






































































    

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
  

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 08.11.2022 godz. 17:02:02
Numer KRS: 0000997445 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 19.10.2022

Ostatni wpis Numer wpisu 2 Data dokonania wpisu 19.10.2022

Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/42194/22/772/NIP

Oznaczenie sądu ------

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 387066230, NIP: 5213907695

3.Firma, pod którą spółka działa KARMNIK SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

2.Adres ul.  WIŚNIOWA, nr 11, lok. 1, miejsc. WARSZAWA, kod 02-563, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej ------

4.Adres strony internetowej HTTPS://KARMNIK.ORG

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1 26.08.2022, PIOTR ŻYWIEC ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZ JOANNY KURAN Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. BIAŁEJ 3 LOKAL 17, REP. A NR 618/2022.

Rubryka 5
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1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste
określonym akcjonariuszom lub tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku
spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału
w zysku?

NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE

2.Opis sposobu powstania spółki oraz
informacja o uchwale

26.08.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA, W TRYBIE ART. 551 PAR. 1 KSH,
SPÓŁKI KARMNIK KATARZYNA KOLANOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA
26 SIERPNIA 2022 ROKU OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ PIOTRA ŻYWCA
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO NOTARIUSZ JOANNY KURAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W
WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 618/2022.

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie
na dokonanie koncentracji

------

Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka

1 1.Nazwa lub firma KARMNIK KATARZYNA KOLANOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA , SPÓŁKA JAWNA

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w
którym podmiot był zarejestrowany

POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze albo ewidencji 0000859946

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr
albo organu prowadzącego ewidencję

------

5.Numer REGON 387066230

6.Numer NIP 5213907695

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

1 6.Czy wspólnik posiada całość akcji
spółki?

NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego ------

3.Liczba akcji wszystkich emisji 100000

4.Wartość nominalna akcji 1,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100 000,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
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1.Określenie wartości akcji objętych za
aport

1 0,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji

1 1.Nazwa serii akcji SERIA A

2.Liczba akcji w danej serii 100000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji
uprzywilejowanych lub informacja, że
akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KOLANOWSKA 

2.Imiona KATARZYNA MARIA

3.Numer PESEL/REGON 72062300804

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KARPIŃSKA 

2.Imiona MAGDALENA RENATA

3.Numer PESEL/REGON 74020200885

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GAIK 

2.Imiona ANNA DANUTA
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3.Numer PESEL/REGON 65100101086

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko GRZELEWSKA 

2.Imiona KINGA MARIA

3.Numer PESEL 73051700748

2 1.Nazwisko MARYNIAK 

2.Imiona LECH ROMUALD

3.Numer PESEL 63051000610

3 1.Nazwisko MĄKOSA 

2.Imiona MAREK 

3.Numer PESEL 77040703770

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1 47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z
PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

2 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH

3 46, 39, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH

4 47, 29, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

5 56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

6 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK

7 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

8 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

9 47, 81, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
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Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za
który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów
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Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 08.11.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 986.1499.4.12

KARMNIK KATARZYNA KOLANOWSKA I 
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
02-563 WARSZAWA
UL. WIŚNIWA 11 LOK 1
NIP: 5213907695

18.10.2022
zł

18.10.2022
13 394,70

0,00

13 394,70

13 394,70

0,00

20 489,38

9 573,95

4 121,14

1 121,14

1 121,14

6 346,10

6 346,10

6 346,10

448,19

33 884,08

18.10.2022
-51 371,37

100 000,00

6 000,00

-86 840,10

-70 531,27

85 255,45

36 000,06

36 000,06

49 255,39

43 653,90

5 601,49

5 601,49

33 884,08

31.12.2021
27 124,89

2 770,89

24 354,00

24 354,00

0,00

41 346,54

19 975,20

11 745,52

11 355,52

11 355,52

9 417,49

9 417,49

9 417,49

208,33

68 471,43

31.12.2021
-26 840,10

60 000,00

0,00

-9 103,60

-77 736,50

95 311,53

93 000,03

93 000,03

2 311,50

0,00

2 311,50

2 311,50

68 471,43

Agata Alina 
Dobrzyńska-
Szabat

Elektronicznie podpisany 
przez Agata Alina 
Dobrzyńska-Szabat 
Data: 2022.11.07 20:19:19 
+01'00'



Wycena spółki Karmnik S.A.

