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OD PREZESA

Rok 2010 dla polskiego rynku hotelarskiego był okresem 
stopniowego wychodzenia z kryzysu, szczególnie w dru-
gim półroczu obserwowaliśmy oznaki jego stabilizacji. 

Dla Grupy Orbis był to czas przekształceń – podjęliśmy strate-
giczną decyzję o koncentracji na podstawowej działalności i roz-
poczęliśmy wprowadzanie modelu biznesowego „asset light”.

W ubiegłym roku Orbis zwiększył tempo działań restrukturyzacyjnych 
w Grupie, zaczynając od sprzedaży spółki Orbis Travel w pierwszym 
kwartale, a następnie wycofując się z działalności w zakresie mię-
dzynarodowych przewozów autokarowych. W drugiej połowie roku 
zapoczątkowana została także nowa strategia rozwoju wewnętrz-
nego Orbisu ukierunkowana na poprawę wyników Spółki i zapewnie-
nie innowacyjnych odpowiedzi na wyzwania rynku. 

Ponadto we wrześniu 2010 r. Orbis ogłosił rozpoczęcie realizacji waż-
nego, długoterminowego projektu refinansowania nieruchomości 
hotelowych, tzw. modelu “asset light”. Zgodnie z tym planem Orbis 
będzie dążyć do stopniowego refinansowania części swoich hoteli, 
koncentrując się na działalności operatorskiej. Własność niektórych 
obiektów zostanie przeniesiona na długoterminowych inwestorów, 
a wybrane hotele będą prowadzone głównie na podstawie umów 
dzierżawy ze zmiennym czynszem, a także umów o zarządzanie 
i franczyzy. Wybór opcji będzie uzależniony zarówno od lokalizacji 
danego hotelu, jak i jego marki. W IV kwartale 2010 rozpoczęto reor-
ganizację portfolio hoteli.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej stanowią odzwierciedlenie 
trudnych warunków gospodarczych w 2010 r. oraz wysiłków podej-
mowanych we wszystkich jednostkach firmy w kierunku optyma-
lizacji wydatków i struktury kosztów w celu utrzymania marży na 
satysfakcjonującym poziomie. Przychody Grupy Orbis za IV kwartał 
2010 r. ukształtowały się na stabilnym poziomie i wyniosły podob-
nie jak w 2009 r. blisko 195 mln zł. W 2010 r. łączne przychody osią-
gnęły 819 mln zł, co oznacza spadek o 4% w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Nakłady inwestycyjne w 2010 roku zostały ograniczone 
do 91,7 mln zł. Taki poziom inwestycji jest wynikiem zamrożenia reali-
zacji projektów hotelowych z uwagi na niesprzyjające warunki ryn-
kowe i zmienne prognozy gospodarcze.

Co ważne, dzięki bardziej efektywnej strukturze Grupy Orbis zysk 
netto za 2010 r. osiągnął 10,8 mln zł i wzrósł o 16,8 mln zł w stosunku 
do 2009 r., potwierdzając znaczenie skupienia się na działalności 
hotelarskiej oraz efektywnego zarządzania kosztami.

Wyniki finansowe Grupy Hotelowej Orbis w 2010 r. ustabilizowały się. 
Porównując wyniki rok do roku, należy wziąć pod uwagę wyłączenie 
500 pokoi z eksploatacji w związku z zamknięciem hoteli w okresie 
grudzień 2009 r. – listopad 2010 r. W latach 2008-2009 Orbis powięk-
szył bazę noclegową segmentu hoteli ekonomicznych o 670 nowych 
pokoi, zaś w 2010 r. podjęto decyzję o wycofaniu się z kilku lokalizacji 
niemających strategicznego znaczenia. W związku z powyższym przy-

T hroughout 2010, the Polish hotel industry, was progresively 
recovering from a period of crisis: signs of stabilisation could 
be observed, especially during the second half of the year. 

For the Orbis Group it was a time of transformation when we strategi-
cally focused on the core business and began to introduce the “asset 
light” business model. 

Last year Orbis speeded up the restructuring of its Group, starting 
with its divestment of Orbis Travel in 1Q, and then following this with 
the sale of the international coach business. The second half of the 
year was also marked by the launch of a new internal strategy for 
improving Orbis business performance and assuring an innovative 
response to market challenges.

Moreover, in September 2010 Orbis announced the introduction of an 
important long-term project of refinancing hotel real-estate, the so 
called “asset light” approach to its business model. According to this 
plan, Orbis will strive to gradually refinance a part of its hotel port- 
folio and to focus more strongly on hotel operations. The selected real 
estate is to be transferred to long term investors and will be operated 
mainly on the basis of variable lease agreements, as well as on manage- 
ment and franchise contracts. The choice of option will depend on 
both the location of a particular hotel and its brand. At the same 
time, the reorganisation of the hotel portfolio was launched during 
4Q of 2010.

The financial performance of the Capital Group reflects the difficult 
economic conditions of 2010 and our efforts to optimize expendi-
tures and the cost structure in order to maintain our margins at a satis- 
factory level. The Orbis Group’s revenues in 4Q 2010 were stable 
at PLN 195 million, the same level as in the previous year. In 2010  
revenues totalled PLN 819 million, down 4% when compared with 
2009. Capital expenditures in 2010 were limited to PLN 91.7 million, 
as new hotel development projects were halted due to the unfavour-
able condition of the market and volatile economic forecasts.

More importantly, due to the more effective structure of the Orbis 
Group, net profit in 2010 reached PLN 10.8 million, up by PLN 16.8 mil-
lion compared with 2009, proving the importance of the concentra-
tion on hospitality and of efficient cost management.

In 2010, the financial performance of the Hotel Group stabilised. 
Comparing the year-to-year results, one needs to take into con- 
sideration 500 rooms withdrawn from operation owing to hotel  

Szanowni Państwo
Ladies and Gentlemen
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Presidents comment

Z wyrazami szacunku,

Laurent Picheral
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Yours sincerely,

Laurent Picheral
President of the Management Board, CEO

chody Grupy Hotelowej osiągnęły 680 mln zł, pozostając na poziomie 
z 2009 r. (695 mln zł), natomiast wynik EBITDA wzrósł o 5% z 165 mln zł 
w 2009 r. do 173 mln zł. W drugiej połowie 2010 r. Grupa Hotelowa 
Orbis odnotowała ożywienie w segmencie klientów korporacyjnych. 
Sytuacja w zakresie turystyki przyjazdowej ulega powolnej poprawie 
po kryzysowym roku 2009, największy wzrost napływu turystów miał 
miejsce w Warszawie i Krakowie.

Szczególną rolę mają do odegrania internetowe kanały dystrybucji. 
Sprzedaż on-line rozwija się szybko dzięki agresywnej strategii Orbis, 
obejmującej wdrożenie nowych, lokalnych serwisów internetowych, 
np. strony poświęconej programowi lojalnościowemu A | Club czy 
marce Etap, jak też dzięki bliższej współpracy z internetowymi biu-
rami podróży w kraju i za granicą. Dzięki działaniom promocyjnym 
odnotowano w IV kwartale 2010 r. znaczący wzrost (ponad 80%) 
liczby nowych uczestników programu lojalnościowego A | Club.

W 2010 r. Orbis przeprowadził reorientację swojej polityki zarządzania 
zasobami ludzkimi, by lepiej spełniać wysokie oczekiwania klientów 
w zakresie jakości obsługi, oczekiwania personelu dotyczące atrak-
cyjności pracodawcy, jak też wymagania interesariuszy co do wyni-
ków Grupy. Zmiana ta pociągnęła za sobą znaczne zwiększenie liczby 
szkoleń zorganizowanych w czwartym kwartale 2010 r. oraz zaplano-
wanych na 2011 – szczególnie poszerzających wiedzę i umiejętności 
z zakresu zarządzania przychodami oraz wspierających pracowników 
o dużym potencjale rozwoju.

Orbis Transport, spółka spoza podstawowego obszaru działalności 
Grupy Orbis, zrealizowała kolejny etap restrukturyzacji. Koncentrując 
się na swojej głównej linii biznesowej, w maju 2010 r. sprzedała 
INTERbus – spółkę działającą w segmencie międzynarodowych prze-
wozów autokarowych. Druga połowa 2010 r. była pierwszym okre-
sem, w którym ponad 50% łącznych przychodów Orbis Transport 
zostało wypracowane w działalności rent-a-car, wynajmu długoter-
minowego i zarządzania flotą oraz okresem przyspieszenia restruk-
turyzacji spółki.

Z optymizmem patrzymy na rok 2011 i traktujemy ten okres jako 
szansę na poprawienie wyników Orbisu i dalszą optymalizację 
struktury Grupy. Wykorzystując tendencję wzrostową na rynku war-
szawskim, już w styczniu 2011 r. podjęliśmy decyzję o wznowieniu 
budowy dwóch hoteli ekonomicznych ibis i Etap, kolejne projekty 
inwestycyjne są w przygotowaniu. W marcu 2011 r. sprzedając udziały 
w spółce Orbis Casino, Orbis zrobił kolejny krok na drodze do zapo-
wiadanej pełnej koncentracji na działalności hotelowej. Przed nami 
także realizacja planu rozwoju, którego celem jest dalsze doskonale-
nie proponowanych ofert i usług oraz wzmocnienie wizerunku firmy 
jako atrakcyjnego pracodawcy i odpowiedzialnego przedsiębiorcy. 
Ze swej strony chciałbym podziękować Akcjonariuszom za zaufa-
nie a wszystkim Pracownikom za pierwsze wspólne miesiące pracy. 
Wierzę, że razem będziemy przewodzić nadchodzącym zmianom 
i odniesiemy sukces w nowatorskich projektach.

closures in the period from December 2009 to November 2010. Having  
added 670 new rooms in the economy segment in 2008-2009, it was 
decided to withdraw from a few non-strategic locations in 2010. As a 
result, revenues of the Hotel Group reached PLN 680 million, remain-
ing at the 2009 level (PLN 695 million) and EBITDA grew by 5% from 
PLN 165 million in 2009 to PLN 173 million. In the second half of 2010, 
the Hotel Group noticed a recovery in the corporate customer seg-
ment. Inbound tourism, it is slowly recovering after the crisis of 2009, 
the largest number of tourists visited Warsaw and Kraków.

Special attention is given to internet distribution channels. Online 
sales are quickly growing owing to Orbis’ aggressive strategy, which 
includes the introduction of new, localised web sites – e.g. those dedi-
cated to our A | Club loyalty program and to the Etap brand – as well as 
closer relations with online travel agents, both domestically and inter-
nationally. Thanks to promotional efforts, a significant increase (over 
80%) in new members of the A | Club loyalty program was noticed in 
4Q of 2010.

In 2010 Orbis reoriented its HR policy in order better to meet the high 
expectations of customers in terms of quality of service, of employees  
in terms of employer attractiveness and stakeholder expectations 
regarding the Group’s performance. This translates into a strong 
increase in the number of training sessions delivered in the last quarter 
of 2010 and sessions planned for 2011, especially in a field of Revenue 
Management skills and supporting high potential employees. 

Orbis Transport, one of the remaining non-core businesses of the 
Orbis Group, took another step into concentrating on its core busi-
ness and divested itself of the international coach line INTERbus in 
May 2010. The second half of 2010 was the first period when car rental, 
long term car leasing and car fleet management generated over 50% 
of Orbis Transport total revenues and when the restructuring process 
was accelerated. 

We look with optimism to 2011 and consider it an opportunity for 
improving Orbis business performance and for further optimisa-
tion of the Group. Already in January 2011, catching the momentum 
of an upturn in the Warsaw market, Orbis decided to re-launch the 
construction of two economy segment hotels, ibis and Etap in Warsaw. 
This will be followed by other development projects. In March 2011 by 
divesting its shares in the Orbis Casino affiliate, another step on the 
path to being a hotel operation focused company has been taken. 
The development plan is ahead of us – aiming at further improving 
our brands and services, while also being recognized as an attractive 
employer and responsible company. Personally, I would like to thank 
our Shareholders for their confidence and all our Employees for the 
first few months of working together and I believe that we are all going 
to lead in the upcoming changes and succeed in all new endeavours.
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WłADZE SPółKI 

Zarząd

IReneusz AndRzej WęgłoWskI 
Wiceprezes zarządu
Vice-President of the Management Board

LAuRenT PIcheRAL  
Prezes zarządu, dyrektor generalny 
(od 30 czerwca 2010 r.)

