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Wstęp

Funkcjonowanie międzynarodowego systemu hotelowego wymaga efektywnego zarzą-
dzania finansami na poziomie korporacji, sieci hoteli i pojedynczego hotelu. Podejmowane 
decyzje są determinowane zmieniającymi się preferencjami gości hotelowych, nasilającą 
się rywalizacją konkurencyjną oraz wymogami formalno-organizacyjnymi. Jednocześnie 
obserwowane są nowe tendencje w branży hotelarskiej odnoszące się do technik za-
rządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania finansami, marketingiem i zasobami 
niematerialnymi oraz kształtowania oferty usług podstawowych i dodatkowych. 

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wybranych aspektów efektyw-
nego zarządzania finansami na przykładzie międzynarodowego systemu hotelowego 
AccorHotels. Przeprowadzono analizę przypadku tzw. case study, przyjętą w naukach 
o zarządzaniu jako metoda badawcza, której celem jest identyfikacja istniejącej sytuacji, 
sformułowanie wniosków i zaleceń menedżerskich oraz ich wdrożenie. Przyjęto nastę-
pującą hipotezę badawczą: efektywne zarządzanie finansami wymaga wyróżnienia 
obszarów koncentrujących się na działaniach operacyjnych i inwestycyjnych. Zakresem 
pracy objęto przegląd literatury odnoszący się do międzynarodowych systemów hote-
lowych oraz identyfikację parametrów obrazujących efektywne zarządzania finansami. 
Szczegółowo przedstawiono specyfikę funkcjonowania międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels, zwracając uwagę na dywersyfikację hoteli (ekskluzywne i luk-
susowe, hotele tzw. klasy średniej oraz hotele ekonomiczne) oraz sposób zarządzania 
i własności hoteli (hotele własne, funkcjonujące w ramach leasingu, franchisingu lub 
kontraktów o zarządzanie). 
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Specyfika międzynarodowych systemów hotelowych

System hotelowy zdefiniowany jest jako „zestaw obiektów hotelowych zarządzanych lub 
nadzorowanych przez centralę, która wypracowała indywidualne cechy charakterystyczne 
w odniesieniu do funkcji, standardu, zakresu świadczonych usług, organizacji i wielu innych 
cech zewnętrznych”1. Inna definicja odnosi się do „zjednoczenia zespołu obiektów hotelo-
wych, zarządzanych lub nadzorowanych przez centralę, która wypracowała indywidualne 
cechy charakterystyczne w odniesieni do funkcji, standardu zakresu świadczonych usług, 
organizacji i innych cech zewnętrznych”2. System hotelowy to inaczej grupa hotelowa, 
zbiór budynków, kategorii hotelów lub ich łańcuchów działających według ustalonych 
kategorii i praw wewnątrzhotelowych, nadzorowanych przez osoby za to odpowiedzialne 
w centralnym zarządzie, prowadzących wspólną politykę ekonomiczną i marketing3.

Systemy hotelowe cechują się występowaniem wspólnych elementów deskrypcyjnych. 
Wśród nich wymienić należy jednakowość m.in. w odniesieniu do świadczonych usług, 
systemu obsługi klienta, poziomu standardu wyposażenia, systemów komputerowych, 
procedur dokumentacji prowadzonej działalności oraz struktur organizacyjnych. Istotną 
cechą jest także indywidualność systemu rezerwacji, organizacja systemu koncesyjnego 
oraz dążenie do ujednoliconych warunków lokalizacji hoteli4. 

Systemy hotelowe cechuje złożona struktura, w ich składzie występują różne hotele 
i inne podmioty. Wyróżnić można m.in. systemy hotelowe należące do korporacji, zaj-
mujące się również inną działalnością gospodarczą oraz skupiające hotele powiązane 
umowami koncesyjnymi5.

Rozwój hotelarstwa na świecie wpłynął na powstanie międzynarodowych systemów 
hotelarskich definiowanych jako umowne organizacje gospodarcze, działające w skali glo-
balnej w zakresie hotelarstwa, funkcjonujące w różnych formach prawno-organizacyjnych, 
pod różnymi nazwami i zróżnicowanych pod względem form własności6. 

