
Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2012 
 
 
Orbis S.A. przekazuje wstępną informację o przychodach z działalności kontynuowanej 
Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń - marzec 2012 r., które ukształtowały się na poziomie 
143,0 mln zł.  
 
Przychody Grupy Hotelowej Orbis wyniosły 137,8 mln zł, zaś przychody Grupy Orbis Transport 
z działalności kontynuowanej wyniosły 6,0 mln zł. 

 

Przychody podmiotów Grupy Kapitałowej Orbis * 
 

 
w mln zł 

I kwartał 
2012 r. 

I kwartał 
2011 r. 

% zmiany 

    
Grupa Kapitałowa Orbis, w tym: 143,0 149,2 -4,2% 

    
Grupa Hotelowa Orbis ** 137,8 144,5 -4,6% 
    
Grupa Orbis Transport – działalność kontynuowana*** 6,0 5,7  5,3% 

       

 
* Przychody prezentowane są przed wyłączeniami konsolidacyjnymi pomiędzy Grupą Hotelową Orbis a Grupą Orbis Transport, 
stąd nie sumują się do ogólnej kwoty przychodów Grupy Kapitałowej Orbis. 

** Przychody Grupy Hotelowej Orbis za I kwartał 2011 roku zawierały przychody w kwocie 4,1 mln zł zrealizowane przez pięć 
hoteli, które zostały zamknięte w ciągu 2011 roku. 

*** W związku z dokonaną w grudniu 2011 roku sprzedażą składników majątkowych CFM oraz sprzedażą w I kwartale 2012 
roku spółek zależnych PKS Gdańsk Sp. z o.o. oraz PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o., przychody zrealizowane w segmencie wynajmu 
długoterminowego samochodów i zarządzania flotami pojazdów oraz przychody z przewozów autokarowych zostały 
zakwalifikowane do działalności zaniechanej. 

 

Wskaźniki operacyjne Grupy Hotelowej Orbis 
 

 I kwartał 
2012 r. 

I kwartał 
2011 r. 

% zmiany 

    
Grupa Hotelowa Orbis    
    

frekwencja 41,7% 41,5% 0,2pp 
    

średnia cena za pokój (ARR) w zł (bez VAT) 223,2 214,9 3,9% 
    

przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) w zł 93,0 89,2 4,3% 
    
w tym:    
    
Hotele ekonomiczne    
    

frekwencja 50,1% 49,9% 0,2pp 
    

średnia cena za pokój (ARR) w zł (bez VAT) 167,2 164,1 1,9% 
    

przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) w zł 83,7 81,9 2,2% 
    
Hotele up & midscale (3 gwiazdki i więcej)    
    

frekwencja 39,3% 39,3% 0,0pp 
    

średnia cena za pokój (ARR) w zł (bez VAT) 243,2 231,8 4,9% 
    

przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) w zł 95,6 91,1 4,9% 
    

Tabela zawiera wyniki Orbis S.A., Hekon – Hotele Ekonomiczne S.A., UAB Hekon 

 
Powyższe dane będą podlegały weryfikacji w ramach sporządzania okresowego raportu finansowego 
za I kwartał 2012 r.  


