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Hotelové skupině Orbis se daří, zisk stoupl na 

160 milionů EUR a další ukazatele rostou  

i dvouciferně 

 

Nárůst zisku o +6,2 % na 160 milionů EUR, růst RevPAR, ale také EBITDA ve výši 47,6 

milionů EUR – skvělé výsledky potvrzují, že hotelové skupině Orbis, největší síti hotelů v 

Polsku a ve východní Evropě, se i nadále daří. „Po úspěchu v roce 2016 skupina nadále 

profituje jak ze svého trvale udržitelného plánu, tak i ze zdravé ekonomiky zemí v celém 

regionu,“ uvedl Gilles Clavie, prezident a CEO hotelové skupiny Orbis S.A. Hotelová 

skupina Orbis je jediným poskytovatelem licence značek AccorHotels v 16 zemích včetně 

České republiky. 

 

Finanční výkon roste i v dvouciferných číslech 

Finanční výkonnost v prvním pololetí roku 2017 byla rekordně vysoká, zisk narostl o +6,2 % 

na 160 milionů EUR. Provozní růst EBITDA se vyšplhal na 47,6 milionů EUR, což představuje 

+23,1 % nárůst. Skupina se může pochlubit také růstem RevPAR (+ 7 %), který je z části 

ovlivněn nárůstem průměrných cen pokojů (o 4,3 % r/r). Tento výsledek reflektuje spojení 

úspěšného přístupu k příjmům, aktivní distribuční strategii a také ho pozitivně ovlivňuje 

příznivé turistické klima v celém regionu. V prvním pololetí roku 2017 změnila skupina svou 

organizační strukturu a nyní se více zaměřuje na správu tržních míst namísto konkrétních 

značek. Tento krok umožňuje pracovat efektivněji a lépe se zaměřit na klíčové destinace.  

 



 

 

Orbis vstoupil do nových destinací 

Skupina Orbis pokračuje v rozvoji rychlým tempem. Během první poloviny roku 2017 

podepsala 7 nových franšízových a manažerských smluv s celkovým počtem 940 pokojů, 

které umožní skupině vstoupit do dvou nových destinací – Srbsko a Bosna a Hercegovina, již 

v průběhu roku 2017. Kromě rozšiřování aktiv společnosti Orbis pokračuje také rozvoj 6 

dceřiných projektů (celkově 560 pokojů), které se v následujících letech stanou členem 

skupiny. Aktuálně zajišťuje udržitelný růst skupiny 40 hotelů s 4.800 pokoji. Skupina je 

stále aktivní v hledání potenciálních akvizičních příležitostí.  

Po fázi refinancování a zpětného odkupu portfolia hotelů v Budapešti se Orbis nachází ve 

fázi modernizace, aby si zajistil lepší výkon a vyšší návratnost investic. V první polovině 

roku 2017 vynaložila skupina Orbis 122 milionů EUR (včetně 6 zpětných odkupů hotelů). 

Mezi současné klíčové projekty rekonstrukcí a přestaveb patří například Mercure Budapešť 

City, Mercure Budapešť Buda, Novotel Krakov City West a Novotel Poznaň Center, který 

bude rozdělen do dvou hotelů – Novotel a ibis. Společnost Orbis je přesvědčená že 

renovace hotelů v souladu s nejnovějšími koncepty designu a zároveň výjimečným 

přístupem orientovaným na zákazníka, přinese ještě lepší výsledky.  

 

„Naše vynikající výkonnost v první polovině roku 2017 a pozitivní výhled na následující 

měsíce se odráží i na předběžné prognóze EBITDA za rok 2017 – odhad je 106 až 108 

milionů EUR. Budoucnost tedy vypadá slibně. Stále posilujeme tři naše strategické pilíře – 

výkon, portfolio a lidé. Skupina Orbis se díky své konzistentní a udržitelné strategii stává 

silnější a silnější,“ shrnuje finanční a provozní výsledky Gilles Clavie.  

Finanční a provozní výsledky 

 

Orbis Hotel Group 1H 2017 1H 2016 change 

Operating       

Occupancy rate % 70,00% 68,20% 1,8 p.p. 

Average Room Rate without VAT in EUR 57,2 54,9 4,3% 

Revenue per Available Room in EUR 40,1 37,4 7,0% 

Financial m EUR       

Revenue 160,0 150,7 6,2% 

EBITDAR 55,8 50,2 11,1% 

EBITDA operating 47,6 38,7 23,1% 

Income before tax 24,7 20,0 23,5% 
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Orbis Hotel Group je největší síť hotelů v Polsku a ve východní Evropě. Orbis se skládá ze 120 hotelů a je jediným poskytovatelem 
licence značek AccorHotels v 16 zemích, včetně Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Estonska, Maďarska, 
Lotyšska, Litvy, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Polska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska. Nabízí celkem téměř 20.000 
pokojů. Hotely jsou provozovány pod značkami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles a ibis budget. Tyto 
značky, uznávané na celém světě, poskytují kvalitní služby různých norem, od luxusních, pětihvězdičkových, až po ekonomické 
jednohvězdičkové hotely. 
 
Strategický partner skupiny Orbis je  
 
O AccorHotels: 
AccorHotels je přední světovou cestovní &lifestyle skupinou a digitálním inovátorem. Nabízí jedinečné zážitky ve více než 4.000 
hotelech, rekreačních střediscích a rezidencích, stejně jako ve více než 3.500 nejlepších soukromých domech po celém světě. Těží 
z duální odborné znalosti jako investor a provozovatel prostřednictvím svých HotelServices a HotelInvest divizí.AccorHotels působí 
v 95 zemích. Portfolio je tvořeno mezinárodně uznávanými luxusními značkami, včetně Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO 
SofitelSofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman a Swissôtel; stejně jako populární střední a butikové značky Novotel, 
Mercure, Mama Shelter a Adagio; a ekonomické značky včetně ibis ibisStyles Ibis budget a regionálních značek Grand Mercure, 
Sebel a hotelF1. 
S bezkonkurenční kolekcí značek a více než 50 letou historii po dobu téměř pěti desetiletí, AccorHotels, spolu se svým globálním 
týmem více než 240.000 žen a mužů, má smysluplné a srdečné poslání, které shrnuje claim .- FeelWelcome. Hosté mají přístup k 
jednomu ze světově nejzajímavějších věrnostních programů - Le Club AccorHotels. 
AccorHotels je aktivní ve svých místních komunitách a zavázal se k udržitelnému rozvoji a solidaritě prostřednictvím programu 
Planet 21, komplexního programu, který sdružuje zaměstnance, hosty a partnery k udržitelnému rozvoji.  
Akcie Accor SA jsou kótovány na burze Euronext v Paříži (ISIN kód: FR0000120404) a OTC trhu (kód: ACRFY) ve Spojených státech. 
Pro více informací a rezervace navštivteaccorhotels.group nebo accorhotels.com. 
Nebo se staňte fanoušky a sledujte nás na Twitteru a Facebooku. 
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