1Poufne - wycena przygotowana przez 
analityka finansowego Marcina Zająca



Informacje podstawowe o spółce

• Pełna nazwa: Karmnik Spółka Akcyjna

• Numer KRS: 0000997445 

• Numer NIP: 5213907695

• Numer REGON: 387066230

• Adres: Wiśniowa 11/1, 02-563 Warszawa

• Adres www: karmnik.org

• Zarząd: 

• Katarzyna Kolanowska – Członek Zarządu

• Magda Karpińska – Członek Zarządu

• Anna Gaik – Członek Zarządu
2Poufne - wycena przygotowana przez 

analityka finansowego Marcina Zająca



Najważniejsze informacje o spółce

• Spółka powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 par. 1 KSH spółki 

Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie w 

spółkę akcyjną na podstawie uchwały nr 1 z dnia 26.08.2022 r. , Rep. A Nr 618/2022 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Karmnik Katarzyna Kolanowska i 

Wspólnicy spółka jawna objętej Aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę 

notarialnego notariusza Piotra Żywca, kancelaria notarialna w Warszawie, ul. Biała 3 

lokal 17,

• Właściciele Spółki:

• Katarzyna Kolanowska (42%)

• Magdalena Karpińska (42%)

• Anna Gaik (16%)
3Poufne - wycena przygotowana przez 

analityka finansowego Marcina Zająca



Najważniejsze informacje o spółce

Przedmiot działalności wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

2) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

3) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na 

straganach i targowiskach

4) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  

5) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

6) 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

7) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

8) 58.11.Z Wydawanie książek

4Poufne - wycena przygotowana przez 
analityka finansowego Marcina Zająca



Najważniejsze informacje o spółce

9) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

10) 63.12.Z Działalność portali internetowych

11) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

12) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

13) 74.90.Z Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

14) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

15) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

5Poufne - wycena przygotowana przez 
analityka finansowego Marcina Zająca



Doświadczenie founderek

Katarzyna Kolanowska – posiada wieloletnie doświadczenie pracy w korporacji (sektor: media, 

internet), m.in. jako dyrektor marketingu i sprzedaży oraz osoba zarządzająca spółkami 

portfelowymi z ramienia inwestora (nadzór właścicielski) z sektora HR-Tech, Mar-Tech, 

nieruchomości. Założycielka dwóch wydawnictw książkowych: Poradnia K (sprzedała udziały) i 

Wydawnictwo Nautica (prowadzi je obecnie) – to wiodące polskie wydawnictwo żeglarsko-

marynistyczne. Opracowała program szkoleniowy dla osób wkraczających na rynek pracy Job 

Challenger. Fundatorka Fundacji Węgrów-Miasto-Wieś promującej współpracę żywnościową 

miasta i wsi oraz Spółdzielni Socjalnej „Czarny Bez”, produkującej przetwory i dania gotowe. 

Realizowała projekty dla Fundacji Zeszytów Literackich, Fundacji Integracja, Fundacji Nadzieja 

dla Przyszłości. Zasiadała w radzie Fundacji Wspierania Bioróżnorodności HORB. W Karmniku 

odpowiada za sprawy prawne, finanse i księgowość.
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Doświadczenie founderek

Magdalena Karpińska – jako psycholożka z wykształcenia, zajmowała się badania społecznymi, 

ma wieloletnie doświadczenie pracy w korporacji medialnej, w sektorze internetu i marketingu. 

Traktuje marketing jako siłę napędową e-commerce, zaś skuteczność działań marketingowych 

dostrzega w udanym mariażu działań wizerunkowych i efektywnościowych. Prezes Fundacji 

Węgrów-Miasto-Wieś, interesują ją socjologiczne aspekty współzależności miasta i wsi oraz 

wszelkie ruchy związane z wytwarzaniem i obrotem lokalną żywnością. Współpracowała m.in. z 

Fundacją Zmiana i Fundacją Zeszytów Literackich. Zasiadała w radzie Fundacji Wspierania 

Bioróżnorodności HORB. W Karmniku odpowiada za sprzedaż, marketing i logistykę. 

