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1.
Wybrane dane finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku

Pomimo trudnego otoczenia rynkowego (panująca epidemia) Spółka zanotowała wzrost sprzedaży o 9% w Q3 2020 roku w stosunku
analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawie uległy wszystkie wskaźniki - wzrostowi sprzedaży towarzyszyła redukcja kosztów
sprzedaży i ogólnego zarządu, co przełożyło się na poprawę wyniku na działalności operacyjnej - redukcja straty niemalże o połowę.
Wskaźnik EBITDA także uległ znaczącej poprawie, co przekłada się na niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Spółka w najbliższych
miesiącach planuje dalszy rozwój wybranych marek - JOKO, Miraculum, Paloma, Tanita - poprzez wdrożenie nowych linii produktowych.,
które powinny przełożyć się na wzrost sprzedaży i przyczynić się do dalszego rozwoju Spółki.
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za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
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2.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Miraculum S.A.
na dzień 30 września 2020 roku
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3.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Miraculum S.A.
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
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4.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Miraculum S.A.
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku

(*) blokada środków pieniężnych zabezpieczająca kredyt
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4.1. Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem bilansowym a stanem pokazanym w przepływach pieniężnych
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5.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym Miraculum S.A.
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku

14 | MIRACULUM | Raport finansowy za III kwartał 2020 roku

6.
Informacja dodatkowa
6.1. Informacje ogólne
Podstawowe informacje o spółce
Firma:

Miraculum Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Adres:

02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 184B

NIP

726 23 92 016

REGON

472905994

Numer telefonu:

48 22 203 48 85

Numer telefaksu:

48 22 205 06 05

E-mail:

inwestor@miraculum.pl

Adres internetowy:

www.miraculum.pl

W dniu 12 stycznia 2017 roku został utworzony oddział Spółki pod nazwą „Miraculum Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie”. Adresem
oddziału Spółki jest ul. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków.
Podstawa sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego oraz oświadczenia o zgodności
Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego
Standardu Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r poz.757).
Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej.
Prezentowane dane porównywalne za kwartał poprzedniego roku obrotowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych
aktywów trwałych i instrumentów finansowych.
Za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe.
Niniejsze sprawozdanie przedstawia sytuację finansową Spółki na dzień 30 września 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku. Sprawozdanie
z całkowitych dochodów oraz przepływy pieniężne zawierają dane za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2020 i 2019 roku.
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2020 roku oraz prezentowane dane porównawcze, za wyjątkiem danych
dotyczących sprawozdania rocznego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
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Zarys ogólny działalności
W III kwartale 2020 roku Spółka uzyskiwała przychody z następujących tytułów:
•

sprzedaż produktów i towarów oznaczonych znakiem towarowym „Miraculum”, „Pani Walewska”, „Paloma”, „Wars”, „Lider”, „Być
może”, „Chopin” oraz znakiem towarowym „Tanita” i „Gracja”, „Joko” i „Virtual”

Spółka działa na rynku sprzedaży hurtowej w kanale tradycyjnym (hurtownie kosmetyczne), w kanale nowoczesnym (sieci handlowe) oraz
sprzedaży detalicznej (drogerie, sklepy przemysłowo-kosmetyczne). Produkty Spółki oferowane są zarówno na rynku krajowym jak i na
rynkach zagranicznych. Obecnie Spółka eksportuje m.in.: do państw Europy Wschodniej: Rosja, Ukraina, Białoruś a także do Litwy, Estonii,
Łotwy, Serbii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki itd.
Produkty Miraculum opracowywane są na podstawie najnowszej wiedzy z zakresu współczesnej kosmetologii, zgodnie z aktualnie
panującymi trendami rynkowymi i obowiązującymi przepisami o kosmetykach. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
stosowania, preparaty poddawane są badaniom dermatologicznym oraz aplikacyjnym, przeprowadzanym w niezależnych i
wyspecjalizowanych instytucjach badawczych.
Produkty Spółki plasowane są na niższej i średniej półce cenowej oraz w głównej mierze adresowane są do segmentu osób
średniozamożnych. Zgodnie z MSSF 8 Spółka zidentyfikowała segmenty operacyjne, wykorzystując kategoryzacje prezentowaną przez
AC Nielsen Polska. W związku z tym asortyment został podzielony na następujące segmenty:
•

kosmetyki do i po goleniu,

•

perfumeria,

•

pielęgnacja ciała,

•

pielęgnacja twarzy,

•

kosmetyki do makijażu,

•

inne (wyroby nie spełniające kryteriów segmentów podstawowych (np. zestawy) bądź towarów innych niż tradycyjne kosmetyki)

W okresie sprawozdawczym segmenty nie podlegały łączeniu.
Za największą grupę produktową w ofercie Emitenta uznać należy kosmetyki do i po goleniu. Drugą grupę pod względem wartości
sprzedaży stanowią perfumeria oraz kosmetyki do makijażu, a w dalszej kolejności pielęgnacja twarzy oraz pielęgnacja ciała.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 września 2020 roku wynosił 40.380.000 zł i dzielił się na 33.650.000 akcji o wartości nominalnej po
1,20 zł każda akcja i dających łączną ilość głosów 33.650.000 głosów.
Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zmiany w kapitale zakładowym
Po zarejestrowaniu w dniu 03 listopada 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii J, kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji wynosi 42.120.000 zł i dzieli się na 35.100.000 akcji o wartości
nominalnej po 1,20 zł każda akcja i dających łączną ilość głosów 35.100.000 głosów.

6.2. Stosowane zasady rachunkowości i metody wyceny
Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku zostało przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jak również interpretacjami
opublikowanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię
Europejską.
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Sprawozdanie Spółki za III kwartał 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
Miraculum S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości.
Zasady rachunkowości oraz zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
W niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2020 roku, zastosowane przez Spółkę zasady
rachunkowości i dokonane przez Zarząd istotne osądy oraz główne źródła szacowania niepewności są spójne z tymi, które zastosowano
przy sporządzaniu Sprawozdania Finansowego za rok 2019, za wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz
nowych interpretacji opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzonych przez UE
obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 roku:
➢

Zmiana MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i
korygowanie błędów”.

Zmiana polega na wprowadzeniu nowej definicji pojęcia „istotny” (w odniesieniu do pominięcia lub zniekształcenia w sprawozdaniu
finansowym). Dotychczasowa definicja zawarta w MSR 1 i MSR 8 różniła się od zawartej w Założeniach Koncepcyjnych
Sprawozdawczości Finansowej, co mogło powodować trudności w dokonywaniu osądów przez jednostki sporządzające sprawozdania
finansowe. Zmiana spowoduje ujednolicenie definicji we wszystkich obowiązujących MSR i MSSF.
Nowy standard nie wpłynął na sprawozdania finansowe Spółki, ponieważ dotychczas dokonywane osądy w zakresie istotności były
zbieżne z tymi, jakie byłyby dokonywane przy zastosowaniu nowej definicji.
➢

Zmiana MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”

Zmiana dotyczy definicji przedsięwzięcia i obejmuje przede wszystkim następujące kwestie:
•

precyzuje, że przejęty zespół aktywów i działań, aby być traktowanym jako przedsięwzięcie, musi obejmować również wkład
i istotne procesy, które wspólnie w istotny sposób uczestniczyć będą w wypracowaniu zwrotu,

•

zawęża definicję zwrotu, a tym samym również przedsięwzięcia, skupiając się na dobrach i usługach dostarczanych
odbiorcom, usuwając z definicji odniesienie do zwrotu w formie obniżenia kosztów,

•

dodaje wytyczne i przykłady ilustrujące w celu ułatwienia dokonywania oceny, czy w ramach połączenia został przejęty
istotny proces,

•

pomija dokonywanie oceny, czy istnieje możliwość zastąpienia brakującego wkładu lub procesu i kontynuowania operowania
przedsięwzięciem w celu uzyskiwania zwrotu oraz

•

dodaje opcjonalną możliwość przeprowadzenia uproszczonej oceny, mającej na celu wykluczenie, że przejęty zestaw działań
i aktywów jest przedsięwzięciem.

