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I. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 

1. Sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów TenderHut S.A. 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
01.01.2021-31.03.2021 01.01.2020-31.03.2020 

PLN’000 PLN’000 

Działalność kontynuowana      

Przychody  3 093 4 249 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 768 4 183 

Zmiana stanu produktów - - 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 136 55 

Przychody pozostałe   189 12 

Koszty działalności operacyjnej 3 520 4 053 

Amortyzacja 76 76 

Zużycie materiałów i surowców 153 178 

Usługi obce 2 894 3 398 

Podatki i opłaty 3 3 

Wynagrodzenia 188 276 

Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 33 50 

Pozostałe  koszty  37 17 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 135 54 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (427) 196 

Przychody finansowe  3 004 3 

Koszty finansowe  29 21 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 547 178 

Podatek dochodowy (77) 39 

Zysk (strata) netto 2 625 139 

Inne całkowite dochody   - - 

Całkowite dochody ogółem 2 625 139 
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2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej TenderHut S.A. 

 

AKTYWA 
31.03.2021 31.12.2020 

PLN’000 PLN’000 

Aktywa trwałe   10 635 10 632 

Wartość firmy - - 

Wartości niematerialne 77 82 

Rzeczowe aktywa trwałe 155 162 

Prawo do użytkowania 856 921 

Nieruchomości inwestycyjne  - - 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 83 5 

Długoterminowe aktywa finansowe 9 463 9 463 

Pozostałe aktywa - - 

Aktywa obrotowe  8 419 6 181 

Zapasy  30 0 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 479 2 089 

Należności pozostałe 930 821 

Należność z tytułu podatku dochodowego 3 - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 71 106 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 271 3 006 

Pozostałe aktywa 636 160 

Aktywa razem 19 054 16 814 

 

PASYWA 
31.03.2021 31.12.2020 

PLN’000 PLN’000 

Kapitał własny  14 511 11 566 

Kapitał podstawowy 181 176 

Kapitał zapasowy  11 353 11 021 

Kapitał rezerwowy - 18 

Zyski zatrzymane 2 977 352 

- w tym zysk (strata) netto 2 625 993 

Razem kapitał własny  14 511 11 566 

Zobowiązanie długoterminowe  699 805 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - - 

Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 29 73 

Inne zobowiązania finansowe  670 732 

Zobowiązania krótkoterminowe  3 844 4 442 

Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 1 343 1 127 

Inne zobowiązania finansowe  244 255 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 571 1 914 

Zobowiązania pozostałe 626 902 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - 185 

Pozostałe rezerwy 60 60 

Pasywa razem 19 054 16 814 
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3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym TenderHut S.A. 

 

 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2021 
Kapitał  

podstawowy 
Kapitał zapasowy 

Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

Zyski zatrzymane 
Kapitał własny 

razem 

Stan na 1 stycznia 2021 roku 176 11 021 18 352 11 566 

Całkowite dochody: - - - 2 625 2 625 

Zysk/strata netto roku obrotowego - - - 2 625 2 625 

Transakcje z właścicielami: 5 332 (18) - 320 

Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - 

Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną wyemitowanych akcji - 316 - - 316 

Koszty emisji akcji - (1) - - (1) 

Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - 

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału podstawowego 5 17 (18) - 5 

Podział wyniku roku ubiegłego: - - - - - 

Stan na 31 marca 2021 roku 181 11 353 - 2 977 14 511 

 
 

 
 

 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2020 Kapitał  podstawowy Kapitał zapasowy 
Pozostałe kapitały 

rezerwowe 
Zyski zatrzymane Kapitał własny razem 

Stan na 1 stycznia 2020 roku 176 10 893 - (641) 10 427 

Całkowite dochody: - - - 139 139 

Zysk/strata netto roku obrotowego - - - 139 139 

Transakcje z właścicielami: - - - - - 

Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - 

Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną wyemitowanych akcji - - - - - 

Koszty emisji akcji - -       

Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - 

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału podstawowego - - - - - 

Podział wyniku roku ubiegłego: - - - - - 

Stan na 31 marca 2020 roku 176 10 893 - (502) 10 566 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2020 
Kapitał  

podstawowy 
Kapitał zapasowy 

Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

Zyski zatrzymane 
Kapitał własny 

razem 

Stan na 1 stycznia 2020 roku 176 10 893 - (641) 10 427 

Całkowite dochody: - - - 993 993 

Zysk/strata netto roku obrotowego - - - 993 993 

Transakcje z właścicielami: 0 128 18 - 146 

Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - 

Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną wyemitowanych akcji - 169 17 - 187 

Koszty emisji akcji - (42)    

Emisja akcji/wydanie udziałów - - 0 - 0 

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału podstawowego 0 - - - 0 

Podział wyniku roku ubiegłego: - - - - - 

Stan na 31 grudnia 2020 roku 176 11 021 18 352 11 566 
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4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych TenderHut S.A. 

