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Przedmiot, cel i uwarunkowania wyceny 
 

Przedmiotem wyceny są wartości niematerialne i prawne w tym zarejestrowane w 

Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaki towarowe słowne i słowno – 

graficzne, domeny internetowe oraz oprogramowanie  należące do firmy „BIELMLEK” 

Spółdzielnia Mleczarska w upadłości z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wojska 

Polskiego 52. 

Zgodnie z brzmieniem art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) znakiem towarowym może być 

każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie 

nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego 

przedsiębiorstwa. W praktyce może nim być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, 

kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a 

także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Znak towarowy może być sprzedany, 

zamieniony lub darowany, oddany w zastaw oraz wniesiony aportem do spółki. 

Zgodnie z umową zawartą przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych w 

Białymstoku SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk z Syndykiem masy upadłości Panem   

Józefem Glińskim wycenę wartości rynkowej marki przeprowadził Artur Jewdosiuk 

posiadający uprawnienia Dyplomowanego Rzeczoznawcy SIMP Nr 703, Biegłego 

Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku Nr. A-4500-259/18 i Biegłego 

Skarbowego Izby Skarbowej w Białymstoku Nr 29.  

Sporządzający wycenę posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikację w zakresie 

wyceny wartości niematerialnych i prawnych, oraz posiada doświadczenie wynikające z 

oszacowania w latach 2005-2020 ponad czterdziestu pięciu znaków towarowych 

(marek) – wykaz oszacowanych znaków towarowych w załączniku.  

Wyceny dokonano według stanu majątku i źródeł finansowania przedsiębiorstwa, 

na podstawie i z wykorzystaniem: dokumentów, danych i informacji finansowych 

udostępnionych przez zleceniodawcę, uznanych przez wykonawcę za rzetelne, 

wiarygodne i kompletne, w szczególności:  

▪ Dane księgowe dotyczące sprzedaży za lata: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020; 

▪ Prognoza rachunku zysków i strat na lata: 2016-2031 źródło własne „BIELMLEK” 
Spółdzielnia Mleczarska  

▪ Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – bazy UPRP: „Znaki Towarowe”  
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/7c8dccb5-fe85-
44bb-b89f-c54cd4ce7f72  

▪ kopii dokumentów sankcjonujących formalno – prawny status przedsiębiorstwa 
(zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON, itp.),  

▪ innych istotnych dla wyceny dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa.  

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/7c8dccb5-fe85-44bb-b89f-c54cd4ce7f72
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/7c8dccb5-fe85-44bb-b89f-c54cd4ce7f72


 

3 
 

Charakterystyka  przedsiębiorstwa 

Dane rejestrowe i przedmiot działalności przedsiębiorstwa 
 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie najważniejszych danych 

rejestrowych przedsiębiorstwa. 

 
Tabela 1 Dane rejestrowe  

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE DANE REJESTROWE 

1 NAZWA PRZEDSIĘBIORCY „BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska 

2 Siedziba i adres przedsiębiorcy 

ul. Wojska Polskiego 52, 

17-100  Bielsk Podlaski 

3 KRS 0000045441 

4 REGON 000437033 

5 NIP                         5430200626 

6 Forma prawna Spółdzielnia  w UPADŁOŚCI 

7 Data rejestracji 2001-09-20 

8 Data ogłoszenia upadłości 2021-03-16 

9 Dane teleadresowe 

„BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska 

ul. Wojska Polskiego 52, 

17-100  Bielsk Podlaski 

10 

 

Znak graficzny 

(aktualnie nie objęty ochroną 

prawną) 

 

 

11 
Numer prawa wyłącznego 

Numer zgłoszenia 

R.247654 

Z.381876 

12 

 

Status prawa 

Data wygaśnięcia 

2021-02-25 

javascript:void(0)
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13 Przedmiot działalności 

1 

46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW 

SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY 

POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH 

TOWARÓW 

2 

46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, 

WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW 

I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 

3 

47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA 

POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA 

W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 

4 

46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA 

NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, 

NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 

5 
10 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I 

PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH 

6 

10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I 

ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 

7 

10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH 

ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE 

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 

8 

47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 

DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA 

STACJACH PALIW 

9 

01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

10 
10 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I 

WYRÓB SERÓW 

11 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW 

12 
01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA 

MLECZNEGO 
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Wartości niematerialne i prawne (wnip) podlegające wycenie. 
Zgodnie ze zleceniem wycenie podlegają wartości niematerialne i prawne w postaci znaków 

towarowych, domen internetowych i oprogramowanie komputerowe (licencjonowane). 

I. Znaki towarowe   
 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zarejestrowanych w Urzędzie 

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych obecnie należących lub 

należących w przeszłości do firmy „BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości z 

siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 52. 

źródło: 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/7c8dccb5-fe85-

44bb-b89f-c54cd4ce7f72  

 
Tabela  Zarejestrowane znaki towarowe rejestrowe  

Numer 

zgłoszenia/data  

Opis znaku Numer prawa 
wyłącznego 

Status/ 
Data 

wygaśnięcia 

Klasyfikacja 

wiedeńska/nicejska  

Znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Z.132974 
1994-05-04  
 
 
 
 
 

 

 

 
Znak towarowy słowno-graficzny 
 

 

 

R.090016 
 

Wygaśnięcie 

prawa 

ochronnego 

2004-05-04 

05.03, 26.07, 
27.05, 29.01 

 

Z.381876 
2011-02-25 

 
 
 
 
 
 

 

 
Znak towarowy słowno-graficzny 
 

 
 

 

R.247654 
 

Wygaśnięcie 

prawa 

ochronnego 

2021-02-25 

24.09.03 
26.01.01 
26.01.18 
26.13.25 
27.05.01 
29.01.12 

 

Z.415875 
2013-06-25 

 
 

 

 
Znak towarowy słowny 
 

Koronny ser typu szwajcarskiego 

 

R.266014 
 

Udzielenie 

prawa 

2023-06-25 

 

29 : produkty 
mleczne 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/7c8dccb5-fe85-44bb-b89f-c54cd4ce7f72
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/7c8dccb5-fe85-44bb-b89f-c54cd4ce7f72


 

6 
 

II. Domeny internetowe   

 

Domena internetowa – ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) 
wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w 
pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem (np. 
".wikipedia.org"). 

