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Kontynuacja pozytywnego trendu w wynikach 

Dalszy rozwój portfolio grupy 

 

 Solidny wzrost wskaźnika EBITDA operacyjna o 5,9% do poziomu 40,4 mln zł 

 Rosnące wskaźniki operacyjne we wszystkich krajach regionu Europy Wschodniej  

(łączny wzrost RevPAR o +5,8% w ujęciu like-for-like) 

 Otwarcie 5 nowych hoteli (ponad 600 pokoi) w modelu asset light  

 Rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości 1,60 zł na akcję  

 AON Hewitt wyróżnia Orbis mianem „Najlepszego pracodawcy w Polsce”   

 

„Korzystając z dalszego wzrostu na rynku i stabilnego otoczenia makroekonomicznego 

w całym regionie Europy Wschodniej, Orbis w dalszym ciągu osiąga dobre wyniki. Mając 

na uwadze trudną sytuację na rynku pracy, która stanowi wyzwanie dla większości branż, 

w pierwszym kwartale 2018 r. skupiliśmy się na zwiększeniu przychodów ze sprzedaży 

i efektywnym zarządzaniu kosztami. Duże zaangażowanie naszych pracowników pozwoliło 

spółce osiągnąć przychody na poziomie 271,5 mln zł, co stanowiło wzrost o +2,1% 

w porównaniu do roku ubiegłego. Wskaźnik EBITDA operacyjna wyniósł 40,4 mln zł, o 5,9% 

więcej niż w roku poprzednim. - powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor 

Generalny Orbis SA.  

WYNIKI 

Wzrost wyników osiągniętych przez Grupę Orbis w pierwszym kwartale 2018 r. potwierdza 

wyższy o 5,8% wskaźnik RevPAR w ujęciu like-for-like, który wyniósł 136 zł. Podobnie, jak 

w ubiegłych kwartałach, do osiągnięcia tego poziomu przyczynił się wzrost średniej ceny 

za pokój (ARR), która osiągnęła wartość 222,7 zł w ujęciu like-for-like (wzrost o 3,8% w 1 kw. 

2018) oraz wzrost frekwencji o 1,2 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego. Rosnące wskaźniki 

operacyjne odnotowano we wszystkich krajach Europy Wschodniej, w których Orbis prowadzi 

działalność. 

 

PORTFOLIO 

W pierwszym kwartale 2018 r. Orbis aktywnie rozwijał sieć swoich hoteli. Na podstawie 

umów franczyzy lub zarządzania otworzyliśmy 5 nowych hoteli, powiększając sieć o ponad 



 

 

600 nowych pokoi w 4 krajach regionu (w Polsce, na Węgrzech, w Słowenii i Macedonii). 

Orbis podpisał też, w modelu asset light, 4 nowe umowy na hotele w Polsce, na Węgrzech, 

Litwie oraz w Bośni i Hercegowinie, dzięki którym sieć w niedalekiej przyszłości powiększy 

się o kolejne 556 pokoi. Niezależnie od rozwijania portfolio hoteli działających na podstawie 

umów franczyzy lub zarządzania, w drugiej połowie 2018 roku Orbis planuje oddanie 

dla naszych gości dwóch własnych hoteli, tzn. ibis Styles w Warszawie (178 pokoi) i ibis 

w Wilnie (164 pokoje). Trwają również prace przygotowawcze do nowej inwestycji 

hotelowej w centrum Krakowa, na działce nabytej przez Orbis w 1 kw. 2018 r. 

Korzystając z okresu poza sezonem Grupa skupiła się na pracach modernizacyjnych 

w wybranych hotelach, położonych w strategicznych lokalizacjach, takich jak Sofitel Warsaw 

Victoria, ibis Warszawa Centrum, Novotel & ibis Poznań Centrum, Mercure Budapest Korona 

oraz Mercure Budapest Buda. Łączna kwota nakładów przeznaczona na finansowanie 

wszystkich naszych przedsięwzięć inwestycyjnych w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 

40,7 mln zł. 

