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Bardzo dobre wyniki Grupy Orbis w pierwszym półrocz u 2015 

Sukces Orbisu - wykorzystał wiedz ę, doświadczenie  
i sprzyjaj ące warunki rynkowe 

 

� Sprzeda ż netto osi ągnęła prawie 600 mln zł – wzrost o  10,8%* r/r. 
 

� Frekwencja wy ższa o 7.0 p.p. i RevPAR o 11,8% .   
 

� EBITDA na poziomie ponad 143 mln zł tj. 23,2% ponad poziom z ub.r.   
 

� Zakończenie transakcji nabycia  38 hoteli  w Europie Wschodniej, z ponad 7 tys. pokoi. 
 

� Wiarygodno ść spółki potwierdzona sukcesem emisji obligacji.  
 

� Prognoza   EBITDA  2015 r. w przedziale 310 - 320 mln zł . 

 

„Najbardziej znaczącym wydarzeniem pierwszego półrocza było zakończenie transakcji 
przejęcia od AccorHotels spółek w Europie Wschodniej w styczniu 2015 r., w wyniku którego 
sieć Grupy Orbis powiększyła się o 38 działających hoteli. W związku z tym znacznie 
rozszerzyliśmy zakres naszej działalności i wzmocniliśmy pozycję lidera branży hotelarskiej w 
regionie Europy Wschodniej. W pierwszej połowie 2015 roku nasze doświadczeniee i wiedza 
oraz konsekwencja w realizacji strategii w połączeniu z korzystną sytuacją makroekonomiczną, 
przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i finansowych Grupy Orbis. Ich 
osiągnięcie nie byłoby możliwe bez kolejnych istotnych zmian podnoszących standard naszych 
hoteli, wdrażania innowacyjnych koncepcji usług, które poprawiają komfort pobytu gości w 
naszych hotelach.” – powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis SA. 

Wyniki operacyjne i finansowe 

Powiększona Grupa Orbis w pełni wykorzystała sprzyjające warunki rynkowe wynikające z 
pozytywnej koniunktury gospodarczej w regionie oraz ze wzrostu popytu na usługi hotelowe 
zarówno ze strony klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Znalazło to potwierdzenie w 
bardzo dobrych wynikach operacyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. Przychód na jeden 
dostępny pokój (RevPAR) wyniósł 140,7 zł i był o 11,8% wyższy w porównaniu do danych za 
pierwsze półrocze 2014 r. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu wskaźnika frekwencji o 7,0 
p.p., w porównaniu do ubiegłego roku. Poprawę wyników operacyjnych odnotowano we 
wszystkich segmentach geograficznych. Dzięki zwiększonym przychodom z gastronomii, Grupa 
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osiągnięła wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto na poziomie 591,6 mln zł 
(wzrost o 10,8% r/r). Wskaźnik EBITDA wyniósł 143,1 mln zł, co oznacza wzrost o 23,2% r/r, a 
zysk przed opodatkowaniem był wyższy o 34,7% (na poziomie 68,4 mln zł w porównaniu do 
wyników w analogicznym okresie roku 2014). W rezultacie zysk netto spółki wyniósł 53,3 mln zł.  
 

Celem Orbisu - doskonało ść operacyjna hoteli 

W pierwszym półroczu 2015 r. zakończono prace remontowe w wybranych hotelach Grupy. W drugim 
kwartale 2015 r. hotele Mercure Gdynia Centrum i Mercure Gdańsk Posejdon zostały ponownie otwarte 
dla gości hotelowych po modernizacji i zmianie marki, podobnie jak Orbis Magura w Bielsku-Białej, który 
od lipca 2015 r. nosi nazwę ibis Styles. Ostatni hotel działający pod marką Orbis (300 pokojowy 
Orbis Wrocław) przechodzi aktualnie remont i proces zmiany marki, w następstwie czego przekształci się 
w kompleks 2 hoteli - Novotel i ibis. Poza zmianami podnoszącymi standard hoteli, Orbis koncentrował się 
również na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tj. nowe mobilne aplikacje, ułatwiające rezerwację usług i 
organizację pobytu gości. 

 

Warto ść dla akcjonariuszy 

Wzmocnienie pozycji Grupy Orbis w Europie Wschodniej, dobre wyniki finansowe, przejrzysta 
komunikacja i polityka wypłaty dywidendy przyczyniły się do znacznego wzrostu wartości rynkowej spółki 
Orbis S.A. W pierwszej połowie roku cena akcji na GPW wzrosła o 22,1%.  