President of the Management Board & ceo 
(from 30 june 2010)

CLAuDE MOSCHENI 
Przewodniczący | Chairman

JACEK KSEń 
Wiceprzewodniczący | Deputy Chairman

Rada Nadzorcza
Supervisory Board
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Company Authorities

YAnnIck RouVRAIs 
członek zarządu, 
dyrektor operacyjny
Member of the Management Board & coo

MARcIn szeWczYkoWskI 
członek zarządu, dyrektor Finansowy
Member of the Management Board & cFo

Management Board

do 15 czerwca 2010 r. członkiem Rady nadzorczej  

ósmej kadencji była elżbieta czakiert.

elżbieta czakiert held the position of supervisory Board 

member for eight terms until 15 june 2010.

EREZ BONIEL
CHRISTIAN KARAOGLANIAN
ARTuR GABOR
YANN CAILLèRE
MARC VIEILLEDENT
JAROSłAW SZYMAńSKI 
ANDRZEJ PROCAJłO
ANDRZEJ PRZYTułA 
(od 15 czerwca 2010 r.) | (from 15 June 2010)

do 30 czerwca 2010 r. obowiązki Prezesa zarządu pełnił jean-Philippe savoye.

jean-Philippe savoye held the position of President of the Management Board & ceo until 30 june 2010.
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OTOCZENIE BIZNESOWE

W listopadzie 1997 r. Orbis SA zadebiutował na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2000 r. stra-
tegicznym partnerem Spółki jest międzynarodowa 

Grupa Accor, posiadająca 50,01% jej akcji. W ostatnich miesiącach 
BZ WBK AIB Asset Management SA ograniczył swój udział do 12,11% 
a blisko 27,78% papierów wartościowych było w wolnym obrocie 
giełdowym.

In November 1997 r. Orbis SA saw its debut on the Warsaw 
Stock Exchange. Since 2000, the Company’s strategic part-
ner is the international Accor Group, which holds 50.01% 

of shares in Orbis SA. In the past few months, BZ WBK AIB Asset 
Management SA reduced its shareholding to 12.11% and almost 
27.78% of shares were in free float.

Struktura akcjonariatu
Shareholder structure

STRuKTuRA AKCJONARIATu | Shareholder structure

Pozostali akcjonariusze 
Other shareholders

BZ WBK AIB Asset Management SA 

Aviva OFE 

Accor SA 

dane z 27 maja 2011 r. 

figures as at 27 May 2011

50,01%

10,10%

27,78%

12,11%

Wartość giełdowa Spółki Orbis 

27 maja 2011 r. wyniosła 1, 770 mln zł
Całkowita suma akcji: 46 077 008

At the 27th of May 2011 share capitalisation 
of Orbis totalled 1.770 million
Total number of shares: 46,077,088

Accor – partner strategiczny
Accor – the strategic partner

g rupa Accor jest europejskim liderem i jedną z najwięk-
szych na świecie korporacji w branży hotelarskiej, oferuje 
usługi i produkty dla klientów indywidualnych, firm oraz 

instytucji. Od 45 lat Accor konsekwentnie rozwija swoją działalność, 
dzięki zdobytemu doświadczeniu i odważnym strategiom zarządza 
4200 hotelami (500 tys. pokoi). Jest obecny w 90 krajach na 6 kon-
tynentach, zatrudnia 145 tysięcy pracowników. Szerokie portfolio 
marek hotelowych Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite 
Novotel, Mercure, ibis, all seasons, Etap Hotel, Hotel F1, Motel6 oraz 
Thalassa sea & spa i Lenôtre, gwarantuje zróżnicowaną ofertę usług 
i produktów od luksusowych po ekonomiczne.

T  he Accor Group is the leading European hotel corporation – 
– and one of the largest in the world – providing services 
and products for individual clients, companies and institu-

tions. For 45 years, Accor has been progressively expanding its oper-
ations. using its experience and bold strategies it manages 4200 
hotels (500 000 rooms). It operates in 90 countries on 6 continents, 
employing 145 000 personnel. Accor operates a broad portfolio 
of hotel brands: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, 
Mercure, ibis, all seasons, Etap Hotel, HotelF1, Motel6, Thalassa sea 
& spa and Lenôtre, ensuring a comprehensive range of services and 
products, from the luxury to the affordable.
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Business environment

Notowania giełdowe
Trading on the stock exchange

Pomimo trudnej sytuacji na rynkach światowych pozycja 
giełdowa Spółki Orbis w 2010 r. była stabilna, a wartość jed-
nej akcji na koniec roku (41 zł) przewyższała kurs otwarcia 

z debiutanckiej sesji w roku 1997 o blisko 150% (16,50 zł). Po krótkim 
okresie spadku notowań, już w lutym 2010 Orbis zaczął odrabiać 
straty. Przez kolejne miesiące kurs podlegał niewielkim wahaniom, 
a obserwowane spadki niwelowały regularne korekty wzrostowe. 
Średni obrót akcjami Spółki wyniósł 15 827 sztuk, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu inwestorów. Wyniki giełdowe, podobnie 
jak wskaźniki finansowe Orbisu, potwierdzają rentowność długofa-
lowych inwestycji w papiery wartościowe Spółki. 

despite the difficult situation in the global markets, the 
stock value of Orbis in 2010 remained stable, with the 
price per share at the end of the year (PLN 41) exceeding 

the debut price of its opening trading session in 1997 by almost 
150% (PLN 16.50). Following a short period of losses, by February 
2010, the Orbis share price was already beginning to recover. For 
the next few months, the share price fluctuated slightly and price 
falls cancelled out regular upward corrections. Average daily vol-
umes totalled 15 827 shares, which reflects solid investor appeal. 
Stock market figures, together with Orbis financial indicators, con-
firm the profitability of long-term investment in the Company’s 
shares.

ORBIS NA GIEłDZIE 2010
Orbis on the stock exchange in 2010

dane dla kwartałów 2010 r. | data per quarter of 2010

Relacje partnerskie
Partner relations

Ź ródłem sukcesu Grupy Orbis jest szacunek do partnerów 
i klarowne zasady ładu korporacyjnego. Spółka prowadzi 
przejrzystą politykę informacyjną, respektuje oczekiwa-

nia społeczne oraz dba o zrównoważony rozwój. Ponadto stosuje 
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” i aktywnie uczestni-
czy w inicjatywach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Orbis wspiera projekty edukacyjne w biznesie. Od wielu lat jest 
członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i part-
nerem organizowanej przez nie Konferencji WallStreet, naj-
większego spotkania prywatnych akcjonariuszy i udziałowców  
w Europie Środkowo-Wschodniej. Gospodarzem XIV edycji konfe-
rencji był hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem.
Orbis jest również członkiem wielu organizacji branżo-
wych m.in.: Polskiej Izby Turystyki i Izby Gospodarczej 
Hotelarstwa Polskiego. Należąc do Grupy Accor, Orbis 
aktywnie współpracuje z Francuską Izbą Przemysłowo-
Handlową w Polsce, uczestniczy w pracach Rady 
Nadzorczej FIPH.

T  he source of the success of the Orbis Group is its respect for 
its partners and open principles of corporate governance. 
The company operates a transparent disclosure policy,  

values social expectations and cares about sustainable develop-
ment. Moreover, it abides by the principles set out in the “Best 
Practices of WSE Listed Companies”  and plays an active part in the 
initiatives of the Polish Association of Listed Companies.
Orbis supports business education initiatives. It has been a mem-
ber of the Polish Association of Listed Companies for many years 
and has been its partner in organising the WallStreet Conference, 
the largest gathering of private shareholders in Central and Eastern 

Europe. The hosting venue of the XIV conference was the 
Mercure Kasprowy Hotel in Zakopane.
Orbis is also a member of various industry associations, 
including: the Polish Chamber of Tourism (PIT) and the 
Chamber of Commerce of the Polish Hotel Industry. As 
a member of the Accor Group, Orbis actively co-operates 
with the French Chamber of Commerce in Poland, taking 
part in the work of the Supervisory Board.

Pln pkt | pts
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BIZNES Z WIZJą

Rok 2010 rozpoczął okres przekształceń w Grupie Orbis. 
We wrześniu Zarząd podjął strategiczną decyzję o skon-
centrowaniu się na podstawowej działalności – hotelar-

stwie, definiując przy tym, że wiedza (know-how) i doświadczenie 
w zarządzaniu sieciami hotelowymi są kluczowymi kompetencjami 
Grupy. Nowy model biznesowy określany jako „asset light” zakłada 
uporządkowanie struktury aktywów hotelowych oraz wycofanie 
się z niezwiązanych z branżą hotelarską obszarów działalności.

2010 ushered in a period of restructuring in the Orbis Capital 
Group. In September, the Management Board took a stra-
tegic decision to concentrate on core operations – the 

hotel business, showing in this way that know-how and expe- 
rience in managing hotels are key competences of the Group. The 
new business model, which can be defined as “asset light”, envis-
ages a reshaping of the structure of hotel assets and the withdrawal 
from operations, which are not related to the hotel industry in their 
scope of business.

Hotelarstwo jako core business – esencja zmian
Hotel management as core business 

– the significance of the changes

KIERuNEK ZMIAN – „ASSET LIGHT” | The Direction of Change – “asset light”

Orbis dZiś
THE ORBIS OF TODAY

Orbis jutrO
THE ORBIS OF TOMORROW

•�HOtelarstWO 
HOtels

•�biuro podróży (sprzedane) 
travel Office (divested)

•�transport / Wynajem samochodów 
transport / Car hire
•�Gry losowe / Kasyna (sprzedane) 

Gambling and Casinos (divested)

HOtelarstWO
HOtels

dZiałalnOść
OperatiOns

mOdel
biZnesOWy
Business 
model

WłaśCiCiel
i OperatOr HOteli
HOtel OWner
and OperatOr

85%
własność

owned

15%
dzierżawa / 
zarządzanie
leased /  
managed

dOstaWCa usłuG
i OperatOr HOteli
serviCe prOvider and HOtel 
OperatOr

Zarządzanie aktywami
i rozwój w kierunku „asset light”
Cel długofalowy: 80% „asset light”
asset management and move 
to “asset light”
long-term goal: 80% “asset light”

struKtura
WłasnOśCi
Ownership 
structure
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 Business with a vision

g łównym celem reorganizacji Grupy według modelu 
„asset light” jest utrzymanie pozycji największego opera-
tora usług hotelowych w Polsce oraz uwolnienie kapitału 

zamrożonego w hotelowych nieruchomościach. 

Aktualnie 85% zarządzanych przez Orbis budynków stanowi jego 
własność, 8% prowadzonych jest w ramach umów o dzierżawę, 
a 7% o zarządzanie. Model „asset light”, realizowany już w Grupie 
Accor, zakłada stopniowe zmniejszanie liczby posiadanych na włas- 
ność hoteli na rzecz prowadzenia działalności hotelowej w budyn-
kach należących do innych inwestorów. Docelowo Spółka planuje 
wdrożenie trzech modeli funkcjonowania w większości obiektów. 
Będą to: dzierżawa ze zmiennym czynszem, umowa o zarządzanie, 
i franczyza. Dzierżawa przewidywana jest w segmencie ekonomicz-
nym (ibis, Etap), drugi z modeli może dotyczyć hoteli marek wyższej 
kategorii jak Sofitel i Novotel, a franczyza będzie brana pod uwagę 
w stosunku do mniejszych hoteli położonych w średnich i małych 
miastach (na przykład marka Mercure). Ostatecznie jednak decyzje 
o wyborze konkretnych rozwiązań będą zależeć od usytuowania 
hotelu i sytuacji na lokalnym rynku. 

Kompleksowy system zarządzania zapewniany przez Orbis obej-
mie również strategiczne planowanie marketingowe, organizację 
procesu dystrybucji usług, HR, szkolenia, a także utrzymanie i aran-
żację wnętrz w hotelach. 