Zmiana obowiązuje dla połączeń przedsięwzięć, dla których dzień przejęcia przypada w ciągu pierwszego rocznego okresu
sprawozdawczego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 roku lub później oraz dla transakcji nabycia aktywów, które wystąpiły w tym
okresie sprawozdawczym lub później.
W okresie 01.01.-30.09.2020 roku transakcje objęte zmianą nie wystąpiły. Na ten moment Spółka nie jest w stanie przewidzieć również
przyszłych transakcji nabycia przedsięwzięć.
➢

Zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych w MSSF

Rada przygotowała nową wersję założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej. Dla spójności zostały zatem odpowiednio
dostosowane referencje do założeń koncepcyjnych zamieszczone w poszczególnych standardach. Zmiany nie wpłynęły na sprawozdania
finansowe Spółki.
➢

Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7

Rada MSR wprowadziła zmiany do zasad rachunkowości zabezpieczeń w związku z planowaną reformą referencyjnych stóp
procentowych (WIBOR, LIBOR itd.). Stopy te są często pozycją zabezpieczaną, na przykład w przypadku zabezpieczenia instrumentem
IRS. Planowane zastąpienie dotychczasowych stóp nowymi stopami referencyjnymi budziło wątpliwości, co do tego, czy planowana
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transakcja jest nadal wysoce prawdopodobna, czy nadal oczekuje się przyszłych zabezpieczanych przepływów lub czy istnieje powiązanie
ekonomiczne między pozycją zabezpieczaną i zabezpieczającą. Zmiana do standardów określiła, że należy w szacunkach założyć, że
zmiany stóp referencyjnych nie nastąpią.
W związku z tym, że Spółka nie stosuje instrumentów pochodnych opartych na stopach procentowych, zmiana nie ma wpływu na jej
sprawozdania finansowe.
Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszły w życie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku i ich wpływ na
sprawozdanie Spółki
Do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zostały opublikowane następujące nowe lub
znowelizowane standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów rocznych następujących po 2020 roku:
➢

Nowy MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”

Nowy standard regulujący ujęcie, wycenę, prezentację i ujawnienia dotyczące umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Standard
zastępuje dotychczasowy MSSF 4. Spółka szacuje, że nowy standard nie wpłynie na jej sprawozdania finansowe, ponieważ nie prowadzi
działalności ubezpieczeniowej. Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później.
➢

Zmiana MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”

Rada MSR doprecyzowała zasady klasyfikacji zobowiązań do długo- lub krótkoterminowych przede wszystkim w dwóch aspektach:
•

doprecyzowano, że klasyfikacja jest zależna od praw jakie posiada jednostka na dzień bilansowy,

•

intencje kierownictwa w odniesieniu do przyspieszenia lub opóźnienia płatności zobowiązania nie są brane pod uwagę.

Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później. W związku z tym, że Spółka stosuje już
zasady spójne ze zmienionym standardem, zmiany nie będą miały wpływu na jej sprawozdania finansowe. Spółka zamierza wdrożyć
powyższe regulacje w zakresie dotyczącym Spółki w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub interpretacje.
Nowe standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie do stosowania w Unii Europejskiej
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów, zmian do standardów oraz nowej
interpretacji, które według stanu na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze zatwierdzone do
stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):
➢

Zmiana MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach”

Obowiązujące do tej pory zasady regulujące rozliczenie utraty kontroli nad jednostką zależną przewidywały, że ujmuje się na ten moment
zysk lub stratę. Z kolei zasady stosowania metody praw własności mówiły, że wynik transakcji z podmiotami wycenianymi metodą praw
własności ujmuje się tylko do wysokości udziału pozostałych udziałowców tych podmiotów. W sytuacji, gdy jednostka dominująca
sprzedaje lub wnosi aportem udziały w spółce zależnej do podmiotu wycenianego MPW w taki sposób, iż traci nad nią kontrolę, wyżej
przytoczone regulacje byłyby ze sobą sprzeczne. Zmiana MSSF 10 i MSR 28 likwiduje tę kolizję następująco:
•

jeżeli jednostka, nad którą utracono kontrolę, stanowi przedsiębiorstwo (biznes), wynik na transakcji ujmowany jest w całości,

•

jeżeli jednostka, nad którą utracono kontrolę, nie stanowi przedsiębiorstwa, wynik ujmowany jest tylko do wysokości udziału innych
inwestorów.

Wejście w życie tej zmiany zostało wstrzymane przez Unię Europejską.
Spółka nie posiada jednostek stowarzyszonych, w związku z tym zmiana standardów nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe
Spółki.
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Zmiana MSSF 16 „Leasing: Obniżki czynszu leasingowego związane z COVID-19”

➢

Dnia 28 maja 2020 roku Rada MSR opublikowała zmianę do standardu MSSF 16, polegającą na zwolnieniu leasingobiorcy z obowiązku
przeprowadzenia oceny, czy obniżka czynszu leasingowego związana z COVID-19 stanowi modyfikację umowy leasingu. Leasingobiorca,
który skorzysta ze zwolnienia, zobowiązany jest ujmować wszelkie zmiany płatności leasingowych wynikające z obniżki czynszu związanej
z COVID-19 w taki sam sposób, w jaki ujmowałby je zgodnie z tym standardem, gdyby nie stanowiły one modyfikacji umowy leasingu.
Uproszczenie ma zastosowanie wyłącznie do obniżek czynszu leasingowego będących bezpośrednim następstwem pandemii COVID-19
i wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych poniżej:
•

zmiana płatności leasingowych prowadzi do aktualizacji wynagrodzenia z tytułu leasingu w kwocie zasadniczo takiej samej lub
niższej niż kwota wynagrodzenia z tytułu leasingu bezpośrednio przed dokonaniem takiej zmiany,

•

zmniejszenie wysokości płatności leasingowych dotyczy wyłącznie kwot, których pierwotny termin zapłaty przypada w dniu 30
czerwca 2021 roku lub wcześniej oraz

•

pozostałe warunki leasingu nie ulegają zasadniczej zmianie. Zmiana standardu nie przewiduje żadnych zmian dotyczących
rachunkowości po stronie leasingodawcy.

Spółka jest na etapie szacowania wpływu skorzystania z uproszczenia na sprawozdania finansowe. Zmiana ma zastosowanie w
odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 czerwca 2020 roku lub później, z możliwością jej
wcześniejszego zastosowania. Zmiana nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.

