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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

Lipiec 2013 był bardzo dobrym miesiącem dla działalności operacyjnej MOMO S.A. pomimo znacznego 

wzrostu wartości głównych determinant cenowych oraz paliw oferowanych przez polskich hurtowników. 

Już w pierwszym tygodniu analizowanego okresu baryłka ropy Brent poszybowała o 4,81%, a dolar o 1,33% 

w górę. 

Ta sytuacja, na szczęście dla polskiego rynku paliw, nie utrzymała się jednak długo. W drugiej połowie lipca, 

gdy dolar zaczął tracić znacznie na wartości, a wraz z nim ceny „w hurcie”, detaliści utrzymywali ceny paliw 

na niezmienionym poziomie realizując w ten sposób ponadprzeciętną marżę oraz kompensując sobie 

wcześniejsze niższe zyski gdy wzrost cen detalicznych nie nadążał za wzrostem cen hurtowych. 

Dzięki takiemu kształtowaniu się zdarzeń globalnych i rynkowych MOMO S.A. nie tylko udało się niemalże 

odrobić odnotowany w czerwcu 2013 roku spadek sprzedaży (-6,10% przychodów ze sprzedaży brutto oraz 

-8,90% wolumenu sprzedaży w porównaniu do maja 2013), lecz również był to najlepszy miesiąc pod 

względem przychodów brutto 2013 roku (1 185 226,49 PLN; +8,35% w porównaniu do czerwca 2013). 

Zarówno w przypadku wolumenu sprzedaży (215 656,13 litrów; 6,02% w porównaniu do czerwca 2013) jak i 

średniego tankowania w litrach (14,96 litra; +1,56% w porównaniu do czerwca 2013) był to dopiero trzeci 

najlepszy tegoroczny wynik. Jednak uzyskanie 215 656,14 litrów sprzedaży znacznie oddaliło ryzyko spadku 

wolumenu poniżej 200 tys. litrów czyli progu rentowności. 

Daje to podstawę do stwierdzenia, że Emitent wraca na ścieżkę kolejnych wzrostów sprzedaży , co jest 

charakterystyczne dla polskiego rynku paliwowego, i polepszenia wyników w trzecim i czwartym kwartale 

tego roku. 

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. 

Kurs USD/PLN 

Jak już zostało wspomniane w pierwszych dniach lipca 2013 amerykańska waluta poszybowała w górę ku 

miesięcznemu maksimum (3,3809 PLN – 9 lipca 2013; +2,10% w porównaniu do 1 dnia analizowanego 

okresu). Była do kontynuacja zapoczątkowanego jeszcze w drugiej połowie czerwca trendu wzrostowego. 

Na szczęście dla rodzimych kierowców ta sytuacja nie utrzymała się długo i już od 10 lipca byliśmy 

świadkami gwałtownych spadków wyceny amerykańskiej waluty (-5,97% w porównaniu do maksimum 

miesięcznego). Podążając w dół chwilową, 3-dniową (16-18 lipca 2013) nadzieję dla Byków dała linia 

podparcia 3,2360 PLN. Jednak wkrótce dolar powrócił na drogę spadków. Ostatni tydzień lipca to okres 

przeplatających się krótkich 1-2 dniowych wzrostów i spadków. W wyniku jednego z nich kurs USD/PLN 

osiągnął minimum miesięczne 29 lipca 2013 na poziomie 3,1710 PLN. Ostatecznie dolar  zakończył 

analizowany okres wyceną 3,1962 PLN, czyli o -3,48% niższą w porównaniu do 1 lipca 2013 roku. 
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Baryłka ropy Brent 

Pomijając gwałtowny wzrost w pierwszym tygodniu lipca 2013 (+4,81% w porównaniu do 1 dnia 

analizowanego okresu będącego jednocześnie minimum miesięcznym) wycena baryłki ropy Brent 

kształtowała się spokojniej niż dolara. Podobnie jak w przypadku amerykańskiej waluty lipcowy wzrost był 

kontynuacją trendu zapoczątkowanego już 23 czerwca 2013 roku. Zbliżając się do poziomu 108,00 USD 

„płynne złoto”  natrafiło na linię oporu, która na kolejny tydzień zmieniła nachylenie prostej trendu 

wzrostowego. 12 lipca 2013 roku surowiec osiągnął swoje maksimum miesięczne na poziomie 109,07 PLN, 

by już następnego dnia spaść z powrotem w okolice 108,00 PLN. Kolejna nieudana próba trwałego 

sforsowania linii oporu 109,00 PLN miała miejsce w dniach 16-23 lipca 2013. Tym razem „klęska” była 

jeszcze dotkliwsza, gdyż baryłka ropy Brent zmuszona została wycofać się w okolice 107,00 USD, kończą 

analizowany miesiąc poziomem 107,89 USD czyli o 4,78% wyższym. 