T he primary goal in the restructuring of the Group in line 
with the “asset light” model is to maintain its position as the 
largest operator of hotel services in Poland and to free up 

capital locked in hotel real estate. 

Currently 85% of the properties managed by Orbis are owned by 
the Company, 8% are operated on the basis of leasing arrange-
ments, while 7% remain managed. The “asset light” model already 
implemented by the Accor Group, envisions the gradual reduction 
of the number of owned hotels in favour of managing the hotel 
business in buildings owned by third-party investors. ultimately, 
the Company plans to introduce three functional models for the 
majority of its hotels. These will be: lease with variable rent; manage- 
ment agreement; and franchise. The lease is foreseen for the econ-
omy-class sector (ibis, Etap); the second model may apply to the 
upper category Sofitel and Novotel brands; while franchising may 
be considered for smaller hotels located in medium-sized and 
smaller towns (the Mercure brand for example). The final decision 
on specific solutions will however depend on the hotel location 
and the situation in the market.

A comprehensive management system provided by Orbis will 
also cover in particular strategic marketing planning, organisation 
of service distribution, HR, training, as well as maintenance and  
internal design in hotels.

Modelowy plan
The Model plan
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BIZNES Z WIZJą

CHARAKTERYSTYKA NOWEGO MODELu BIZNESOWEGO „ASSET LIGHT”
Features of the new “asset light” business model

portfel silnych marek
A portfolio of strong brands

 połączenie know-how i ekspertyzy w hotelarstwie
Bringing together know-how and expertise in the hotel industry

OdpOWiedZialnOść
spOłeCZna i biZnesOWa

Corporate and SoCial 
reSponSibility

marketing marek 
i programy

lojalnościowe

brand marketing 
and loyalty programs

system
zakupów

purchasing

Obsługa techniczna

it support

Hr i szkolenia

Hr and training

dystrybucja tars 
globalny system
sprzedaży, sieć

tars distribution 
global sales system,

network

Zarządzanie hotelami 
przychody i koszty

Hotel management  
income and
expenditure

new technology
IT

nowe technologie
IT

network development
asset

management

rozwój sieci 
zarządzanie

aktywami

najwyższy wskaźnik revpar
Highest RevPAR index

istotne przepływy pieniężne
Strong cash flow generation

Wysoka atrakcyjność dla wszystkich naszych partnerów
Highly attractive for all our partners
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 Business with a vision

P rzygotowując grunt pod nową strategię już w styczniu 2010 r. Grupa zdecydowała 
o zbyciu udziałów w spółce PBP Orbis Travel, a zarząd spółki zależnej Orbis Transport 
wycofał się z działalności w zakresie międzynarodowych przewozów autokarowych, 

wyłączając z konsolidacji markę INTERbus. W marcu 2011 r. sfinalizowano sprzedaż udziałów 
w spółce stowarzyszonej Orbis Casino.

Kontynuowany jest proces optymalizacji portfolio hotelowego Grupy Orbis. Zakłada on 
rezygnację z obiektów, które przestały spełniać standardy jakościowe i techniczne przewi-
dziane dla hoteli Grupy Orbis, i których modernizacja byłaby ekonomicznie nieefektywna. 
W 2010 roku sprzedano hotel Polan w Zielonej Górze i Novotel w Olsztynie, a w pierwszym 
kwartale 2011 r. hotele: Prosna w Kaliszu, Neptun w Szczecinie i Cracovia w Krakowie.

Jednocześnie w marcu 2011 roku wznowiono budowę dwóch hoteli ekonomicznych 
w Warszawie pod markami ibis i Etap.

The Company was already paving the way for the new strategy in January 2010 when 
it decided to divest itself of shares in PBP Orbis Travel, while the Management Board 
of the subsidiary company Orbis Transport ceased to operate its international coach 

service, withdrawing the INTERbus brand from the enterprise. In March 2011, the divestment 
of shares in the Orbis Casino affiliate was finalised.

The process of streamlining the Orbis Group hotel portfolio continues. It envisages the 
divestment of properties which no longer meet quality and technical standards expected 
from the Orbis Hotel Group and whose modernisation would not be economically viable. In 
2010, the Polan hotel in Zielona Góra and Novotel in Olsztyn were sold, while in the 1st quar-
ter of 2011 the following hotels were sold: the Prosna in Kalisz, the Neptun in Szczecin and 
the Cracovia in Kraków.

At the same time, in March 2011, work resumed on the construction of two economy-class 
hotels in Warsaw under the ibis and Etap brands.

Oczekiwane korzyści
Expected Benefits

  Wprowadzenie w Grupie Hotelowej Orbis modelu biznesowego 
„asset light” (przeniesienie własności większości obiektów na 
inwestorów długoterminowych) umożliwi w przyszłości posze-
rzenie oferty Grupy Hotelowej poprzez wprowadzenie na polski 
rynek nowych marek hotelowych z portfolio Accoru (np. Pullman, 
all seasons).

  Refinansowanie nieruchomości zwiększy elastyczność i odpor-
ność firmy na wahania rynkowe. Wzrosną zyski interesariuszy, 
a klienci uzyskają dostęp do bardziej konkurencyjnej i komplek-
sowej oferty.

  The implementation of the “asset light” business model to the 
Orbis Hotel Group (involving the transfer of ownership of the 
majority of property holdings to long-term investors) will in 
future enable the Hotel Group to broaden its offer through the 
introduction of new hotel brands to the Polish market, from the 
Accor portfolio, (e.g. Pullman, all seasons).

  Property refinancing will improve the flexibility and resistance 
of the Company to market swings, will provide profits to stake- 
holders, while clients will gain access to more competitive and 
comprehensive offers.
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Where you can find us SOPOt

SZcZEcIn

KArPAcZ

JElEnIA GórA

OPOlE

WrOcłAW

cIESZyn

KAtOWIcE
KrAKóW

BIElSKO-BIAłA

ZAKOPAnE

KIElcE
cZęStOchOWA

luBlIn

ZAMOść

łódź

POZnAń

WArSZAWA

MrąGOWO
GdAńSK

GdynIA

tOruń

WIlnO

SOSnOWIEc
ZABrZE

Znajdziesz nas

Prestiż w standardzie
Prestigious standards

o rbis is one of the oldest Polish corporate brands. Over 
the past 90 years, it has become a by-word for hospital-
ity and positive feelings inspired by travel. It still inspires 

confidence, while the smiles and satisfaction of millions of clients is 
excellent motivation to keep improving the levels of service.

Since 2000, Orbis Group hotels have been operating under the 
world-famous brands of Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, Etap, 
and also under the Orbis Hotels brand.

Each hotel managed by the company is situated in an attractive 
location and offers services according to a pre-defined standard, 
from one to five stars. In order to meet the needs of the market, 
Orbis is planning to expand its network of economy class hotels, in 
particular the ibis and Etap brands.

A standard level of services and access to modern hotel network 
management systems introduced following the partnership with 
the Accor Group is currently the major advantage of Orbis over its 
competitors, significantly differentiating the brand from other mar-
ket rivals. Orbis is a company whose bold vision and determination 
in adapting itself to the needs of its business environment, shape 
the growth of the Polish hotel industry. As market leader, Orbis has 
become the most popular stopover in their journey for Poles and 
guests from across the world.

o rbis jest jedną z najstarszych polskich marek korpora-
cyjnych. W ciągu 90 lat stał się synonimem gościnności 
i pozytywnych emocji związanych z podróżowaniem. 

Wciąż budzi zaufanie, a uśmiech i zadowolenie pojawiające się na 
twarzach milionów klientów jest doskonałą motywacją, by nieprze-
rwanie udoskonalać standard obsługi. 

Od 2000 r. Hotele Grupy Orbis działają pod znanymi na całym świe-
cie markami należącymi do firmy Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, 
ibis, Etap, także pod marką Orbis Hotels.

Każdy z 57 obiektów zarządzanych przez Spółkę jest atrakcyjnie 
położony i oferuje usługi o określonym standardzie – od jednej do 
pięciu gwiazdek. Ze względu na zapotrzebowanie rynku w najbliż-
szych latach Orbis zamierza rozwijać sieć hoteli klasy ekonomicz-
nej, przede wszystkim marki ibis i Etap.

Standaryzacja usług oraz dostęp do nowoczesnych systemów zarzą-
dzania sieciami hotelowymi, uzyskany dzięki połączeniu z Grupą 
Accor, stanowi obecnie największą przewagę konkurencyjną 
Spółki, znacząco wyróżniając markę wśród pozostałych graczy na 
polskim rynku. Orbis to firma, której śmiałe wizje i konsekwencja 
w dostosowywaniu się do wymagań otoczenia wyznaczają kie-
runki rozwoju polskiej branży hotelarskiej. Jako lider rynku, Orbis 
stał się najpopularniejszym przystankiem w podróży dla Polaków 
i gości z całego świata.

szczegółowe informacje na temat wszystkich hoteli na stronie www  
detailed information on all the hotels can be found on the webside

30 czerwca 2011 r. | 30 june 2011

nOVOtEl

MErcurE

OrBIS hOtEl

IBIS

EtAP hOtEl

SOFItEl
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A Collection of well-known brands

HOTELE WG TYPu ZARZąDZANIA*
Hotels by form of operation*

HOTELE WG STANDARDu*
Hotels by category*

HOTELE WG MAREK*
Hotels by brand*

*  podział wg liczby pokoi, dane z 30 czerwca 2011 r. 

breakdown by no. of rooms, figures as at 30 june 2011

dzierżawa | leased
Zarządzanie | Managed 

Własność
Owned85%

9%7%

40%

30%

6%

8%
15%

6%

29%

23%

15%
3%

15%

9%

Orbis hotels

novotel

Mercure

ibis
holiday Inn

Sofitel

Etap

Obecnie  24% hoteli należących do Grupy Orbis 
pozycjonowanych jest w klasie ekonomicznej.  
Długofalowa strategia zakłada, iż w przyszłości hotele 
jedno- i dwugwiazdkowe będą stanowić  55%  
zarządzanych przez Orbis obiektów. 

As at 30 June 2011 the Orbis Group is made up of 57 
hotels in 23 Polish cities and tourist resorts, 1 hotel in 
Vilnius in Lithuania and nearly 11 000 rooms in a wide 
range of standards. 

W dniu 30 czerwca 2011 r. Grupa Orbis to 57 hoteli 
w 23 polskich miastach i miejscowościach wypoczyn-
kowych, 1 hotel w Wilnie na Litwie i blisko 11 000 
pokoi o zróżnicowanym standardzie.

Currently 24% of hotels belonging to the Orbis Group 
are classified as being economy class. The long-term 
corporate strategy envisions that in the future, one- 
and two-star hotels will make up 55% of establishments 
managed by Orbis.
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SOFITEL

life is Magnifique

KOLEKCJA ZNANYCH MAREK 

Sofitels can be found in large cities and in the most famous tourist 
centres in the world. Hotels in this brand are a unique combination 
of discreet luxury and local colour. The architecture and interiors are 
designed by famous stylists, paying close attention to detail and to 
the quality of materials used, while master chefs create a refined 
culinary experience. Sofitel Hotels are exceptional places.

Sofitele znajdują się w metro-
poliach oraz najsłynniejszych 
miejscowościach turystycznych 

świata. Hotele tej marki to niepowtarzalne połączenie dyskret-
nego luksusu i lokalnego kolorytu. Architekturę i wystrój wnętrz 
projektują znani dekoratorzy, dbając o szczegóły i jakość użytych 
materiałów, a mistrzowie kuchni tworzą wyrafinowaną ofertę kuli-
narną. Hotele Sofitel to miejsca wyjątkowe.

marka hoteli  
luksusowych  
i prestiżowych 

the brand of 
luxury and
prestigious hotels

Sofitele w Polsce: Sofitel Grand przy sopockiej plaży, Sofitel 
Victoria w pobliżu warszawskiego Traktu Królewskiego oraz Sofitel 
na Starówce we Wrocławiu – wszystkie polskie hotele tej marki 
wyróżnia, nie tylko znakomite położenie, ale i szczególny charakter 
miejsc wynikający z ich barwnej historii.

