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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

Czerwiec 2013 był bardzo trudnym okresem dla MOMO S.A. Tym razem głównym zadaniem Emitenta nie 

było zmaganie się z prognozowaniem wycen głównych determinant cenowych paliw w Polsce, lecz 

z najbliższym otoczeniem biznesowym. 

Ładna pogoda w ostatnim tygodniu czerwca raz rozpoczęcie wakacji skłoniły lokalnych kierowców Grodziska 

Mazowieckiego do wyjazdów wypoczynkowych, co bezpośrednio przyczyniło się do spadku sprzedaży 

(-6,10%) oraz przychodów (-8,90%) w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Pomimo utrzymania takiej samej 

ilości transakcji dziennie (460 klientów dziennie) jak przed rokiem, to za sprawą spadku średniego 

tankowania (z 15,55 l do 14,73 l) oraz średniej ceny paliw o niemal 4% Emitent uzyskał także o niemal 9% 

niższe przychody (-8,93%) i ponad 5% niższy wolumen sprzedaży (-5,19%) niż przed rokiem. Warto jednak 

podkreślić „in plus”, że w raportowanym okresie, mimo zaistnienia opisanych trudności, MOMO S.A. udało 

się zrealizować minimalne cele sprzedażowe. Już nieprzerwanie od 14 miesięcy Automatyczna Stacja 

MOMO w Grodzisku Mazowieckim generuje powyżej 1 mln PLN przychodów. W przypadku wolumenu 

sprzedaży passa powyżej 200 tys. litrów jest znacznie krótsza, gdyż zaledwie 4 miesięczna. 

Pomimo niewrażliwości polskich hurtowników na wahania wartości zarówno surowca jak 

i amerykańskiej waluty, warto się im przyjrzeć, gdyż tworzące się w czerwcu 2013 trendy będą miały istotny 

wpływ na ceny paliwa na polskim rynku w kolejnych miesiącach. Ponownie jak w maju 2013 roku, 

zmienność głównych determinant cenowych, mierzona pomiędzy maksimum, a minimum lokalnym 

wyniosła ponad 5%. Jednak na koniec czerwca 2013 baryłka ropy Brent była zaledwie 2,11% droższa, a dolar 

0,35% tańszy niż miesiąc wcześniej.  

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 

Czerwiec 2013 dolar rozpoczął od gwałtownych 4% spadków kończących majowy trend wzrostowy. Przez 

nieco ponad 2 tygodnie amerykańska waluta konsekwentnie traciła swoją wartość z 3,2954 PLN (2 czerwca 

2013) do poziomu miesięcznego minimum czyli 3,1630 PLN. W tym czasie byki podejmowały walkę, jednak 

ich wysiłki okazały się daremne, a linie oporu przy poziomie 3,2419 PLN (4 czerwca 2013), 3,2071 PLN 

(7 czerwca 2013) oraz 3,1635 PLN (13 czerwca 2013) miały charakter jedynie krótkotrwały i nie 

powstrzymały „fali” spadków. Druga połowa miesiąca przyniosła „nowe rozdanie”. Nadzieje na obniżkę cen 

paliw z powodu umocnienia złotego prysły, kiedy w zaledwie 3 kolejne dni dolar odzyskał całą wcześniej 

utraconą wartość. Dopiero przekroczenie poziomu 3,3000 PLN sprawiło, że amerykańska waluta napotkała 

opór. 26 czerwca dolar osiągnął swoje maksimum miesięczne przy poziomie 3,3361 PLN. W ostatnim 

tygodniu raportowanego okresu amerykańska waluta podążała w korytarzy o rozpiętości 4 figur (3,2978 – 

3,3361 PLN) ostatecznie kończąc czerwiec 2013 wartością 3,2869 PLN czyli o 0,26% niższą w porównaniu do 

1 dnia raportowanego okresu. 
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Baryłka ropy Brent 

Wykres wartości dla baryłki ropy Brent w czerwcu 2013 kształtował się dokładnie przeciwnie niż dla dolara. 

1 czerwca 2013 był zarówno 1 dniem zakresu niniejszego raportu jak i dniem osiągnięcia minimum 

miesięcznego na poziomie 107,93 USD. Podążając trendem wzrostowym surowiec trzykrotnie zmagał się 

z liniami oporu, odpowiednio 103,46 USD (4 czerwca 2013), 104,72 USD (7 czerwca 2013), 105,86 USD 

(16 czerwca 2013). Druga połowa raportowanego okresu przyniosła zmianę trendu, dzięki czemu wycena 

baryłki ropy Brent powróciła w okolice 100,00 USD (100,70 USD – 23 czerwca 2013). W ostatnim tygodniu 

lipca 2013 surowiec próbował odzyskać utraconą wartość kończąc miesiąc wyceną 102,03 czyli 2,11% 

wyższą w porównaniu do 1 dnia raportowanego okresu. 