7Poufne - wycena przygotowana przez 
analityka finansowego Marcina Zająca



Doświadczenie founderek

Anna Gaik – z wykształcenia historyczka, z zawodu redaktorka, z  zamiłowania wielbicielka 

kuchni, gotowania i jedzenia. Ma doświadczenie branżowe – od wielu lat zajmowała się 

tematyką żywności, jako dziennikarka, redaktorka tekstów prasowych i książek – jak i 

kierownicze – zarządzała zespołami ludzkimi jako redaktor naczelna i sekretarz redakcji. Ma 

szerokie kontakty z producentami żywności, wysokiej klasy wiedzę merytoryczną oraz wiedzę i 

umiejętności praktyczne – jest autorką wszystkich receptur realizowanych w Spółdzielni 

Socjalnej „Czarny Bez”, której jest Prezeską. Przykłada wielką wagę do jakości jedzenia, 

wyselekcjonowuje produkty świeże, zdrowe, praktycznie bez konserwantów, wytwarzane w 

sposób uczciwy i transparentny. Zwraca uwagę nie tylko na skład i etykietę, ale też oczywiście 

smak czy teksturę produktów, które stanowią o ich wysokiej jakości. W Karmniku odpowiada za 

ostateczny wybór oferty produktowej.

8Poufne - wycena przygotowana przez 
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Model biznesowy

• Karmnik został stworzony przez trzy founderki jako odpowiedź na potrzeby 

konsumentów, którzy chcą kupować żywność lokalną i sezonową. Dzięki 

platformie online producenci z Mazowsza mogą sprzedawać swoje produkty 

w duchu zerowaste, w ramach predefiniowanych zamówień, w krótkim 

łańcuchu dostaw.
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Model biznesowy – wyzwania rynkowe

Jednym z efektów pandemii są nowe trendy związane z żywnością i społeczną odpowiedzialnością za 

sposób, w jaki jedzenie powstaje i trafia na stół konsumenta. Ludzie są nastawieni na kontakt, na wiedzę o 

pochodzeniu żywności, o stanie gospodarstw, historii producentów – następuje „humanizacja” zakupów 

spożywczych. Zaczyna liczyć się jedzenie lokalne, zgodne z naturalnym kalendarzem rolniczym – czyli 

sezonowe. Dla kupujących ważna jest naturalność produktu, tradycyjne metody jego wytwarzania, 

ograniczenie do niezbędnego minimum stosowanej chemii i konserwantów – w opozycji do 

przemysłowych metod produkcji. Pojęcia takie, jak krótki łańcuch dostaw, niski ślad węglowy, czysta 

etykieta, czy bezstratne gospodarowanie żywnością zajmują ważne miejsce w dyskursie społecznym. Nie 

wspominając o ekologii, rozumianej jako możliwie najlepszy dla środowiska sposób wytwarzania, 

pakowania i dostarczania jedzenia. Wzrasta patriotyzm konsumencki, co w odniesieniu do żywności 

oznacza zainteresowanie zakupami od rolników i drobnych, rzemieślniczych wytwórców, a w konsekwencji 

ekonomicznie wzmacnianie polskich gospodarstw i małych producentów. Warto także zauważyć, że tylko 

16% żywności produkowanej na Mazowszu trafia do Warszawy.
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Model biznesowy – rozwiązanie

Platforma KARMNIK.ORG dostarcza do Warszawy smaczne, naturalne i zdrowe jedzenie prosto od rolników i 

niewielkich, lokalnych wytwórców głównie ze wschodniego Mazowsza i bliskiego Podlasia. Większość z ponad 40 

producentów, z którymi współpracujemy, nie była wcześniej obecna ze swoją dystrybucją w stolicy – było to dla 

nich ekonomicznie nieopłacalne. Za pośrednictwem platformy rolnicy i wytwórcy mogą teraz zwiększać sprzedaż i 

rozpoznawalność swoich produktów oraz marek – to dla nich bezpośrednia korzyść ekonomiczna. Z drugiej strony 

warszawiacy otrzymują dostęp do bazy sprawdzonych produktów i producentów, o świetnej jakości, ustalonym 

pochodzeniu i sposobie wytwarzania. Jedzenie, które oferujemy jest sezonowe – nie można znaleźć u nas zimą 

pomidorów - oraz lokalne – nie ma np. bananów, nawet najodpowiedzialniej hodowanych, gdyż wiele 

egzotycznych produktów można zastąpić ‘swojskimi’, np. cytrynę - pigwą. Nowe produkty są wprowadzane 

uważnie, sprawdzane i testowane.

