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Stærkt årsresultat fra AccorHotels 2018: Indtægt  
på godt 3,6 milliarder euro – vækst på 8,8 procent 
 
Med en stabil virksomhedsdrift og dynamisk udvikling i 2018 leverer AccorHotels en 
meget stærk årsrapport: 

• Indtægt: forøget med 16,9 procent til 3.610 millioner euro (vækst på 8,8 procent i 
forhold til samme periode sidste år) 

• EBIT: forøget med 14,5 procent til 712 millioner euro (vækst på 8 procent i forhold til 
samme periode sidste år) 

• Nettoresultat: koncernandel på 2.233 millioner euro 
• Fri likviditet på 529 millioner euro 
• 588 åbnede hoteller med i alt 100.000 værelser (erhvervelse og organisk vækst) 
 
– Årsresultatet afspejler en dybtgående forandring inden for AccorHotels, ikke mindst 
gennem salg af vores ejendomsdivision og takket være et stort antal nyerhvervelser. Vi 
præsenterer endnu engang nye rekordniveauer, hvilket er helt i tråd med vores 
målsætninger. AccorHotels fortsætter med at vækste gennem øgede globale 
markedsandele og konsolidering af statusopgørelsen, siger Sébastien Bazin, 
bestyrelsesformand og koncernchef for AccorHotels. 
 
I 2018 drog AccorHotels nytte af fremgangsrige forretninger på størstedelen af sine 
nøglemarkeder. Virksomheden fortsatte sin forandring i retning mod et lavere ejerskab 
af aktiver gennem salget af 64,8 procent af AccorInvest samt en hurtig omfordeling af 
likviditeten fra vigtige erhvervelser. Takket være en rekordagtig organisk vækst med 
næsten 44.000 nye værelser (300 hoteller) sluttede AccorHotels året 2018 med en 
hotelportefølje på 703.806 værelser (4.780 hoteller). Desuden er der nu 198.000 nye 
værelser (1.118 hoteller) undervejs, hvoraf 78 procent er på vækstmarkeder og 49 
procent i Asien og Oceanien. 
 
I årets løb havde koncernen en solid omsætningsvækst med indtægter på 3.610 
millioner euro, hvilket var en forøgelse på 8,8 procent (i forhold til samme periode 
sidste år) og en stigning på 16,9 procent sammenlignet med 2017. De rapporterede 
indtægter i løbet af året afspejlede blandt andet nye erhvervelser og afhændelser, som 
havde en positiv effekt på 394 millioner euro, ikke mindst takket være købene af 
Mantra, Mövenpick, Atton, Gekko, ResDiary og Adoria. 
 
 



 

 

Nøglepunkter i 2018: 
• 5. april: AccorHotels underskriver en strategisk aftale om at opkøbe 50 procent i 

sydafrikanske Mantis Group. 
• 9. april: AccorHotels opkøber ResDiary, en førende platform for restaurantbookinger og 

bordhåndtering. 
• 19. april: AccorHotels underskriver en aftale med kinesiske Ctrip for at vokse på den kinesiske 

marked. 
• 30. april: AccorHotels skriver kontrakt med Mövenpick Holding og Kingdom Holding om at 

købe Mövenpick Hotels & Resorts for et samlet beløb på 482 millioner euro. 
• 14. maj: AccorHotels indgår kontrakt med Algeciras og aktionærerne i Atton Hoteles om 

opkøb af Atton Hoteles. 
• 31. maj: AccorHotels opkøber Mantra Group for i alt 830 millioner euro. 
• 31. maj: AccorHotels sælger 57,8 procent af AccorInvests kapital til investeringsfonde og 

private investorer. 
• 6. juni: AccorHotels opkøber Adoria, en SaaS-platform, som letter optimeringen af 

udbudshåndtering inden for cateringbranchen. 
• 29. juni: AccorHotels underskriver en hensigtserklæring med sbe Entertainment om køb af 50 

procent af virksomheden. 
• 2. juli: AccorHotels etablerer en ny rentefacilitet på 1,2 milliarder euro, hvor koncernens 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter (ESG) tages i betragtning ved beregning af 
marginalen. 

• 23. juli: AccorHotels og Katara Hospitality lancerer en investeringsfond med en 
investeringskapacitet på over 1 milliard dollars tilegnet gæstfrihed i Afrika syd for 
Saharaørkenen. 

• 25. juli: AccorHotels skriver kontrakt med Colony NorthStar om køb af endnu en andel på 7 
procent af AccorInvests aktiekapital (i alt 250 millioner euro). 

• 31. juli: AccorHotels skriver kontrakt om at opkøbe 85 procent af 21c Museum Hotels. 
Transaktionen blev fuldført i slutningen af september 2018. 

• 4. september: AccorHotels fuldfører opkøbet af Mövenpick Hotels & Resorts. 
• 5. oktober: AccorHotels fuldfører opkøbet af 50 procent i sbe Entertainment. 
• 25. oktober: AccorHotels køber bygningen "Tour Sequana", som har været koncernens 

hovedkontor siden 2016, for 363 millioner euro. 
• 26. november: AccorHotels lancerer en licitation for 100 procent af Orbis aktier. 
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Om AccorHotels: 
AccorHotels er verdensleder inden for rejse og livsstil samt en digital innovatør, der tilbyder unikke 
oplevelser på mere end 4.780 hoteller, resorts og boliger i over 100 lande. Med en uovertruffen portefølje af 
internationalt kendte hotelvaremærker – som dækker alt fra luksushoteller, populære mellemklasse- og 
boutiquehoteller samt økonomihoteller – har AccorHotels i mere end 50 år tilbudt en service og ekspertise, 

der er svær at slå. 

Ud over sin kernevirksomhed, har AccorHotels også med succes udvidet sit udvalg af tjenester og blevet 
verdensleder inden for udlejning af private luksusboliger med mere end 10.000 eventyrlige ejendomme rundt 



 

 

om i verden. Hotelgruppen tilbyder også conciergetjenester, delte kontorlokaler, restaurantoplevelser, 
arrangementer og digitale løsninger. Sammen med sit globale team bestående af mere end 250.000 
engagerede medarbejdere har AccorHotels en målbevidst passion for, at alle gæster skal føle sig velkommen. 
Blandt andet har gæsterne adgang til et af verdens mest givende hotelloyalitetsprogrammer – Le Club 

AccorHotels. 

AccorHotels spiller også en aktiv rolle i lokalsamfundet og virker for at fremme bæredygtig udvikling og 
solidaritet gennem PLANET 21 Acting Here, et omfattende program der samler medarbejdere, gæster og 
partnere for at drive en bæredygtig vækst. Siden 2008 har AccorHotels Solidarity Endowment Fund desuden 
fungeret som en naturlig forlængelse af hotelgruppens virksomheder og værdier for at bidrage til at 
bekæmpe socialt og økonomisk udsatte. 

Accor SA er noteret på Euronext Paris (ISIN-kode: FR0000120404) og handles i USA på OTC-markedet (kode: 
ACRFY). 

For nyheder om AccorHotels: 
http://www.facebook.com/accorhotelsgroup 
http://www.twitter.com/accorhotelsnews 
http://www.accorhotels.group 

Book hotel: http://www.accorhotels.com 

 