Domena internetowa składa się z dwóch części - nazwy głównej oraz końcówki - 
rozszerzenia. Nazwę główną bardzo często tworzy nazwa firmy/organizacji/akcji jej 
skrót, bądź nazwa działalności, którą dana firma wykonuje. Rozszerzenie jest odgórnie 
ustalone - można wybrać spośród możliwych propozycji. 

Domena to podstawowy składnik internetowej tożsamości. Domena jest elementem 
adresu internetowego, który kieruje internautów/klientów na żądaną stronę. Domeny w 
największym uproszczeniu można podzielić na: 

• narodowe – rozszerzenia: .pl, .de, .fr, .co.uk; 

• funkcjonalne – rozszerzenia: .com.pl, .info.pl, net.pl, edu.pl; 

• regionalne – rozszerzenia: waw.pl, krakow.pl, bydgoszcz.pl; 

• globalne – rozszerzenia: .com, .net, .org; 

• generyczne – nazwa główna jednoznacznie kojarzy się z produktem lub 
usługą; 

W bardziej szczegółowym podziale możemy wyróżnić także domeny 
makroregionów np.: asia, czy .eu, oraz domeny dla urządzeń mobilnych jak: .mobi. 

 

Do wyceny przedstawiono domeny: 

www.bielmlek.com.pl                                                        data wygaśnięcia 2022-02-17; 

hosting BUSINESS                                                               data wygaśnięcia 2022-02-16; 

 

III. Oprogramowanie   
 

Aktualizacja pakietu BDL do Firtigate 90D – zapora sieciowa  do 2022-01-18 

Program KADRY i PŁACE; 

Program komputerowy INSERT 

Program Gratyfikant GT INSERT 

Licencja OPEN MICRO SOFT – 5 szt. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_(informatyka)
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Licencja MICROSOFT OFFICE HOME&BUISNESS013PL-10 

Licencja EAST ENDPOINT 

Oprogramowanie WAGI 

Program komputerowy RYDWAN I MAPA DROGOWA 

Program MIKRODOM 2000-Fakturpowanie 

Program ROPROM 2000 

Program P.PERSONAL DATABA 

Program KARTA DROGOWA 

Program Licencja MLP MS WIN PREM 

Licencja MOLP MS WIN CAL 

Program komputerowy GRATYFIKANT NEXO PRO KADR-PŁAC 

Program komputerowy – SYSTEM HACCP 
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OPIS FIRMY 

Spółdzielnia powstała w 1954r zarejestrowana została pod nazwa Okręgowa 

Spółdzielnia Mleczarska w Bielski Podlaskim. W tym samym roku otwarty został nowy 

zakład przy ul. Wojska Polskiego 52 (obecna siedziba firmy). 

W 1993r nastąpiła zmiana nazwy na „BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku 

Podlaskim. 

Początkowo produkowane były artykuły mleczarskie:  mleko w butelkach, masło, 

twaróg i ser i kazeina, wkrótce rozpoczęto produkcję lodów.  

W 1994r przekazano do użytku proszkownię typu B oraz mechaniczno – biologiczną 

oczyszczalnię ścieków. Po 10 latach uruchomioną nową proszkownię o większej 

wydajności oraz nową oczyszczalnię ścieków – chemiczno-osadową. 

W następnych latach zakupiono: 

• Linie do pakowania mleka w proszku linię do automatycznego napełniania i 

konfekcjonowania śmietany; 

• Wprowadzono stacjonarny system mycia pianowego na działach produkcyjnych; 

• Nowoczesną linię serowarską do serów SALAMI i GOUDA  

• Stację CIP do mycia urządzeń w obiegu zamkniętym 

• W 1999r zakupiono maszynę do próżniowego pakowania twarogu; 

• W 2000r magazyny wyrobów gotowych wyposażono w urządzenia chłodnicze 

freonowe; 

• W 2001r zakupiono aparat do oznaczania antybiotyków w mleku oraz aparaturę 

kontrolno-pomiarową do odbioru mleka; 

• W latach 2000-2002 PSM wyposażono w zachodnie urządzenia do schładzania 

mleka (78 szt.) ; 

• W 2003r wybudowano aparatownię oraz wyposażono ją w dwa zestawy 

wirująco-pasteryzujące o wydajności 2x25.000 l. ze standomatem oraz zestaw do 

śmietanki o wydajności 10.000l.; 

• W 2003r zmodernizowano dział odbieralni – zarówno budynek – nowa hala 

odbioru, laboratorium – jak i urządzenia: zakupiono dwa stanowiska odbiorcze o 

wydajności 2x35.000l./godzinę wraz z automatyczną stacja CIP z odzyskiem 

wody płuczącej, dwa stanowiska do mycia w systemie CIP cystern wewnątrz; 
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• W 2003r zakupiono nowoczesne wysokowydajne urządzenia do produkcji wody 

lodowej; 

• Aby zapewnić jak najwyższe standardy jakości zdrowotnej swoich wyrobów w 

zakładzie wdrożono System HACCP. W dniu 20 lutego 2004r zakład został 

wpisany na listę krajowych zakładów uprawnionych do eksportu produktów na 

rynek UE. 

