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Informacja prasowa   

 

Wstępne szacunkowe przychody ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE za 
grudzień 2016 r.   
 
W IV kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży towarów wygenerowane przez Grupę Kapitałową 
MONNARI TRADE S.A. były na podobnym poziomie jak w okresie IV kwartału 2015 r. (wyższe o ok. 0,67 
%) i wyniosły 74,7 mln zł, zaś w odniesieniu do miesiąca grudnia 2016 roku były niższe od przychodów 
osiągniętych w grudniu 2015 roku, o 6,38 %.  W grudniu 2016 r. przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 
ok. 32,3 mln zł, w relacji do  osiągniętych 34,5 mln zł w grudniu 2015 r.  
 
W całym 2016 r. - Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży towarów w wysokości 228,2 mln zł, co 
stanowi wzrost o 8,72 % w relacji do roku 2015, w którym przychody zamknęły się kwotą 209,9  mln zł.    
 
Na spadek dynamiki sprzedaży obserwowany w IV kwartale 2016 r., według Zarządu MONNARI, złożyło 
się szereg czynników m.in. mniejsza odwiedzalność w centrach handlowych, większa oferta odzieży  
w różnych segmentach rynku oraz silna presja na obniżanie cen, zmniejszenie sprzedaży hurtowej, 
opóźnienia w logistyce, dłuższy okres dojrzewania nowo otwartych salonów, walka o rentowność marży 
brutto na sprzedaży.   
 
Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej w całym roku 2016 wzrosła o 4,3 tys. m2 tj. o 15,8 %, do 
poziomu 31,5 tys. m2 vs. 27,2 tys. m2 na koniec 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa MONNARI 
posiadała 163 salony, a na koniec 2015 r.- 149 salonów.   
 

W kolejnych okresach, Zarząd Spółki planuje kontynuować realizowaną strategie rozwoju w oparciu  
o markę MONNARI, skierowaną do kobiet +30 ceniących sobie elegancję połączoną z modowym 
smakiem, której kolekcje są sprzedawane na terenie Polski w salonach zlokalizowanych w centrach 
handlowych. W bieżącym roku, planowane jest zwiększenie powierzchni handlowej, w zależności od 
sytuacji rynkowej, od 5% do 10 % obecnie posiadanej powierzchni.  .  