Zamówienia realizowane są w modelu zero waste – zamawiane jest u producentów tylko to, co zamówią w 

sklepie klienci. Możliwa jest zarówno dostawa do domu, jak i odbiór zamówienia w jednym z kilku punktów w 

Warszawie. Zakupy pakowane są w torby papierowe, a na życzenie – ze skrzynek transportowych 

przepakowywane do toreb klienta. Odbierane są opakowania szklane i wytłoczki na jajka. 
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Model biznesowy – model działania

Dostarczamy lokalne, sezonowe, smaczne i zdrowe jedzenie do Warszawy, działając w duchu praktycznej 

ekologii i inspirując do zmian nawyków żywieniowych. W naszej ofercie są produkty, przetwory i dania 

sezonowe głównie ze wschodniego Mazowsza, bliskiego Podlasia i okolic, wysokiej jakości i o 

udokumentowanym pochodzeniu. Realizujemy zasady zero waste, niskiego śladu węglowego i krótkiego 

łańcucha dostaw. Rynek e-grocery, którego jesteśmy składową, to segment e-commerce, który ma bardzo 

dobre perspektywy rozwoju. Oprócz dostaw do klientów indywidualnych i B2B (sklepy) oferujemy również 

usługi cateringowe, bazujące na lokalnych produktach od naszych dostawców. 

Większość dań gotowych, przetwory, tarty, ciasta i cateringi powstają w kuchni utworzonej także przez nas 

Spółdzielni Socjalnej „Czarny Bez” w Węgrowie. 

Spółka zarejestrowana jest w Warszawie, a jej centrum operacyjne i magazyn znajdują się w Węgrowie, 80 

km na wschód od stolicy. To ułatwia operacje lokalne i zbiórkę produktów od producentów. 
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Model biznesowy – plan rozwoju

Dotychczas firma rozwijała się organicznie, niemal bez nakładów na marketing. Jej rozwój finansowany był 

ze środków własnych oraz pożyczki z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w wysokości 60 

tys., za którą kupiono samochód-chłodnię oraz napisano software analityczny. Spółka prowadzi sklep na 

platformie Shoplo w wersji premium, korzystając z licznych możliwości customizacji i gotowych rozwiązań 

w zakresie integracji, m.in. płatności, marketingu i logistyki. Dzięki temu, poza zbudowaniem 

zintegrowanej z Shoplo nakładki analitycznej, nie inwestuje w rozwój infrastruktury technologicznej, która 

leży poza zakresem jej kluczowych kompetencji. 

Plan rozwoju zakłada pozyskanie finansowania w ramach rundy crowdfundingu udziałowego, który jest dla 

founderek atrakcyjny ze względu na konsumencki i społecznościowy charakter projektu.  Pozyskanie środki 

zostaną przeznaczone na:
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Model biznesowy – Plan rozwoju c.d.

1/ Zwiększenie częstotliwości dostaw, zintensyfikowane działania marketingowe, aby powiększać grupę 

klientów oraz średnią wartość koszyka, a także dostosowanie zaplecza logistycznego. Rozbudowa logistyki 

oraz rozpoczęcie na większą skalę działań handlowych B2B,  możliwe dzięki budowie działu aktywnej 

sprzedaży, pozwoli stopniowo zwiększać liczbę klientów i sklepów, z którymi współpracuje Karmnik, a także 

zwiększy sprzedaż oferty kateringowej. Start intensywnych działań marketingowych zaplanowano na IQ23.

2/ Planowane jest również otwarcie w Warszawie stacjonarnych sklepików - Karmników, oferujących na co 

dzień pełną ofertę produktów Karmnika, które będą jednocześnie punktami odbioru zamówień 

internetowych. Sklepiki z szeroką ofertą produktową obecnych dostawców, wzbogacone będą o mini bistra 

z gotowymi daniami, opartymi na krótkim menu kasz i sosów. Start pierwszego stacjonarnego Karmnika 

zaplanowano na IIIQ23. 

W IQ2024 r. spółka planuje drugą rundę inwestycyjną i pozyskanie na dalszy rozwój 1 mln złotych. 
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Spójność z politykami światowymi i impactowy profil działań

Działalność spółki wpisuje się w przyjęte przez ONZ na lata 2015-2030 Cele Zrównoważonego Rozwoju, w 

zakresie:

• Cel 2 – w zakresie wspierania  bezpieczeństwa żywnościowego (promocja małych gospodarstw, rolnicza 

produkcja kobiet).

