. 

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

 Marzec 
2012 

Kwiecień 
2012 

Maj 
2012 

Czerwiec 
2012 

Lipiec 
2012 

Sierpień 
2012 

Wrzesień 
2012 

Październik 
2012 

Listopad 
2012 

Grudzień 
2012 

Styczeń 
2013 

Luty 
2013 

Przychody 

brutto ze 

sprzedaży 

paliw 

(w tys. PLN) 

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 1 001,116 

Sprzedaż 

paliw 

(w litrach) 

144 340,73 163 554,00 209 514,69 214 539,25 197 816,74 198 343,89 204 722,32 221 121,49 214 928,19 246 547,51 220 662,86 182 081,82 

Średnie 

tankowanie 

(w litrach) 

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

Średnia ilość 

klientów 

dziennie 

347 376 440 460 418 427 466 487 464 491 463 444 

Struktura 

sprzedaży 

paliw (w %) 

 PB 95 

 PB 98 

 ON 

 
 

 

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% 

 
 

 

55,41% 

3,79% 

40,80% 
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Działalność inwestycyjna: 

 

18 lutego 2013 Emitent poinformował o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 22 lutego 2013 roku akcje serii D Spółki zostały 

po raz pierwszy kwotowane na warszawskim parkiecie. Notowanie akcji serii D odbywać się będzie pod 

kodem istniejących akcji serii B i C Emitenta.  

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 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 kwietnia 2013 – publikacja Raportu miesięcznego za marzec 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  

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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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/

