
Szanowni Państwo, 

 

Przekazujemy na Państwa ręce sprawozdanie finansowe za 2020 rok, podsumowanie 

oraz komentarz dotyczący samych wyników jak i najważniejszych wydarzeń w Rovita 

SA. 

Rok 2020 zapisze się w historii jako rok niezwykły. Zmiany, będące następstwem 

ogólnoświatowej pandemii Covid-19, dotknęły niemal wszystkich obszarów życia 

społecznego i gospodarczego. Do nowych realiów i ograniczeń dostosować się 

musiały zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak i konsumenci. 

Ci pierwsi mierzyć się musieli z zachowaniem wydajności i sprawności łańcuchów 

logistycznych i dostępności asortymentu w zmienionej rzeczywistości, konsumenci 

natomiast ze zmianą swoich preferencji zakupowych, wymuszonych nowymi 

realiami. 

Konsekwencje działań przeciwdziałających rozszerzaniu się pandemii, w tym 

zwłaszcza kolejnych lockdownów gospodarki miało zarówno swoje bezpośrednie 

konsekwencje, lecz z pewnością skutki tych działań będą odczuwalne jeszcze przez 

kilka najbliższych lat. 

W mijającym rokunie nastąpiły istotne dysproporcje w procesie stabilizacji podziału 

rynku pomiędzy podmioty działające w ramach nowoczesnych formatów 

działalności jak i formatów tradycyjnych.Udział podmiotów tradycyjnych 

ustabilizował się na poziomie blisko 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, charakterystyczne dla Polski, 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 -2,8%,wobec wzrostu +4,5% w 

roku wcześniejszym. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 6,2% wobec 5,2% 

w roku 2019 a ceny żywności i napojów bezalkoholowych w 2020 wzrosły o 4,7% rok 

do roku. Znacznie wzrosła inflacja, która w 2020 r wyniosła 3,4% wobec 2,3% w roku 

wcześniejszym. Czynnikiem istotnie wpływającym na koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej jest presja związana ze wzrostem wynagrodzeń. Dynamika płac w 

Polsce wyniosła 6,6% i utrzymywała się na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. 

W mijającym rokuRovitaSA realizowała działalność związaną z organizowaniem 

obrotu art. spożywczymi. Ten 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.W pełni potwierdzają to wyniki finansowe Rovita SA za 

2020. 

Rok 2021 będzie okresem trudnym, pełnym wyzwań, wymagającym elastycznego 

działania, sprawnego podejścia do unikania i szybkiego ograniczania ryzyka 

operacyjno-finansowego. Wpływ na gospodarkę i jej otoczenie działań podjętych w 

celu ograniczenia skutków Covid-19, 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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