6.3. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
W III kwartale 2020 roku nie wystąpiła korekta błędu ani zmiana zasad rachunkowości. Spółka wyodrębniła w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej pozycje „Aktywa z tytułu prawa do użytkowania”. W zawiązku w tym, aby zachować porównywalność okresów nastąpiło
przekształcenie danych na 31 grudnia 2019 roku i 30 września 2019 roku.

6.4. Zastosowane kursy walut
Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:
•

pozycje bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EUR ustalonego przez Narodowy
Bank Polski na koniec III kwartału 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku;

•

pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca.

Dane porównawcze
Dane porównywalne dotyczące pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów prezentowane są za okres od 01.01.2019 roku do
30.09.2019 roku, natomiast dane dotyczące pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej są prezentowane na dzień 31 grudnia 2019 roku
(koniec poprzedniego roku obrotowego).
Kursy euro przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych:
- dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych:
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres od 1 stycznia 2019 roku
do 30 września 2019 roku: 4,3086.
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 30 września 2020 roku: 4,4420.
- dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
Średni kurs NBP na dzień 31 grudnia 2019 roku: 4,2585.
Średni kurs NBP na dzień 30 września 2020 roku: 4,5268.
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Do przeliczenia podstawowych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych, w tabeli Wybrane Dane Finansowe, przyjęto następujące kursy złotego wobec EUR:

Średni kurs NBP EUR na dzień 31.12.2019 r. wynosił 4,2585 (tabela nr 251/A/NBP/2019)

6.5. Informacje o istotnych zmianach wartości szacunkowych
Zestawienie ruchu rezerw i odpisów za trzy pierwsze kwartały 2020 roku i 2019 roku.
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6.6. Opis istotnych dokonań emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
Pomimo wielu trudności związanych z trwającą w Polsce i na świecie epidemią, Spółka w III kwartale poprawiła swoje wyniki na wielu
poziomach – wzrost sprzedaży, poprawa wyniku operacyjnego i EBITDA, przy równoczesnej redukcji kosztów funkcjonowania.
Zarząd Spółki i jej Pracownicy dokładają wszelkich starań, aby Miraculum S.A. zaczęła generować pozytywne wyniki finansowe w możliwie
krótkim czasie. Jesteśmy przekonani, że zbudowaliśmy zdrowe, trwałe fundamenty – zmiana produktowa w wybranych markach, nowe
wdrożenia w markach Miraculum, JOKO, Pani Walewska, Lider, poprawa efektywności działania Spółki, poprawa płynności finansowej i
odbudowa wiarygodności w oczach Dostawców i Klientów stanowią mocną przesłankę, aby optymistycznie patrzeć w przyszłości,
szczególnie po ustaniu epidemii lub jej znaczącym ograniczeniu.
Priorytetem, po uporządkowaniu struktury Spółki, jej sytuacji finansowej, była, jest i będzie sprzedaż, jej wzrost zarówno w kraju, jak i za
granicą. W tym obszarze Spółka podejmuje szereg działań, które zaowocowały kilkoma dużymi akcjami in out w sieciach handlowych.
Mamy nadzieję, że te działania przełożą się na stały listing wybranych produktów w przyszłości. Rozwinęliśmy sprzedaż eksportową,
pozyskując (pomimo epidemii) Partnerów na kilku rynkach (np. Finlandia, kraje Beneluxu, Bangladesz, Węgry, Niemcy). Podjęte działania
pozwoliły zwiększyć sprzedaż eksportową Spółki w III kwartale w porównaniu z tym okresem w ubiegłym roku.
W III kwartale nasze działania skoncentrowaliśmy na markach JOKO, Pani Walewska oraz Miraculum. Wierzymy, że umożliwi nam to
efektywne wykorzystanie całego potencjału wyżej wymienionych marek, a w przyszłości pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki.
W lipcu br. Miraculum rozpoczęła współpracę z Mają Hyży, która została ambasadorką nowej linii czerech wód perfumowanych
MIRACULUM, inspirowanych ikonami popkultury. Kompozycje zapachowe opracowywane były z największą dbałością o każdy szczegół,
we współpracy z francuskimi kreatorami z miasta Grasse - światowej stolicy perfum. Nazwy perfum: Brilliant, Passion, Absolute,
Aphrodisiac - afirmują współczesną kobietę, zarażają pozytywną energią, celebrują wyjątkowość i niezależność. Kompozycje urzekają
kwiatowymi aromatami, zaskakują akordami słodkich owoców, prowokują nutami drzewnymi.
Działania promujące nową linię zapachów Miraculum obejmowały miejsca sprzedaży, wsparcie PR, aktywność na social mediach.
Współpraca z Mają Hyży jest dla Spółki kolejnym, ważnym krokiem w rozwoju marki MIRACULUM, najstarszej polskiej firmy kosmetycznej
z prawie 100 letnią historią.
Niesłabnącą popularnością wśród Klientek cieszą się produkty pod marką Pani Walewska – marka numer jeden w portfolio Miraculum,
która od 1971 roku, nieprzerwanie

zaskakuje klientki nowymi odsłonami. Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych,

bezpiecznych i skutecznych kosmetyków przeciwzmarszczkowych motywuje do ciągłego rozwoju naszych marek. Doskonale znamy
różnorodne potrzeby i oczekiwania kobiet, dlatego wykorzystując specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgnacji stworzyliśmy linię Pani
Walewska Classic Make up. Kosmetyki do makijażu wzbogacono o składniki pielęgnacyjne, pozwalając kobietom stworzyć piękny, trwały
i stylowy makijaż jednocześnie dbając o kondycję ich skóry.
W marce JOKO, w związku z koniecznością zakrywania ust i nosa (maseczki), rosną kategorie takie, jak cienie do powiek, tusze do rzęs,
kredki do oczu, produkty do brwi. W analizowanym okresie marka JOKO, której ambasadorką jest Joanna Jabłczyńska, wzmocniła tę
kategorię produktów - do makijażu oczu. Kluczowe znaczenie odegrało wprowadzenie kolekcji trzech wyjątkowych tuszy do rzęs, które
wyróżniają się kształtem szczoteczki oraz nietuzinkowym wyglądem. Każda ze szczoteczek gwarantuje niepowtarzalny efekt na rzęsach,
a mocno napigmentowana formuła zapewnia piękny, głęboki czarny kolor.
Wprowadzona we wrześniu kolekcja dwóch intensywnie niepigmentowanych palet do powiek JOKO MOOD BOARD została bardzo dobrze
przyjęta przez rynek. Palety Mystery i Exultation zawierają idealnie dobrane odcienie o wykończeniu matowym i błyszczącym, które
współgrają z każdym typem karnacji i w zależności od pożądanego efektu pozwalają na stopniowe wzmocnienie nasycenia koloru.
Miraculum od prawie 100 lat wprowadza coraz bardziej innowacyjne, skuteczne oraz, co równie ważne przyjemne w użyciu produkty
zgodne z najnowszymi trendami. Nieustannie doskonalimy receptury, bazując na nowoczesnych składnikach aktywnych pochodzenia
naturalnego o udowodnionym, dobroczynnym działaniu na skórę. Dbamy o to, aby nasze produkty były przyjazne środowisku, rezygnujemy
z celofanu, wybieramy opakowania, które podlegają recyklingowi, stawiamy na szkło. W takim otoczeniu wdrażamy nową linia kosmetyków
pod marką Miraculum, opartą na aktywnym składniku bakuchiol – tzw. roślinnym retinolu. Aktualnie rozpoczynamy sprzedaż produktów.
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Spółka ma globalne aspiracje, a szansę na dalszy rozwój dostrzega w konsekwentnym zwiększaniu obecności naszych marek na rynku
polskim, ale również zagranicznym. Rozumiemy, że szybki postęp technologiczny i dostęp do coraz to nowych rozwiązań cyfrowych
zmieniają potrzeby i zachowania konsumentów. Dlatego niezwykle ważna jest dla nas wielokanałowość sprzedaży. Rozwijamy sieć
stacjonarną i e-commerce, a klient zyskuje swobodę dokonywania zakupu w obu kanałach
Poniżej zostały zaprezentowane wskaźniki rentowności:

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto informuje o wysokości zysku brutto (in. marży brutto) pozostającym po pokryciu kosztów
wytworzenia sprzedanych produktów lub wartości sprzedanych towarów i materiałów. W okresie Q1-Q3 2020 utrzymywał się na
analogicznym poziomie jak w roku ubiegłym, pomimo trwającej epidemii.
Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej informuje o tym, jak kształtuje się rentowność z całej działalności operacyjnej, czyli do
przychodów netto ze sprzedaży zostały dodane pozostałe przychody operacyjne. W okresie Q1-Q3 2020 wskaźnik ten uległ znaczącej
poprawie.
Wskaźnik rentowności na działalności operacyjnej (EBITDA) wyraża efektywność działalności przedsiębiorstwa na poziomie zysku
operacyjnego jednak bez kosztów amortyzacji. W okresie Q1-Q3 2020 wskaźnik ten uległ znaczącej poprawie.
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto ROS konfrontuje zysk netto wypracowany na całej działalności przedsiębiorstwa w relacji do
przychodów netto ze sprzedaży. W okresie Q1-Q3 2020 wskaźnik rentowności sprzedaży netto ROS wyniósł -15,5%.
Wskaźnik rentowności aktywów ROA przedstawia zysk netto w relacji do majątku ogółem i informuje o skuteczności wykorzystania
posiadanego majątku. W okresie Q1-Q3 2020 wskaźnik rentowności aktywów ROA wyniósł -5,1%.
Wskaźniki rentowności kapitału własnego ROE przedstawia stopę zwrotu jaką można uzyskać z danej inwestycji. Wskaźnik ten oznacza,
jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych. W okresie Q1-Q3 2020 wskaźnik rentowności
aktywów ROA wyniósł -12,7%.
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Ryzyko utraty płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami
finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez
Spółkę polega na zapewnieniu, aby w możliwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała płynność wystarczającą do regulowania
wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie
reputacji Spółki. W tym celu Spółka monitoruje przepływy pieniężne i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia
oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych.
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie zdolności do wywiązania się zarówno z bieżących, jak i przyszłych zobowiązań,
z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności.
Obecny Zarząd podtrzymuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka utraty płynności:
•

monitorując na bieżąco efektywność prowadzonej działalności pod kątem generowania nadwyżki finansowej,

•

monitorując na bieżąco poziom kosztów prowadzenia działalności,

•

ustanawiając limity kredytowe dla poszczególnych klientów.

Polityka Spółki zakłada szereg procedur pozwalających zarządzać tym ryzykiem. Do najważniejszych zaliczyć można:
•

bieżące raportowanie stanu zobowiązań i należności i ich bieżąca analiza,

•

bieżąca analiza kosztów prowadzonej działalności i opłacalności podejmowanych działań z uwzględnieniem kosztów finansowania,

•

bieżący monitoring zapasów, wyrobów gotowych i surowców.

Spółka posiada zobowiązania handlowe, które nie zostały uregulowane terminowo – spłata części z nich została uregulowana
porozumieniami z wierzycielami, a Spółka czyni starania w celu terminowego wywiązywania się ze zobowiązań uregulowanych tymi
porozumieniami. Poniżej znajduje się struktura wiekowa przeterminowanych zobowiązań handlowych:

Poziom zobowiązań handlowych jest zbliżony do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Spółka zawarła układ z ZUS na przeterminowane składki za okres II-V 2020 w kwocie 470 tys zł. Począwszy od czerwca 2020 roku Spółka
reguluje terminowo zobowiązania wobec ZUS. Spółka na dzień 30 września 2020 roku i na dzień 16 listopada 2020 roku nie ma
zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.
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Poniżej przedstawione są wybrane pozycje aktywów i pasywów Spółki na dzień 30 września 2020 roku według terminów zapadalności (w
złotych).

Poniżej Emitent przedstawia analizę wskaźników płynności. Dotychczas wartość wskaźnika bieżącej płynności była na poziomie poniżej
1,0, co świadczy o trudnościach w regulowaniu zobowiązań w terminie oraz że Spółka posiada zbyt niską wartość majątku obrotowego,
aby w danej chwili pokryć wszystkie zobowiązania. Na dzień 30 września 2020 roku wskaźnik bieżącej płynności był na poziomie 1,43.
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Wartość wskaźnika płynności przyśpieszonej jest na poziomie 0,60. Ponieważ wartość tego wskaźnika jest poniżej 1,0, stąd Spółka bez
konieczności upłynniania rzeczowych aktywów obrotowych nie jest w stanie na czas uregulować w jednym momencie wszystkich
zobowiązań krótkoterminowych.
Zarząd Emitenta ocenia, iż dotychczasowe wyniki Spółki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym w okresie sprawozdawczym
zakończonym w dniu 30 września 2020 r. oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka zamierzonego lub przymusowego
zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez Spółkę dotychczasowej działalności.
Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe odpowiada wartości bilansowej następujących aktywów:

Dodatkowo Zarząd przeprowadził ocenę ryzyka i zagrożeń w zakresie zdolności Spółki do kontynuowania działalności. W oparciu o
przeprowadzoną analizę, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Zarząd przy założeniu kontynuacji działalności przez
Spółkę przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego ostatni okres sprawozdawczy.
Zarząd Emitenta ocenia, iż dotychczasowe wyniki Spółki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym w okresie sprawozdawczym
zakończonym w dniu 30 września 2020 r. oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka zamierzonego lub przymusowego
zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez Spółkę dotychczasowej działalności.
Poziom zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2020 roku w zł:

Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność Miraculum S.A.
Zarząd informuje, że COVID-19 wpłynął negatywnie na aktualne i może wpłynąć negatywnie na przyszłe wyniki finansowe Miraculum S.A.
Negatywny wpływ epidemii najbardziej był odczuwalny w sprzedaży produktów do makijażu i perfum (Być może). Przyszłe wyniki są
uzależnione od okresu trwania epidemii, obszaru na którym będzie występowała oraz ograniczeń z nią związanych, w szczególności
zamknięcia granic, ograniczenia działalności centrów handlowych.
Zarząd Spółki analizuje możliwości uzyskania finansowania m.in. kredytu bankowego, faktoringu, czy pożyczki od głównego
Akcjonariusza. W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procedury emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
Na NWZA w dniu 7 sierpnia 2020r. Uchwały zostały podjęte. W dniu 04 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J.
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Ocena oczekiwanych strat kredytowych
Spółka przeprowadziła analizę wpływu pandemii COVID-19 na kalkulację oczekiwanych strat kredytowych pod kątem uwzględnienia
dodatkowego ryzyka kredytowego związanego z obecną sytuacją gospodarczą, która może spowodować pogorszenie sytuacji
płynnościowej kontrahentów, a tym samym wpłynąć na odzyskiwalność należności handlowych. Na podstawie analizy dotychczasowych
spłat należności Spółka zaobserwowała, iż poziom spłaty należności handlowych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
na dzień 30 września 2020 roku nie uległ istotnej zmianie w stosunku do poprzednich okresów. Spółka jest w stałym kontakcie z
kluczowymi kontrahentami i nie ma sygnałów świadczących o istotnym wzroście ryzyka niespłacalności należności. Biorąc pod uwagę
powyższe oraz z uwagi na niepewność prognoz dotyczących rozwoju pandemii i ich wpływu na otoczenie gospodarcze, Spółka nie
dysponuje danymi, na bazie których mogłaby oszacować dodatkowe ryzyko kredytowe, a tym samym nie zidentyfikowała przesłanek do
zmiany szacunków przyjętych do oceny oczekiwanych strat kredytowych na dzień 30 września 2020 roku. Spółka na bieżąco analizuje
sytuację i w razie zaistnienia przesłanek dokona aktualizacji założeń przyjętych w modelu kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych.

6.7. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty branżowe
Sprzedaż produktów Miraculum S.A., w podziale na główne segmenty
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W pozycji „Pozostałe” znajdują się wyroby nie spełniające kryteriów segmentów podstawowych (np. zestawy kosmetyków, płyny
oczyszczające, maseczki) bądź towarów innych niż tradycyjne kosmetyki. W okresie Q1-Q3 2020r. sprzedaż zestawów kosmetyków,
płynów oczyszczających, maseczek wyniosła ok 2,7 mln zł.
Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych grup asortymentowych w całkowitej wartości sprzedaży emitenta w raportowanym
okresie oraz w okresie porównywalnym.
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6.8. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem nie wystąpiły żadne inne niż wcześniej wspomniane zdarzenia i czynniki o
nietypowym charakterze.

6.9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie
Ze względu na dywersyfikację sprzedaży zarówno w zakresie kanałów dystrybucji jak i oferowanego asortymentu, cykliczność nie ma
istotnego wpływu na działalność Spółki.

6.10. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
Informacja została przedstawiona w tabeli w pkt 6.5 niniejszego sprawozdania.

6.11. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz
odwróceniu takich odpisów
Informacja została przedstawiona w tabeli w pkt 6.5 niniejszego sprawozdania.

6.12. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
Informacja została przedstawiona w tabeli w pkt 6.5 niniejszego sprawozdania.
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6.13. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego przedstawia poniższa tabela.
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6.14. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
W III kwartale 2020 roku nie dokonano istotnych inwestycji w tym obszarze.

6.15. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
W III kwartale 2020 roku nie poniesiono istotnych wydatków skutkującymi zobowiązaniami z tego tytułu.

6.16. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Na chwilę sporządzania raportu nie toczą się postępowania, których wartość byłaby istotna. W okresie objętym sprawozdaniem nie
nastąpiły rozliczenia z tytułu spraw sądowych, których wartość byłaby istotna.

6.17. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
W III kwartale 2020 roku nie dokonywano korekt błędów poprzednich okresów.

6.18. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które
mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w
skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)
W III kwartale 2020 roku Spółka nie zidentyfikowała istotnych zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które
wywarłyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

6.19. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca
okresu sprawozdawczego
W III kwartale 2020 roku Spółka regulowała zobowiązania wynikające z podpisanych umów zgodnie z zapisami tychże umów.

30 | MIRACULUM | Raport finansowy za III kwartał 2020 roku

6.20. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji
z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
warunkach niż rynkowe.
W analizowanym okresie Miraculum S.A. lub jednostki od niej zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji na innych
warunkach niż rynkowe. Szczegółowy opis transakcji z podmiotami powiązanymi znajduje się w pkt. 6.29 niniejszego sprawozdania.

6.21. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania tych aktywów
W prezentowanym okresie nie miały miejsca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych.

6.22. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych oraz kapitałowych papierów
wartościowych
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
W dniu 03 września 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
dokonał rejestracji zmian wynikających z podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07 sierpnia 2020 roku uchwały
nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu
wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH) oraz uchwały nr 6 w
sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia
przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 3.365.000,00 złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez
zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,10 złotych, to jest z kwoty 1,30 złotych każda do kwoty 1,20 złotych każda.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji obniżenia wynosi 40.380.000,00 złotych. Ogólna liczba głosów wynikająca ze
wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 33.650.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi
33.650.000 głosów.
Nadto, Zarządowi Spółki przyznano uprawnienie do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w
drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.755.000,00 złotych, przy czym powyższe może nastąpić
poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, wygasa po
upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 sierpnia 2020 roku zmieniono § 6 ust. 1 Statutu Spółki, zaś na podstawie
uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniono § 6a Statutu Spółki.

6.23. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
Spółka nie deklarowała wypłaty dywidendy.

6.24. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono raport, nieujętych w tym
sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
Nie wystąpiły
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6.25. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
zakończenia ostatniego roku obrotowego
Za zobowiązania warunkowe Miraculum uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione
od zaistnienia określonych zdarzeń.
➢

Zastawy rejestrowe

Umowa zastawu rejestrowego z dnia 24 lutego 2020 roku na grupie praw ochronnych do znaków towarowych „Pani Walewska”
W dniu 24 lutego 2020 roku doszło do zawarcia przez Spółkę z Panem Markiem Kamolą umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
na zbiorze praw do znaków towarowych „Pani Walewska”(„Umowa”). Umowa została zawarta w wykonaniu zobowiązania wynikającego
z Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Panem Markiem Kamolą w dniu 17 grudnia 2019 roku (o której zawarciu Spółka
informowała raportem bieżącym z dnia 19 grudnia 2019 roku nr 102/2019).
Po dniu bilansowym zawarto następujące umowy zastawu rejestrowego:
Umowa zastawu rejestrowego z dnia 13 listopada 2020 roku na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach produktów gotowych Spółki
W dniu 13 listopada 2020 roku (data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron umowy) Spółka zawarła z Laboratoire L’Ideal Parisien Spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowę zastawu rejestrowego na gotowych towarach będących własnością
Spółki, które znajdują się w magazynie Spółki w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27 92-104 Łódź. Umowa została zawarta w wykonaniu
porozumienia do Umowy współpracy, na mocy którego został zwiększony limit kredytu kupieckiego udzielanego Spółce do kwoty
500.000,00 złotych. Zastaw zabezpiecza zwrot należności wynikających z umowy współpracy, zaś najwyższa suma zabezpieczenia
określona została na kwotę 500.000,00 złotych. Zastaw wygaśnie automatycznie, jeśli na dzień 01 kwietnia 2021 roku zobowiązania Spółki
wobec Zastawnika (wymagalne i niewymagalne) wynikające z umowy współpracy nie będą przekraczać 300.000,00 złotych.
➢

Weksle wystawione przez Spółkę

Weksel na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie z dnia 28 lipca 2020 roku Nr Umowy:
POIR.03.04.00-14-0005/20-0 Projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Miraculum S.A." finansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Weksel może zostać wypełniony na
kwotę przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia
przekazania środków do dnia zwrotu.