Sofitels in Poland: The Sofitel Grand by the beachfront at Sopot, the 
Sofitel Victoria near the Royal Way in Warsaw and the Sofitel in the 
Old Town in Wroclaw – all the Polish hotels in this brand are distinct, 
not only in their excellent location, but also in the specific nature of 
their setting, deriving from their colourful history. 
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A Collection of well-known brands

Novotel Hotels bring together 
the modern with a welcoming 
natural ambiance. Hotels in this 
brand introduce guests to a world full of innovation. They cre-
ate new technological solutions, needed especially during busi-
ness meetings. At the same time, their spaces are a long way away 
from cold technology, owing to designs fully incorporating natural 
materials, warm colours, soft lighting and wide open areas. This 
means that in addition to business people, families with children 
are also keen visitors. The children are treated according to a spe-
cial policy. Two children below the age of 16 can share a room with 
their parents or guardians for free. As part of the Family&Novotel 
offer, a special menu has been prepared, together with play areas 
with games consoles and many other attractions.

marka nowoczesna
i przyjazna 
dla wszystkich

a brand that is modern
and universally
welcoming

designed for natural living

NOVOTEL
Hotele Novotel łączą nowoczesność z przyjazną naturalnością. 
Hotele tej marki wprowadzają Gości w świat pełen innowacji. Kreują 
nowe rozwiązania technologiczne, tak potrzebne choćby podczas 
spotkań biznesowych. Równocześnie ich przestrzenie dalekie są od 
technicznego chłodu, dzięki projektom pełnym naturalnych mate-
riałów, ciepłych barw, łagodnego oświetlenia i przestronności. 
To sprawia, że oprócz biznesmenów równie chętnie przyjeżdżają 
tu rodziny z dziećmi. Te ostatnie traktowane są na specjalnych zasa-
dach. Dwoje dzieci do lat 16 mieszka bezpłatnie w pokoju rodziców 
lub opiekunów. W ofercie Family&Novotel przygotowano specjalne 
menu, kąciki zabaw dla dzieci z konsolami do gry i wiele innych 
atrakcji.

Novotels in Poland – there are 11 Novotels situated in the centres 
of the largest towns, with the 12th hotel in the brand planned to be 
located in łódź.

Novotele w Polsce – jest ich 11 w centrach największych miast,  
dwunasty hotel tej marki ma powstać w łodzi.
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While maintaining the standard of the brand, each Mercure hotel 
has its own style and character reflecting the culture and tradition of 
the place it is located. The brand respectfully connects the modern 
with local history – beginning with the interior décor and ending 
with the menu full of regional specialities. Hotel staff know the tra-
ditions and the history of the area and are delighted to share their 
knowledge of local sights and events with guests. Mercure hotels 
are for business people and tourists who value their individuality 
and variety.
Grands Vins Mercure – each year, experienced sommeliers pre-
pare a wine list which is then served in Mercure hotel restaurants. 
Specially trained enchansons help Guests make the best selection.

Zachowując markowy standard, 
każdy z hoteli Mercure ma wła-
sny styl i charakter nawiązujący 

do kultury i tradycji miejsca, w którym się znajduje. Marka z sza-
cunkiem łączy nowoczesność z lokalną historią – począwszy 
od wystroju wnętrz, a skończywszy na menu pełnym regionalnych 
specjałów. Pracownicy hotelu znają miejscową tradycję i historię, 
chętnie dzielą się z Gośćmi wiedzą o lokalnych atrakcjach i wyda-
rzeniach. Mercure to hotele dla biznesmenów i turystów ceniących 
sobie indywidualizm i różnorodność.
Grands Vins Mercure – każdego roku doświadczeni somelierzy 
układają kartę win, które następnie serwowane są w restaura-
cjach hoteli Mercure. Przeszkoleni Enchansons pomagają Gościom 
w dokonaniu najlepszego wyboru.

marka hoteli 
o niepowtarzalnym 
stylu i charakterze

the brand of hotels
with a unique style
and character

let good things happen

MERCuRE

W Polsce działa 13 hoteli Mercure – w dużych miastach  
i atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych.

There are 13 Mercure hotels in Poland – in large cities and 
in attractive tourist resorts.
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sprawdzona marka,
hotele o średnim  
standardzie i atrakcyjnej lokalizacji 

an established brand,
hotels with an intermediate
standard and attractive locations

A Collection of well-known brands

The Orbis Hotels brand reflects 
traditional Polish hospitality, 
expressed each day with genuine 
generosity and charm. Hotels in this brand form a rich and varied 
network, offering a proper standard of furnishings, comfortable 
rooms, outstanding cuisine and a high level of service. 
Orbis Hotels are popular with a wide range of customers. Guests 
arrive here from home and abroad, tourists and business people, 
who have at their disposal the facilities of spacious and modern 
conference rooms.
The staff are responsible for making each guest feel as if they were 
at home.

tradycja, to pewność sprawdzonej marki

ORBIS HOTELS 
Marka Orbis Hotels nawiązuje do tradycyjnej polskiej gościnno-
ści, każdego dnia wyrażając ją serdecznością, hojnością i szczo-
drością. Obiekty tej marki tworzą bogatą i różnorodną sieć, 
oferują dobry standard wyposażenia, duże, wygodne pokoje oraz 
wyśmienitą kuchnię i wysoką jakość obsługi. Hotele Orbis cieszą 
się popularnością wśród szerokiej grupy docelowej. Przyjeżdżają 
tu goście zarówno krajowi, jak i z zagranicy, turyści oraz biznes-
meni, którzy mogą korzystać z przestronnych i nowoczesnych sal 
konferencyjnych.
Zadaniem personelu jest sprawić, by czuli się tu jak u siebie 
w domu. 

Doskonałe lokalizacje to niekwestionowany atut Hoteli Orbis. 
10 hoteli tej marki znajduje się w atrakcyjnych punktach dużych 
miast oraz w popularnych miejscowościach turystycznych Polski.

Excellent locations are without doubt a feature of Orbis Hotels. 
There are 10 hotels in this brand in attractive areas of large towns 
and popular tourist resorts in Poland.
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The ibis brand is associated with high standards of service and very 
competitive prices. Thanks to this reputation, ibis hotels are very 
popular in Poland and throughout Europe, precisely meeting the 
expectations of travelling business people and tourists alike.
Rooms in the ibis hotel network are a benchmark for comfort, and 
for the ergonometric and effective use of energy. They are fur-
nished using materials meeting strict environmental norms. 
Restaurants in ibis hotels are famed for their excellent cuisine and 
pleasant atmosphere and the menu includes dishes from different 
countries and regions.
The ibis brand has been awarded an ISO 9001 Quality Management 
certificate, confirming the standard of services offered.

Marka ibis utożsamiana jest z wy- 
soką jakością usług oraz bardzo 
konkurencyjnymi cenami. Dzięki 
tej renomie hotele ibis cieszą się 

dużą popularnością w Polsce i w Europie, precyzyjnie spełniają 
oczekiwania podróżujących biznesmenów i turystów.
Pokoje sieci ibis wyznaczają standardy komfortu, ergonomii oraz 
efektywności zużycia energii. Do ich wyposażenia używane są 
materiały spełniające rygorystyczne normy ochrony środowiska.
Restauracje w hotelach ibis, słyną z dobrej kuchni i przyjem-
nej atmosfery, w menu można znaleźć dania z różnych krajów 
i regionów.
Marka ibis uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001, potwierdzający 
standard oferowanych usług.

hotele klasy  
ekonomicznej

comfortable
economy class
hotels

Hotele takie jak lubisz

IB IS

W Polsce działa 10 hoteli ibis, wkrótce powstanie kolejny hotel tej 
marki w Warszawie.

There are 10 ibis hotels in Poland and a new hotel in this brand will 
shortly open in Warsaw. 
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The Etap brand owes its success 
to a simple and modern princi-
ple, which is reflected in its func-
tionality, comfort and professional level of service. In Etap hotels, 
everything has been thought through and designed and for this 
reason, the brand meets the expectations of Guests, who consider 
the following features important: low prices, a good location, com-
fortable rooms with en-suite bathroom, access to wireless internet 
and safe parking facilities. The ability to meet these requirements 
means that Etap is the leading European economy class hotel brand. 
Etap hotels are also famous for their modern décor – in 2008, they 
received the European Hotel Design Award.

marka gwarantująca jakość 
za atrakcyjną cenę

a brand with a guaranteed
standard for an attractive price

najtańszy etap podróży

E TAP
Marka Etap swój sukces zawdzięcza prostej i nowoczesnej formule, 
której wyznacznikami są funkcjonalność, wygoda oraz profes-
jonalna obsługa. W hotelach Etap wszystko zostało dokładnie prze-
myślane i zaprojektowane, dzięki temu, marka spełnia oczekiwania 
Gości, dla których ważne są: niskie ceny, dobra lokalizacja, wygodne 
pokoje z łazienką i dostępem do bezprzewodowego Internetu oraz 
bezpieczny parking. umiejętność sprostania tym wymaganiom 
czyni z marki Etap lidera wśród europejskich hoteli ekonomicznych. 
Hotele Etap słyną również z nowoczesnego wystroju – w 2008 roku 
otrzymały nagrodę European Hotel Design Award.

W Polsce działa obecnie 8 ekonomicznych hoteli Etap – planowane 
jest otwarcie kolejnego w Warszawie.

In Poland there are currently 8 economy class Etap hotels in opera-
tion – another one is planned to open in Warsaw.
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MARKETING W DZIAłANIu

W działaniach marketingowo-sprzedażowych podejmo-
wanych w 2010 roku szczególną rolę odegrały elektro-
niczne kanały dystrybucji. Sprzedaż on-line rozwijała 

się szybko dzięki agresywnej strategii Orbisu realizowanej w drugiej 
połowie 2010 r. Strategia ta obejmowała m.in. wdrożenie nowych, 
lokalnych serwisów internetowych np. strony poświęconej progra-
mowi lojalnościowemu A | Club czy marce Etap oraz bliższej współ-
pracy z internetowymi biurami podróży w kraju i za granicą.

Jako lider rynku Orbis silniej zaznaczył swoją obecność w mediach 
społecznościowych i zbliżył się do swoich klientów. Inicjatywy 
podejmowane wraz z TripAdvisor czy Facebook wzmacniały obec-
ność Grupy w internecie i oferowały alternatywną możliwość zaan-
gażowania się w dialog z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Jest 
to przykład marketingowego modelu „pull”, stanowiącego rdzeń 
strategii internetowej Grupy.

Dla zwiększenia sprzedaży Grupa Hotelowa 
wzięła udział w ogólnoeuropejskiej wio-
senno-letniej promocji „Szalone ceny”. 
Celem tej atrakcyjnej oferty połączonej 
z szeroko zakrojoną kampanią komunika-
cyjną, było przyciągnięcie gości do wszyst-
kich obiektów Grupy w Polsce. Ponadto 
w okresie zimowym Orbis wprowadził spe-
cjalną ofertę „Nie prześpij zimy byle gdzie”, 
obowiązującą w hotelach wszystkich marek 
Grupy i opartą na zasadzie „zostań dłużej, 
płać mniej”.

In the Company’s sales and marketing operations performed 
throughout 2010, electronic distribution played a signifi-
cant role. On-line sales grew rapidly owing to an aggressive  

strategy pursued by Orbis in the second half of 2010. The strategy 
involved in particular the introduction of new local internet serv-
ices, e.g. a website dedicated to the A | Club loyalty program or the 
Etap brand, as well as closer co-operation with internet travel cen-
tres, both in Poland and abroad. 

As market leader, Orbis intensified its presence in social media and 
moved closer to its clients. Initiatives introduced in partnership with 
TripAdvisor or Facebook strengthened the position of the Group 
on the web and provided an alternative way to engage with real 
potential clients. This is an example of the “pull” marketing model, 
which lies at the heart of the Group’s internet strategy.

To increase sales, the Hotel Group took 
part in a Pan-European spring and sum-
mer “Crazy Prices” promotion. The aim 
of this attractive offer run together with 
an extensive media campaign, was to 
attract guests to all of the Group’s hotels 
in Poland. Additionally, during the win-
ter season, Orbis introduced the special  
offer “Don’t sleep through the winter in a 
second rate place!”, which applied in all 
the hotels belonging to the Group and was 
based on the principle “stay longer, pay 
less”.

