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Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w 

związku z przygotowaniem danych finansowych do raportu za III kwartał 2021 r. powziął informację, 

że wstępny skonsolidowany wynik finansowy netto grupy kapitałowej Emitenta za ten okres wykazuje 

zysk w wysokości 13.031 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2020 Emitent wykazał 

stratę w kwocie 4.423 tys. zł, natomiast w III kwartale 2019 roku Emitent wykazał zysk w kwocie 6.008 

tys. zł. Tym samym wynik netto w III kwartale 2021 roku jest wyższy od wyniku III kwartału roku 2019 

o 117 %.   

Również narastająco, za trzy kwartały, skonsolidowany zysk netto w roku 2021 jest wyższy od 

skonsolidowanego zysku netto za ten okres w roku 2019 – o 218 % - i wyniósł 20.231 tys. zł w 

porównaniu do 6.368 tys. zł. w roku 2019 i straty w wysokości 30.227 tys. zł w roku 2020.  

Na uzyskanie znacznie lepszego wyniku finansowego w III kwartale roku 2021 r. w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego  największy wpływ miały czynniki związane ze wzrostem 

przychodów i marży, a także stabilizacją kursu rubla, o których Emitent informował również w raporcie 

bieżącym ESPI nr 47/2021 z dnia 26/08/2021 r., a które dotyczą całego raportowanego okresu 

również w ujęciu narastającym. 

Z kolei na lepszy wynik finansowy w III kwartale 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 

2019 wpływ miało przede wszystkim znaczne ograniczenie poziomu kosztów – o 21 %, pomimo 

zmniejszonego o 16 % poziomu przychodów. Redukcja kosztów była wynikiem w głównej mierze: 

1. uzyskania efektów prowadzonej przez Zarząd Emitenta i zarządy spółek zależnych 

optymalizacji kosztów prowadzenia sklepów własnych poprzez zamykanie najmniej 

rentownych punktów sprzedaży, w szczególności w centrach handlowych. 

2. dalsze zwiększanie udziału procentowego sprzedaży internetowej w strukturze sprzedaży 

Grupy w Polsce (za III kwartały 2021 r. udział ten 30%), które wpływa na zmniejszenie 

ogólnego kosztu sprzedaży. 

W III kwartale 2021 roku Emitent odnotował również znacznie lepsze wyniki jednostkowe: przy 

przychodach na poziomie 79 096 tys. zł w porównaniu z 74 368 tys. zł w tym samym okresie roku 

2020 i 71 235 tys. zł w roku 2019, zysk netto wyniósł odpowiednio 8 734 tys. zł w porównaniu z 1 683 

tys. zł w roku 2020 i 3 235 tys. zł w roku 2019.   

Natomiast narastająco, po trzech kwartałach roku 2021 jednostkowy zysk netto Emitenta wynosi 

19 252 tys. zł, w porównaniu ze stratą w wysokości 7 155 tys. zł po trzech kwartałach roku 2020 i 

zyskiem w wysokości 11 301 tys. zł w roku 2019.  

Wpływ na wynik jednostkowy w aktualnym okresie sprawozdawczym miało przede wszystkim wzrost 

przychodów i wzrost marży brutto. 



Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze skalę zmiany 

skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy kapitałowej Emitenta, wykraczającą poza standardowy 

poziom jego zmienności.  
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