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Vahva vuositulos AccorHotelsilta vuodelta 2018: Tulot 
hieman yli 3,6 miljardia euroa, kasvu 8,8 prosenttia 
 
Stabiilin liiketoiminnan ja dynaamisen kehityksen ansiosta AccorHotels antaa vahvan 
vuosiraportin vuodelta 2018: 

• Tuotto: kasvua 16,9 prosenttia 3 610 miljoonaan euroon (kokonaiskasvua 8,8 prosenttia) 
• EBIT: kasvua 14,5 prosenttia 712 miljoonaan euroon (kokonaiskasvu 8 prosenttia) 
• Nettotulos: konsernin osuus 2 233 miljoonaa euroa 
• Vapaa kassavirta: 529 miljoonaa euroa 
• 588 avattua hotellia, joissa yhteensä 100 000 huonetta (yritysostot ja orgaaninen kasvu) 
 
– Vuosiraportti heijastaa AccorHotelsien syvää muutosprosessia, joka on toteutettu 
myös kiinteän omaisuuden myynnin sekä uusien ostojen kautta. Esitämme jälleen uusia 
ennätyslukuja, mikä on täysi linjassa tavoitteidemme kanssa. AccorHotels jatkaa kasvua 
alati suuremmilla globaaleilla markkinaosuuksilla sekä taseen vakiinnuttamisella, sanoo 
Sébastian Bazin, AccorHotelsien hallituksen johtaja ja toimitusjohtaja. 
 
Vuonna 2018 AccortHotels hyötyi menestyksekkäistä liiketoimista suurimmalla osalla sen 
avainmarkkinoista. Yritys jatkoi muutostaan kohti matalampaa omaisuudenomistusta 
myymällä 64,8 prosenttia AccorInvestistä sekä kohdistaen nopeasti uudestaan tärkeistä 
ostoista tulevan kassavirran. Ennennäkemättömän orgaanisen kasvun (noin 44 000 uutta 
huonettaa 300 hotellissa) ansiosta vuoden 2018 lopussa AccortHotelsilla oli 
omistuksessaan 703 806 huonetta (4 780 hotellia). Lisäksi suunnitteilla on 198 000 uutta 
huonetta (1 118 hotellia), joista 78 prosenttia menee kehittyville markkinoille ja 49 
prosenttia Aasiaan ja Oseaniaan. 
 
Vuoden aikana konsernin liikevaihto kasvoi vakaasti, ja sen tulot olivat 3 610 miljoonaa 
euroa. Tämä merkitsee 8,8 prosentin kokonaiskasvua sekä 16,9 prosentin kasvua 
verrattuna vuoteen 2017. Vuoden tuotot olivat seurausta muun muassa uusista ostoista 
ja myynneistä, joista saatiin positiivinen, 394 euron tulos, erityisesti mitä tulee 
Mantran, Mövenpickin, Attonin, Gekkon, ResDiaryn ja Adorian ostoihin. 
 
Avainkohdat vuonna 2018: 
• 5. huhtikuuta: AccorHotels kirjoittaa strategisen sopimuksen ostaakseen 50 prosenttia 

eteläafrikkalaisesta Mantis Groupista. 
• 9. huhtikuuta: AccortHotels ostaa ResDiaryn, johtavan ravintoloiden pöytävarausten ja 

pöytien hallinnoinnin alustan.  



 

 

• 19. huhtikuuta: AccorHotels kirjoittaa sopimuksen kiinalaisen Ctripin kanssa kasvaakseen 
kiinalaisilla markkinoilla. 

• 30. huhtikuuta: AccorHotels kirjoittaa sopimuksen Mövenpick Holdingin ja Kingdom Holdingin 
kanssa ostaakseen Mövenpick Hotels & Resortsin yhteensä 482 miljoonalla eurolla. 

• 14. toukokuuta: AccorHoltels kirjoittaa sopimuksen Algecirasin ja Atton Hotelesien 
osakkeenomistajien kanssa ostaakseen Atton Hotelesit. 

• 31. toukokuuta: AccortHotels ostaa Mantra Groupin 830 miljoonalla eurolla. 
• 31. toukokuuta: AccortHotels myy 57,8 prosenttia AccorInvestsin pääomasta 

pääomarahastoille ja yksityisille sijoittajille. 
• 6. kesäkuuta: AccorHotels ostaa Adorian, SaaS-alustan, joka auttaa optimoimaan catering-

toimintojen käsittelyä. 
• 29. kesäkuuta: AccorHotels allekirjoittaa aiejulistuksen sbe Entertainmentin kanssa 

ostaakseen 50 prosenttia yrityksestä. 
• 2. heinäkuuta: AccorHotels perustaa 1,2 miljardilla eurolla uuden korkojärjestelmän, jossa 

konsernin ympäristö-, yhteiskunta- ja yrityshallinto (ESG) otetaan huomioon marginaalia 
arvioitaessa. 