• Cel 12 – w zakresie wspierania bezstratnego gospodarowania żywnością (planowe zakupy 

przedpłacone), recycling opakowań, zmniejszanie otyłości poprzez sprzedaż naturalnej, 

niekonserwowanej i niskosłodzonej żywności.

• Nasze działania są także spójne z przyjętą w 2020 r. przez Unię Europejską strategią „Od pola do stołu”, 

zakładającą m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, podaż niedrogiej i pełnowartościowej 

żywności, propagowanie bardziej zrównoważonej konsumpcji żywności i zdrowego odżywiania, 

ograniczenie strat żywności i jej marnotrawienia. 

• Karmnik został zauważony i wyróżniony jako „startup pozytywnego wpływu” w tegorocznym raporcie 

Akademii Leona Koźmińskiego. 
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Uzasadnienie wyboru metody wyceny spółki Karmnik S.A.

• Wartość spółki Karmnik S.A. obliczona została metodą zdyskontowanych 

przepływów gotówkowych (ang. Discounted Cash Flow - DCF). 

• Zgodnie z tą metodą rzeczywistą wartość spółki określa jej zdolność do 

generowania w przyszłości wolnych przepływów dla akcjonariuszy. 

• Wielkość ta jest w sposób najdokładniejszy odzwierciedlona w bieżącej 

wartości przyszłych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa 

zdyskontowanych wielkością średniego ważonego kosztu jej kapitału

• W uznaniu wielu analityków metoda DCF w sposób najlepszy oddaje 

rzeczywistą wartość spółki. 
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Istota metody wyceny DCF

• Wartość Karmnik S.A. wynika z przyszłych dochodów (przepływów gotówkowych).

• Wartość Karmnik S.A. oblicza się jako sumę zdyskontowanych odpowiednią stopą 

dyskontową wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych.

• Wyliczenie wartości Karmnik S.A. metodą DCF bazuje na opracowanej długoterminowej 

prognozie finansowej określającej dochody Karmnik S.A. , a także ustaleniu przewidywanej 

wartości po okresie prognozy (wartość rezydualna). 

• W praktyce wycena jest sumą dwóch części: 
• zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie prognozy 

• wartości końcowej, tzw. rezydualnej. 

• Według metody DCF wartość Karmnik S.A. równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią 

stopą dyskontową generowanych przez spółkę przepływów pieniężnych, które po 

skumulowaniu i zsumowaniu, tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji 

właścicieli.
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Dane wykorzystane do wyceny metodą DCF

• W celu obliczenia wartości Karmnik S.A. metodą DCF wykorzystane zostały 

następujące informacje:
• Wyniki finansowe za rok 2021 oraz okres styczeń-wrzesień 2022

• Prognozy wyników finansowych do roku 2026 opracowane przez Zarząd Karmnik S.A. 

• W celu wyliczenia wartości metodą DCF zaprognozowano dodatkowo dwie 

zmienne: 
• prognozy przyszłych przepływów pieniężnych; 

• koszt kapitału (WACC) - używanego jako stopy dyskontowej.
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Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych

• W procesie wyceny wykorzystany został zbudowany model zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych dla Karmnik S.A. 

• Model ten składa się z kilku podstawowych modułów:

• moduł prognozujący rachunek wyników, 

• moduł prognozujący strukturę bilansu w okresie prognozy, 

• moduł prognozujący rachunek przepływów pieniężnych i FCF dla akcjonariuszy

• koszt kapitału – stopa dyskontowa dla wolnych przepływów pieniężnych. 

• Obliczenie wartości dla każdego z tych modułów wymagało w pierwszej 
kolejności dokładnej analizy wszystkich czynników wpływających na te 
wartości. 
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Charakterystyka wykonanych obliczeń (1)

• Po uwzględnieniu założeń dotyczących danych wejściowych i koniecznych 

weryfikacjach, wycena Karmnik S.A. przygotowana została według 

tradycyjnych zasad DCF: 
• 1. Ustalony został koszt kapitału 

• Koszt kapitału składa się z dwóch elementów składowych:

• Koszt kapitału zewnętrznego wykorzystywanego do finansowania działalności –

rzeczywisty koszt pozyskania kredytów. 