Po pierwsze – internet

| OFERTY NA LATO I ZIMę

First and foremost – the internet

Summer and Winter Offers

orbis.pl

accorhotels.com

a-club.com

etaphotel.com

ibishotel.com
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Marketing in action

W 2010 r. przeprowadzone zostały trzy 
kampanie budujące rozpoznawalność 
marek ibis, Mercure i Novotel w Polsce. 
Kampania ibis „Ten or 15”, w Polsce prowa-
dzona w okresie lipiec–wrzesień, została 
uznana za najlepszą w branży na konkursie 
Worldwide Hospitality Awards w Paryżu.

Ogólnoświatowy Program Lojalnościowy  
A | Club dla osób odwiedzających hotele 
marek Accor ma już ponad 6 mln człon-
ków. Każdy uczestnik programu zbiera 
punkty za pobyty oraz inne usługi wyku-
pione w hotelu i może je zamieniać m.in. na 
vouchery hotelowe, mile lotnicze, kupony 
upominkowe lub różnego rodzaju inne 
przywileje.
Program A | Club jest aktywnie promowany 
w kraju, również dzięki stronie internetowej 
w języku polskim.

In 2010, three promotional campaigns were 
managed to build brand recognition for 
ibis, Mercure and Novotel hotels in Poland. 
The ibis “Ten or 15” campaign, which ran in 
Poland from July to September, was recog- 
nised as the best in the industry at the 
Worldwide Hospitality Awards in Paris. 

The global A | Club loyalty program for 
guests of Accor brand hotels already has 
6 million members. Each member of the 
program collects points for hotel stays 
and for other services ordered in the hotel, 
which can then be redeemed for, e.g. hotel  
vouchers, air miles, shopping vouchers, as 
well as many other privileges.
The A | Club program is actively promoted 
in Poland, also via a dedicated Polish lan-
guage website.

| POZNAJ MARKę

|  A | CLuB – PONAD 100 000 
uCZESTNIKóW W POLSCE

Know the brand

A | Club – over 100 000 members in Poland
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PRACOWNICY – AMBASADORAMI MARKI

największą wartością Orbisu są ludzie, którzy tu pracują. 
Wykwalifikowani i zaangażowani pracownicy w dużej 
mierze przyczyniają się do realizacji strategii rozwoju 

firmy i osiąganiu przez nią sukcesu biznesowego. To oni, obdarza-
jąc uśmiechem obsługiwanych gości, stają się najbardziej wiary-
godnymi ambasadorami marki. 

Orbis, jako odpowiedzialny pracodawca, korzysta z najnowszych 
narzędzi i technik wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Firma dba o rozwój i satysfakcję zawodową swoich pracowników,  
m.in. inicjuje dla nich programy szkoleń podnoszących kwalifika-
cje w zakresie zarządzania hotelami (kompetencje menadżerskie) 
i obsługi klienta oraz umiejętności sprzedażowych w działach: 
sprzedaży, recepcji, rezerwacji, gastronomii. Realizacja niektórych 
projektów była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z fun-
duszy europejskich (PARP).
W 2010 roku w szkoleniach wzięło udział 3 480 pracowników.
Kolejny rok zapowiada się wyjątkowo interesująco, Orbis zaplano-
wał dla pracowników szeroką ofertę szkoleń. Ze względu na polską 
prezydencję w uE (II połowa 2011 r.) uruchomione zostaną kursy 
językowe i specjalne szkolenia z zasad protokołu dyplomatycznego. 
Innowacyjnymi propozycjami są również programy „Rozwój mło-
dych utalentowanych pracowników o wysokim potencjale”, połą-
czone z systemem ocen personelu oraz specjalistyczne szkolenia 
„Sales and Distribution Pass”, znacząco poszerzające wiedzę i umie-
jętności osób o największych predyspozycjach sprzedażowych.

T he greatest asset of Orbis are the people who work here. 
Qualified and motivated employees help realise the growth 
strategy and inspire business success. They are the ones 

giving a smile to every guest they serve, who become the most 
trusted brand ambassadors.

Orbis, as a responsible employer, implements the more recent per-
sonnel management techniques. The company cares about the 
professional growth and satisfaction of its employees, for instance, 
by initiating staff training programs to raise qualifications in hotel 
management (leadership skills) and customer relations (sales-based 
skills) in such areas as sales, reception, reservations and catering. 
The implementation of certain projects was made possible by 
grants from Eu funds (PARP).
In 2010, 3480 employees took part in a training.
The coming year will be particularly interesting; Orbis has prepared 
a broad range of training programs for its employees. With Poland 
taking over the Presidency of the Eu (in the second half of 2011), lan-
guage courses have been prepared, together with special courses 
in diplomatic protocol. Equally innovative propositions include 
programs to develop young talented employees with high growth 
potential, coupled with staff assessment and specialised “Sales and 
Distribution Pass” training sessions aimed at improving knowledge 
and skills of those employees with the greatest sales potential.

| DOSKONALENIE uMIEJęTNOŚCI
Improving skills

Przeciętne zatrudnienie 
w Grupie Kapitałowej Orbis w 2010 r. to

4139 osób
Average number of employees in the Orbis 
Capital Group in 2010 totalled

4139
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Our staff – brand ambassadors

W grudniu 2010 r. w Paryżu odbył się  
finał 8. edycji konkursu Accor Professional 
Challenge. Konkurs promuje młodych 
utalentowanych pracowników restaura- 
cji, kuchni, kawiarni i barów hoteli Grupy 
Accor. W eliminacjach regionalnych wyło-
niono 53 finalistów z 16 krajów, wśród nich 
były 2 osoby z Polski. uczestnicy finałów 
w zaaranżowanych scenach przedstawiają-
cych ich codzienną pracę musieli pokazać 
swój profesjonalizm, zdolności zawodowe, 
pasję i zaangażowanie.

Przygotowanie dobrej kawy to sztuka wy- 
magająca wiedzy i odpowiednich kwali- 
fikacji. udowodnili to uczestnicy II Mist-
rzostw Baristów Grupy Hotelowej Orbis, 
które odbyły się w grudniu 2010 r. W kon-
kursie wzięło udział 9 osób z hoteli z całej 
Polski.

Specjaliści w dziedzinie zarządzania przychodami  poszerzyli swoją 
wiedzę i umiejętności podczas szkolenia w ramach międzynaro-
dowego programu Revenue Management Pass. Trening polegał 
na praktycznym rozpatrywaniu konkretnych przypadków i zadań 
oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, dla zwiększenia 
przychodów.

Move up jest programem dedykowanym pracownikom hoteli 
Novotel, dotyczącym ich rozwoju zawodowego. Składa się z kilku 
części, z których każda poświęcona jest innemu aspektowi życia 
zawodowego: „Welcome” – to część poświęcona przyjęciu nowego 
pracownika, zapoznaniu go z pracą w hotelu. „Itineraries” – ta część 
programu dotyczy kariery pracownika sieci Novotel – możliwości 
rozwoju jego ścieżki zawodowej. Z kolei część „Globetrotter” służy 
zdobywaniu i wymianie doświadczeń zawodowych. Polega na mię-
dzynarodowej wymianie pracowników zajmujących te same stano-
wiska w obrębie sieci Novotel.  Podobnie w części programu „Visa”, 
gdzie również dochodzi do wymiany pracowników, ale traktowa-
nej jako nagroda i wyróżnienie.  Część programu „Novotel Services 
Attitude” ma na celu kształtowanie postaw pracownika w stosunku 
do gościa, klienta. Program jest wdrażany w Polsce od 2010 roku.

In December 2010, the final of the 8th Accor 
Professional Challenge competition took 
place in Paris. The competition promotes 
young, talented staff from the restaurants, 
kitchens, coffee houses and bars of Accor 
Group hotels. In the regional contest, 53 
finalists were selected from 16 countries, 
including 2 representatives from Poland. 
Finalists had to show their proficiency, their 
professional skills, their passion and com-
mitment in pre-arranged scenarios pre-
senting their everyday work.

Preparing a good cup of coffee is an art 
that requires knowledge and the right 
skills. These were confirmed by the partici-
pants of the 2nd Orbis Hotel Group Barista 
Championships, which took place in De- 
cember 2010. 9 representatives from hotels 
across the whole of Poland took part in the 
competition. 

Revenue management specialists improved their knowledge and 
skills during a training session as part of the international Revenue 
Management Pass program. The exercise consisted of the practi-
cal review of actual case studies, and seeking optimal solutions, in 
order to maximize the revenue.

Move up is a program aimed at Novotel employees to improve their 
professional skills. The program consists of several parts where 
each is dedicated to another aspect of professional life: “Welcome” 
– this part relates to hiring new staff members and making them 
familiar with working in a hotel. “Itineraries” this part of the pro-
gram covers career opportunities in the Novotel hotel network – 
promotion possibilities. “Globetrotter” provides means to obtain 
and exchange professional experience, based on international 
staff exchanges of employees holding the same positions in differ-
ent Novotel hotels. This is similar to the “Visa” program, where staff 
exchanges also take place, but in the form of reward and incentive. 
“Novotel Services Attitude” is a part of the program aimed at shap-
ing attitudes to guests and clients. The program was introduced in 
Poland in 2010.

| ZAWODY PROFESJONALISTóW

| BARIŚCI NA START

| ZARZąDZANIE PRZYCHODAMI 

A challenge for professionals

Baristas on their marks

Revenue Management

| NOVOTEL: MOVE uP Novotel: Move up
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PRACOWNICY – AMBASADORAMI MARKI Our staff – brand ambassadors

Jesienią 2010 roku w hotelu Posejdon 
w Gdańsku odbyła się XII Olimpiada 
Sportowa pracowników Orbisu. Olimpiada 
jest jedną z najważniejszych imprez inte-
gracyjnych w firmie i zawsze cieszy się dużą 
popularnością. uczestnicy licznie przyje-
chali do Gdańska, nawet z odległych miast, 
by wziąć udział w rozgrywkach, spędzić 
razem czas i wypocząć. Zawody odbyły 
się w 7 dyscyplinach: tenisie stołowym, fit-
nessie, piłce siatkowej, biegach, szachach, 
rzucie podkową i układaniu kostki Rubika 
na czas.

In the autumn of 2010, the XII Sport 
Olympiad was held in the Posejdon hotel in 
Gdańsk for Orbis personnel. The Olympiad 
is one of the most important staff integra-
tion events in the company and is always 
very popular. Participants came to Gdańsk 
in large numbers, even from far away places, 
to take part in the elimination rounds, to 
spend some time together and to relax. 
The contest was divided into 7 disciplines: 
table tennis, fitness, hand ball, running, 
chess, horseshoe tossing and completing a 
Rubik’s Cube against the clock.

| PRZYJAźń I SZLACHETNA RYWALIZACJA

Olimpiada

Friendship and gentle rivalry

Olympiad
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ZIEMIA JEST NASZA The Earth is Ours

o rbis dba nie tylko o jakość świadczonych usług oraz 
zapewnienie zysku swoim udziałowcom, ale również 
wprowadza w życie zasady społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu. Spółka realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, 
wspiera organizacje niosące pomoc ludziom oraz działa na rzecz 
ochrony naturalnego środowiska człowieka. 

Jest to projekt społeczny, zainicjowany 
przez pracowników Orbisu, na rzecz prze-
ciwdziałania wykluczeniom, skierowany do 
młodych, samotnych matek zagrożonych 
marginalizacją. Jego celem jest zdobycie 
przez uczestniczki nowych umiejętności, 
odzyskanie swojego miejsca w społeczeń-
stwie i na rynku pracy. W programie szkoleń 
z zakresu osobistego coachingu, rękodzieła 
artystycznego i prowadzenia spółdzielni 
socjalnej bierze udział 16 mam. Fundacja 
Accor przekazała 41 tysięcy Euro na sfinan-
sowanie projektu.

o rbis not only cares about the quality of its services and 
ensuring returns for its shareholders, it is at the same 
time introducing standards of corporate social responsi-

bility. The company promotes a policy of sustainable development 
and supports caritative organizations and works to protect our nat-
ural environment.