6.26. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i
wyniku finansowego
Spółka cały czas dąży do obniżenia kosztów zadłużenia finansowego oraz pozyskuje niezbędne środki na rozwój i kapitał obrotowy, gdyż
osiągane przychody nie są jeszcze wystarczające do uzyskania równowagi finansowej.
W dniu 28 lipca 2020 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu: „Dotacje na
kapitał obrotowy dla Miraculum S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 („Umowa”). W ramach Umowy Spółka uzyskała możliwość dofinansowania do kwoty 117.056,25 zł złotych. Kwota dotacji
została rozliczona do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego.
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6.27. Zobowiązania finansowe
Wysokość zobowiązań finansowych Emitenta przedstawia poniższa tabela.

W pozycji „Pożyczki krótkoterminowe” znajduje się kwota uzyskanej w czerwcu 2020 roku subwencji finansowej z Polskiego Funduszu
Rozwoju w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Uzyskanie
subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów Spółki za miesiąc maj 2020 roku tj. o ponad 25% w porównaniu z
przychodami za analogiczny okres ubiegłego roku. Umowa subwencji przewiduje możliwość jej umorzenia maksymalnie do 75% jej
wartości po spełnieniu określonych w umowie warunków. Kwota subwencji finansowej jest nieoprocentowana. Spłata subwencji
finansowej rozpocznie się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej
W III kwartale 2020 spłacono raty leasingowe na kwotę 175 tys. zł i odsetki na kwotę 14 tys. zł.

6.28. Wartość godziwa instrumentów finansowych
Spółka w III kwartale 2020 roku nie stosowała instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem finansowym.

6.29. Transakcje z podmiotami powiązanymi
W okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku z niżej wymienionymi podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach
rynkowych następujące umowy:
Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku
W dniu 06 lipca 2020 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki i Członkiem Zarządu Aneks nr 2 do Umowy
Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 102/2019 z dnia 22 listopada 2017
roku. Na mocy ww. Aneksu nr 2 Strony postanowiły, że pod warunkiem wpłaty do dnia 06 lipca 2020 roku kwoty kwocie 7.438,36 (siedem
tysięcy czterysta trzydzieści osiem 36/100) złotych pozostała część odsetek w kwocie 15.000,00 (piętnaście tysięcy 00/100) złotych
brutto zostaje umorzona z dniem 06 lipca 2020 roku.
W dniu 06 lipca 2020 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 7.438,36 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek, wobec czego,
wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 2, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w kwocie 15.000,00
złotych brutto.
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Zawarcie umów inwestycyjnych z Członkami Zarządu
W dniu 05 sierpnia 2020 roku Spółka zawarła z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Sławomirem Ziemskim oraz Członkiem Zarządu Spółki,
Panem Markiem Kamolą (dalej „Inwestorzy”) umowy inwestycyjne, („Umowy Inwestycyjne”), w celu przyszłego nabycia akcji nowej serii
(„Akcje”), które Spółka zamierza wyemitować na podstawie uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego, w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 sierpnia 2020 roku uchwały w
przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością
wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zarejestrowania tych
zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. Na mocy Umów Inwestycyjnych, Inwestorzy zobowiązali się do objęcia Akcji Spółki: Pan Sławomir
Ziemski - za kwotę za kwotę 299.000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) złotych zaś Pan Marek Kamola za kwotę
156.000,00 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z zapisami Umów Inwestycyjnych, Inwestorzy zobowiązali się do
wpłat pełnych kwot na poczet ceny objęcia Akcji Spółki do dnia 07 sierpnia 2020 roku.
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej z Członkiem Zarządu
W dniu 24 sierpnia 2020 roku Spółka zawarła z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Markiem Kamolą (dalej „Inwestor”) kolejną umowę
inwestycyjną, („Umowa Inwestycyjna 2”), w celu przyszłego nabycia akcji nowej serii („Akcje”), które Spółka zamierza wyemitować na
podstawie uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, stosownie do uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 sierpnia 2020 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki - w przypadku zarejestrowania tych zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.
Na mocy Umowy Inwestycyjnej 2, Inwestor zobowiązał się do objęcia Akcji Spółki za kwotę 390.000,00 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy
00/100) złotych. Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do wpłat pełnej kwoty na poczet ceny objęcia Akcji
Spółki do dnia 25 sierpnia 2020 roku.
Zawarcie Umów objęcia akcji serii J w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
W dniu 04 września 2020 Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą-Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu
Spółki oraz Panem Sławomirem Ziemskim – Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki umowy objęcia
Akcji serii J. Objęcie Akcji serii J nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Pan Marek Kamola objął 1.220.000 sztuk akcji serii J Spółki, o wartości nominalnej 1,20 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych
akcji, w terminie do dnia 04 września 2020 roku wkładem pieniężnym w wysokości 1.586.000,00 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć
tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Marka Kamolę w
dniu 04 września 2020 roku, Akcje serii J Spółki zostaną opłacone częściowo poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki
wobec Pana Marka Kamoli z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii J i opłacenia tych akcji oraz Pana Marka Kamoli wobec Spółki z
tytułu wierzytelności, która przysługuje Panu Markowi Kamola wobec Spółki z tytułu Umów inwestycyjnych (z dnia 05 sierpni 2020 roku,
o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2020 oraz z dnia 24 sierpnia 2020 roku, o której Spółka informowała rapor tem
bieżącym nr 51/2020), zaś częściowo poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Spółki. Pan Sławomir Ziemski objął 230.000 sztuk
akcji serii J Spółki, o wartości nominalnej 1,20 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 04 września 2020
roku wkładem pieniężnym w wysokości 299.000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z
postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Sławomira Ziemskiego w dniu 04 września 2020 roku,
Akcje serii J Spółki zostaną opłacone w całości poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki wobec Pana Sławomira Ziemskiego
z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii J i opłacenia tych akcji oraz Pana Sławomira Ziemskiego wobec Spółki z tytułu wierzytelności,
która przysługuje Panu Sławomirowi Ziemskiemu wobec Spółki z tytułu Umowy inwestycyjnej z dnia 05 sierpnia 2020 roku, o której Spółka
informowała raportem bieżącym nr 48/2020.
Zawarcie Aneksu nr 9 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
W dniu 28 września 2020 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki i Członkiem Zarządu Aneks nr 9 do
Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22
listopada 2017 roku. Na mocy ww. Aneksu nr 9 Strony postanowiły, że pod warunkiem wpłaty do dnia 28 września 2020 roku kwoty
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10.000,00 (dziesięciu tysięcy 00/100) złotych brutto, pozostała część odsetek przysługujących Pożyczkodawcy w kwocie 65.616,43
(sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście 43/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem ich wymagalności. W dniu 28 września
2020 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek,
wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 9, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w kwocie
65.616,43 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście 43/100) złotych brutto.
Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku
W dniu 28 września 2020 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 3 do Umowy Pożyczki z dnia
17 grudnia 2019 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 102/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. Na mocy ww.
Aneksu nr 3 Strony postanowiły, że pod warunkiem wpłaty do dnia 28 września 2020 roku kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych
pozostała część odsetek przysługujących Pożyczkodawcy w kwocie 17.684,94 (siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery
94/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem ich wymagalności. W dniu 28 września 2020 roku Spółka dokonała spłaty kwoty
5.000,00 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w
Aneksie nr 2, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w wysokości 17.684,94 (siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt
cztery 94/100) złotych brutto.
Poza wyżej wymienionymi zdarzeniami w okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 ani też po dniu bilansowym nie miały miejsca
znaczące transakcje, które wywierały istotny wpływ na osiągnięte wyniki Spółki lub które odbiegałyby od wartości rynkowych.