Ceny hurtowe na polskim rynku 

Jak już zostało wspomniane zmienność determinant cenowych paliw na polskim rynku pozostała bez 

poważniejszego wpływu na poziom cen hurtowych w czerwcu 2013. Polscy hurtownicy wykazali się dużą 

cierpliwością wobec zmian na światowych rynkach walutowych i towarowych, korygując ceny oferowanych 

projektów nieznacznie. Ostatecznie 30 czerwca 2013 hurtowe ceny benzyn PB95 i PB98 były niższe niż na 

koniec maja 2013 odpowiednio o -0,79% oraz -1,27%. Natomiast olej napędowy hurtownicy wycenili na 2% 

więcej. 

2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu 

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

Raporty EBI 

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

2013-07-01 21/2013 WZA – podjęte uchwały: pokrycie straty 

2013-07-01 22/2013 incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego 

 

Raporty ESPI 

2013-06-13 7/2013 sprzedaż akcji przez GT Trading Finland Oy 

2013-06-17 6/2013 zakup akcji przez GT Trading Polska sp. z o.o. 

2013-07-01 5/2013 WZA – lista akcjonariuszy 

2013-07-01 4/2013 WZA – lista akcjonariuszy – korekta raportu nr 6/2013 

  

http://www.momo.com.pl/index/report/20130501_063001_0000046899
http://www.momo.com.pl/index/report/20130515_145029_0000047620
http://www.momo.com.pl/index/report/20130701_170200_0000050908
http://www.momo.com.pl/index/report/27c499073f1f1f2f8e2f43f07e1b9463
http://www.momo.com.pl/index/report/d01e33759af26d0ee06d77b6044b833a
http://www.momo.com.pl/index/report/c302931ff6d252f2f6a5fa7bfaecb6b4
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=MOM&id=47472&id_tr=4
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3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Działalność operacyjna: 

Czerwiec 2013 był bardzo wymagającym okresem dla MOMO S.A. Rozpoczęcie sezonu urlopowego oraz 

fakt, że raportowany okres był o 1 dzień krótszy niż ubiegły bezpośrednio przełożyły się na kilkuprocentowy 

spadek wyników ekonomicznych w porównaniu do maja 2013. Przy tak wysokiej sprzedaży 1 dzień 

działalności operacyjnej natychmiast oznacza ok. 35-40 tys. PLN spadku przychodów oraz ok. 6-7 tys. litrów 

mniej sprzedaży. Ostatecznie MOMO S.A. w czerwcu 2013 udało się uzyskać 1 093 875,18 PLN przychodów 

brutto oraz 203 402,99 litrów, co stanowi odpowiednio spadek o -6,10% i -8,90% w porównaniu do 

ubiegłego miesiąca. Mniejszy poziom odnotowano również w przypadku średniego tankowania (-3,66% 

spadek z 15,29 do 14,73 litra w porównaniu do maja 2013), co jest bezpośrednim efektem wzrostu 

detalicznych cen paliw w rejonie Grodziska Mazowieckiego. Ilość realizowanych transakcji dziennie 

osiągnęła wartość jak przed rokiem (460 transakcji / klientów dziennie), lecz był to jednak poziom o 2,34% 

niższy niż w maju 2013. 

Ze względu na nierówną ilość dni porównywanych okresów wierniejsze wnioski należy wyciągnąć z analizy 

uzyskanych wyników w czerwcu 2013 do czerwca 2012. W tym wypadku raportowany okres również 

przedstawia się delikatnie mniej korzystnie niż analogiczny okres roku ubiegłego. Niemal dwukrotnie wyższa 

dynamika spadku przychodów brutto ze sprzedaży (-8,93%) niż wolumenu sprzedaży (-5,19%) 

jednoznacznie wskazuje, że w porównaniu do zeszłego roku detaliczne ceny paliw obniżyły się o ok. 5%, co 

jest pozytywną informacją dla kierowców Grodziska Mazowieckiego. 

W czerwcu 2013 roku Emitent miał również okazję sprawdzić swoje procedury ciągłości działania. Awaria 

jednego z urządzeń uniemożliwiła pracę tankomatu. Jednak sprawna koordynacja i realizacja wyżej 

wymienionych procesów pozwoliła na minimalizację strat i przywrócenie pełnej sprawności urządzenia już 

po kilku godzinach. 

W kolejnych miesiącach wyzwaniem dla MOMO S.A. będzie rekompensowanie mniejszej potencjalnej bazy 

klientów (wyjazdy wypoczynkowe) zachęceniem w zaopatrywanie się lokalnych kierowców w paliwo przed 

wyruszeniem w wakacyjną podróż.  
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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 czerwiec 2013 do czerwca 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 Czerwiec 2012 Czerwiec 2013 Zmiana 

Przychody brutto  ze sprzedaży paliw 1 201 075,50 PLN 1 093 875,18 PLN -8,93% 

Sprzedaż paliw (w litrach) 214 539,25 203 402,99 -5,19% 

Średnie tankowanie (w litrach) 15,55 14,73 -5,27% 

Średnia ilość klientów dziennie 460 460 0,00% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 53,16% 54,10% 0,94 p.p. 

