
Szanowni Państwo, 

 

Przekazujemy na Państwa ręce sprawozdanie finansowe za 2021 rok, podsumowanie 

oraz komentarz dotyczący wyników, jak i najważniejszych wydarzeń w Spółce Rovita. 

Rok 2021 zapisze się w historii jako kolejny trudny rok. Zmiany, będące następstwem 

ogólnoświatowej pandemii Covid-19, w dalszym ciągu dotykają wielu obszarów 

życia społecznego i gospodarczego. W dalszym ciągu konsumenci, jak i podmioty 

gospodarcze dostosowują się do nowych ograniczeń i wyzwań. Firmy muszą mierzyć 

się z pandemicznymi wyzwaniami, aby zachować sprawność łańcuchów 

logistycznych i dostępność asortymentu, a konsumenci muszą zmieniać swoje 

preferencje zakupowe we wciąż zmieniających się realiach.  

Konsekwencje działań przeciwdziałających rozszerzaniu się pandemii, w tym 

zwłaszcza ogłaszanie kolejnych lockdownów, miały swoje bezpośrednie 

konsekwencje, które wszyscy odczuwaliśmy,  a skutki tych działań będą odczuwalne 

jeszcze przez długi czas. 

 

W minionym roku Spółka Rovita realizowała działalność związaną z organizowaniem 

obrotu artykułami spożywczymi. Staraliśmy się jak najlepiej wykorzystywać wiedzę i 

doświadczenie naszych pracowników. Cały czas staraliśmy się ugruntować mocną 

pozycję rynkową Spółki, a silna pozycja rynkowa oznacza mniejsze ograniczenia w 

pozyskiwaniu środków finansowych na obsługę obrotu handlowego. 

 

W związku z otrzymaniem niekorzystnej decyzji Małopolskiej Izby Skarbowej w 

Krakowie Spółka wniosła odwołanie do WSA (o czym Spółka informowała raportem 

bieżącym nr 1/2022) Spółka w dniu 30.11.2021 roku złożyła do Sądu wniosek o 

otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki. W dniu 28.01.2022 r, Sąd w ramach 

prowadzonego postępowania sanacyjnego, postanowieniem z dnia 24 stycznia 

2022 r. postanowił zabezpieczyć majątek Spółki poprzez ustanowienie 

Tymczasowego Nadzorcy Sądowego – Alerion spółka z o.o. 

 

W dniu 14.01.2022 roku Spółka złożyła do Sądu wniosek o otwarcie postępowania 

upadłościowego. Złożenie wniosku ma na celu dochowanie należytej staranności 

przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki podkreśla, że jego intencją jest przeprowadzenie 

postępowania naprawczego Spółki i kontynuowanie działalności. Złożenie ww. 

wniosku ma na celu ochronę praw i interesów Spółki, jak i wszystkich jego 

interesariuszy, w tym pracowników oraz akcjonariuszy oraz podyktowane jest 

wyłącznie z ostrożności, dla wypełnienia obowiązków nałożonych na członków 

Zarządu. 

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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