35 | MIRACULUM | Raport finansowy za III kwartał 2020 roku

7.
Pozostałe informacje
7.1. Kapitał Spółki wg stanu na dzień 30 września 2020 roku
Wysokość kapitału zakładowego: 40.380.000zł
Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: 5.590.000,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 33.650.000 sztuki
Wartość nominalna akcji: 1,20 zł
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 40.380.000,00 zł
Na dzień 30 września 2020 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 40.380.000 zł i dzielił się na 33.650.000 akcji o wartości nominalnej
1,20 zł każda akcja, w tym:
a)

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b)

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c)

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d)

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e)

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f)

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g)

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h)

900.000 akcje zwykłe na okaziciela serii T;

i)

1.075.554 akcje zwykłe na okaziciela serii T1;

j)

5.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii T2;

k)

2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l)

1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T4.

Po dniu bilansowym nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki:
Po zarejestrowaniu w dniu 03 listopada 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii J, kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji wynosi 42.120.000 zł i dzieli się na 35.100.000 akcji o wartości
nominalnej po 1,20 zł każda akcja i dających łączną ilość głosów 35.100.000 głosów, w tym:
a)

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b)

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c)

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d)

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e)

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f)

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g)

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h)

900.000 akcje zwykłe na okaziciela serii T;

i)

1.075.554 akcje zwykłe na okaziciela serii T1;
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j)

5.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii T2;

k)

2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3.

l)

1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T4;

m) 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

7.2. Podmioty zarządzające i nadzorujące
Skład osobowy Zarządu Spółki Miraculum S.A. na dzień 30 września 2020 roku i na dzień przekazania sprawozdania:
1.

Marek Kamola - Członek Zarządu

2.

Sławomir Ziemski - Członek Zarządu

W okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 roku i na dzień przekazania sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu
Spółki.
Podmioty nadzorujące Spółki Miraculum S.A. na dzień 30 września 2020 roku i na dzień przekazania sprawozdania:
Skład Rady Nadzorczej Miraculum S.A. na dzień 30 września 2020 roku i na dzień przekazania sprawozdania przedstawiał się następująco:
−

Tomasz Sarapata – Przewodniczący Rady Nadzorczej

−

Tadeusz Tuora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

−

Katarzyna Szczepkowska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

−

Robert Kierzek – Członek Rady Nadzorczej

−

Leszek Kordek – Członek Rady Nadzorczej

−

Piotr Skowron – Członek Rady Nadzorczej

−

Jan Załubski – Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 roku i na dzień przekazania sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Rady
Nadzorczej Spółki.
Skład Komitetu Audytu Miraculum S.A. na dzień 30 września 2020 roku i na dzień złożenia raportu przedstawia się następująco:
−

Pani Katarzyna Szczepkowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu

−

Pan Tomasz Sarapata – Członek Komitetu Audytu

−

Pani Robert Kierzek – Członek Komitetu Audytu

W okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu.
Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu.
W dniu 01 października 2020 roku Pan Tadeusz Tuora złożył Spółce rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu bez wskazania
przyczyny rezygnacji.
W dniu 15 października 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Komitetu Audytu Roberta Kierzka (Uchwała nr 02/10/2020
Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 października 2020 roku).
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7.3. Struktura organizacyjna Grupy
Na dzień publikacji Grupę Miraculum S.A. tworzą następujące podmioty: Miraculum S.A. jako podmiot dominujący oraz podmiot zależny:
BIONIQ Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. (w którym Miraculum S.A. posiada 50% udziałów).

7.4. Opis organizacji emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
BIONIQ. Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 6762411288
REGON 121085451
Siedziba – 30-348 Kraków, ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14
Skład osobowy Zarządu na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji:
Na dzień sporządzenia raportu w KRS nie widnieje żaden członek Zarządu
BIONIQ. Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o. (BIONIQ) została powołana w celu prowadzenia działań w obszarze badawczorozwojowym oraz tworzenia zaawansowanych produktów kosmetycznych. Z uwagi na posiadaną liczbę udziałów, sumę bilansową spółki
BIONIQ, wysokość kapitału zakładowego oraz ze względu na zawieszenie przez Spółkę prowadzenia działalności z dniem 16 lutego 2015
roku - sprawozdanie finansowe spółki BIONIQ nie podlega konsolidacji ze sprawozdaniem Miraculum S.A. Ponadto, dane BIONIQ nie były
istotne. Wartość posiadanych przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym BIONIQ na dzień 30 września 2020 roku wynosi 5.000,00 zł
– w całości objęte odpisem.

7.5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
W III kwartale 2020 roku takie zdarzenia nie wystąpiły.

7.6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
wyników prognozowanych
Spółka nie publikowała prognoz.
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7.7. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w
kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych
pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
Do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka otrzymała informacje o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów od poniższych
Akcjonariuszy:

ad3) wraz z podmiotami powiązanymi tj. Zet Transport Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) i Zet Transport Agencja Celna Sp. z o.o. (Prezes Zarządu)
i Pani Paulina Załubska (córka Pana Jana Załubskiego), które posiadają łącznie 1.389.520 akcji.
ad4) wraz z osobą blisko związaną i podmiotem powiązanym (Małżonka Pana Tadeusza Tuory – Pani Monika Dziachan posiada 596.245
akcji Emitenta (zawiadomienia z: 18 sierpnia 2017 roku, 16 października 2017 roku, 20 listopada 2017 roku, 10 czerwca 2020 roku, 9 lipca
2020, 13 lipca 2020, 30 lipca 2020, 10 września 2020, 17 października 2020). Spółka QXB ma 100.000 akcji serii T1)

7.8. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie sprawozdawczym i
od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego:
1)

W dniu 09 lipca 2020 roku, Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Tadeusza Tuory, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Miraculum S.A., w którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, które miały miejsce w dniu 02
lipca 2020 roku. Osoba blisko związana z Panem Tadeuszem Tuorą dokonała zbycia 1.500 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w
drodze transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym.

2)

W dniu 13 lipca 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Jana Załubskiego, Członka Rady Nadzorczej Miraculum
S.A., w którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 09 lipca 2020
roku. Akcjonariusz dokonał nabycia 62.500 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji przeprowadzonej na rynku
regulowanym.

3)

W dniu 13 lipca 2020 roku, Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Tadeusza Tuory, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Miraculum S.A., w którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 09
lipca 2020 roku. Osoba blisko związana z Panem Tadeuszem Tuorą dokonała zbycia 122.700 akcji na okaziciela Miraculum S.A.
w drodze transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym.
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4)

W dniu 29 lipca 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Marka Kamoli, Członka Zarządu Miraculum S.A. o dokonaniu
transakcji na akcjach Spółki, które miały miejsce w dniach 27 lipca 2020 oraz 28 lipca 2020 roku. Akcjonariusz dokonał zbycia
łącznie 1.000.000 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.

