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Další dynamický vývoj hotelové skupiny Orbis 

potvrzuje i nová značka sítě - Adagio 

 

Nárůst zisku o +6,3 % na 258,8 milionů EUR, růst provozních výsledků na všech trzích 

v regionu východní Evropy, nárůst RevPARU o 6,6 % (za zvýšením stojí meziroční růst ARR o 

5,1 %). Zaměření na nové destinace a posílení vývoje skupiny na strategických trzích a nová 

hotelová značka Adagio v portfoliu. I tak by se daly shrnout obchodní výsledky hotelové 

skupiny Orbis, jediného poskytovatele licence značek AccorHotels za třetí čtvrtletí 

letošního roku.  

„Naše výsledky po devíti měsících roku 2017 odrážejí správnost obchodního modelu 

společnosti Orbis a sílu zavedených strategií. Skupina Orbis plně využila příznivého 

ekonomického klimatu a díky svému podnikatelskému přístupu dosáhla opět vynikajících 

výsledků“, říká Gilles Clavie, prezident a generální ředitel společnosti Orbis S. A.  

 

Finanční výkon roste i v dvouciferných číslech 

Výborné finanční výsledky byly potvrzeny nárůstem zisku o 6,3 % na 258,8 milionů EUR. 

EBITDAR se vyšplhal na 97,8 milionů EURO, což představuje nárůst o 10,4 % ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2016. Provozní růst EBOTDA dosáhl 86,2 milionů EUR, oproti 

loňskému roku se jedná o 21,1% nárůst. Skvělých výsledků skupina dosáhla na většině 

klíčových trhů, hodnoty RevPAR vzrostly o 6,6 % na 43,8 milionů ERU za celou skupinu. 

Tento růst je ovlivněn také nárůstem průměrných cen pokojů, které je rovněž viditelné na 

všech trzích regionu východní Evropy. Tyto výsledky a obchodní model, který společnost 



 

 

realizovala, systematicky upevňuje vedoucí postavení skupiny v oblasti pohostinství ve 

východní Evropě.  

 

Orbisu i nadále přibývají nové hotely a destinace 

Společnost Orbis i nadále posiluje svou přítomnost na strategických trzích a zaměřuje se na 

místa s vysokým potenciálem. Jen ve třetím čtvrtletí přibyly skupině hned tři hotely (s 310 

pokoji), které byly otevřeny ve dvou nových trzích – v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Dále 

bylo podepsáno pět nových dohod na hotely (610 pokojů), které se ke skupině připojí 

v následujících několika letech. Nový model správy aktiv, který je strategickou osou plánu 

rozvoje společnosti Orbis, poskytuje skupině kromě finančních zisků také nefinanční 

výhody. Nové hotely, které se připojují ke skupině, zvyšují povědomí o značce, rozšiřují 

síť, informace o věrnostním programu a dobrou pověst značek. Rozvoj sítě franšízovými a 

manažerskými smlouvami celkově obohacuje nabídku pro hotelové hosty. Společnost Orbis 

dále rozvíjí svou síť prostřednictvím vlastních investic, tj. 6 hotelů s 906 pokoji - 4 nové 

dceřiné společnosti a 2 projekty renovace. Celkově je počet rozjednaných projektů Orbis 

rekordně vysoký – je dohodnuto 42 hotelů s více než 5.100 pokoji v horizontu příštích tří 

let. Orbis také aktivně hledá nové možnosti růstu a nezmapované destinace. Rozšíření 

portfolia značek přidáním značky Adagio (značka číslo jedna v oblasti apartmánových 

hotelů v Evropě) dostává skupinu Orbis také na trh apartmánových hotelů.  

 

"Vyjadřuji spokojenost při pohledu na výsledky společnosti Orbis po devíti měsících roku 

2017. Náš provozní výkon je mimořádně pevný a my zodpovědně plníme naše cíle. V tom, 

že se nám to skutečně daří, mě utvrzuje například i naplnění cíle EBITDA, které jsme si 

stanovili v červenci. Stále máme ambiciózní plány, které bychom chtěli v následujících 

měsících naplnit, pokud jde o další rozvoj hotelových sítí a efektivitu skupiny."- shrnul 

Gilles Clavie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finanční a provozní výsledky 

 

Orbis Hotel Group 9M 2017 9M 2016 change 

Operating       

Occupancy rate % 74,8% 73,7% 1,1 p.p. 

Average Room Rate without VAT in EUR 58,6 55,8 5,1% 

Revenue per Available Room in EUR 43,8 41,1 6,6% 

Financial m EUR       

Revenue 258,8 243,4 6,3% 

EBITDAR 97,8 88,5 10,4% 

EBITDA operating 86,2 71,1 21,1% 

Income before tax 54,5 43,1 26,3% 
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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 navštivte accorhotels.group nebo accorhotels.com. 
Nebo se staňte fanoušky a sledujte nás na Twitteru a Facebooku. 
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Accor Czech Republic 

Aneta Kubalová 

Na Příkopě 5 
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Tel: +420 266 000 246 

Aneta.Kubalova@accor.com 

Agentura Privilege PR  

Linda Maletínská 
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130 00 Praha 3 - Vinohrady 

Mobil: +420 775 944 267 
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