• W 2004r zakupiono wykrywacz metali do linii pakowania mleka w proszku praz 

nowoczesne nalewarki do pakowania produktów płynnych i półpłynnych w 

kubeczki; 

• W 2004r  został oddany do eksploatacji centralny magazyn chłodniczy. Aby 

ułatwić ekspedycję towaru na cały kraj utworzono hurtownie w Piasecznie, 

Bielsku Podlaskim, Białymstoku, sklepy firmowe w Bielsku Podlaskim i 

Białymstoku; 

• W 2005r zmodernizowano stację CIP proszkowni, wprowadzono 

audiowizualizację procesu suszenia mleka; 

• W latach 2006-2007 wybudowano nowe hale produkcyjne oraz zakupiono 

nowoczesną linię serowarską do produkcji serów podpuszczkowych 

dojrzewających o wydajności 200.000 litrów i nową stacje do mycia CIP, 

wybudowano również zaplecza socjalne oraz nowe laboratorium 

fizykochemiczne wraz z całym oprzyrządowaniem oraz laboratorium 

mikrobiologiczne; 

• Uruchomiono system wytwarzania wody lodowej YORK oparty na bardzo małej 

ilości amoniaku w instalacji jako druga część wcześniejszej instalacji; 

• W 2007r rozpoczęto modernizację działu odbioru mleka oraz zamontowano 

nowe tanki o poj. 150.000 litrów każdy, przystąpiono też do modernizacji i 

przystosowania części magazynu proszku na dojrzewalnie serów; 

• W 2009r uruchomiono linię do produkcji masła i miksów; 

• W 2009r zakończono montaż i uruchomiono linie do zagęszczania serwatki na 

membranach (RO), proces krystalizacji w trzech krystalizatorach oraz rozpoczęto 

produkcje serwatki w proszku; 

• W 2010r zamontowano 4 nowe tanki o poj. 150.000 l oraz jeden o poj. 60.000 l; 

• W 2010r doposażono laboratorium w urządzenie Foodscan do analizy serów, 

masła, śmietany i jogurtów; 
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• W 2010r rozpoczęto modernizację serowni, zwiększając jej zdolność przerobową 

z 200.000l /dobę do 500.000 l/dobę. W marcu 2011r zakończono pracę i 

rozpoczęto produkcję; 

• W 2018 roku zakupiono nową proszkownie CDI-800 o wydajności do 100 

ton/dobę; 

• SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr VIII GR 

15/20  w dniu 31.03.2020 podjął decyzję o rozpoczęciu postępowania 

naprawczego   

• SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr VIII GU 

531/20  w dniu 16.03.2021r podjął decyzje o rozpoczęciu postepowania 

upadłościowego; 
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PODSTAWOWE DANE FINANSOWE/SKRÓCONA ANALIZA 

FINANSOWA 

 

Tabele -  wybrane informacje finansowe  za lata 2013-2020 

SPRZEDAŻ ASORTYMENTU 2013r. 

Nazwa Ilość J.M. Brutto Netto 

MASŁO 2.417.280,00 kg 37.936.464,27 zł 36.129.965,96 zł 

MLEKO W PROSZKU 7.459.814,00 kg 96.995.405,42 zł 92.689.671,80 zł 

SER/PRODUKT SEROPODOBNY 4.535.236,80 kg 59.515.976,19 zł 56.682.568,71 zł 

SERWATKA W PROSZKU 1.543.914,00 kg 5.754.509,75 zł 5.480.485,38 zł 

SERWATKA PŁYNNA/ZAGĘSZCZONA 8.162.486,00 L 2.329.367,22 zł 2.218.444,85 zł 

ŚMIETANKA 4.994.239,90 L/kg 39.193.485,79 zł 37.327.129,08 zł 

   445.513.953,01 zł 424.926.565,60 zł 

 

SPRZEDAŻ ASORTYMENTU 2014r. 

Nazwa Ilość J.M. Brutto Netto 

MASŁO 1.056.345,00 kg 14.447.181,82 zł 13.816.071,88 zł 

MLEKO W PROSZKU 10.831.797,00 kg 126.320.110,50 zł 120.304.946,84 zł 

MLEKO/KONCENTRAT MLEKA 397.610,60 L/kg 531.841,91 zł 506.516,08 zł 

SERWATKA W PROSZKU 503.699,00 kg 1.709.520,93 zł 1.628.115,15 zł 

SERWATKA 

PŁYNNA/ZAGĘSZCZONA 
10.157.775,00 L/kg 2.274.427,82 zł 2.166.121,61 zł 

ŚMIETANKA 6.966.997,00 L/kg 45.717.218,83 zł 43.540.208,29 zł 

SER 3.890.048,22 kg 44.960.913,80 zł 43.302.891,77 zł 

   457.475.249,40 zł 436.713.671,36 zł 

 

SPRZEDAŻ ASORTYMENTU 2015r. 

Nazwa Ilość J.M. Brutto Netto 

MASŁO 1.429.725,00 kg 17.088.653,88 zł 16.553.109,49 zł 

MLEKO W PROSZKU 8.772.297,00 kg 67.331.187,81 zł 64.318.794,10 zł 

SERWATKA W PROSZKU 947.105,00 kg 2.054.426,14 zł 1.956.794,80 zł 

SERWATKA 

PŁYNNA/ZAGĘSZCZONA 
8.999.149,00 L 1.726.753,65 zł 1.644.527,19 zł 

ŚMIETANKA 4.373.103,00 L 25.355.734,30 zł 24.148.318,22 zł 

SER 5.169.345,86 kg 51.286.467,33 zł 49.568.625,93 zł 

   312.597.792,34 zł 299.827.229,97 zł 
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SPRZEADŻ ASORTYMENTU 2016r. 