Ceny hurtowe na polskim rynku 

-3,48% spadek kursu USD/PLN oraz 4,78% wzrost wartości baryłki ropy Brent czyni odpowiedź na pytanie, 

jak w tym okresie kształtowały się ceny hurtowe, bardzo ciekawą. Zgodnie z trendami głównych 

determinant cenowych niemal codziennie prezentowane cenniki polskich hurtowników wskazywały w 

pierwszej połowie lipca coraz wyższą wartość. W efekcie zmian na globalnych rynkach w analizowanym 

okresie ceny PB95, PB98 i ON do 13 lipca 2013 wzrosły odpowiednio o 5,53%, 5,31% oraz 2,22%. Jak już 

zostało wielokrotnie wskazano we wcześniejszych raportach miesięcznych jak i kwartalnych wzrost cen „w 

hurcie” przekłada się z pewnym opóźnieniem zawartość oferowanych produktów na pylonach stacji paliw. 

Dzieje się tak dlatego, iż detaliści łagodzą efekt podwyżek kosztem uzyskiwanej marży nadając wzrostowi 

bardziej łagodny przebieg. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku gwałtownych spadków cen paliw. 

Takie zachowanie w dłuższej pespektywie pozwala detalistom na realizację zakładanej marży i z nim 

mieliśmy do czynienia w analizowanym okresie. W drugiej połowie lipca ceny hurtowe paliw malały, 

natomiast detaliczne wciąż rosły neutralizując w ten sposób wpływ na marżę detaliczną wcześniejszych 

podwyżek. Ostatecznie 31 lipca 2013 paliwa PB95 i PB98 kosztowały „w hurcie” o odpowiednio +1,63% i 

1,62% więcej niż pierwszego analizowanego okresu, co jest całkowicie zbieżne ze zmianami głównych 

determinant cenowych. Natomiast wartość oleju napędowego u polskich hurtowników spadła o 1,16%. 
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2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu 

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

Raporty EBI 

2013-06-12 20/2013 raport miesięczny za czerwiec 2013 r. 

Raporty ESPI 

Brak raportów 

3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Działalność operacyjna: 

Lipiec 2013 roku był bardzo korzystnym okresem dla MOMO S.A.. Po „żółtej kartce” jaką Emitent otrzymał 

w czerwcu 2013 roku od swoich klientów w postaci spadku głównych wyników sprzedażowych (-6,10% 

przychodów brutto ze sprzedaży; -8,90% wolumenu sprzedaży), Spółka skupiła się na poprawieniu przede 

wszystkim wolumenu sprzedaży. Jednym z kluczowych narzędzi okazało się korzystne plasowanie oferty 

MOMO na tle otoczenia konkurencyjnego Grodziska Mazowieckiego oraz dynamiczne reagowanie zarówno 

na zmiany cenników przez pozostałych detalistów na obszarze działania jak i zmiany sytuacji globalnej. 

Pomimo drożejącego paliwa udało się zrealizować zakładany cel głównie dzięki niewrażliwości kierowców 

na cenę w okresie wakacyjnym w związku z odbywanymi wyjazdami urlopowymi. Opisane działania jak 

również wzrost cen paliw umożliwiły uzyskanie przez Automatyczną Stację Paliw w Grodzisku Mazowieckim 

najwyższego poziomu przychodów brutto w 2013 roku w wysokości 1 185 226,49 PLN oraz trzeciego wyniku 

pozostałych monitorowanych wyników i wskaźników sprzedażowych, tj. 

