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Warszawa, 31 marca 2022 r.  

 

PISMO ZARZĄDU ANWIM S.A.  

 

Zarząd Anwim S.A. w składzie:  

Rafał Pietrasina – prezes zarządu Anwim S.A.  

Paweł Grzywaczewski – członek zarządu Anwim S.A.  

Zbigniew Łapiński – członek zarządu Anwim S.A.  

Andrzej Kondys – członek zarządu Anwim S.A.  

działając w imieniu Anwim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-237) przy ulicy Stańczyka 3, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodar-

czy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000275176, NIP 5270011878, REGON 010404971, nr BDO 

000096200,  

przekazuje jednostkowy  raport roczny Anwim S.A. zawierający osiągnięte wyniki finansowe za rok 2021 oraz 

perspektywy rozwoju działalności spółki na rok 2022.  

W ramach grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 r. Anwim S.A., jako jednostka dominująca,  posiada 

100 % w kapitale zakładowym Esppol Trade S.A. (przedmiot działalności- import paliw i sprzedaż hurtowa 

paliw i produktów pochodnych) z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100 % głosów. 

 

Szanowni Państwo, Obligatariusze, Członkowie i Klienci Anwim S.A.  

Za nami kolejny rok pełen wyzwań, zmagań z pandemią i niestabilnością na światowych rynkach. Mimo to, 

dla Anwim S.A., był to okres niezwykle pomyślny. Pragniemy Państwu serdecznie podziękować za zaufanie, 

jakim nas obdarzacie. Za to, że nie wątpicie w wizję rozwoju naszej firmy i w to, że strategiczne kierunki, jakie 

obraliśmy doprowadzą nas do wspólnego sukcesu. Intensywny rozwój spółki Anwim to zasługa jej pracowni-

ków. Ich kompetencji, doświadczenia, determinacji i pasji w dążeniu do celu. Rzecz jasna, nie zapominamy 

także o naszych partnerach – franczyzobiorcach, z którymi współpraca w atmosferze wzajemnego szacunku 

i zaufania jest drugim filarem sukcesu Anwim. 
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Ubiegły rok mimo wszystko był znacznie spokojniejszy od 2020. Nieco oswoiliśmy się pandemią i nauczyliśmy 

funkcjonować w wyższym reżimie sanitarnym. Z pewnością duże znaczenie dla rynku paliwowego i przede 

wszystkim dla konsumentów miały wzrosty hurtowych cen paliw, które wynikały z dużej zmienności i nie-

pewności cen surowców. Tak, czy inaczej, mimo powyższych wyzwań, udało nam się konsekwentnie realizo-

wać strategię rozwojową Anwim S.A. 

Rok 2021 to przede wszystkim czas intensywnego rozwoju sieci stacji paliw MOYA – zarówno pod względem 

zagęszczenia sieci, jak również wzbogacania oferty produktowej i portfolio usług dostępnych na stacjach. Z 

końcem 2021 roku, przy polskich drogach działało już 368 punktów w niebiesko-czerwonych barwach (124 

własne oraz 244 franczyzowe). Wzrost w stosunku do 2020 r. wyniósł 21% – 65 stacji. Są to obiekty funkcjo-

nujące w modelu tradycyjnym – ze sklepem i konceptem kawiarniano-gastronomicznym Caffe MOYA; auto-

matyczne – zlokalizowane w kluczowych dla przewoźników punktach i dostosowane wyłącznie do obsługi 

klientów flotowych i MOYA express – nowoczesne stacje samoobsługowe z atrakcyjną ofertą cenową prze-

znaczoną zarówno dla klientów biznesowych, jak i detalicznych.  

Po ponad roku od przejęcia sieci eMILA uznajemy, że wprowadzenie do sieci MOYA formatu samoobsługo-

wego było dobrą decyzją, a stacje MOYA express spotkały się z doskonałym przyjęciem przez klientów. W 

ubiegłym roku w dalszym ciągu rozwijaliśmy ofertę dostępną w tych punktach – m.in. rozpoczęliśmy pilota-

żowy projekt sprzedaży pozapaliwowej z samoobsługowego kiosku. Maszyna na stacji w Rumi umożliwia za-

kup zimnych i ciepłych napojów, przekąsek, a także płynu do spryskiwaczy dostępnego bezpośrednio z dys-

trybutora. 

Nie ustajemy w rozwoju usług dla klientów biznesowych. W roku 2021 karta flotowa MOYA Firma obchodziła 

dziesięciolecie istnienia na rynku. Ta dekada to intensywny okres doskonalenia oferty i pogłębiania naszych 

relacji z klientami flotowymi. Oferujemy im nowe, atrakcyjne rozwiązania, dzięki którym mogą wspólnie z 

nami rozwijać swoje biznesy. Akwizycja holenderskiej spółki The Fuel Company Holding BV, operatora mię-

dzynarodowych kart paliwowych TFC była kolejnym krokiem milowym w naszym rozwoju i umożliwiła nam 

wejście ze sprzedażą na całą Europę.  

Co również warto zauważyć, sieć stacji paliw MOYA kieruje się w stronę ekologii. Na dwudziestu stacjach 

własnych w niebiesko-czerwonych barwach zamontowane są instalacje fotowoltaiczne. Instalacje paneli fo-

towoltaicznych na dachach stacji paliw MOYA są jednym z elementów transformacji energetycznej Anwim 

S.A. Właściciel i operator marki MOYA ponadto pracuje nad strategią budowy sieci punktów ładowania po-

jazdów elektrycznych. Na kilkunastu stacjach franczyzowych znajdują się już ładowarki, natomiast pierwsze 

punkty ładowania w sieci stacji własnych pojawią się w czwartym kwartale br. 

W ubiegłym roku miała miejsce zmiana składu zarządu. W miejsce Filipa Puchalskiego, który pełnił funkcję 

dyrektora ds. operacyjnych MOYA w randze członka zarządu Anwim S.A. został powołany Andrzej Kondys. 

W 2021 roku Anwim S.A. osiągnął 5 930 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 4 025 mln zł w 

roku 2020. Dzięki wyższym marżom jednostkowym (głównie w kanale flotowym) oraz wyższym wolumenom, 
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firma osiągnęła w 2021 roku zysk netto 20 358 tys. zł (spadek o 31,8%) oraz EBITDA 76 814 tys. zł (wzrost o 

10,5%). W roku 2020 było to odpowiednio 29 850 tys. zł wyniku netto oraz 69 512 tys. zł EBITDA. 

W związku z uruchomieniem nowych transz z linii kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodar-

stwa Krajowego przeznaczonego na rozwój sieci stacji, emisją obligacji do inwestorów instytucjonalnych, a 

także wzrostu poziomu kredytów obrotowych dotyczących bieżącej działalności operacyjnej wzrósł poziom 

finansowania działalności kapitałem obcym w stosunku do 2020 roku o 67% i wyniósł na koniec 2021 r. 222 

522 tys. zł w stosunku do 133 245 tys. zł na koniec 2020 roku. Wskaźnik długu do EBITDA nadal jednak pozo-

staje na umiarkowanym poziomie i na koniec roku wynosi 2,04 w porównaniu do poziomu 1,62 na koniec 

2020 roku. 

W celu zapoznania się z pełnym obrazem sytuacji Anwim S.A. w roku obrotowym 2021 zapraszamy do lektury 

jednostkowego raportu rocznego.  

 

Z poważaniem, 
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