Nazwa Ilość J.M. Brutto Netto 

MASŁO 2.957.281,40 kg 34.375.258,76 zł 32.971.584,53 zł 

MLEKO W PROSZKU 6.312.330,00 kg 46.822.128,84 zł 44.592.503,65 zł 

MLEKO 48.000,00 L 74.765,88 zł 71.205,60 zł 

SERWATKA W PROSZKU 1.035.577,00 kg 2.922.723,77 zł 2.787.059,84 zł 

SERWATKA PŁYNNA/ZAGĘSZCZONA 3.633.466,00 L 820.494,14 zł 781.422,90 zł 

ŚMIETANKA 3.558.888,00 L/kg 26.334.746,22 zł 25.080.710,55 zł 

SER 3.790.729,98 kg 40.409.577,72 zł 39.622.355,18 zł 

   269.144.131,90 zł 258.842.099,97 zł 

 

 

SPRZEDAŻ ASORTYMENTU 2017r. 

Nazwa Ilość J.M. Brutto Netto 

MASŁO 4.752.091,80 kg 98.749.674,38 zł 94.248.768,57 zł 

MAŚLANKA/MLEKO 282.267,00 L 121.787,59 zł 115.988,18 zł 

MLEKO W PROSZKU 223.275,00 kg 1.596.736,95 zł 1.592.600,97 zł 

SERWATKA W PROSZKU 1.067.437,00 kg 2.807.294,95 zł 2.684.301,78 zł 

SERWATKA PŁYNNA/ZAGĘSZCZONA 11.537.504,96 
L/kg 

s.m. 
3.414.635,27 zł 3.252.033,49 zł 

ŚMIETANKA 2.371.117,40 L 23.717.023,18 zł 22.587.641,06 zł 

SER 6.473.233,35 kg 68.653.545,52 zł 66.813.552,09 zł 

   299.371.721,30 zł 288.341.003,71 zł 

 

 

SPRZEDAŻ ASOTYMENTU 2018r. 

Nazwa Ilość J.M. Brutto Netto 

MASŁO 3.182.846,80 kg 64.974.709,13 zł 62.210.905,93 zł 

MAŚLANKA/MLEKO 46.594,00 L 15.307,22 zł 14.578,30 zł 

MLEKO W PROSZKU 6.318.075,00 kg 36.832.622,09 zł 35.078.687,66 zł 

SERWATKA W PROSZKU 1.831.556,00 kg 4.835.563,27 zł 4.622.320,18 zł 

SERWATKA PŁYNNA/ZAGĘSZCZONA 2.375.180,10 
L/kg 

s.m. 
616.912,31 zł 587.535,49 zł 

ŚMIETANKA 2.616.368,00 L 25.878.313,24 zł 24.646.012,55 zł 

SER 5.786.526,53 kg 47.109.204,21 zł 45.644.126,34 zł 

   295.550.553,81 zł 283.397.426,97 zł 
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SPRZEDAŻ ASOSTYMENTU 2019r. 

Nazwa Ilość J.M. Brutto Netto 

MASŁO 1.928.575,00 kg 34.900.349,77 zł 33.425.843,84 zł 

MAŚLANKA/MLEKO/INNE 2.682.504,00 L/kg 5.536.832,30 zł 5.274.742,87 zł 

MLEKO W PROSZKU 6.498.156,00 kg 51.723.235,09 zł 49.260.223,88 zł 

SERWATKA W PROSZKU 354.022,00 kg 1.078.466,65 zł 1.027.111,08 zł 

SERWATKA PŁYNNA/ZAGĘSZCZONA 329.906,00 L 33.345,84 zł 31.757,93 zł 

ŚMIETANKA 2.779.039,00 L 21.744.070,20 zł 20.708.638,24 zł 

SER 1.308.825,97 kg 11.586.723,95 zł 11.181.517,44 zł 

   218.305.697,83 zł 208.393.826,72 zł 

 

 

SPRZEDAŻ ASOSTYMENTU 2020r. 

Nazwa Ilość J.M. Brutto Netto 

MASŁO 118.657,00 kg 1.600.066,55 zł 1.523.872,99 zł 

MLEKO W PROSZKU 429.258,00 kg 3.899.762,39 zł 3.714.059,40 zł 

MLEKO 422.623,00 L 631.327,53 zł 601.264,29 zł 

SERWATKA PŁYNNA/ZAGĘSZCZONA 682.770,00 L 157.863,41 zł 150.346,10 zł 

SERWATKA W PROSZKU 66.105,00 kg 199.294,49 zł 189.804,27 zł 

ŚMIETANKA 425.278,00 L 2.907.679,24 zł 2.769.218,31 zł 

SER 313.417,82 kg 5.424.059,18 zł 5.165.770,62 zł 

   28.040.039,03 zł 26.704.798,97 zł 
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Przyjęte metody wyceny, założenia i metodologia obliczeń 

Wybór metody wyceny  
 

Literatura przedmiotu wyszczególnia 4 podstawowe grupy metod, przy pomocy 

których przeprowadza się wycenę aktywów niematerialnych takich jak marka czy znak 

towarowy. Poniżej przedstawiono zestawienie tych metod uszeregowanych wg stopnia 

skomplikowania (G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, 

Warszawa, 2008): 

− metody kosztowe, 

− metody rynkowe, 

− metody dochodowe, 

− metody oparte na opcjach realnych. 