 

 SPRAWOZDANIE Z  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
01.01.2021 - 31.03.2021 01.01.2020-31.03.2020 

PLN`000 PLN’000 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     

I. Zysk / strata brutto 2 547 178 

II. Korekty (800) (20) 

1.  Amortyzacja 76 76 

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 4 

3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - 

4. Zmiana stanu rezerw - 27 

5. zmiana stanu zapasów  (29) (26) 

6. Zmiana stanu należności 497 563 

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (876) (332) 

8. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dotacji - - 

9. Podatek dochodowy 77 (39) 

10. Wycena instrumentów pochodnych  - - 

11. Zmiana stanu pozostałych aktywów (554) (292) 

12. Inne korekty (1) - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 1 747 158 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ     

I. Wpływy 105 8 

1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych - - 

2. Zbycie udziałów - - 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 105 8 

- spłata udzielonych pożyczek 100 5 

- odsetki 5 3 

II. Wydatki 2 366 201 

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 1 - 

2. Inwestycje w nieruchomości  - - 

3. Udzielone pożyczki  2 365 95 

4. Zaliczki na ŚT w budowie  - - 

5. Nabycie aktywów finansowych (udziały) - 106 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (2 261) (193) 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ     

I. Wpływy 1 097 132 

1. Dopłaty do kapitału 321 - 

2. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 776 132 

3. Wpływy z tytuły faktoringu  - - 

4. Z aktywów finansowych, w tym: - - 

- spłata udzielonych pożyczek - - 

- odsetki - - 

II. Wydatki 618 7 

1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 600 - 

2. Odsetki 18 7 
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3. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego - - 

4. Zmniejszenie zobowiązań faktoringowych  - - 

5. Udzielone pożyczki - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 479 125 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (35) 89 

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM (35) 89 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 106 11 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 71 101 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 16 - 
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II. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego TenderHut S.A. za I kwartał 
2021 roku 

 

1. Informacje ogólne o Spółce 

 

Spółka TenderHut S.A. (Spółka) została zawiązana w dniu 24 marca 2010 roku w Białymstoku na czas nieokreślony. 

Siedziba Spółki mieści się w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 110. 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355489, w dniu 30 kwietnia 
2010 roku. 

Spółka posiada numer NIP 5423161397 oraz symbol REGON 200346301. 

Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o  statut. 

Na dzień 31 marca 2021 roku, skład organów zarządczych i nadzorujących Spółki był następujący: 

▪ Zarząd: 

Robert Sebastian Strzelecki   – Prezes Zarządu 

Thomas Jacob Birk    – Członek Zarządu 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie dokonano zmian w składzie Zarządu Spółki. 

▪ Rada Nadzorcza: 

Tomasz Paweł Krześniak    – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Agnieszka Mróz     – Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Strzelecki    – Członek Rady Nadzorczej 

Iwona Święcicka    – Członek Rady Nadzorczej. 

Magdalena Mazurek-Szkałuba  – Członek Rady Nadzorczej  

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

Podstawową działalnością Spółki są usługi informatyczne. 

 

2. Przyjęte zasady rachunkowości 

 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).  

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym 
sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe należy 
czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym TenderHut S.A. za 2020 rok. 
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2.1. Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza 

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym 
Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna"). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach PLN (chyba, że 
w nocie informacji dodatkowej wskazano inaczej). Polski nowy złoty (PLN) jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. 

 

2.2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 11 maja 2021 roku. 

 

2.3. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności 

Zarząd Spółki oświadcza, iż skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe TenderHut S.A. zostało sporządzone wedle 
najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. 
Sprawozdanie finansowe Spółki odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny. 

Prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności w zgodności z MSR 34 „Śródroczne sprawozdania 
finansowe” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej 
sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie 
przygotowywania kwartalnego sprawozdania finansowego. 

Podczas sporządzania Śródrocznego  sprawozdania finansowego przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i 
metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.  

 

2.4. Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów 

Spółka zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego skróconego śródrocznego 
sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. Oszacowanie wpływu zmian oaz nowych MSSF 
na przyszłe sprawozdanie finansowe Spółki zostało przedstawione w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w notach 
objaśniających do sprawozdania finansowego w pkt 3.7 Nowe i zmienione regulacje MSSF. 

 

2.5. Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego sprawozdania finansowego 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 marca 2021 roku i obejmuje okres 3 miesięcy. 

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano 
porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz 
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku 
do 31 marca 2020 roku. 
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2.6. Założenie kontynuacji działalności 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. 