• Koszt kapitału własnego – określany za pomocą modeli wyceny. 

• Obliczony został całkowity koszt kapitału, który stanowi średnią ważoną kosztu 

kapitału własnego i zewnętrznego – WACC (ang. Weighted Average Cost of Capital). 
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Charakterystyka wykonanych obliczeń (2)

• 2. Obliczone zostały wolne przepływy pieniężne

(ang. free cash flow – FCF) 

• Wolne przepływy pieniężne obliczone zostały indywidualnie dla każdego roku analizy  

• Na wielkość FCF wpływ miały następujące wartości (dane historyczne i szacowane): 

przychody, zysk operacyjny, stopa podatku CIT, inwestycje, amortyzacja, zmiana 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto (definiowanego jako różnica między 

krótkoterminowym majątkiem obrotowym, a zobowiązaniami bieżącymi). 

• 3. Następnie dyskontowane zostały wolne przepływy pieniężne na moment wyceny

• Dyskontowanie wolnych przepływów pieniężnych polegało na określaniu bieżącej 

wartości przyszłych przepływów pieniężnych. 
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Wartość wolnych przepływów pieniężnych (FCF)

• Szacując wartość całkowitą Karmnik S.A. zastosowano metodologię 

opierającą się o tzw. wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flow – FCF).

• Wolne przepływy pieniężne obliczono w następujący sposób:
+   przychody ze sprzedaży

+   pozostałe wpływy pieniężne

- koszty działalności operacyjnej

pozostałe wydatki pieniężne

- podatek dochodowy od zysku brutto powiększonego o koszty finansowe

+   koszty nie pociągające za sobą przepływu pieniężnego (np. amortyzacja)

-/+   zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto

- nakłady inwestycyjne

=   FCF
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Składniki WACC - Stopa wolna od ryzyka

• Stopa wolna od ryzyka 

• Stopa wolna od ryzyka odzwierciedla trzy następujące komponenty:
• Stopa pożyczkowa: stopa zwrotu, która skłoniłaby inwestorów do pożyczenia środków 

finansowych i odłożenia konsumpcji na określony okres 

• Stopa inflacji: oczekiwana stop inflacji w okresie, w którym środki finansowe zostały 

pożyczone

• Ryzyko dojrzałości rynku: odzwierciedlenie stopnia ryzyka, że w okresie, w którym środki 

finansowe zostały pożyczone nastąpi ogólny wzrost lub spadek stóp procentowych na 

całym rynku

• Na potrzeby wyceny spółki wysokość stopy wolnej od ryzyka przyjęto na 

poziomie 7,25% (https://www.gov.pl/web/finanse/biezaca-oferta2)
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Składniki WACC - Premia za działalność gospodarczą

• Premia za działalność gospodarczą
• Inwestorzy w dowolnym momencie mają możliwość inwestycji w papiery 

wartościowe wolne od ryzyka (np. obligacje rządowe) lub inwestycje 
bardziej ryzykowne w akcje spółek prowadzących działalność 
gospodarczą. 

• Każda działalność gospodarcza prowadzona w warunkach wolnego rynku i 
konkurencji cechuje ryzyko, które inwestorzy ponoszą, o ile jest ono im 
rekompensowane odpowiednią premią w postaci lepszych stóp zwrotu. 

• Jeżeli inwestor nie chce ponosić specyficznego ryzyka charakterystycznego 
dla danej branży lub spółki może zdywersyfikować swoje ryzyko i 
zainwestować w portfel spółek w proporcjach identycznych jak skład 
rynku.

• W takim wypadku jego portfel będzie charakteryzował się zwrotem 
identycznym z rynkiem.
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Składniki WACC - Premia za działalność gospodarczą

• Wartość premii za działalność gospodarczą (z ang. ERP – Equity Risk Premium) 

ma zasadnicze znaczenie dla problematyki wyceny spółek i ich wartości.

• Najprostszą i najczęściej stosowaną metodą obliczeń wartości ryzyka 

rynkowego jest odczytanie jego wartości obliczonej ex post z publikowanych 

przez specjalistyczne wydawnictwa tabel (Ibbitson, Damodaran) 
• Dla rynków posiadających dane źródłowe o bardzo długiej historii w okresie 

powojennym wahała się od dwóch do kilkunastu procent. 