PB 98 3,33% 4,67% 1,34 p.p. 

ON 43,51% 41,23% -2,28 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. 

 Lipiec 
2012 

Sierpień 
2012 

Wrzesień 
2012 

Październik 
2012 

Listopad 
2012 

Grudzień 
2012 

Styczeń 
2013 

Luty 
2013 

Marzec 
2013 

Kwiecień 
2013 

Maj 
2013 

Czerwiec 
2013 

Przychody 

brutto ze 

sprzedaży 

paliw 

(w tys. PLN) 

1 091,064 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 

Sprzedaż 

paliw 

(w litrach) 

197 816,74 198 343,89 204 722,32 221 121,49 214 928,19 246 547,51 220 662,86 182 081,82 209 143,16 209 668,28 223 272,45 203 402,99 

Średnie 

tankowanie 

(w litrach) 

15,25 14,99 14,61 14,65 15,46 16,20 15,38 14,64 14,30 14,83 15,29 14,73 

Średnia ilość 

klientów 

dziennie 

418 427 466 487 464 491 463 444 472 471 471 460 

Struktura 

sprzedaży 

paliw (w %) 

 PB 95 

 PB 98 

 ON 

 
 

 

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% 

 
 

 

55,30% 

4,20% 

40,50% 

 
 

 

52,84% 

5,93% 

41,23% 

 
 

 

54,81% 

4,35% 

40,84% 

 
 

 

54,10% 

4,67% 

41,23% 
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Działalność inwestycyjna: 

Czerwiec 2013 roku podobnie jak ubiegły okres raportowy obfitował w wydarzenia o charakterze 

inwestycyjnym. 

26 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Serdecznie 

zapraszamy do odwiedzenia strony MOMO S.A. (www.momo.com.pl), gdzie mogą Państwo zapoznać się z 

przyjętymi uchwałami. 

W dniu 12 czerwca 2013 roku MOMO S.A. otrzymała od spółki GT Trading Finland Oy zawiadomienie o 

zmianie stanu posiadania akcji Spółki oraz o zmianie w zakresie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, GT Trading Finland Oy 

poinformowała o sprzedaży 2 000 000 akcji serii D (zmiana stanu posiadania udziału w Spółce nastąpiła w 

drodze sprzedaży akcji firmie GT Trading Polska Sp. z o.o. w dniu 29 maja 2013 roku). Przed zmianą stanu 

posiadania GT Trading Finland Oy posiadała 2 000 000 sztuk akcji Spółki, które stanowiły 7,69% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki oraz 7,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Aktualnie. Po zmianie stanu posiadania, GT Trading Finland Oy nie posiada akcji Spółki. Zgodnie z 

otrzymanym od GT Trading Finland Oy zawiadomieniem, nie występują podmioty od niej zależne, które 

posiadają akcje Spółki.  

W dniu 12 czerwca 2013 roku Emitent otrzymał również od akcjonariusza Spółki GT Trading Polska Sp. z o.o. 

zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki oraz o zmianie w zakresie udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, GT Trading 

Polska Sp. z o.o. poinformowała o nabyciu 2 000 000 akcji serii D (zmiana stanu posiadania udziałów w 

Spółce nastąpiła w drodze zakupu akcji Spółki od GT Trading Finland Oy  w dniu 29 maja 2013 roku). Przed 

zmianą stanu posiadania GT Trading Polska Sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki. Po zmianie stanu posiadania 

GT Trading Polska Sp. z o.o. posiada 2 000 000 sztuk akcji Spółki, które stanowią 7,69% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki oraz 7,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z 

otrzymanym od GT Trading Finland Oy zawiadomieniem, nie występują podmioty od niej zależne, które 

posiadają akcje Spółki. GT Trading Polska Sp. z o.o. nie wskazał, aby spółka zawarła z osobą trzecią umowy, 

której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. GT Trading Polska Sp. z 

o.o. nie wyklucza dalszego zwiększania posiadanego udziału w MOMO S.A. 

Po dokonaniu powyższych zmian struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na 

dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się 

następująco: 

Struktura akcjonariatu Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział na WZA 

Jacek Malec 20 049 950 77,12% 20 049 950 77,12% 

GT Trading Polska 

Sp. z o.o. 
2 000 000 7,69% 2 000 000 7,69% 

Pozostali inwestorzy 3 950 050 15,19% 3 950 050 15,19% 

 

 

http://www.momo.com.pl/
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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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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 sierpnia 2013 – publikacja Raportu miesięcznego za lipiec 2013 roku, 

  

http://www.momo.com.pl/index/report/20121107_112507_0000038909
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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 60 

fax: +48 22 378 10 97 

e-mail: momo@momo.com.pl 

www.momo.com.pl 
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