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List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 

Szanowni Państwo 

z przyjemnością przekazuję Państwu roczny raport finansowy Toya S.A. za rok 2019. Był on rekordowym rokiem 

dla Spółki, w którym przychody osiągnęły wartość prawie 357 mln zł, a zysk netto ponad 40 mln zł. Największy 

wpływ na osiągnięcie dobrych wyników finansowych miało przede wszystkim zwiększenie sprzedaży w kanale 

eksportowym, głównie w krajach bałtyckich, na rynku węgierskim, białoruskim i rosyjskim oraz zwiększenie marży 

na tych rynkach. Spółka dobrze wykorzystała sprzyjającą koniunkturę gospodarczą w Polsce,  powiększając swoją 

ofertę produktową oraz pozyskując nowych odbiorców. Efektem tego był wzrost sprzedaży o 19 mln zł w kanale 

hurtowym oraz wzrost o 6,5 mln zł tzn. o 40% w stosunku do roku ubiegłego w kanale sprzedaży pozostałej, do 

której spółka zalicza głównie sprzedaż e-commerce.  

Bardzo ważnym elementem przyjętej strategii rozwoju Spółki jest ciągły rozwój oferty asortymentowej, 

wprowadzanie do oferty nowych produktów w konkurencyjnych cenach. Dzięki długoletnim kontaktom z 

dostawcami, obecności na wielu międzynarodowych imprezach handlowych w różnych częściach świata, oferta 

Spółki dostosowana jest do szybko zmieniających się wymagań klientów, jest atrakcyjna z technologicznego 

punktu widzenia jak również wizualnie. Poszerzenie kilka lat temu gamy asortymentowej elektronarzędzi jak 

również wprowadzenie do oferty maszyn, sprzętu i wyposażenia dla szeroko pojętej gastronomii umożliwiło 

dotarcie do zupełnie nowych klientów, dotychczas nie związanych ze Spółką.   

Produkty sprzedawane przez Spółkę sprzedawane są pod 6 markami własnymi z których najbardziej 

rozpoznawalną i cenioną wśród klientów jest Yato. Wartość produktów sprzedawanych pod tą marką wyniosła 

w 2019 roku ponad 221 mln zł i wykazuje stałą tendencję wzrostową. Trend ten utrzyma się zapewne w przyszłych 

latach.  

Toya S.A. jest spółką dominującą szybko rozwijającej się grupy kapitałowej. W grudniu tego roku została 

zarejestrowana spółka Yato Tools (Jiaxing) ze 100% udziałem kapitałowym Toya S.A. Spółka ta 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 Spółki w 

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

minionych tygodniach może mieć jednak wpływ na działalność Spółki, może ograniczyć albo wręcz uniemożliwić 

jej intensywny rozwój. Ze względu na bardzo dynamiczne rozprzestrzenianie się pandemii, jej charakter oraz jej 

zróżnicowanie geograficzne, wpływ na wyniki finansowe jest jednak niemożliwy do oszacowania na dzień 

dzisiejszy.  

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

akcjonariuszom, klientom, dostawcom i pracownikom Spółki, 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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