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List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 

Szanowni Państwo, 

mam przyjemność przekazać Państwu roczny raport Grupy Kapitałowej Toya za rok 2019. Był to kolejny rok, w 

którym Grupa osiągnęła rekordowe wyniki finansowe w swojej historii - przychody w wysokości ponad 440 mln 

zł oraz zysk netto w wysokości prawie 45 mln zł.  

Największy wpływ na osiągnięcie dobrych wyników finansowych miało zwiększenie sprzedaży w kanale 

eksportowym, głównie w krajach bałtyckich, na rynkach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej. Sukces na tych 

rynkach jest tym większy, że wyniki te zostały osiągnięte przy zwiększeniu marży brutto o 2 pp. Grupa dobrze 

wykorzystała sprzyjającą koniunkturę gospodarczą na rynkach lokalnych,  powiększając swoją ofertę produktową 

oraz pozyskując nowych odbiorców. Efektem tego był wzrost sprzedaży we wszystkich pozostałych kanałach 

dystrybucyjnych.  

Duży wkład w dobre wyniki finansowe Grupy miały również spółki zależne. Chińska spółka zależna Yato Tools 

(Shanghai), w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła sprzedaż, przez co wzmocniła swoją pozycję w łańcuchu 

dostaw, zacieśniając swoje kontakty z lokalnymi dostawcami i optymalizując procesy operacyjne. Rozwój tej 

spółki wymaga kontynuacji tych działań w zakresie wzmacniania potencjału logistycznego i dalszego 

usprawniania procesów operacyjnych. Druga spółka zależna, zlokalizowana w Bukareszcie Toya Romania, była 

również wsparciem w rozwoju Grupy. Spółka ta działając na rynku lokalnym, poprawiła ubiegłoroczną sprzedaż, 

bardzo dobrze wykorzystując długoletnie relacje z klientami. Spółka stale rozwija się pozyskując nowych klientów 

oraz poszerzając swoją ofertę. Na przełomie 2019 oraz 2020 roku spółka ta powiększyła  znacznie powierzchnię 

magazynową co umożliwi jej już w niedalekim czasie zaoferowanie bogatszej oferty towarów i poszerzenie bazy 

klientów. 

Rok 2019 był również kamieniem milowym w powiększeniu Grupy. W grudniu tego roku została zarejestrowana 

spółka Yato Tools (Jiaxing) ze 100% udziałem kapitałowym Toya S.A. Spółka zlokalizowana jest na terenie strefy 

przemysłowej niedaleko Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej.  Yato Tools (Jiaxing) uzyskała dzierżawę 

gruntu w tej strefie i planuje wybudowanie magazynu co pozwoli na nowo zdefiniować łańcuch logistyczny w 

Grupie Kapitałowej.   

W minionym roku osiągnęliśmy sukces operacyjny i zbudowaliśmy solidne podstawy pod rozwój Grupy 

Kapitałowej w następnych latach. Rozwój pandemii COVID-19 w Polsce, Europie i innych regionach świata, 

obserwowany w minionych tygodniach może mieć jednak wpływ na działalność Grupy, może ograniczyć albo 

wręcz uniemożliwić jej intensywny rozwój. Ze względu na bardzo dynamiczne rozprzestrzenianie się pandemii, 

jej charakter oraz zróżnicowanie geograficzne spółek z Grupy, wpływ na wyniki finansowe jest jednak niemożliwy 

do oszacowania na dzień dzisiejszy.  

Osiągnęliśmy wspólnie sukces za który chciałbym, w imieniu Zarządu, podziękować wszystkim akcjonariuszom, 

klientom, dostawcom i pracownikom Grupy, bez których nie byłoby możliwe osiągnięcie tak dobrych rezultatów. 

Jestem przekonany, że Wasze dalsze wsparcie, jak również realizowana z sukcesem od kilku lat strategia rozwoju 

przyczynią się do osiągnięcia dobrych wyników również w 2020 roku. 
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