 

Metody kosztowe charakteryzują się najniższym stopniem złożoności. Oparte są na 

ekonomicznej zasadzie substytucji  i równowagi cenowej.  Podejście kosztowe do 

wyceny marki / znaku towarowego sprowadza się do tego, że inwestor jest skłonny 

zapłacić za inwestycję nie więcej niż musiałby zapłacić za jej nabycie bądź wytworzenie 

we własnym zakresie. W związku z tym ta grupa metod wartość utożsamia z kosztem 

ekonomicznym, który można zmierzyć np. kosztem księgowym. Podejście to nie jest 

pozbawione wad. Przede wszystkim w dobie gospodarki opartej na wiedzy, koszt 

wytworzenia marki czy znaku towarowego nie zawsze pokrywa się z jej rzeczywistą 

wartością. Przykładem mogą tu być biznesy internetowe. Ponadto w przedsiębiorstwach 

takich jak przedmiotowa spółka bardzo trudne jest odtworzenie nakładów poniesionych 

na wytworzenie, ponieważ poza kosztem opracowania i zarejestrowania znaku 

towarowego należałoby obliczyć nakłady na promocję marki od 1995 roku. 

Metody rynkowe zostały „zapożyczone” z rynku nieruchomości. Podejście to zakłada, 

że wartość marki/ znaku towarowego można ustalić na podstawie podobnej transakcji 

mającej miejsce na rynku w niedalekiej przeszłości. Zastosowanie tego podejścia w 

praktyce jest relatywnie trudne ze względu konieczność spełnienia trzech warunków. Po 

pierwsze, musi istnieć rynek transakcji znakami towarowymi i podobna transakcja na 

tym rynku. Po drugie, konieczny jest dostęp do informacji na temat dokładnych 

warunków wcześniejszych transakcji umożliwiających dokonanie porównania. Po 

trzecie zaś, porównywana transakcja powinna zajść w stosunkowo krótkim czasie od 

momentu wyceny.  

Trudności w zastosowaniu tych metod wynikają przede wszystkim z tego, że każdy 

nabywca znaku towarowego ma inne cele, w związku z czym ten sam znak towarowy 
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może mieć  inną wartość dla różnych podmiotów (red. M. Panfil i A. Szablewski, Metody 

wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Poltex, Warszawa, 2006). 

Metody dochodowe opierają się na rynkowej zasadzie przewidywań. Podejście to 

zakłada, że wartość wycenianych aktywów niematerialnych jest równa bieżącej 

(zdyskontowanej) wartości prognozowanych korzyści jakie one wygenerują. Metody te 

mogą zostać zastosowane do wyceny wszystkich aktywów niematerialnych. Ważne jest 

również, że spośród dotychczas omawianych sposobów wyceny, są one 

najdokładniejsze.  

Ostatnia grupa metod charakteryzuje się najwyższym stopniem dokładności z uwagi 

na fakt, że uwzględnia  elastyczność działania (możliwość zmiany strategii związaną z 

pojawiającymi się perspektywami rozwoju). Pomimo wysokiego stopnia dokładności  

metod opartych na opcjach rzeczywistych, zrezygnowano z ich  wyboru z uwagi na 

stosunkowo wąski zasób informacji dostarczonych przez Zlecającego.  

Metodę zwolnienia z opłat licencyjnych można nazwać metodą mieszaną, 

ponieważ poza oczywistym charakterem metody dochodowej wykazuje ona również 

cechy metod rynkowych. Wynika to z faktu, że jednym z kluczowych czynników 

decydującym o wartości znaku jest wysokość opłat licencyjnych jakie spółka musiała by 

płacić za licencjonowanie znaku towarowego o podobnej „sile marki”. Określenie 

wysokości opłat licencyjnych, które najczęściej naliczane są jako procent od przychodu 

powinno mieć swoje uzasadnienie na rynku.  

W związku z wyżej wyszczególnionymi zaletami, w niniejszej wycenie zdecydowano 

się na zastosowanie metody zwolnienia z opłat licencyjnych. Ponadto, istotnym 

czynnikiem determinującym ten wybór była dostępność danych dostarczonych przez 

Zlecającego.  

Na gruncie polskim odmianą metody opłat licencyjnych posługuje się dziennik 

„Rzeczpospolita” przy sporządzaniu corocznego rankingu najbardziej 

wartościowych polskich marek. „Rzeczpospolita” publikuje swoje rankingi 

wartości marek począwszy od 2004 roku). Zgodnie z metodą „Rzeczpospolitej”, 

wartość znaku wyliczana jest w oparciu o następującą formułę: 

 

 

 

Metodologia metody zwolnienia z opłat licencyjnych opisana jest również 

szczegółowo w pracy Jacka Jastrzębskie pod tytułem „Dobór metody wyceny znaku 

towarowego (marki)”, oraz w pracy Katarzyny Przybylskiej z Katedry Zarządzania 

Jakością Zeszyty Naukowe Nr 815 Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie 2010r; 

gr

T)(1BPMaxRRS
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−

−
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Metodologia i przyjęte założenia 
 

Umowy licencyjne dotyczące marki i znaków towarowych potwierdzają, że marki 

stanowią cenne składniki majątku firmy i za prawo do ich używania inne firmy są 

skłonne wydać nieraz znaczne kwoty.  

Najczęściej wysokość opłaty licencyjnej jest ustalana jako procent od wartości 

sprzedaży produktów wytwarzanych przez licencjonobiorcę pod licencjonowaną marką.  