 

„Solidny wzrost operacyjny, zasoby finansowe oraz korzystne prognozy rynkowe umożliwiły 

Zarządowi zarekomendowanie Radzie Nadzorczej wypłaty dywidendy na poziomie 1,60 zł 

za akcję. Orbis jest firmą, która nieustannie się rozwija, by zapewnić akcjonariuszom zwrot 

z zainwestowanego kapitału, dbając o wzmocnienie trzech głównych filarów Grupy: 

pracowników (People), sieci hoteli (Portfolio) oraz osiąganych wyników (Performance). 

W 2018 roku, który zgodnie z oczekiwaniami ma przynieść kolejne znaczące wzrosty, 

zarówno gospodarek w regionie Europy Wschodniej, jak też rynków turystycznych 

w kluczowych dla naszej Grupy krajach, będziemy dążyć do zwiększania poziomu 

przychodów, jednocześnie rozsądnie zarządzając wydatkami.”- podsumował Gilles Clavie. 

 

Wyniki finansowe i operacyjne 

 

Grupa Hotelowa Orbis 1 kw. 2018 1 kw. 2017 zmiana 

Operacyjne       

Frekwencja w % 61,1% 59,9% 1,2 p.p. 

Średnia cena za pokój (ARR) bez VAT w zł 222,7 214,6 3,8% 

Przychód na 1 dostępny pokój (RevPAR) w zł 136,0 128,5 5,8% 

Finansowe m PLN       

Przychody netto ze sprzedaży 271,5 266,0 2,1% 

EBITDAR 53,7 56,9 -5,6% 

EBITDA operacyjna 40,4 38,1 5,9% 

Zysk przed opodatkowaniem -4,9 -12,2 59,4% 
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Grupa Hotelowa Orbis: 

 
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej oferująca ponad 20 500 pokoi 
w 127 hotelach, 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, MGallery by 
Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, adagio, ibis, ibis Styles i ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki 
gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 
1 gwiazdkowe.  
Od 1997 roku Orbis SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
  

Strategicznym inwestorem Orbisu jest  

 

O AccorHotels: 

 
AccorHotels jest wiodącą na świecie grupą hotelową działającą na rynku turystyki i usług lifestylowych,  która  
proponuje podróżującym innowacyjne rozwiązania cyfrowe. Grupa oferuje wyjątkowe doświadczenia z pobytu w 
ponad 4200 hotelach, kurortach, rezydencjach i 10 000 najwspanialszych prywatnych domach na całym świecie. 
AccorHotels  działa w 95 krajach korzystając ze swojego podwójnego doświadczenia inwestora i operatora hoteli, 
prowadząc działalność za pośrednictwem HotelServices i HotelInvest. Portfolio hoteli AccorHotels znajdują się  
luksusowe marki o międzynarodowej renomie, takie jak Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, 
onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman i Swissôtel, popularne marki hoteli kategorii średniej i marki butikowe 
takie jak 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter oraz adagio, jak i cenione marki hoteli ekonomicznych: 
JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget oraz regionalne marki Grand Mercure, The Sebel i hotelF1. AccorHotels 
oferuje innowacyjne kompleksowe usługi od chwili rozpoczęcia podróży aż do jej zakończenia, czemu służy 
niedawne przejęcie firmy John Paul - światowego lidera usług concierge. 
Dzięki niezrównanemu wachlarzowi marek i swojej bogatej, pięćdziesięcioletniej historii, AccorHotels wraz z 
międzynarodowym zespołem liczącym ponad 250 000 pracowników realizuje ważną, głęboko zakorzenioną w ich 
sercach misję – „by każdy gość czuł się mile widziany" (Feel Welcome). Goście cenią sobie możliwość 
uczestniczenia w jednym z najlepszych na świecie hotelowych programów lojalnościowych – Le Club AccorHotels.   
Grupa AccorHotels aktywnie działa wśród społeczności lokalnych i jest zaangażowana w realizację zadań z 
zakresu zrównoważonego rozwoju i zobowiązań solidarnościowych poprzez wdrażanie programu  PLANET 21, w 
ramach którego pracownicy, goście i partnerzy wspólnie przyczyniają się do osiągania zrównoważonego wzrostu. 
Akcje Accor SA są notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku pozagiełdowym 
w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY).   

 

Informacje i rezerwacja: accorhotels.group lub accorhotels.com 

Zapraszamy do polubienia nas i śledzenia w serwisach Twitter i Facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