This is a social project, initiated by the Orbis 
employees, working to prevent exclusion, 
aimed at young single mothers at risk of 
marginalisation. It aims to provide its mem-
bers with new skills and to allow them to 
reintegrate into society and in the work-
place. The training sessions on personal 
coaching, arts and crafts and management 
of a social co-operative were attended by 
16 single mothers. The Accor Foundation 
has invested  EuR 41 thousand to finance 
the project.

| SPółDZIELNIA MAM
A Co-operative for Single Mothers

Zwalczanie epidemii jest jednym z punk-
tów Programu Ochrony Środowiska i Zrów-
noważonego Rozwoju „Goście Ziemi” 
realizowanego przez Orbis. W Światowym 
Dniu AIDS zorganizowano spotkanie pra-
cowników z przedstawicielkami Krajowego 
Centrum ds. AIDS, które przedstawiły aktu-
alny stan wiedzy o tej chorobie, zagrożenia 
i działania profilaktyczne.

Fighting epidemics is one of the points 
on the environmental protection and sus-
tained development Earth Guest Program, 
being implemented by Orbis. On World 
Aids Day, a meeting was organised for 
staff members with representatives of the 
National Aids Centre, who presented the 
latest knowledge about the disease, the 
risks and prevention.

| WIEDZA RATuJE żYCIE
Knowledge saves lives

EGO – ludzie
EGO – people
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ZIEMIA JEST NASZA

W hotelach Grupy Orbis częstym gościem 
jest sztuka. W zaadaptowanych przestrze-
niach odbywają się wystawy, koncerty 
i aukcje charytatywne. Pomysł takiego 
wykorzystania wnętrz cieszy się dużym 
uznaniem wśród hotelowych gości, którzy 
z przyjemnością biorą udział w wydarze-
niach kulturalnych. Dzięki organizowanym 
w naszych hotelach imprezom zbierane 
są fundusze na cele społeczne i promocję 
młodych talentów.

Art is a frequent guest in Orbis Group 
hotels. Exhibitions, concerts and charity 
auctions all take place in specially adapted 
spaces. The idea to use hotel premises in 
this way met with a positive response from 
hotel guests, who are happy to take part in 
cultural events. The events organised in our 
hotels help raise funds for social causes and 
promote young talent.

| HOTELE PEłNE SZTuKI
 Hotels full of Art

W 2010 roku pracownicy Orbisu aktywnie 
włączyli się do akcji pomocy potrzebującym 
„Dzień Solidarności”. Zebrane w zbiórce 
rzeczy: pomoce szkolne, odzież, słodycze 
i prezenty gwiazdkowe zostały przekazane 
dzieciom i młodzieży z Domu Dziecka Nr 13 
w Otwocku k. Warszawy.
Podobne akcje są organizowane we wszyst-
kich krajach, gdzie obecny jest Accor.

In 2010, Orbis employees took an active 
part in bringing help to the needy – the 
Day of Solidarity. Donations were col-
lected: school supplies, shoes, sweets and 
Christmas presents, which were then dis-
tributed to children and young people in 
the No. 13 Children’s Home in Otwock near 
Warsaw.
Similar actions are organised in all countries 
where Accor is present.

| DZIEń SOLIDARNOŚCI
Day of Solidarity
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The Earth is Ours

g rupa Hotelowa Orbis w szczególny sposób dba o środowi-
sko. Od 2006 roku z sukcesem wdraża, zainicjowany przez 
Accor, program „Goście Ziemi”, który na koniec 2010 roku 

funkcjonował już w 64% hoteli Grupy.

Program, ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
hoteli na środowisko naturalne oraz poszerzanie wiedzy i świa-
domości proekologicznej pracowników hoteli, gości i dostawców. 
Dzięki niemu Orbis montuje w swoich hotelach urządzenia służące 
oszczędności wody i energii, wprowadza ekologiczne kosmetyki, 
przygotowuje zbilansowane menu. Dodatkowo opracował zbiór 
dobrych praktyk, które pracownicy stosują na co dzień zarówno 
w pracy, jak i w domu.

W ramach programu Grupa Orbis przyjęła Kartę Ochrony 
Środowiska, która stała się standardowym narzędziem realizacji 
polityki proekologicznej całej Grupy.

Orbis uczestniczy w imprezach propagu-
jących postawę szacunku wobec natury. 
Obchody Dnia Ziemi tradycyjnie mobilizują 
do działania pracowników Spółki. W całej 
Polsce organizowane są przez nich projekty 
edukacyjne, akcje sadzenia drzew oraz 
wspólnego sprzątania lasów i parków.

The Orbis Hotel Group cares particularly about the environ-
ment. Since 2006, it has successfully been introducing the 
“Earth Guest” program, initiated by Accor, which has been 

adopted by 64% of the Group’s hotels by the end of 2010. 

The Program aims to reduce the negative impact of hotels on the 
environment while at the same time promoting knowledge and 
awareness of ecology among hotel employees, guests and sup-
pliers. Through the program, Orbis is installing water and energy 
saving devices in its hotels is introducing ecological cosmetics and 
a well-balanced menu. It has also drawn up a range of best practice 
principles, which staff apply every day at work and at home.

As part of the program, the Orbis Group has adopted the 
Environmental Charter, which has become the standard method 
for implementing environmentally-friendly policies throughout 
the whole Group. 

Orbis also takes part in events promoting 
natural awareness. The Earth Day celeb-
rations traditionally mobilise Company 
employees to action. Throughout Poland, 
they take part in educational projects, tree 
planting events and help clean up forests 
and parks.

EKO – środowisko

| DZIEń GOŚCIA ZIEMI

| PROGRAM „GOŚCIE ZIEMI“

ECO – environment

Earth Guest Day

The “Earth Guest” Program
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WYNIKI FINANSOWE

optymalizacja rynkowej aktywności Grupy Orbis Transport 
była priorytetem w roku 2010. W maju Zarząd Spółki 
odsprzedał markę INTERbus ograniczając się do prowa-

dzenia działalności na krajowym i lokalnym rynku usług komunika-
cyjnych (PKS Gdańsk, PKS Tarnobrzeg, PMKS Tarnobrzeg).

Obecnie osią biznesu są usługi wynajmu samochodów, które łącz-
nie w drugiej połowie roku przyniosły Grupie ponad 50% przycho-
dów. W oparciu o umowę franchisingową z Hertz International, pod 

The priority for 2010 was the streamlining of the market 
operations of the Orbis Transport Group. In May, the Orbis 
Management Board sold the INTERbus brand, restricting  

itself to providing services in the national and local transport mar-
ket (PKS Gdańsk, PKS Tarnobrzeg, PMKS Tarnobrzeg).

The current focal point of the business is car rental, which gener-
ated over 50% of Group income in the second half of the year. On 
the basis of a franchising agreement with Hertz International, under 

STRuKTuRA GRuPY KAPITAłOWEJ ORBIS
Orbis Capital Group corporate structure

Grupa Hotelowa Orbis Grupa Orbis transport

Orbis sa

HeKOn

uab HeKOn
Litwa

Lithuania

Orbis
Kontrakty

100%

100%

100%

20%

80%

99,07%

PKS tarnobrzeg Sp. z o.o. 

capital Parking Sp. z o.o.

IntErbus Sp z o.o.*

PKS Gdańsk Sp. z o.o.

PMKS tarnobrzeg Sp. z o.o.

99,07%

99,07%

99,07%

99,07%

68,46%

optymalizacja aktywów Grupy Kapitałowej Orbis spo-
wodowała, że już w marcu 2010 r. wyłączono z niej 
PBP Orbis Sp. z o.o. Po tych zmianach w strukturach 

Grupy pozostały dwa silne podmioty: Grupa Hotelowa Orbis oraz 
Grupa Orbis Transport. 

Wycofanie się z przynoszącego straty segmentu touroperatorów 
i biur podróży pozwoliło Grupie Kapitałowej Orbis zniwelować 
negatywne zjawiska rynkowe, obserwowane w pierwszej poło-
wie 2010 roku. Znaczące obniżenie kosztów działalności opera-
cyjnej we wszystkich spółkach oraz niewielki spadek przychodów 
ze sprzedaży zaowocowały uzyskaniem przychodów netto w wyso-
kości 819 mln zł, zaledwie o 4% niższych niż w poprzednim roku. 
Grupa uzyskała również dodatni wynik z działalności operacyjnej 
(EBIT) w wysokości 49,7 mln zł oraz wskaźnik EBITDA na poziomie 
209 mln zł. Dzięki bardziej zoptymalizowanej strukturze Grupy Orbis 
znacząco zwiększyła się wartość wypracowanego zysku netto, 
który osiągnął wartość 10,8 mln zł, co oznacza wzrost o 16,8 mln zł 
w stosunku do roku 2009. Ze względu na dekoniunkturę na rynku 
hotelarskim w Polsce i zmienne prognozy, łączna suma nakładów 
przeznaczonych na inwestycje została ograniczona do 92 mln zł. 

In March 2010, the optimisation of the assets of the Orbis Capital 
Group led to the sale of PBP Orbis Sp. z o.o. This restructuring 
of the Group meant there now remained two strong divisions: 

the Orbis Hotel Group and the Orbis Transport Group.

The withdrawal from the loss making tour operator and travel office 
sector allowed the Orbis Capital Group to reverse the negative mar-
ket trends observed in the first half of 2010. A significant fall in operat- 
ing costs in all the companies and only a negligible fall in sales 
income resulted in net revenues of PLN 819 million, a figure only 
4% lower than in the previous year. The Group also generated a 
profit from its operating revenues (EBIT) of PLN 49.7 million, as well 
as EBITDA of PLN 209 million PLN. Owing to the more streamlined 
corporate structure of the Orbis Group, net profit increased signifi-
cantly to PLN 10.8 million, an improvement of PLN 16.8 million when 
compared with 2009. As a result of the economic downturn in the 
Polish hotel industry and uncertain forecasts, the total amount of 
funds set aside for investment was limited to PLN 92 million.

Grupa Kapitałowa Orbis
Orbis Capital Group

* w likwidacji | in liquidation

| ORBIS TRANSPORT
Orbis Transport
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WYNIKI FINANSOWE SPółEK GRuPY KAPITAłOWEJ ORBIS W ROKu 2010*

2010 financial results of entities forming the Orbis Capital Group*

*  kwoty w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych, 
dane prezentowane przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 
amounts in the table in thousand PLn, 
data presented prior to consolidation eliminations

ANALIZA WSKAźNIKOWA – GRuPA KAPITAłOWA ORBIS I ORBIS SA
Orbis Capital Group & Orbis SA financial ratios

Przychody 
ze sprzedaży
Net Sales 
Revenues

EBITDA EBIT Zysk netto
Net profit

Grupa Hotelowa Orbis | Orbis Hotel Group
(Orbis SA, Hekon H-E SA, uAB Hekon, Orbis  
Kontrakty)

679 543 (-2,2%) 173 186 (4,9%) 44 617 (32,1%) 17 372 (333,2%)

Grupa Orbis Transport | Orbis Transport Group 144 986 (-11,4%) 37 414 (-3,5%) 6 242 (5,1%) (2 613) (-)

GRuPA KAPITAłOWA ORBIS
ORBIS GROuP ORBIS SA

2010 2009 2010 2009

WSKAźNIKI AKTYWNOŚCI | TuRNOVER RATIOS

Szybkość obrotu należności | Receivables turnover 13 dni | days 21 dni | days 16 dni | days 17 dni | days

Szybkość obrotu zapasów | Inventory turnover 2,9 dni | days 3,5 dni | days 3 dni | days 3 dni | days

WSKAźNIKI RENTOWNOŚCI | PROFITABILITY RATIOS

Rentowność sprzedaży netto | Return on sales 2,0% 3,1% 2,0% 2,4%

Rentowność aktywów | Return on assets 0,7% 1,1% 0,5% 0,6%

Ogólna rentowność kapitału | Return on equity 0,9% 1,5% 0,6% 0,8%

WSKAźNIKI ZADłużENIA | LIABILITY RATIOS

Stopa zadłużenia | Debt to equity 18,4% 22,2% 20,0% 23,8%

Szybkość obrotu zobowiązań | Payables turnover 29 dni | days 38 dni | days 34 dni | days 40 dni | days

WSKAźNIKI PłYNNOŚCI | LIQuIDITY RATIOS

Wskaźniki bieżącej płynności | Current ratio 0,56 0,31 0,34 0,21

marką Hertz Lease, oferowany jest wynajem pojazdów (full service 
leasing) oraz usługi zarządzania flotą (tzw. CFM). Wynajem krótko-
terminowy prowadzony jest pod szyldem Hertz Renta a Car. W tym 
sektorze ubiegły rok przyniósł wzrost sprzedaży o 27%, a łączna 
liczba dni najmu przekroczyła 74 tys.