 Średniego tankownia w litrach (14,96 litra; +1,56% w porównaniu do czerwca 2013, lecz -1,90% w 

porównaniu do lipca 2012); 

 Wolumenu sprzedaży (215 656,13 litra; +6,92% w porównaniu do czerwca 2013 i 9,02% w 

porównani u do lipca 2012); 

 Średniej ilości klientów dziennie (465 transakcji dziennie; +1,09% w porównaniu do czerwca 2013 i 

+11,24% w porównaniu do lipca 2012 roku); 

Przedstawione powyżej porównanie wyników również do lipca 2013 dobitnie pokazuje, że osiągnięte 

wzrosty monitorowanych kategorii sprzedażowych nie są jedynie efektem wydłużonego okresu 

operacyjnego (31 dni operacyjnych lipca wobec 30 dni czerwca), lecz realnego wzrostu wartości dziennej 

sprzedaży. Biorąc pod uwagę znaczną poprawę pogody w lipcu 2013 roku analizując strukturę sprzedaży 

można zauważyć wzrost konsumpcji PB98 (+1,05 p.p. z 4,67% do 5,72%) oczywiście kosztem 

substytucyjnego paliwa PB95 (-2,03 p.p. z 54,10% do 52,07%) w porównaniu do czerwca 2013 roku. 

Odnosząc uzyskany udział paliwa wysokooktanowego do wyników z analogicznego okresu roku ubiegłego 

otrzymamy jeszcze wyższy wzrost (+2,19 p.p. z 3,53% na 5,72%). Wzrost konsumpcji PB98 cieszy tym 

bardziej, ponieważ jest to produkt charakteryzujący się wyższą marżą. W przypadku oleju napędowego 

zarówno w porównaniu do ubiegłego miesiąca jak i roku udział sprzedaży wzrósł o niecały 1 p.p. (+0,98 p.p. 

z 41,23% do 42,21% w porównaniu do czerwca 2013; +0,88 p.p. z 41,33% do 42,21% w porównaniu do lipca 

2012).  

http://www.momo.com.pl/index/report/20130715_140045_0000051467
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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 lipca 2013 do lipca 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 Lipiec 2012 Lipiec 2013 Zmiana 

Przychody brutto  ze sprzedaży paliw 1 091 064,48 PLN 1 185 226,49 PLN 8,63% 

Sprzedaż paliw (w litrach) 197 816,74 215 656,13 9,02% 

Średnie tankowanie (w litrach) 15,25 14,96 -1,90% 

Średnia ilość klientów dziennie 418 465 11,24% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 55,14% 52,07% -3,07 p.p. 

PB 98 3,53% 5,72% 2,19 p.p. 

ON 41,33% 42,21% 0,88 p.p. 

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

 Sierpień 
2012 

Wrzesień 
2012 

Październik 
2012 

Listopad 
2012 

Grudzień 
2012 

Styczeń 
2013 

Luty 
2013 

Marzec 
2013 

Kwiecień 
2013 

Maj 
2013 

Czerwiec 
2013 

Lipiec 
2013 

Przychody 

brutto ze 

sprzedaży 

paliw 

(w tys. PLN) 

1 114,144 1 174,082 1 256,429 1 189,483 1 330,396 1 182,891 1 001,116 1 164,838 1 145,585 1 164,958 1 093,875 1 185,227 

Sprzedaż 

paliw 

(w litrach) 

198 343,89 204 722,32 221 121,49 214 928,19 246 547,51 220 662,86 182 081,82 209 143,16 209 668,28 223 272,45 203 402,99 215 656,13 

Średnie 

tankowanie 

(w litrach) 

14,99 14,61 14,65 15,46 16,20 15,38 14,64 14,30 14,83 15,29 14,73 14,96 

Średnia ilość 

klientów 

dziennie 

427 466 487 464 491 463 444 472 471 471 460 465 

Struktura 

sprzedaży 

paliw (w %) 

 PB 95 

 PB 98 

 ON 

 
 

 

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% 

 
 

 

55,30% 

4,20% 

40,50% 

 
 

 

52,84% 

5,93% 

41,23% 

 
 

 

54,81% 

4,35% 

40,84% 

 
 

 

54,10% 

4,67% 

41,23% 

 
 

 

52,07% 

5,72% 

42,21% 
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Działalność inwestycyjna: 

W lipcu 2013 roku Emitent kontynuował działania w celu pozyskania nieruchomości i niezbędnych 

uzgodnień / zezwoleń na rozpoczęcie prac nad budową kolejnych punktów sprzedażowych na terenie 

województwa mazowieckiego. Jednocześnie trwały prace nad optymalizacją projektu Automatycznych 

Stacji Paliw MOMO na podstawie zebranych doświadczeń i wniosków z blisko już 3 letniej działalności 

operacyjnej. 

O podpisanych umowach oraz uzyskanych uzgodnieniach / zezwoleniach Emitent będzie informował 

niezwłocznie w swoich Raportach Bieżących. 

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 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 września 2013 – publikacja Raportu miesięcznego za sierpień 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/