 

3. Segmenty operacyjne 

Spółka prowadzi jednorodną działalność gospodarczą i z tego powodu rozpoznaje jeden segment sprawozdawczy. 
 

4. Informacje o Grupie Kapitałowej 

W skład grupy kapitałowej, dla której TenderHut S.A. jest jednostką dominującą, wchodziły następujące podmioty: 

Nazwa Główna działalność Kraj założenia 

% udziałów w kapitale 

Na dzień 
31 marca 2021 

Na dzień 
31 grudnia 2020 

SoftwareHut Sp. z o.o. usługi informatyczne Polska 100 100 

SoftwareHut LLC* usługi informatyczne USA 100 100 

SoftwareHut Nordic APS* usługi informatyczne Dania 100 100 

Nordic Tech House AB* usługi informatyczne Szwecja 45 45 

ProtectHut Sp. z o.o. usługi informatyczne Polska 100 100 

ExtraHut Sp. z o.o. usługi informatyczne Polska 100 100 

LegalHut Sp. z o.o. usługi prawne Polska 100 100 

Solution4Labs Sp. z o.o. usługi LIMS Polska 100 100 

SolutionForLabs Guangzhou Limited** usługi LIMS Chiny 100 100 

Holo4Med Sp. z o.o. usługi informatyczne, LIS Polska 100 100 

Grow Uperion S.A. usługi informatyczne Polska 90,9 90,9 

Zonifero S.A. usługi informatyczne Polska 100 100 

Holo4Labs Sp. z o.o. usługi informatyczne Polska 89,3 89,3 

NOACON Entwicklungsgesellschaft mbH usługi informatyczne Niemcy 33,3 33,3 

* bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest SoftwareHut Sp. z o.o. 

** bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest Solution4Labs Sp. z o.o. 

W pozostałych podmiotach udziały posiada bezpośrednio TenderHut S.A. 

 

5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, 

przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej TenderHut, inwestycji długoterminowych, podziału, 

restrukturyzacji i zaniechania działalności 

 

W pierwszym kwartale 2021 r. nie wystąpiły takie zdarzenia. 
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6. Kapitał akcyjny 

Struktura kapitału akcyjnego 

Wyszczególnienie 31.12.2020 

emisja akcji serii A1 750 000 

emisja akcji serii B1 1 010 509 

emisja akcji serii C1 3 342 

emisja akcji serii C2 47 526 

RAZEM: 1 811 377 

 

Dnia 29 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło między innymi uchwały o emisji akcji serii C1 w  
ilości 3.342  szt. i C2 w ilości 47.526 szt. Emisja została zarejestrowana w dniu 4 lutego 2021 r. 

 

Struktura własności kapitału akcyjnego na dzień 31 marca 2021 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba akcji 

Udział w kapitale 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów (szt) 

Thomas i Martin Birk* 750 000 41,40% 41,40% 

Robert Strzelecki 742 012 40,96% 40,96% 

Mateusz Andrzejewski 110 000 6,07% 6,07% 

Thomas Birk 11 288 0,62% 0,62% 

Martin Birk** 6 876 0,38% 0,38% 

Pozostali 191 201 10,56% 10,56% 

RAZEM: 1 811 377 100,00% 100,00% 

* akcje, które należały do Waldemara Birka zmarłego w 2018 roku, dziedziczone przez Thomasa Birka i Martina Birka; do dnia sporządzenia 

niniejszego sprawozdania nie zostało ukończone postępowanie spadkowe 

** zmarł w 2020 roku, a do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zostało ukończone postępowanie spadkowe 

 

7. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

 

W pierwszym kwartale 2021 roku w Spółce nie była wypłacana ani zadeklarowana do wypłaty dywidenda. 

 

8. Informacje o podmiotach powiązanych 

 

W raportowanym okresie spółki z Grupy kapitałowej TenderHut S.A. nie zawarły istotnych transakcji z podmiotami 
powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe. Wszystkie transakcje tego rodzaju w tym okresie miały charakter biznesowy,  
a ich warunki i charakter wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki wchodzące w skład Grupy 
kapitałowej TenderHut S.A. Wartość transakcji sprzedaży pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo w okresie 3 
miesięcy zakończonych 31.03.2021 r. wyniosła 6.266 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedzającego tj. w okresie 3 
miesięcy zakończonych 31.03.2020 r. wartość przychodów ze sprzedaży pomiędzy podmiotami powiązanymi wyniosła 7.428 
tys. zł. 

 

9. Komentarz objaśniający, dotyczący sezonowości lub cykliczności działalności  

 
W działalności TenderHut nie występuje sezonowość, ani cykliczność działalności. 
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10. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, zysk netto lub przepływy pieniężne, 

które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość 

 

W pierwszym kwartale 2021 roku w Spółce nie wystąpiły żadne istotne nietypowe pozycje. 