Oprócz przychodów podstawą obliczenia opłat licencyjnych może być zysk netto lub 

brutto, oszczędności kosztowe przy zastosowaniu stawki procentowej lub mnożnika 

(np. kwoty za każdą sprzedana jednostkę ). G.V. Smith [1997, s.263-281] ujawnia dane 

dotyczące niektórych transakcji licencyjnych z lat 90–ych. Przykładowo, Hilton 

udostępnił prawo do oznaczania ekskluzywnych mebli w stylu Art Deco znakiem swojej 

innej znanej marki, Waldorf Astoria za stawkę od 7 do 10 % wartości sprzedaży.  

Z kolei spadkobiercy praw do „Ani z Zielonego Wzgórza” zażądali 10 % stawki 

opłaty licencyjnej dla pamiątek ( sprzedawanych poza Wyspą Księcia Edwarda ), firma 

Mattel za możliwość oznaczania odzieży marką Barbie – 7 %, Harvard University – 7,5 % 

a Disney prawo do używania znaku towarowego Lion King na różnego rodzaju 

produktach wycenił na 10 % stawkę.  

W Polsce, przykładowo, Daewoo FSO od początku działalności w 1996 roku płacił 

od 100 do 150 złotych swoim koreańskim akcjonariuszom za każdego sprzedanego w 

kraju matiza i lanosa z tytułu licencji za markę Daewoo. Por. [Gazeta Wyborcza, 2002, 

s.25 ]. 

 

Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych. 

Metoda ta opiera się na teoretycznym  założeniu, że na markę firmy będzie 

udzielona licencja, za którą licencjobiorca uiszczał będzie cykliczne opłaty.  

Wartość tych opłat (premii licencyjnej) obliczana jest jako procent od przychodów 

ze sprzedaży.  

Metoda zwolnienia z opłaty licencyjnej, zwana również metodą premii 

franchisingowej, jest odmianą metody DCF, w której, w miejscu wartości dodanej 

wygenerowanej przez markę, występują teoretyczne opłaty z tytułu premii 

franchisingowej. 

Trudność tej metody polega na tym, że literatura przedmiotu nie podaje metodologii 

wg której można oszacować wielkość premii licencyjnej. Co więcej źródła podają, że 
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określenie jej wielkości ma zawsze charakter ekspercki (por. Metodologia wyceny 

wartości rynkowej marki na przykładzie metody opłat licencyjnych, A. Michna 

Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 1 (2002)). Anna Michna w swoim artykule wskazuje 

wartość 5-ciu %. Przy czym zaznacza, że dotyczy to najbardziej efektywnych marek o 

zasięgu globalnym.  

Dla innych marek opłaty te powinny być odpowiednio niższe. Analiza 

ogólnodostępnych zagranicznych źródeł wskazuje na przedział wartości od 0,1 do 5,5% 

(por. z poniższą tabelą).  W jednym ze wskazanych niżej opracowań pojawia się wartość 

25-ciu %. Dotyczy ona jednak ogólnie praw własności intelektualnej, a więc również 

patentów, technologii i innych relatywnie drogich wartości niematerialnych. 

 

Wysokość opłat licencyjnych za wartości niematerialne wg. dostępnych źródeł 

 

Odnosząc się do wycenianej marki trzeba zaznaczyć, że trudno pozyskać z rynku 

dane porównawcze, ponieważ w Polsce, w sektorze nie przeprowadza się tego typu 

transakcji.  

Pomimo braku sprecyzowanej metodologii, w piśmiennictwie można odnaleźć opis 

czynników decydujących o sile marki. W niniejszej wycenie posłużono się zestawem 

atrybutów podanych w Valuing Intangible Assets (Robert F. Reilly, Robert Schweihs, 

McGraw Hill Professional, 1999).   

Każdemu czynnikowi przypisano ocenę i wagę po czym obliczono „współczynnik 

siły marki” po czym pomnożono przez niego podaną wyżej wartość odniesienia z rynku. 

Poniżej przedstawiono kalkulację wysokości stawki opłat licencyjnych w ujęciu 

tabelarycznym. 

 

 

Źródło 
Wysokość opłaty licencyjnej (% od 
przychodów netto ze sprzedaży) 

David G. Wailer, badania na podstawie danych pochodzących z bazy Royalty Source (2004 
r.)  

Średnia: 4,9% 
Mediana: 4,5% 

J. E. Kemmerer, J. Lu, Applied Economics Consulting Group Inc., Profitability and Royalty 
Rates Across Industries: Some Preliminary Evidence,  Mediana: 5,5% 

J. E. Kemmerer, J. Lu, Applied Economics Consulting Group Inc., Profitability and Royalty 
Rates Across Industries: Some Preliminary Evidence – w odniesieniu do badań 
przeprowadzonych przez K. Goldscheider’a Mediana: 5,0% 

R. L. Parr, Royalty Rates for licensing Intellectual Property, Stany Zjednoczone 2007,  

Mediana: 4,7% 
Opłata minimalna: 0,1%  

Opłata maksymalna: 25,0% 

Raport Ernst&Young Valuations Drivers in the telecommunications industry, s. 20 ( 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Valuation_drivers_in_the_telecommunications 
_industry/$FILE/Valuations%20paper.pdf) 

Opłata minimalna: 0,5% 
Opłata maksymalna: 4,0% 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Valuation_drivers_in_the_telecommunications
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Kalkulacja stawki opłat licencyjnych 

l.p.  Atrybut  Ocena  Waga  

Wpływ  
na siłę 
znaku Uzasadnienie  

1 Wiek bezwzględny 
0,25 

 

0,25 1,00  
Firma powstała w 1954r – występuje na rynku od 
relatywnie długiego czasu (praktycznie od początku) i 
jest rozpoznawalna w sektorze działania. 