W całym roku 2010 wydatki inwestycyjne Orbis Transport wynio-
sły ponad 64 mln zł, z czego blisko 57 mln zł zostało przezna-
czone na zakup floty do działalności Hertz Lease i Hertz Rent a Car. 
Pozostałe środki wykorzystano na zakup nowej bazy autobuso-
wej przez PKS Gdańsk i modernizację tarnobrzeskich budynków. 
Ze względu na wysokie koszty finansowe, na koniec 2010 r. Orbis 
Transport wygenerował stratę w wysokości 2,6 mln zł, jednak wynik 
EBIT utrzymał się na stabilnym poziomie 6,2 mln zł.

the Hertz Lease brand, the Group offers full car service leasing and 
car fleet management. Short term car hire is offered as part of Hertz 
Rent a Car. This sector saw sales increases of 27% in 2010, while the 
total number of rental days exceeded 74 thousand.

Orbis Transport investment expenditure accounted for over PLN 64 
million in 2010, of which almost PLN 57 million was set aside for car 
fleet purchases for Hertz Lease and Hertz Rent a Car business oper-
ations. Remaining funds were used to purchase a new bus fleet 
by PKS Gdańsk and for the renovation of buildings in Tarnobrzeg. 
Owing to high operating costs, at the end of 2010, Orbis Transport 
made a loss of PLN 2.6 million, though EBIT results remained 
at a steady level of PLN 6.2 million.
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g rupę Hotelową Orbis organizacyjnie tworzą: Orbis SA, 
Hekon-Hotele Ekonomiczne SA, uAB Hekon (oddział 
w Wilnie) oraz Orbis Kontrakty S p . z o. o. Pomimo, 

że w roku 2010 wyniki finansowe Grupy ustabilizowały się, istotny 
wpływ na nie miała trudna sytuacja w branży hotelarskiej, spowo-
dowana dekoniunkturą na rynkach światowych oraz niesprzyjają-
cymi wydarzeniami (powodzie, konsekwencje wybuchu wulkanu 
w Islandii, żałoba narodowa po katastrofie smoleńskiej). 

Ożywienie ruchu turystycznego, szczególnie w segmencie klientów 
korporacyjnych, nastąpiło dopiero w trzecim i czwartym kwartale 
2010 r., szybko przekładając się na wskaźniki operacyjne wszystkich 
spółek. Wzrosła frekwencja oraz średnia cena za pokój. Oba czyn-
niki pozytywnie wpłynęły na wzrost średniego przychodu z jed-
nego dostępnego pokoju o blisko 5% (wskaźnik RevPar). Przychody 
Grupy Hotelowej ze sprzedaży wyniosły ogółem 680 mln zł, co jest 
wartością porównywalną do wyników 2009 r. (695 mln zł). Ponadto 
w stosunku do poprzedniego roku o 5% wzrósł wynik EBITDA, który 
na działalności operacyjnej, po eliminacji zdarzeń jednorazowych, 
osiągnął poziom 176 mln zł. 

Orbis SA jest najmocniejszym podmiotem w Grupie Hotelowej. 
Jego przychody wyniosły 535 mln zł, co stanowiło 78% przycho-
dów Grupy. Spółka Orbis wypracowała prawie 10,5 mln zł zysku 
netto. 

The Orbis Hotel Group consists of the following organisa-
tions: Orbis SA, Hekon-Hotele Ekonomiczne SA, uAB Hekon 
(the operator of the hotel in Vilnius) and Orbis Kontrakty 

Sp. z o.o.  Although in 2010, the financial results of the Group were 
more stable, the difficult situation in the hotel industry had a sig-
nificant impact on these figures. This situation was caused by an 
economic downturn in the world markets and by adverse events 
(floods, the consequences of the explosion of the volcano in 
Iceland, and the period of national mourning following the catas-
trophe in Smolensk).

The recovery in the tourist trade, especially in the corporate client 
segment only took place in the third and fourth quarter of 2010, 
which was quickly reflected in the operating results of all the com-
panies. Occupancy rates rose along with the average price per 
room. Both factors had a positive impact on the increase in aver-
age revenue per room by almost 5% (RevPar indictor). The sales  
revenues of the Hotel Group amounted to PLN 680 million in 
total, a figure comparable to the results in 2009 (PLN 695 million). 
Moreover, EBITDA increased by 5% when compared with the previ-
ous year; following the elimination of isolated events, total EBITDA 
from operational income stood at PLN 176 million.

The Hotel Group is the strongest performer in Orbis SA. Its revenues 
totalled PLN 535 million, which makes up 78% of revenues of the 
Capital Group as a whole. Orbis SA generated almost PLN 10.5 mil-
lion net profit.

Grupa Hotelowa Orbis
The Orbis Hotel Group

0,00 pkt%
          pp

0,00 pkt%
          pp

–3,00 pkt%
           pp

+3,00 pkt%
            pp

Klienci krajowi
local clients turyści

tourists

cudzoziemcy 
Foreign clients Klienci biznesowi

Business travellers
47%

61%

53%
39%

STRuKTuRA SPRZEDAżY POKOJONOCY W 2010 ROKu W PORóWNANIu Z ROKIEM 2009
Roomnight sales structure in 2010 compared to 2009
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W pierwszej połowie 2010 r. częścią planu inwestycyj-
nego Grupy Hotelowej Orbis były prace moderniza-
cyjne. Ich wartość w skali całego roku wyniosła ponad 

27 mln zł. W czerwcu ubiegłego roku do użytku oddano nowo-
czesny kompleks konferencyjno-bankietowy „Olimp” w hotelu 
Mercure Grand w Warszawie, a w poznańskim Novotelu i zakopiań-
skim Mercure Kasprowy odnowiono sale konferencyjne. 

Druga połowa 2010 roku przyniosła długo wyczekiwane ożywie-
nie na polskim rynku hotelarskim, wiele obiektów odnotowało 
wzrost frekwencji, a tym samym zwiększenie sprzedaży. Korzystne 
dla Spółki perspektywy pozwoliły na podjęcie działań związanych 
z uzyskaniem dokumentacji dla nowych projektów inwestycyjnych 
– dwóch hoteli ekonomicznych w Warszawie (ibis i Etap, 162 pokoje) 
oraz potencjalnie hotelu Novotel w łodzi (330 pokoi).

Ze względu na duże wymagania rynkowe oraz konieczność upo-
rządkowania aktywów Grupa Hotelowa Orbis sprzedała dwa 
hotele w Zielonej Górze i Olsztynie. Kolejne nieruchomości 
w Kaliszu, Krakowie i Szczecinie zostały zbyte na początku 2011 r. 
uzyskane ze sprzedaży środki finansowe pozwoliły na wznowienie 
budowy dwóch hoteli marek ibis i Etap (330 miejsc), zlokalizowa-
nych w Warszawie. Ponadto przewidziane są dalsze modernizacje 
w trzech hotelach marki Novotel (Poznań, Wrocław i Gdańsk), war-
szawskim hotelu Holiday Inn i gdańskim Posejdonie oraz unowo-
cześnienie systemów rezerwacji hotelowych w całej sieci.

In the first half of 2010, some modernisation work was carried 
out as part of Orbis Hotel Group investment plan. Their value 
throughout the whole year totalled over PLN 27 million. In June 

of last year, the modern conference and reception complex “Olimp” 
was completed in the Mercure Grand hotel in Warsaw. Conference 
rooms were refurbished in the Novotel in Poznań and the Mercure 
Kasprowy in Zakopane.

The second half of 2010 brought the long-awaited recovery in the 
Polish hotel industry with many establishments noting improved 
occupancy levels, with the resulting increased sales. The more 
favourable business outlook meant the Company could begin work 
on completing formalities related to the new development of two 
economy class hotels in Warsaw – an ibis and Etap (162 rooms), and 
potentially a Novotel in łodź (330 rooms). 

Owing to large market commitments and the need to restructure 
assets, the Orbis Hotel Group sold its hotels in Zielona Góra and 
in Olsztyn. Another properties, in Kalisz, Kraków and Szczecin, 
were sold in the beginning of 2011. Income received from the 
sale enabled the building of an ibis and Etap hotel (330 rooms), 
located in Warsaw, to resume. Additionally, further refurbishment 
is planned of three Novotel hotels (Poznań, Wrocław and Gdańsk), 
of the Warsaw Holiday Inn and the Posejdon in Gdańsk, as well as 
the modernisation of the hotel reservation system throughout the 
whole network.

Inwestycje w przyszłość
 Investments in the future

STRuKTuRA SPRZEDAżY POKOJONOCY W 2010 ROKu
Orbis Hotel Group operating results in 2010

Frekwencja
Occupancy 48,67% +1,37 pkt%  pp

Średnia cena za pokój (ARR) (zł)
Average Room Rate (ARR) (PLN) 216,8 -3,64%

Przychód na jeden dostępny pokój 
(RevPAR) (zł)
Revenue per Avaliable Room 
(RevPAR) (PLN)

105,5 -0,94%

Liczba sprzedanych pokojonocy
No. of roomnights sold 1 952 143 +0,60%
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Grupa Kapitałowa Orbis
The Orbis Group

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTuACJI FINANSOWEJ*

Consolidated statement of financial position*

aKtyWa | assets 2010 2009

AKTYWA TRWAłE | NON-CuRRENT ASSETS 2 086 542 2 188 691

Rzeczowe aktywa trwałe | Property, plant and equipment 1 918 070 2 018 156

Wartości niematerialne, w tym: | Intangible assets, of which: 113 492 113 406

- wartość firmy | - goodwill 108 328 108 328

Inwestycje w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności
Investment in an associated company consolidated using the equity method of accounting

4 967 8 918

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | Available-for-sale financial assets 0 1 935

Inne aktywa finansowe | Other financial assets 420 540

Nieruchomości inwestycyjne | Investment property 47 132 43 975

Inne inwestycje długoterminowe | Other long-term investments 2 451 552

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Deferred income tax assets 10 1 209

AKTYWA OBROTOWE | CuRRENT ASSETS 121 238 127 330

Zapasy | Inventories 4 696 5 319

Należności handlowe | Trade receivables 29 202 30 145

Należności z tytułu podatku dochodowego | Income tax receivables 3 753 4 230

Należności krótkoterminowe inne | Other short-term receivables 18 418 27 881

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | Cash and cash equivalents 65 169 59 755

AKTYWA KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAżY
ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE

9 234 39 456

AKTYWA RAZEM | TOTAL ASSETS 2 217 014 2 355 477

pasyWa | equity and liabilities 2010 2009

KAPITAł WłASNY | TOTAL EQuITY 1 809 848 1 800 779

KAPITAł WłASNY PRZYPISANY AKCJONARIuSZOM JEDNOSTKI DOMINuJąCEJ
CAPITAL AND RESERVES ATTRIBuTABLE TO EQuITY HOLDERS OF THE COMPANY

1 809 120 1 800 015

Kapitał zakładowy | Share capital 517 754 517 754

Pozostałe kapitały | Other capital 133 333 133 333

Zyski zatrzymane | Retained earnings 1 158 150 1 148 947

Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych | Foreign currency translation reserve (117) (19)

udziały niekontrolujące | Non-controlling interests 728 764

ZOBOWIąZANIA DłuGOTERMINOWE | NON-CuRRENT LIABILITIES 192 451 110 506

Kredyty i pożyczki | Borrowings 118 348 22 964

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Deferred income tax liability 41 241 52 577