• Średnia wartość premii za działalność gospodarczą w USA wynosiła w XX wieku (okres 

od 1926 roku) około 6%.

• Wartość ryzyka rynkowego dla Polski przyjęto na poziomie 5,08% - źródło 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

25Poufne - wycena przygotowana przez 
analityka finansowego Marcina Zająca



Składniki WACC – Beta sektora

• Beta sektora – Beta mierzy i określa wrażliwość dochodów uzyskanych z danego papieru 

wartościowego w zależności od zmian całego rynku kapitałowego i zależne jest od sektora, w 

którym działa dana spółka 

• Ryzyko to przyjęto w postaci właściwego dla Spółki współczynnika ß na podstawie 

średniego współczynnika ß dla spółek giełdowych notowanych na rynkach 

wschodzących i działających w tej samej branży co Spółka wg A. Damodarana (uznany 

autorytet w dziedzinie wycen) 

• Na potrzeby wyceny Karmnik S.A. wysokość Beta sektorowego przyjęto na poziomie 

wskaźników dla sektora Handel detaliczny (spożywczy)na poziomie BETA = 0,3

źródło - https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

• Oznacza to zmniejszenie premii za działalność gospodarczą ERP do poziomu 1,52% 

=(5,08% x 0,3)
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Składniki WACC – Dyskonto z tytułu małej skali działalności

• Dla inwestorów inwestujących na rynkach lokalnych, w tym w szczególności na polskiej giełdzie 

papierów wartościowych, interesujące są wyniki podobnych badań dla spółek GPW. 

• Nie ulega wątpliwości, że GPW jest giełdą stosunkowo młodą, na której jest mało spółek o dużej 

płynności gwarantującej właściwą wycenę rynkową. 

• Również inwestorzy giełdowi nie zawsze, zwłaszcza w początkowych, burzliwych okresach giełdy, 

podejmowali decyzje inwestycyjne na podstawie wartości fundamentalnej spółek, lecz często na 

podstawie informacji o charakterze spekulacyjnym. 

• Wydaje się jednak, że wraz ze wzrostem udziału inwestorów instytucjonalnych oraz rozwojem giełdy, 

metody wyceny spółek na GPW będą zbliżały się do tych, które są stosowane na giełdach dojrzałych. 

• Na polskiej giełdzie pojawia się zjawisko wymagania premii za skalę działalności, ale dane nie są tak 

jednoznaczne, jak dla giełd dojrzałych. 

• Proces ten wymaga czasu i edukacji inwestorów, którzy z pewnością wymagać będą w nadchodzącej 

przyszłości od mniejszych, bardziej ryzykownych spółek wyższych stóp zwrotu.

• Na potrzeby wyceny Karmnik przyjęto wartość ryzyka na poziomie 11,4% ze względu na małą  płynność.
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Rachunek wyników
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RZiS [ ' 000 PLN ] 2021 I-IX 2022 2022 2023 2024 2025 2026
Przychody netto ze sprzedaży 270 174 293 1 215 5 952 9 964 11 514
Koszty sprzedaży 184 118 199 858 4 265 6 752 7 667

Marża na produktach 87 56 94 356 1 687 3 212 3 847
 Rentowność na produktach [%] 32,1% 32,1% 32,0% 29,3% 28,3% 32,2% 33,4%

Koszty Zarządzania, Sprzedaży & Marketingu 164 106 160 817 1 530 1 900 2 113
w tym Amortyzacja&Deprecjacja 12 11 15 18 57 67 67

Wynik na działalności operacyjnej -78 -50 -66 -461 157 1 311 1 733
 Rentowność [%] -29% -29% -22% -38% 3% 13% 15%

Przychody pozaoperacyjne 0 8 8 0 8 8 0
Koszty pozaoperacyjne 0 21 21 0 0 0 0

EBIT -78 -63 -79 -461 164 1 319 1 733
Przychody finansowe 0 0 0 0 0 0 0

Koszty finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Zysk brutto -78 -63 -79 -461 164 1 319 1 733