2 Konsekwencja wykorzystania 

0,25 0,25 1,00   Marka funkcjonuje w sektorze konsumpcyjnym – 
spożywczym i przemysłowym 

3 
Możliwość rozszerzenia 
nazwy 

0,25 0,25 1,00  Marka/Znak jest ściśle związana z sektorem działania 
spółki. 

4 
Możliwość wykorzystania w 
różnych krajach 

0,25 0,25 1,00  Poziom ogólności nazwy umożliwia teoretycznie 
wykorzystanie znaku/marki w innych krajach.   

5 
Charakter skojarzeń "bycie 
na czasie" 

0 0 1,00  Nie ma elementów świadczących o nowoczesności, 
innowacyjności znaku marki; 

6 Rodzaj branży 

0,5 0,5 1,00  

Firma działa na rynku dóbr typowo konsumpcyjnych. 
Sektor charakteryzuje się dużym rozproszeniem 
dostawców-odbiorców, w związku z czym znak/marka 
ma stosunkowo duże znaczenie. 

7 Postrzegana jakość 

0 0 1,00  Dane finansowe nie potwierdzają że znak/marka jest 
postrzegana jako marka reprezentująca wysoką jakość 

8 Możliwość promocji 

0,25 0,25 0,00  
Nie ma możliwości pozycjonowania znaku towarowego 
na sprzedawanych wyrobach lub jest to bardzo 
ograniczone. 

9 Udział w rynku 

0,25 0,25 1,00  Brak danych potwierdzających wysoki udział w rynku  
  

10 Potencjał rynku 

0,5 0,5 1,00  

Rynek stabilny .  

11 Rozpoznawalność nazwy 

0,25 0,25 1,00  handel świadczony pod wycenianym znakiem marką 
do 27 lat. 

12 Kraj pochodzenia 

0,25 0,25 1,00  

Marka krajowa.  

 13 Maksymalna, możliwa liczba punktów 12  Liczba atrybutów 

 14 Liczba otrzymanych punktów 
3,0  

 Suma punktacji za wpływ na siłę znaku (wiersze od 1 do 12) 

 15 współczynnik siły znaku 
25% 

 Wiersz 14 / wiersz 13 

 16 Wartość odniesienia 
1,00% 

 

 17 
Szacowana wysokość opłat 
licencyjnych 

0,25% 
wiersz 15 * wiersz 16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Valuing Intangible Assets, Robert F. Reilly, Robert Schweihs, McGraw Hill 

Professional, 1999 

Objaśnienia do tabeli:     

Ocena: skala od 1 – atrybut występuje w 100%  do  0 – atrybut nie występuje 

 Waga: dla atrybutów występujących (od 0,1 do 2), dla atrybutów niewystępujących – 0.  

Na podstawie powyższych obliczeń przyjęto wysokość stawki opłat licencyjnych na 

poziomie  0,25 %  rocznych przychodów. 
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Obliczenie stopy dyskonta r 

         W związku z brakiem wiarygodnych danych uniemożliwiających oszacowania stopy 

dyskonta metodą modelu CAPM szacunku stopy dokonano na podstawie oceny ryzyka 

rynkowego i indywidualnego wg. wzoru: 

r = RFR+β *(Rm-RFR) 

Gdzie:  

r – stopa dyskonta (koszt kapitału własnego) 

RFR - stopa wolna od ryzyka (risk free rate), zazwyczaj rentowność obligacji – przyjmuję 

rentowność polskich obligacji 10 letnich – 1,805% 

https://pl.investing.com/rates-bonds/poland-10-year-bond-yield   

β - współczynnik ryzyka inwestowania w daną firmę (ryzyko systematyczne) – 

przyjmuję 1,18 ( firma jest mniejsza niż większość spółek giełdowych i działa w branży 

dóbr powszechnych, ryzyko jest o duże). 

Rm - średnia rynkowa stopa zwrotu (market rate) przyjmuję 10% 

Przy tych założeniach  r = 1,805%+1,18*(10%-1,805%) = 11,4751% po zaokrągleniu do 

obliczeń przyjmuję:   

Stopa dyskontowa  r = 11,5%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.investing.com/rates-bonds/poland-10-year-bond-yield
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Wycena wartości rynkowej wartości niematerialnych i prawnych w postaci  

zarejestrowanych znaków towarowych, domen internetowych i 

oprogramowania licencjonowanego należących do firmy: „BIELMLEK” 

Spółdzielnia Mleczarska – w upadłości 
 

(Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych) 

 

Poniższa tabela przedstawia proces obliczeniowy i wartość wycenianego znaku 

towarowego przy użyciu metody zwolnienia z opłat licencyjnych. 

Założenia:  

- przyjęto przychody w prognozowanych latach zgodnie z założonymi prognozami 

przychodów w wariancie inwestycyjnym (po wdrożeniu wieży suszarniczej) na 

podstawie „Studium wykonalności dla projektu pt: Budowa innowacyjnej linii do 

produkcji mleka oraz serwatki w proszku w „BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w 

Bielski Podlaskim woj. Podlaskie – marzec 2017r; - skorygowany o współczynnik 

uwzględniający wszystkie czynniki i procesy związane z upadłością.  

Korekta uwzględniająca wszystkie czynniki i procesy związane z upadłością 

wyliczona została jako stosunek najwyższych i najniższych przychodów z okresu 2013-

2020r . 

