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1 połowa 2012 r.: Najważniejsze wskaźniki
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Ujęcie „Like -for-like” 1 poł. 2011 1 poł. 2012 % zmiana

Przychody (mln PLN) 322,7 355,4 +10,1%

EBITDA (mln PLN) 87,1 109,6 +25,8%

Frekwencja (%) 50,7 50,8 +0,1 pp

Średnia cena za pokój (PLN) 226,1 261,9 +15,8%

Przychód na jeden dostępny pokój (PLN) 114,7 133,2 +16,1%



Nasze 3 strategiczne cele
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Koncentracja na 
hotelarstwie

Koncentracja na 
hotelarstwie

Rozwój zgodnie ze 
strategi ą asset light
Rozwój zgodnie ze 
strategi ą asset light

Zrównowa żony rozwój:
ECO & EGO

Zrównowa żony rozwój:
ECO & EGO

Strategia 
kreowania 
warto ści



Koncentracja na hotelarstwie – 1 połowa 2012 r. - kluczowe fakty

Zaprzestanie działalno ści w zakresie transportu autobusowego:

► sprzedaż PKS Gdańsk

► sprzedaż PKS Tarnobrzeg

Przygotowanie transakcji sprzeda ży 

krótkoterminowego wynajmu samochodów
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Koncentracja na 
hotelarstwie

Koncentracja na 
hotelarstwie

Sprzeda ż rent-a-car –

(krótkoterminowego wynajmu 

samochodów), b ędzie ostatnim 

krokiem do planowanego 

zakończenia działalno ści Orbis 

Transport …

”



Rozwój zgodnie ze 
strategi ą asset light
Rozwój zgodnie ze 
strategi ą asset light

Asset light – 1 połowa 2012 r. - kluczowe fakty

Otwarcie nowego hotelu na Litwie w oparciu o umow ę o zarządzanie

► ibis Kaunas Center (120 pokoi) – kwiecień 2012 r.

Dwie nowe umowy o zarzadzanie

► Mercure w Sosnowcu (120 pokoi) – 1 połowa 2013 r.

► ibis Styles w Sosnowcu (80 pokoi) – 1 polowa 2013 r.
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W najbli ższych miesi ącach 

możemy spodziewa ć się 

dalszego rozwoju poprzez 

franczyz ę i umowy o 

zarządzanie …

”

ibis Kaunas Center



Zrównowa żony rozwój : 
ECO & EGO

Zrównowa żony rozwój : 
ECO & EGO

Zrównoważony wzrost – 1 połowa 2012 r. - kluczowe fakty

Planeta 21 – nowy projekt w ramach zrównowa żonego rozwoju zaprezentowany przez 

Orbis w 1 połowie 2012 r.. Ten program składa si ę z 21 zobowi ązań:

► na rzecz środowiska – ECO

► zaoszczędziliśmy 1 mln kWh energii i 10 000 m3 wody w 1 poł. 2012r,  (razem 0,5 mln PLN 

oszczędności)

► na rzecz ludzi – EGO

► nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Dzieci Niczyje, aby chronić dzieci przed 

ich krzywdzeniem

Orbis podpisał pierwsz ą w Polsce Kart ę Różnorodno ści

► wdrożenie polityki równego traktowania oraz promowanie różnorodności
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Dzięki zaanga żowaniu 

naszych pracowników 

i ich rodzin posadzili śmy 

4 000 drzew podczas 

Dnia Ziemi 2012 … 

”



Nowe inwestycje – 760 nowych pokoi hotelowych w 1 połowie 2012 r.
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Otwarcie 5 nowych hoteli, zwi ększenie o 25% liczby 

pokoi w  standardzie ibis Mega Brand:

► ibis Kaunas – umowa o zarządzanie

► ibis oraz ibis budget Kraków Stare Miasto 

► ibis oraz ibis budget Warszawa Reduta

Modernizacja  istniej ących hoteli:

► Renowacja części pokoi oraz przestrzeni 

publicznych w 5 Novotelach



Rodzina ibis

Zgodnie z now ą strategi ą Grupy Accor nast ąpiły zmiany w strukturze 

marek ekonomicznych

ibis stał się marką dominującą i oferuje swoje produkty 

pod trzema markami:

► ibis

► ibis Styles (dawny „all seasons”)

► ibis budget (dawny „Etap”)
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W 1 poł. 2012 r. z sukcesem 

przeprowadzono zmian ę marek wszystkich 

22 hoteli kategorii ekonomicznej nale żących 

do Grupy Orbis …

”



Wyniki operacyjne i finansowe
1 połowa 2012 r.
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Wyniki operacyjne 2 kw. 2012 r.
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2 kw. 2011 2 kw. 2012 ∆∆∆∆ 2012/2011 ∆∆∆∆ 2012/ 2011
like-for-like*

Frekwencja (OR) 55,7% 59,6% 3,9pp +2,0pp

Średnia cena za pokój (ARR) w PLN 226,2 287,3 27,0% +25,1%

Przychód na jeden dostępny pokój  w PLN 126,0 171,3 36,0% +29,3%

Liczba sprzedanych pokojonocy 545 904 538 283 -1,4% -

Liczba pokoi 10 688 10 125 -5,1% -

* like-for-like: po eliminacji wpływów zdarzeń jednorazowych oraz wyników zamkniętych hoteli.



Wyniki operacyjne 1 poł. 2012 r.
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1 poł. 2011 1 poł. 2012 ∆∆∆∆ 2012/2011 ∆∆∆∆ 2012/ 2011
like-for-like*

Frekwencja (OR) 48,6% 50,7% 2,1pp +0,1pp

Średnia cena za pokój (ARR) w PLN 221,4 260,9 17,8% +15,8%

Przychód na jeden dostępny pokój  w PLN 107,7 132,2 22,7% +16,1%

Liczba sprzedanych pokojonocy 949 775 914 020 -3,8% -

Liczba pokoi 10 668 10 125 -5,1% -

* like-for-like: po eliminacji wpływów zdarzeń jednorazowych oraz wyników zamkniętych hoteli.



Wyniki operacyjne w podziale na kategorię hoteli
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2 kw. 2012 Frekwencja ARR* RevPAR**

(%) ∆ pp (YoY) PLN (%) YoY PLN (%) YoY

Up&Midscale 60,1 + 6,4 320,2 + 30,7 192,6 + 46,4

Ekonomiczne 58,2 - 5,0 190,9 + 15,2 111,2 + 6,1

* ARR – Average Room Rate - Średnia cena za pokój
** RevPAR – Revenue per Available Room - Przychód na jeden dostępny pokój

1 poł. 2012 Frekwencja ARR* RevPAR**

(%) ∆ pp (YoY) PLN (%) YoY PLN (%) YoY

Up&Midscale 49,5 + 3,0 288,7 + 20,6 142,8 + 28,2

Ekonomiczne 54,5 - 2,1 181,0 + 9,7 98,7 + 5,7



Wyniki finansowe
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tys. PLN 2 kw. 2011 2 kw. 2012 Zmiana 1 poł. 2011 1 poł. 2012 Zmiana

Przychody ze 
sprzedaży

192 393 222 023 +15,4% 336 881 359 816 +6,8%

Przychody ze 
sprzedaży - like-for-like*

182 332 217 642 +19,4% 322 740 355 435 +10,1%

EBITDA 73 951 85 306 +15,4% 108 390 103 218 -4,8%

EBITDA  like-for-like* 62 738 88 921 +41,7% 87 114 109 612 25,8%

Wynik netto 34 544 82 573 +139,0% 37 625 75 470 +100,6%

* like-for-like: po eliminacji wpływów zdarzeń jednorazowych oraz wyników zamkniętych hoteli.



Kontakt

Relacje Inwestorskie Orbis SA

Dorota Wierucka

tel. +48 22 829 39 24 

dorota.wierucka@accor.com