• 23. heinäkuuta: AccorHotels ja Katara Hospitality lanseeraavat sijoitusrahaston, jonka 
sijoituskapasiteetti on yli miljardi dollaria ja joka on suunnattu Saharan eteläpuoleisessa 
Arikassa tarjottaville majoituspalveluille. 

• 25. heinäkuuta: AccortHotels kirjoittaa sopimuksen Colony NorthStarin kanssa ostaakseen 7 
prosentin osuuden AccorInvestsin osakepääomasta (yhteensä 250 miljoonaa euroa). 

• 31. heinäkuuta: AccorHotels kirjoittaa sopimuksen ostaakseen 85 prosenttia 21c Museum 
Hotelsista. Liiketoimi saatettiin päätökseen vuoden 2018 syyskuun lopussa. 

• 4. syyskuuta: AccorHotels saattaa päätökseen Mövenpick Hotels & Resortsin yritysoston. 
• 5. lokakuuta: AccorHotels saattaa päätökseen yrityskaupan 50 prosentin osuudesta sbe 

Entertainmentista. 
• 25. lokakuuta: AccorHotels ostaa 363 miljoonalla eurolla rakennuksen "Tour Sequana", joka on 

ollut konsernin pääkonttori vuodesta 2016 lähtien. 
• 26. marraskuuta: AccorHotels lanseeraa tarjouspyyntömenettelyn 100 prosentista Orbisin 

osakkeita. 
 
Lue täydellinen lehdistötiedote englanniksitäältä: https://bit.ly/2IsV729  
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AccorHotels: 
AccorHotels on matkustamiseen ja elämäntapaan liittyvä johtava toimija ja digitaalinen innovaattori, joka 
tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä yli 4 780 hotellissa, lomakeskuksessa ja huoneistossa yli 100 maassa. 
Ainutlaatuisella valikoimallaan kansainvälisesti tunnettuja hotellituotemerkkejä – jotka käsittävät kaiken 
luksushotelleista suosittuihin keskitason hotelleihin ja boutique-hotelleihin sekä turistiluokan hotelleihin – 
AccorHotels on yli 50 vuoden ajan tarjonnut ainutlaatuista palvelua ja asiantuntemusta. 

Ydinosaamisensa lisäksi AccorHotels on myös menestyksekkäästi kasvattanut palvelutarjontaansa ja 
saavuttanut johtavan aseman yksityisten luksusasuntojen vuokraamisessa. Sillä on yli 10 000 upeaa kiinteistöä 
ympäri maailmaa. Hotellikonserni tarjoaa myös concierge-palveluja, jaettuja toimistotiloja, 
ravintolaelämyksiä, tapahtumia ja digitaalisia ratkaisuja. Yhdessä yli 250 000 sitoutunutta työntekijää 
käsittävän tiiminsä kanssa AccorHotels pyrkii määrätietoisesti siihen, että kaikki asiakkaat tuntisivat itsensä 



 

 

tervetulleiksi. Asiakkailla on käytettävissään muun muassa yksi maailman palkitsevimmista kanta-
asiakasohjelmista – Le Club AccorHotels. 

AccorHotelsilla on myös aktiivinen rooli paikallisyhteisössään ja se toimii edistääkseen kestävää kehitystä ja 
solidaarisuutta PLANET 21 Acting Heren avulla. Tämä on kattava ohjelma, jossa työntekijät, asiakkaat ja 
kumppanit pyrkivät yhdessä edistämään kestävää kehitystä. Vuodesta 2008 lähtien AccorHotels Solidarity 
Endowment Fund on lisäksi toiminut luonnollisena jatkeena hotellikonsernin toiminnoille ja arvioinneille 
auttaen torjumaan sosiaalista ja taloudellista haavoittuvuutta. 

Accor SA on noteerattu Euronext Parisissa (ISIN-koodi: FR0000120404), ja yhtiön osakkeella käydään kauppaa 
Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla (koodi: ACRFY). 

AccorHotels-uutisia: 
http://www.facebook.com/accorhotelsgroup 
http://www.twitter.com/accorhotelsnews 
http://www.accorhotels.group 

Varaa hotelli: http://www.accorhotels.com 