Podatek dochodowy 0 0 0 0 15 119 156
Zysk netto -78 -63 -79 -461 149 1 200 1 577

Rentowność  netto [%] -29% -36% -27% -38% 3% 12% 14%

EBIT -78 -63 -79 -461 164 1 319 1 733
Amortyzacja 0 0 0 0 0 0 0
Deprecjacja 12 11 15 18 57 67 67
EBITDA -66 -52 -64 -443 221 1 386 1 800

Rentowność EBITDA [%] -24,3% -30,0% -22,0% -36,5% 3,7% 13,9% 15,6%
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Bilans
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BILANS [ ' 000 PLN ] 2021 I-IX 2022 2022 2023 2024 2025 2026
WNiP, w tym 3 0 0 0 0 0 0
a) WNIP 3 3 3 3 3 3 3
c) amortyzacja 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Rzeczowe aktywa trwałe 24 13 10 112 136 69 2
a) Środki trwałe 37 37 37 157 237 237 237
b) deprecjacja -12 -23 -27 -44 -101 -168 -234

Aktywa Trwałe 27 13 10 112 136 69 2
Zapasy 20 24 9 43 171 257 370
Należności z tytułu dostaw i usług 11 2 8 10 181 276 302
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych itp. 0 0 11 50 123 172 186
Pozostałe należności 0 2 0 0 0 0 0
Środki pieniężne i ich ekwiwalent 9 3 10 3 875 2 042 3 486
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (R&D) 0 0 0 0 0 0 0

Aktywa Obrotowe 41 31 39 106 1 351 2 748 4 345

Aktywa 68 44 49 218 1 486 2 817 4 347
Kredyty i pożyczki (długoterminowe) 93 36 36 36 36 36 0
Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe) 0 47 47 47 47 47 0
Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług 2 5 12 99 130 184 199
Zobowiązania z tyt. Podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0 0 14 57 145 221 242
Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 0 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania Razem 95 88 109 239 358 488 441
Kapitały (podstawowy i zapasowy) 60 106 106 606 1 606 1 606 1 606
Zysk/(Strata) netto z lat ubiegłych -9 -87 -87 -166 -627 -477 723
Zysk/(Strata) netto -78 -63 -79 -461 149 1 200 1 577

Kapitały Własne -27 -44 -60 -21 1 129 2 329 3 906

Pasywa 68 44 49 218 1 486 2 817 4 347

Poufne - wycena przygotowana przez 
analityka finansowego Marcina Zająca



Prognoza wartość wolnych przepływów pieniężnych (FCF) dla lat 2022 - 2025
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Free Cash Flow [ ' 000 PLN ] 2023 F 2024 F 2025 F 2026 F
Przychody 1 215 5 959 9 972 11 514
(-) Koszt operacyjne 1 676 5 795 8 653 9 781
Zysk operacyjny EBIT -461 164 1 319 1 733
(+) Amortyzacja 18 57 67 67
EBITDA -443 221 1 386 1 800
(-) Podatek 0 15 119 156
ATOCF -443 206 1 267 1 644
(-) inwestycje w kapitał pracujący -56 254 100 118
(-) inwestycje w aktywa trwałe 120 80 0 0

FCF -507 -127 1 167 1 526

Poufne - wycena przygotowana przez 
analityka finansowego Marcina Zająca



Wycena wartości 100% Karmnik S.A. metodą DCF
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DCF [ ' 000 PLN ]
Na 

moment 
wyceny

2023 F 2024 F 2025 F 2026 F
Wartość 

rezydualn
a

WACC 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2%

FCFF -507 -127 1 167 1 526 1 526

RV - (wartość rezydualna) 4 745

PV(FCFF at WACC) - wartość bieżąca FCFF 549 1 233 1 757 1 155

PV(RV at WACC) - wartość bieżąca Wartości Rezydualnej 1 555 2 055 2 716 3 590

PV(FCFF+RV at WACC) - suma FCFF i RV 2 103 3 288 4 473 4 745

Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) 2 103

(+) (Gotówka / Papiery wartościowe) 10

(-) (Zadłużenie odsetkowe) 83

Wartość 100% przedsiębiorstwa bez zadłużenia (Equity Value) 2 031

Poufne - wycena przygotowana przez 
analityka finansowego Marcina Zająca



Wycena wartości 100% Karmnik S.A. metodą DCF

Wycena spółki Karmnik S.A. metodą zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych wynosi 2 031 tys. zł. 

32Poufne - wycena przygotowana przez 
analityka finansowego Marcina Zająca
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