5)

W dniu 30 lipca 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Tadeusza Tuory Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Miraculum S.A., w którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, które miały miejsce w dniach 28
lipca 2020 roku oraz 29 lipca 2020 roku. Pan Tadeusz Tuora dokona zbycia 5.026 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze
transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym, zaś osoba blisko związana z Panem Tadeuszem Tuorą dokonała zbycia
łącznie 64.409 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym.

6)

W dniu 30 lipca 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Jana Załubskiego, Członka Rady Nadzorczej Miraculum
S.A., w którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 27 lipca 2020
roku. Podmiot związany z Akcjonariuszem dokonał nabycia łącznie 500.000 na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji
przeprowadzonej na rynku regulowanym.

7)

W dniu 01 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Marka Kamoli, Członka Zarządu Miraculum S.A. o
dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 01 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał nabycia łącznie
80.000 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.

8)

W dniu 01 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 01 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał nabycia
łącznie 41.132 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.

9)

W dniu 04 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 04 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał nabycia
łącznie 8.868 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.

10) W dniu 08 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 04 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał zapisu
na akcje serii J w ilości 230.000 akcji. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.
11) W dniu 08 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Marka Kamoli, Członka Zarządu Miraculum S.A. o
dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 04 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał zapisu na akcje
serii J w ilości 1.220.000 akcji. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.
12) W dniu 10 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Tadeusza Tuory

Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej Miraculum S.A., w którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce
w dniu 07 września 2020 roku. Osoba blisko związana z Panem Tadeuszem Tuorą dokonała zbycia 7.000 akcji na okaziciela
Miraculum S.A. w drodze transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym.
13) W dniu 11 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 11 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał nabycia
4.213 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.
14) W dniu 14 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 14 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał nabycia
4.000 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.
15) W dniu 23 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 22 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał nabycia
22.438 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.
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16) W dniu 28 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 28 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał nabycia
8.000 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.
17) W dniu 29 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Jana Załubskiego, Członka Rady Nadzorczej Miraculum
S.A., w którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 28 września 2020
roku. Akcjonariusz dokonał nabycia 40.000 na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji przeprowadzonej na rynku
regulowanym.
18) W dniu 29 września 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 28 września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał nabycia
11.349 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.
Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zmiany w strukturze własności:
1)

W dniu 01 października 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Piotra Skowrona, Członka Rady Nadzorczej
Miraculum S.A., w którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 30
września 2020 roku. Akcjonariusz dokonał nabycia łącznie 620.000 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji
przeprowadzonej na rynku regulowanym.

2)

W dniu 02 października 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Marka Kamoli, Członka Zarządu Miraculum S.A., w
którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, które miały miejsce w dniach 30 września 2020
roku oraz 01 października 2020 roku. Akcjonariusz dokonał łącznie zbycia 1.000.000 i nabycia 20.000 akcji na okaziciela
Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.

3)

W dniu 02 października 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Jana Załubskiego, Członka Rady Nadzorczej
Miraculum S.A., w którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 01
października 2020 roku. Podmiot blisko związany z akcjonariuszem dokonał nabycia łącznie 380.000 akcji na okaziciela
Miraculum S.A. w drodze transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym.

4)

W dniu 12 października 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Marka Kamoli, Członka Zarządu Miraculum S.A., w
którym akcjonariusz poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 09 września 2020 roku.
Akcjonariusz dokonał nabycia 4.489 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.

5)

W dniu 14 października 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 13 października 2020 roku. Akcjonariusz dokonał
nabycia 39.298 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.

6)

W dniu 15 października 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, Członka Zarządu Miraculum
S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, która miała miejsce w dniu 14 października 2020 roku. Akcjonariusz dokonał
nabycia 29.300 akcji na okaziciela Miraculum S.A. w drodze transakcji na rynku regulowanym.

7)

W dniu 19 października 2020 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Tadeusza Tuory, Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej Miraculum S.A. o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki, które miały miejsce w dniach 12 października 2020 roku
oraz 14 października 2020 roku. Osoba blisko związana z akcjonariuszem dokonała zbycia łącznie 4.000 akcji na okaziciela
Miraculum S.A w drodze transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym.

41 | MIRACULUM | Raport finansowy za III kwartał 2020 roku

7.9. Stan posiadania akcji lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące
emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w stanie posiadania, w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób
Dane dotyczące Członków Zarządu (liczba posiadanych akcji emitenta)

Dane dotyczące Członków Rady Nadzorczej (liczba posiadanych akcji emitenta)

ad1) osoba blisko związana - 30.000 akcji
ad2) Małżonka Pana Tadeusza Tuory – Pani Monika Dziachan posiada 596.245 akcji Emitenta, spółka powiązana z Panem Tadeuszem
Tuorą QXB Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) posiada 100.000 akcji serii T1.
ad4) Podmiot powiązany (QP 2 Sp. z o.o.), w którym Pani Katarzyna Szczepkowska jest Prezesem Zarządu, posiada 1.233.333 szt. akcji.
ad6) Podmioty powiązane z Panem Janem Załubskim tj. Zet Transport Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) i Zet Transport Agencja Celna Sp. z o.o.
(Prezes Zarządu) i Pani Paulina Załubska (córka Pana Jana Załubskiego) posiadają łącznie 1.389.520 akcji.

7.10. Informacja dotycząca istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań
oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania,
wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz
stanowiska emitent.
Według wiedzy Zarządu, w III kwartale 2020 roku nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej istotne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego
zależnej.
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7.11. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z
podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
warunkach niż rynkowe.
W analizowanym okresie Miraculum S.A. lub jednostki od niej zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji na innych
warunkach niż rynkowe. Szczegółowy opis transakcji z podmiotami powiązanymi znajduje się w pkt 6.29 niniejszego sprawozdania.

7.12. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub
pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca
Emitent oraz jego jednostki zależne nie udzieliły poręczeń lub gwarancji stanowiących łącznie 10% kapitałów własnych Miraculum S.A..

7.13. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
W III kwartale 2020 roku Spółka nie zidentyfikowała istotnych zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które
wywarłyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

7.14. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Emitenta
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Największy wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę będą miały w przyszłości:
•

realizowana strategia marketingowa, w szczególności powodzenie nowych wdrożeń;

•

realizacja dywersyfikacji kanałów dystrybucji (zwiększenie sprzedaży w sieciach i sprzedaży exportowej)

•

skuteczność podjętych działań proeksportowych;

•

rozwój gospodarczy w Polsce w tym zwłaszcza wzrost rynku kosmetycznego;

•

stopy procentowe wpływające na koszt finansowania zewnętrznego;

•

wahania kursów walut wpływające z jednej strony korzystnie na możliwości sprzedaży eksportowej, z drugiej jednak na wzrost
cen surowców i kosztów spedycji.

•

ograniczenia społeczne związane z COVID-19, czas trwania pandemii

Warszawa, dnia 16 listopada 2020 roku
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