Przychód netto w 2020r (okres postępowania naprawczego firmy)  

                                                                                                                          – 26.704.798,97 PLN  

Przychód netto w 2014r (największa sprzedaż netto firmy)  

                                                                                                                        – 436.713.671,36 PLN  

Korekta: 26.704.798,97 / 436.713.671,36 = 0,061 

- opłata licencyjna  - 0,25%  przychodów ze sprzedaży 

- mianownik dyskontowy – stopa dyskonta 11,5% 

- wartość rezydualna oszacowano z modelu Gordona.   
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Wycena znaku towarowego metodą zwolnienia z opłat licencyjnych  

Wyszczególnienie 
    2021 
prognoza     

    2022 
prognoza     

    2023 
prognoza     

    2024 
prognoza     

    2025 
prognoza     

Przychody ze sprzedaży  PLN 391.750.056 399.413.308 406.891.548 414.616.569 422.112.882 

Korekta 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Skorygowane przychody ze sprzedaży  
PLN 23.896.753 24.364.212 24.820.384 25.291.611 25.748.886 

Opłata licencyjna (0,0025 %* 
przychody ze sprzedaży) PLN   59.741,88 60.910,53 62.050,96 63.229,03 64.372,22 

Podatek dochodowy 19% * opłata 
licencyjna PLN     11.350,96 11.573,00 11.789,68 12.013,52 12.230,72 

Realny koszt opłaty licencyjnej PLN     48.390,92 49.337,53 50.261,28 51.215,51 52.141,50 

Mianownik dyskontowy 1,12 1,24 1,38 1,55 1,72 

Zdyskontowane przepływy pieniężne 
PLN    43.206    39.788    36.421 33.042 30.315 

Suma zdyskontowanych opłat 
licencyjnych po opodatkowaniu w 
PLN 182.772 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wartość rezydualna (ReV) została obliczona wg następującego wzoru (model Gordona):  

ReV = Opłata licencyjna po opodatkowaniu w 2025r. x (1+ g) / (r - g)  

gdzie:  

Opłata licencyjna po opodatkowaniu w 2025r – 52.141,50 PLN 

r - stopa dyskontowa (tu: WACC) z ostatniego roku prognozy, tj. z 2025 roku – 11,5% 

g - stopa wzrostu po okresie prognozy tj. po 2025 roku – 0,5% 

Wartość rezydualna (ReV) 

ReV = 52.141,5 x (1 + 0,5%) / (11,5% – 0,5%) = 476.383,70 PLN 

Zdyskontowana wartość rezydualna (ReV), 

ReV = 476.383,70 / 1,72 = 276.967,- PLN 

 

Wartość rynkowa wartości niematerialnych i prawnych w postaci zarejestrowanych 

znaków towarowych oraz domen internetowych należących do firmy BDSklep.pl Sp. z 

o.o. w upadłości jest sumą zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu 

(182.772,- PLN) oraz zdyskontowanej wartości rezydualnej ReV (276.967,- PLN)  i 

wyniosła 459.739,- PLN. 

 



 

22 
 

Wartość rynkowa  netto wartości niematerialnych i prawnych (znaki 

towarowe, domeny internetowe i oprogramowanie licencjonowane) 

należących do firmy:  

„BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości 

oszacowano ( w zaokrągleniu) na: 

Wwnip = 460.000,- PLN 

            słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych. 

 

Wartość dla wymuszonej sprzedaży, jest to wartość, która może być uzyskana ze 

sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej, w szczególności upadłego lub 

likwidowanego przedsiębiorstwa bądź jego części, przy założeniu, że sprzedaż ta 

następuje w ograniczonym czasie, a sprzedawca jest zmuszony do zbycia przez 

okoliczności. 

Wartość dla wymuszonej sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych  

należących do „BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości wynosi: 

Wws wnip = 460.000 x 0,75 = 345.000,- PLN 

 

Wartość likwidacyjna, jest to wartość, która może być uzyskana ze sprzedaży 

zorganizowanej całości gospodarczej, w szczególności upadłego lub 

likwidowanego przedsiębiorstwa bądź jego części, przy konieczności bezzwłocznej 

sprzedaży. 

Wartość likwidacyjna wartości niematerialnych i prawnych  należących do 

„BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości wynosi: 

Wlik wnip = 460.000 x 0,50 = 230.000,- PLN 
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Zastrzeżenia i uwagi 
 

• Oszacowana wartość rynkowa wartości niematerialnych i prawnych w postaci  

zarejestrowanych znaków towarowych i domen internetowych odpowiada 

jedynie celowi wyceny (sprzedaż), 

• Autor opracowania nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie nieprawidłowo 

przedstawioną do wyceny, względem stanu rzeczywistego, sytuację finansową, 

majątkową i wynik finansowy, który ma wpływ na szacowaną wartość rynkową 

znaków towarowych, 

• Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie lub 
uboczne straty, wydatki, szkody, zyski utracone, koszty utraconych korzyści, 
także w przypadku gdy właściciel i osoby zarządzające firmą posiadały 
informacje w tym zakresie, a nie udostępniły tych danych wykonawcy umowy 
dotyczącej jego wyceny, 

• Autor nie odpowiada za zmianę szacowanej wartości wynikającą z nie osiągnięcia 
przez przedsiębiorstwo podstawowych wielkości ekonomicznych, w 
szczególności: wysokości przychodów, poziomu zysku, wysokości zadłużenia, 
wysokości zaangażowanego kapitału własnego itp., zakładanych w 
przygotowanych przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem prognozach 
wykorzystanych w niniejszym opracowaniu.  

• Wnioski oraz określone wartości rynkowe są słuszne wyłącznie dla przedmiotu 

opracowania, nie mogą być wykorzystane przez innych rzeczoznawców do 

innego celu i w innym czasie, 

• Opracowanie bez zgody autora nie może być udostępniane, powielane ani 

publikowane w całości lub we fragmentach. 

 

 
 
      Sporządził:  

 
 

       mgr inż. Artur Jewdosiuk 
      Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP nr. 703 
      Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Białymstoku  
      Biegły Skarbowy KAS 
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