 

11. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach 

śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane 

w poprzednich latach obrotowych 

 

Wartości szacunkowe  31.03.2021 31.12.2020 zmiana  zmiana % 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83 5 77 1491% 

*31.12.2020 = 100%         

 

12. Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania oraz odwróceniu 

takiego odpisu 

 
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie nie wystąpiły. 
 

13. Sprawy sądowe 

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie toczyły się żadne istotne postępowania przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 
 

14. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 373/2021 w sprawie 
wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B1 i C1. W dniu 20 
kwietnia 2021 r. odbył się debiut Spółki TenderHut S.A. na rynku NewConnect.  

W dniu 16 kwietnia 2020 r. podpisane zostały przez spółki z Grupy TenderHut cztery umowy o kredyt obrotowy na łączną 

kwotę 8,0 mln zł (w tym 2,0 mln zł dla spółki TenderHut S.A.) zastępujące obowiązujące do tego momentu umowy kredytowe. 

 

15. Informacja o instrumentach finansowych 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmiany celu bądź wykorzystania aktywów finansowych, a tym 
samym nie wprowadzono zmian w ich klasyfikacji. 

 

  



TenderHut S.A. 
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku 

Strona 15 z 16 

 

16. Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów 

finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w 

wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym 

 
Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności nie miała istotnego wpływu na wartość godziwą 
aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki. 
 

17. Wartości niematerialne 

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE WG GRUP 
RODZAJOWYCH 

Koszty 
zakończonych prac 

rozwojowych 

Inne wartości 
niematerialne 

Wartości niematerialne 
razem 

Wartość brutto na początek okresu  65 104 170 

  zwiększenia 1 - 1 

     nabycie  1 - 1 

Wartość brutto na koniec okresu 66 104 170 

Skumulowane umorzenie na początek okresu - 88 88 

  zwiększenia - 5 5 

     amortyzacja okresu bieżącego  5 5 

Skumulowane umorzenie na koniec okresu - 93 93 

Wartość netto wartości niematerialnych na koniec 
okresu 

66 11 77 

 

18. Informacja o nabyciu i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE budynki, lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 

wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

RAZEM 
WG GRUP RODZAJOWYCH 

Wartość brutto na początek okresu  163 45 -  5 212 

Wartość brutto na koniec okresu 163 45 -  5 212 

Skumulowane umorzenie na początek 
okresu 

16 31 -  3 51 

  zwiększenia 4 2 -  0 6 

     amortyzacja okresu bieżącego 4 2 -  0 6 

Skumulowane umorzenie na koniec 
okresu 

20 33 -  3 57 

Wartość netto na koniec okresu 142 11 -  2 155 

 

19. Informacja o poczynionych zobowiązaniach na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące zakupu rzeczowych aktywów 
trwałych mające charakter istotnego zobowiązania. 
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20. Informacja o korektach  błędów poprzednich okresów 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem korekty błędów nie wystąpiły. 

 

21. Kredyty i pożyczki  

 

Na mocy umów zawartych z ING Bank Śląski S.A. w dniu 22 kwietnia 2020 r. Grupa Kapitałowa TenderHut posiadała dostęp 
do kredytów obrotowych umożliwiających zaciągnięcie długu do łącznej maksymalnej wysokości 5.300 tys. zł (w tym: 1.500 
tys. zł dla TenderHut S.A., 3.000 tys. zł dla SoftwareHut Sp. z o.o. oraz 800 tys. zł dla Solutions4Labs Sp. z o.o.). Oprocentowanie 
kredytów oparte jest o zmienną stawkę WIBOR. Zabezpieczenie kredytu stanowią weksle własne spółek kredytobiorców oraz 
gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Na dzień 31.03.2021 r. wysokość wykorzystanych kredytów obrotowych TenderHut wynosiła 1.197 tys. zł. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie nastąpiło naruszenie istotnych postanowień umów kredytu lub pożyczek których 
stroną jest Spółka. 

 

22. Zobowiązania warunkowe 

 

Poza zabezpieczeniami kredytu opisanymi w nocie Kredyty i pożyczki nie występują żadne inne istotne zobowiązania 
warunkowe. 

 

23. Informacje o rozwiązaniu rezerw na koszty restrukturyzacji 

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły takie wydarzenia. 

 

Zdaniem Zarządu Spółki wszystkie istotne informacje objaśniające dotyczące Spółki zostały przedstawione w wybranych 
informacjach objaśniających i informacji dodatkowej do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego TenderHut S.A. 
za I kwartał 2021 roku. 


