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Warimpex: Dobry wst ępny wynik finansowy za 2010 rok  

• 20-procentowy wzrost przychodów ze sprzeda Ŝy: 102,7 mln EUR  
• 180-procentowy wzrost EBITDA z 8,1 mln EUR w 2009 r . do 22,8 mln EUR w 2010 r.  
• Wynik EBIT wyra źny wzrost z -71,8 mln EUR w 2009 roku do 24,4 mln E UR w 2010 r.  
• Wynik finansowy brutto: 2,4 mln EUR  
• NAV na jedn ą akcj ę zwiększył si ę od czerwca 2010 o ok. 10%  

 

 

Wiedeń, 25 lutego 2011 – Wstępne wyniki wskazują na pozytywny rozwój minionego roku obrotowego 2010 dla 

spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. Podstawą tego sukcesu były przede wszystkim lepsze warunki 

rynkowe po okresie kryzysu, zarówno w branŜy hotelarskiej jak i w segmencie finansowania nieruchomości, a 

takŜe dobre wyniki hoteli Warimpexu. Przychody ze sprzedaŜy w roku 2010 zwiększyły się w porównaniu z rokiem 

2009 o 20%. Pozytywne wyniki znajdują takŜe odzwierciedlenie we wskaźnikach EBITDA i EBIT, które są 

wyraźnie dodatnie.  
 

Działalność operacyjna – obejmująca prowadzenie hoteli – rozwijała się w roku obrotowym 2010 wyraźnie lepiej 

niŜ w 2009. Rozwój najwaŜniejszych rynków hotelarskich Warimpexu był jednak zróŜnicowany: Podczas gdy 

przychody ze sprzedaŜy w Monachium, Berlinie i ParyŜu wyraźnie wzrosły, obroty w Czechach pozostały 

niezmienne. Dynamika wzrostu przychodów w Polsce równieŜ była róŜna. Hotele warszawskie zwiększyły 

sprzedaŜ wyraźnie, podczas gdy w regionalnych aglomeracjach tendencja ta nie była jednakowa.  
W drugim półroczu 2010 przychody ze sprzedaŜy wzrosły na wszystkich rynkach wyraźniej niŜ jeszcze w 

pierwszym półroczu, widoczna jest więc jednoznacznie pozytywna tendencja. 

 

 

Wynik z działalno ści finansowej  

Tymczasowe przychody Grupy ze sprzedaŜy wzrosły o 20% z 85,3 mln EUR do 102,7 mln EUR w roku 2010. 

Przychody hoteli wzrosły w porównaniu z 2009 rokiem z 79,6 mln EUR do 97,7 mln EUR (+22 procent). Powodem 

tego wzrostu były m.in. przychody ze sprzedaŜy uzyskane przez hotele nowo otwarte w roku 2009 (angelo 

Jekaterynburg, andel’s Łódź, andel’s Berlin), dla których rok 2010 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym, 

otwarcie Hotelu angelo w Katowicach oraz wyraźny wzrost przychodów w Monachium, Berlinie, ParyŜu i Hotelu 

Intercontinental w Warszawie. Przychody ze sprzedaŜy wynikające z wynajmu powierzchni biurowych i 

świadczenia usług deweloperskich spadły o 12 % do 5,0 mln EUR. 

 

Tymczasowy wynik z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i umorzenia wartości firmy 

(EBITDA) zwiększył się wyraźnie o 180 procent w stosunku do okresu sprawozdawczego ubiegłego roku z 8,1 mln 



 
 
 

EUR do 22,8 mln EUR, natomiast tymczasowy wynik operacyjny (EBIT) wzrósł z -71,8 mln EUR do 24,4 mln EUR. 

Tymczasowy wynik finansowy brutto poprawił się znacząco z -92,6 mln EUR na 2,4 mln EUR.  
 

Zmniejszeniu uległy długo- i krótkoterminowe zobowiązania łącznie o około 32,3 mln EUR. 
 

 

Perspektywy 

„Jesteśmy przekonani, Ŝe Warimpex skorzysta na pozytywnych tendencjach rozwojowych na rynku nieruchomości 

i ponownie zwiększy zakres transakcji sprzedaŜy nieruchomości. W przypadku istniejących juŜ obiektów 

hotelowych w dalszym ciągu będziemy zapewniać wysoką jakość usług, aby generować stabilne przepływy 

pienięŜne. Opierając się na dobrych wynikach za rok 2010, oczekujemy dalszych wzrostów obrotów i przychodów 

w roku 2011“, mówi Franz Jurkowitsch, Prezes Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. 

 

 

 