Wynik zakończonej w czerwcu 2015 r. emisji obligacji korporacyjnych o wartości 300 mln zł potwierdził 
wiarygodność spółki oraz korzystne perspektywy jej rozwoju. Odpowiedź na ofertę znacznie przekroczyła 
wielkość emisji, plasując marżę poniżej 100 punktów bazowych. Dzięki emisji obligacji Orbis dokonał 
wcześniejszej spłaty 300 mln zł z łącznej kwoty 480 mln zł kredytu zaciągniętego na zakup hoteli w 
Europie Wschodniej od AccorHotels i zdywersyfikował długoterminowe zadłużenie. 

 

Dalsze plany  

Celem spółki jest umocnienie pozycji lidera na rynku Europy Wschodniej. Do końca roku 2017 Grupa 
Orbis rozwinie swoją sieć o co najmniej 13 hoteli, które są aktualnie w budowie. Zgodnie z założeniami 
realizowanej strategii zarządzania aktywami i rozwoju, większość z nich (11) będzie działała na podstawie 
umów franczyzy lub o zarządzanie. 

Orbis jest jedynym licencjodawcą wszystkich marek hotelowych AccorHotels w krajach regionu i zamierza 
nadal monitorować możliwości ekspansji. W celu zwiększania rentowności, planuje również realizować 
sukcesywny wykup wybranych hoteli, które aktualnie dzierżawi. 

 „W nadchodzących kwartałach spodziewamy się utrzymania pozytywnych warunków wspomagających 
dalszy rozwój branży hotelarskiej, co sprzyjać będzie Orbisowi na drodze do dalszego wzrostu. Nie 
dostrzegamy żadnych sygnałów spowolnienia gospodarczego w regionie, wręcz przeciwnie, państwa 
Europy Wschodniej odnotowują największą dynamikę wzrostu w Europie. W związku z powyższym, 
przyspieszamy publikację naszej prognozy EBITDA dla całego 2015 r. w przedziale 310-320 mln zł. 
Wierzymy, że jest to odpowiedź na oczekiwania rynku i potwierdzenie przejrzystości naszej polityki 
informacyjnej. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze strategiczne cele będą równie skutecznie osiągane 
w najbliższych latach.” – dodał Gilles Clavie. 

Wyniki finansowe i operacyjne Grupy Orbis 
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  1H 2015 1H 2014 1H 2014 
pro forma 

Zmiana  
1H 15/1H 14  

pro forma 

Przychody ze sprzedaży (PLN m) 591.6 326.8 533.9 10,8% 

EBITDAR (PLN m) 193.1 88.4 165.0 17,0% 

EBITDA operacyjna (PLN m) 143.1 86.1 116.1 23,2% 
Frekwencja  65,5% 56,1% 58,5% 7,0 pp 

Średnia cena  (PLN) 215,0 209,1 215,1 0,0% 

Przychód na 1 dostępny pokój (RevPAR) PLN 140,7 117,3 125,8 11,8% 
 

*pro forma – dane obejmujące wyniki przejętych hoteli w Europie Wschodniej, tak jakby podlegały konsolidacji od 1 stycznia 2014 

Kontakt: 

Biuro Prasowe Orbis SA 

Katarzyna Gronek, tel. +48 22 829 38 03, katarzyna.gronek@accor.com 
 
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej 
oferująca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek 
AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, 
Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, 
Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, 
Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie 

marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych 

po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.  

 
Strategicznym inwestorem Orbisu jest AccorHotels, wiodący na świecie operator hotelowy. 

 

O ACCORHOTELS  

AccorHotels to grupa hotelowa, którą jednoczy pasja i zamiłowanie do hotelarstwa oraz 
wspólne zobowiązanie do serdecznego witania wszystkich Gości.  
Każdego dnia ponad 180 000 pracowników w 3 700 hotelach AccorHotels troszczy się o 
tysiące gości w 92 krajach.  
AccorHotels jest wiodącym operatorem hotelowym na świecie. Grupa oferuje swoim 
klientom, partnerom oraz pracownikom: 
- doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), jak i właściciela hoteli i 
inwestora (HotelInvest); 
- szerokie portfolio marek hotelowych o międzynarodowej renomie, gwarantujących pełną 
ofertę - od luksusowych hoteli (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel), przez 
hotele średniej kategorii (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio), aż po 
hotele ekonomiczne (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access and hotelF1); 
- potężny rynkowy program lojalnościowy Le Club AccorHotels;  
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- zobowiązania korporacyjne i solidarnościowe realizowane przez prawie pół wieku w ramach 
programu zrównoważonego rozwoju PLANET 21.  
 
Akcje Accor SA są notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz 
na rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY)  
 
Informacje o Accor:                    Rezerwuj pokój w hotelu:  
www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com www.accorhotels.com 
 

 
 

  

 

 

    