Zobowiązania długoterminowe inne | Other non current liabilities 12 474 13 998

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | Provision for pension and similar benefits 20 388 20 967

WYNIKI FINANSOWE
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SKONSOLIDOWANY RACHuNEK ZYSKóW I STRAT *
Consolidated statement of financial position*

2010 2009

Przychody netto ze sprzedaży usług | Net sales of services 812 093 848 899

Przychody netto ze sprzedaży innych produktów, towarów i materiałów 
Net sales of products, merchandise and raw materials

6 536 5 023

Koszt własny sprzedaży | Cost of services, products, merchandise and raw materials sold (622 335) (649 623)

ZYSK BRuTTO ZE SPRZEDAżY | GROSS PROFIT ON SALES 196 294 204 299

Pozostałe przychody operacyjne | Other operating income 18 158 23 988

Koszty sprzedaży i marketingu | Distribution & marketing expenses (42 314) (41 202) 

Koszty ogólnego zarządu | Overheads & administrative expenses (102 755) (101 849)

Pozostałe koszty operacyjne | Other operating expenses (20 273) (17 182)

Aktualizacja wartości aktywów trwałych | Revaluation of non-current assets 558 (2 855)

ZYSK Z DZIAłALNOŚCI OPERACYJNEJ | OPERATING PROFIT 49 668 65 199

Koszty finansowe | Financial expenses (19 750) (21 714)

udział w zyskach/stratach netto jednostek stowarzyszonych 
Share in net profits/loss of subsidiaries, affiliates and associated companies

(3 951) (53)

ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM | PROFIT BEFORE TAX 25 967 43 432

2010 2009

ZOBOWIąZANIA KRóTKOTERMINOWE | CuRRENT LIABILITIES 214 715 412 420

Kredyty i pożyczki | Borrowings 116 199 296 876

Zobowiązania handlowe | Trade payables 44 510 56 706

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | Current income tax liabilities 1 091 0

Zobowiązania krótkoterminowe inne | Other current liabilities 43 980 52 365

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | Provision for pension and similar benefits 4 595 4 739

Rezerwy na zobowiązania | Provisions for liabilities 4 340 1 734

Zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Liabilities associated with assets classified as held for sale

0 31 772

PASYWA RAZEM | TOTAL EQuITYAND LIABILITIES 2 217 014 2 355 477

 *  kwoty w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych 
amounts in the table in thousand PLn

Financial results
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPłYWóW PIENIężNYCH*

Consolidated statement of financial position*

dZiałalnOść OperaCyjna | OperatinG aCtivities 2010 2009

ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM | PROFIT BEFORE TAX 19 004 12 126

KOREKTY: | ADJuSTMENTS: 174 695 214 571

udział w zyskach/stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Share in net profit /loss of companies consolidated using the equity method of accounting

3 951 53

Amortyzacja | Depreciation and amortization 160 001 166 579

Straty z tytułu różnic kursowych | Loss on foreign exchange differences 1 720 539

Odsetki | Interests 16 711 21 999

Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej | Profit on investing activity (6 134) (10 938)

Zmiana stanu należności | Change in receivables 3 626 70 157

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Change in current liabilities, excluding borrowings

(11 733) (18 913)

Zmiana stanu rezerw | Change in provisions 1 883 (20 958)

Zmiana stanu zapasów | Change in inventories 623 1 842

Inne korekty | Other adjustments 4 047 4 211

PRZEPłYWY PIENIężNE Z DZIAłALNOŚCI OPERACYJNEJ
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

193 699 226 697

Podatek dochodowy zapłacony | Income tax paid (15 869) (14 844)

PRZEPłYWY PIENIężNE NETTO Z DZIAłALNOŚCI OPERACYJNEJ
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES

177 830 211 853

2010 2009

Podatek dochodowy | Income tax expense (9 871) (16 711)

ZYSK NETTO Z DZIAłALNOŚCI KONTYNuOWANEJ | NET PROFIT ON CONTINuING OPERATIONS 16 096 26 721

Strata z działalności zaniechanej | Loss on discontinued operations (5 338) (32 782)

ZYSK/STRATA NETTO ZA OKRES | NET PROFIT/LOSS FOR THE PERIOD 10 758 (6 061)

Przypisany: | Attributable to:

Akcjonariuszom jednostki dominującej | Equity holders of the Company 9 203 (5 384)

udziałom niekontrolującym | Non-controlling interests 1555 (677)

ZYSK/STRATA NA JEDNą AKCJę ZWYKłą (W Zł) | PROFIT/LOSS PER COMMON SHARE (IN PLN) 10 758 (6 061)

Podstawowy i rozwodniony zysk/strata przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej za okres
Profit/loss per share attributable to the equity holders of the Company for the period

0,20 (0,12)

 *  kwoty w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych 
amounts in the table in thousand PLn

WYNIKI FINANSOWE
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dZiałalnOść inWestyCyjna | investinG aCtivities 2010 2009

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets

52 825 43 832

Przychody z tytułu odsetek | Interests received 0 3

Spłata udzielonych pożyczek | Loans repaid 250 0

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets

(100 433) (129 759)

Wydatki na nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | Purchase of related entities (30) (1 712)

Inne wydatki inwestycyjne | Other investing cash flow (9 583) (11)

PRZEPłYWY PIENIężNE NETTO Z DZIAłALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
NET CASH uSED IN INVESTING ACTIVITIES

(56 971) (87 647)

DZIAłALNOŚĆ FINANSOWA | FinanCinG aCtivities

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | Proceeds from borrowings 9 342 8 495

Spłaty kredytów i pożyczek | Repayment of borrowings (104 740) (107 897)

Spłata odsetek i inne wydatki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek
Interest payment and other financial cash flow resulting from received borrowings

(18 873) (26 335)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | Financial lease payments (2 849) (2 777)

PRZEPłYWY PIENIężNE NETTO Z DZIAłALNOŚCI FINANSOWEJ
NET CASH uSED IN FINANCING ACTIVITIES

(117 120) (128 514)

ZMIANA STANu ŚRODKóW PIENIężNYCH I ICH EKWIWALENTóW
CHANGE IN CASH AND CASH EQuIVALENTS

3 739 (4 308)

ŚRODKI PIENIężNE NA POCZąTEK OKRESu
CASH AND CASH EQuIVALENTS AT THE BEGINNING OF PERIOD

61 430 65 738

ŚRODKI PIENIężNE NA KONIEC OKRESu
CASH AND CASH EQuIVALENTS AT THE END OF PERIOD

65 169 61 430

  *  kwoty w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych 
amounts in the table in thousand PLn

Financial results
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ListA HoteLi GRupy oRbis Orbis Hotel Group Directory

WARSZAWA   
Sofitel Warsaw Victoria +48 (22) 657 80 11 H3378@sofitel.com
Novotel Warszawa Airport +48 (22) 575 60 00 H0527@accor.com
Novotel Warszawa Centrum +48 (22) 596 00 00 H3383@accor.com
Mercure Warszawa
Fryderyk Chopin +48 (22) 528 03 00 H1597@accor.com

Mercure Grand Warszawa +48 (22) 583 21 00 H3384@accor.com
Holiday Inn Warszawa +48 (22) 697 39 99 H3385@orbis.pl
ibis Warszawa Centrum +48 (22) 520 30 00 H2894@accor.com
ibis Warszawa Ostrobramska +48 (22) 515 78 00 H3129@accor.com
ibis Warszawa Stare Miasto +48 (22) 310 10 00 H3714@accor.com
Etap Hotel Warszawa Centrum +48 (22) 745 36 60 H6401@accor.com

BIELSKO-BIAłA   
Hotel Orbis Magura 
Bielsko-Biała +48 (33) 819 91 99 magura@orbis.pl

CIESZYN   
Hotel Orbis Halny Cieszyn +48 (33) 851 69 00 halny@orbis.pl

CZęSTOCHOWA   
Mercure Patria Częstochowa +48 (34) 360 31 00 H3403@accor.com
ibis Częstochowa +48 (34) 377 45 00 H3368@accor.com
Etap Hotel Częstochowa +48 (34) 366 90 75 H3389@accor.com

GDAńSK   
Novotel Gdańsk Centrum +48 (58) 300 27 50 H0523@accor.com
Novotel Gdańsk Marina +48 (58) 558 91 00 H3375@accor.com
Mercure Hevelius Gdańsk +48 (58) 321 00 00 H3390@accor.com
Hotel Orbis Posejdon Gdańsk +48 (58) 511 30 00 H3391@orbis.pl

GDYNIA   
Hotel Orbis Gdynia +48 (58) 666 30 40 H3417@accor.com

JELENIA GóRA   
Mercure Jelenia Góra +48 (75) 754 91 48 mer.jgora@orbis.pl

KARPACZ   
Mercure Skalny Karpacz +48 (75) 752 70 00 H3429@accor.com

KATOWICE   
Novotel Katowice Centrum +48 (32) 200 44 44 H3377@accor.com
ibis Katowice-Zabrze +48 (32) 777 70 00 H3373@accor.com
Etap Hotel Katowice Centrum +48 (32) 350 50 40 H6601@accor.com

KIELCE   
ibis Kielce Centrum +48 (41) 340 69 00 H7120@accor.com

KRAKóW   
Novotel Kraków Bronowice +48 (12) 622 64 00 H3407@accor.com
Novotel Kraków Centrum +48 (12) 299 29 00 H3372@accor.com
ibis Kraków Centrum +48 (12) 299 33 00 H3710@accor.com
Hotel Orbis Francuski Kraków +48 (12) 627 37 77 francuski@orbis.pl
Etap Hotel Kraków Bronowice +48 (12) 626 11 45 H6605@accor.com

LuBLIN   
Mercure unia Lublin +48 (81) 533 20 61 H3404@accor.com

łóDź   
ibis łódź Centrum +48 (42) 638 67 00 H3096@accor.com

MRąGOWO
Mercure Mrongovia
Resort & Spa +48 (89) 74 33 100 H3424@accor.com

OPOLE   
Mercure Opole +48 (77) 451 81 00 H3405@accor.com

POZNAń   
Novotel Poznań Centrum +48 (61) 858 70 00 H3376@accor.com
Novotel Poznań Malta +48 (61) 654 31 00 H0525@accor.com
Mercure Poznań +48 (61) 855 80 00 H3393@accor.com
ibis Poznań Centrum +48 (61) 858 44 00 H3110@accor.com
Hotel Orbis Polonez Poznań +48 (61) 864 71 00 polonez@orbis.pl

SOPOT   
Sofitel Grand Sopot +48 (58) 520 60 00 H3419@sofitel.com

SOSNOWIEC   
Hotel Orbis Aria Sosnowiec +48 (32) 364 01 00 aria@orbis.pl

SZCZECIN   
Novotel Szczecin +48 (91) 480 14 00 H3367@accor.com
ibis Szczecin Centrum +48 (91) 480 18 00 H3369@accor.com
Etap Hotel Szczecin +48 (91) 482 24 66 H3428@accor.com

TORuń   
Mercure Helios Toruń +48 (56) 619 65 50 H3421@accor.com
Etap Hotel Toruń +48 (56) 657 60 01 H7147@accor.com

WROCłAW   
Sofitel Wrocław Old Town +48 (71) 358 83 00 H5345@sofitel.com
Novotel Wrocław +48 (71) 339 80 51 H0528@accor.com
Mercure Panorama Wrocław +48 (71) 323 27 00 H3374@accor.com
Hotel Orbis Wrocław +48 (71) 361 46 51 H3397@accor.com
Etap Hotel Wrocław Południe +48 (71) 360 89 91 H6603@accor.com
Etap Hotel Wrocław Stadion +48 (71) 353 84 48 H6606@accor.com

ZAKOPANE   
Mercure Kasprowy Zakopane +48 (18) 202 40 00 H3399@accor.com
Hotel Orbis Giewont Zakopane +48 (18) 201 20 11 giewont@orbis.pl

ZAMOŚĆ   
Hotel Orbis Zamojski Zamość +48 (84) 639 25 16 zamojski@orbis.pl

LITWA / WILNO   
Novotel Vilnius +370 (5) 266 62 00 H5209@accor.com






