
Sprawozdanie Zarządu GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie  

z działalności firmy za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
sporządzone dnia 30.06.2022r 

 
 

GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA HOLDING Sp. z o.o. powstała w wyniku zawarcia umowy 
Spółki Moderna Holding Sp. z o. o. sporządzonej w dniu 02.06.2016 r., w formie elektronicznej.  
Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieograniczony. Siedziba jednostki zarejestrowano w 
Gdyni 81-391, przy ul. Świętojańskiej 45/30; obecnie siedziba Spółki znajduje się w Warszawie ul. 
Zajęcza 1a/U2; podstawowym przedmiotem działalności jest: 7010 Z  - działalność firm centralnych 
(head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. Postanowieniem Sądu Rejonowego 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819. 

 
Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez Zarząd 

i Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki. Działania te miały na 
celu pozyskanie odbiorców na oferowane przez Spółkę usługi. Spółka starała się przede wszystkim 
pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, by nazwa firmy i jej usługi były rozpoznawane w branży, w 
której Spółka obecnie działa. 

 
W okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku GRUPA KAPITAŁOWA MODERNA 

HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości  150.865.715,02 PLN, 
sumę bilansową 522.064.505,74 PLN, rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w wysokości  
19.843.587,74 PLN. 

 
 Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Moderna Holding jest dobra. Grupa nie posiada 

przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, jak również wobec 
Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.  

 
W 2022 roku Zarząd będzie kontynuował realizację trwających inwestycji, przygotowywał i 

wdrażał nowe inwestycje, realizował i rozwijał program rozwoju firmy oraz kontroli kosztów 
operacyjnych. 

 
Zarząd będzie dążył do osiągnięcia zwiększenia przychodów ze sprzedaży i zysku, osiągnięcia 

dobrych wskaźników ekonomicznych.  
 
W 2021 roku udało się wdrożyć mechanizmy oraz procedury   łagodzące wpływ pandemii na 

sytuację firmy. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ czynników mogących 
wpływać na kondycję firmy w 2022 roku i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie 
negatywne skutki dla jednostki. 

 
Zarząd rozumie swoją odpowiedzialność w zakresie oceny zdolności jednostki 

do kontynuowania działalności i oświadcza, że przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku 
finansowego przyjęto, że Grupa Kapitałowa Moderna Holding będzie kontynuowała w dającej się 
przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze 
stanem faktycznym. 

 
 
 
 
 
 
             ……………………………………………… 
      Prezes Zarządu Adam Małaczek 
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