
Szanowni Państwo, 

Przekazujemy na Państwa ręce sprawozdanie finansowe Rovita SA za 2019 rok, 

komentarz dotyczący osiągniętych  wyników, jak i opis najważniejszych wydarzeń 

minionego roku.  

 

Rok 2019był okresem wskazującym na stabilizację podziału rynku pomiędzy 

podmioty działające w ramach nowoczesnych formatów działalności, jak i 

formatów tradycyjnych.Udział tych drugich ustabilizował się na poziomie ok 40% 

ogółu rynku. W opinii Spółki niewiele wskazuje, by ta proporcja w nadchodzących 

latach miała ulec zmianie. Z jednej strony wskazują na to czynniki demograficzne, z 

drugiej ugruntowanie się mechanizmów modernizacyjno-konsolidacyjnych, 

umożliwiających podmiotom działającym w segmencie tradycyjnym skuteczne 

konkurowanie z formatem nowoczesnym handlu. 

Rozwój gospodarczy mierzony wskaźnikiem PKB wyniósł 4,1%,dalszemu obniżeniu 

uległ wskaźnik bezrobocia a ceny żywności i napojów bezalkoholowych w 2019 

wzrosły o 4,9% rok do roku. Motorem napędowym gospodarki krajowej była 

konsumpcja gospodarstw domowych, której poziom w minionym roku utrzymał się 

na zbliżonym do 2018 roku poziomie. Impulsem wspierającym konsumpcję były 

niewątpliwie nastroje konsumenckie powiązane z rekordowo niską stopą bezrobocia 

oraz rozszerzeniem rządowych programów socjalnych. 

Rok 2019 był dla RovitaSA jednym z tych, które na trwale zapiszą się w historii Spółki. 

Rovitaograniczyła działalność handlowąi rozpoczęła świadczenie usług, stając się 

również organizatorem i operatorem obrotu art. spożywczymi. Ten zmodyfikowany 

model działalności pozwolił w pełni wykorzystać wiedzę i doświadczenie Spółki, a 

współpraca z podmiotem posiadającym ugruntowaną i silną pozycję rynkową, 

uniknąć ograniczeń w pozyskiwaniu środków finansowych na obsługę obrotu 

handlowego.Potwierdzają to wyniki finansowe Rovita SA za 2019 rok. 

Rok 2020 będzie okresem trudnym, pełnym wyzwań, wymagającym elastycznego 

działania, sprawnego podejścia do unikania i szybkiego ograniczania ryzyka 

operacyjno-finansowego. Epidemia Covid-19, a zwłaszcza jej wpływ na gospodarkę 

polską oraz jej otoczenie, zmiany w otoczeniu makroekonomicznym wymuszą 

kreatywne działania w celu dostosowania się do nowych warunków działalności. 

Rovita SA jest tego świadoma będąc jednocześnie przekonana, że podjęte działania 

pozwolą uniknąć zagrożeń i aktywnie korzystać z nowych możliwości.  

Chcemy podziękować wszystkim współpracującym z Grupą podmiotom, za wspólne 

działanie i okazane zaufanie. 

Dziękujemy również naszym Pracownikom, za ich cierpliwość, wysiłek i 

zaangażowanie. 

 

Z wyrazami szacunku 

Zarząd Rovita SA  
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