Powstanie międzynarodowych systemów hotelowych było determinowane uwarunko-
waniami mikro- i makroekonomicznymi. Wynikało to z konieczności pogłębienia specjali-
zacji przedsiębiorstw hotelarskich, dążenia do obniżki kosztów działalności gospodarczej 
i zwiększenia osiąganego zysku7.

Międzynarodowe systemy hotelowe funkcjonują jako grupa podmiotów lub jednorod-
ne przedsiębiorstwo. Składają się z określonej liczby podmiotów gospodarczych i hoteli 
działających w skali międzynarodowej w różnych formach prawnych. Oferują usługi na 
określonym poziomie jakościowym zgodnym ze standardem jednolitym dla wszystkich 

1 Z. Błądek, Hotelarstwo, cz. II, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 
Warszawa 2003. 
2 Słownik terminów związanych z turystyką i hotelarstwem, red. M. Nowakowski, GWSH, Katowice 2001, s. 63.
3 M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa 2009, s. 276.
4 T. Tulibacki Międzynarodowe systemy hotelowe, WSHGiT, Warszawa 2000, s. 6. 
5 M. Wojciechowska, Łańcuchy i sieci hotelowe, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Poznań 2011.
6 Cz. Witkowski, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003, 
s. 31.
7 T. Tulibacki, Organizacja pracy, t. 1, WSiP, Warszawa 2009, s. 11.
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hoteli działających pod daną marką. Jest to związane z określonymi standardami hotelo-
wymi, procedurami zarządzania zasobami ludzkimi, obsługą gości hotelowych itp.8

Rozwój międzynarodowych systemów hotelowych jest możliwy przez zastosowanie 
zróżnicowanych form własnościowych. Wyróżnić można hotele9:

 – własne – stanowiące własność danego łańcucha lub systemu hotelowego, wybudo-
wane lub kupione,

 – zarządzane – niebędące własnością danego łańcucha lub systemu hotelowego, lecz 
przekazane mu w zarząd,

 – dzierżawione – stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych, przekazane 
w użytkowanie łańcuchowi hotelowemu,

 – koncesjonowane – będące własnością osób fizycznych lub prawnych, które na mocy 
umów franchisingowych działają pod znakiem firmowym (marką) danego łańcucha 
hotelowego. 

Specyfika zarządzania finansami w międzynarodowych 
systemach hotelowych

Badając zarządzanie finansami w międzynarodowych systemach hotelowych, uwzględ-
nić należy złożoną strukturę prawno-organizacyjną, specyfikę procesu świadczenia usług 
oraz globalny zasięg działania. Analiza wskaźnikowa odnosi się do analizy płynności 
działania, zadłużenia, sprawności działania i rentowności w kontekście procesu inwesty-
cyjnego i funkcjonowania w formie grupy kapitałowej. Należy również uwzględnić para-
metry odnoszące się do specyfiki procesu świadczenia usług hotelarskich podstawowych 
i dodatkowych.

Zarządzanie finansami w międzynarodowych systemach hotelowych należy odnieść 
do trójszczeblowej struktury organizacyjnej, identyfikując: 

1) międzynarodowy system hotelowy (poziom globalny, działający w wielu krajach 
i na wielu kontynentach);

2) łańcuchy hoteli (poziom pośredni) działające pod różnymi markami, wchodzące 
w skład międzynarodowego systemu hotelowego; zwykle w skład jednego 
międzynarodowego systemu hotelowego wchodzi od kilku do kilkunastu marek 
hotelowych, którymi oznaczone są różne łańcuchy pozycjonowane w różnych 
segmentach jakościowo-cenowych;

3) hotel (poziom podstawowy), wchodzący w skład łańcucha hotelowego. 
Analizując specyficzne parametry ekonomiczno-finansowe dla międzynarodowych 

systemów hotelowych wskazać należy na trzy podstawowe elementy10:

8 Cz. Witkowski, Hotelarstwo, op. cit., s. 169–170.
9 T. Tulibacki, Organizacja pracy, op. cit., s. 13.
10 H. Górska-Warsewicz, Parametry ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstw 
hotelarskich i gastronomicznych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim, red. 
H. Górska-Warsewicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2014, s. 96–104.
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1) zdolność usługową i jej wykorzystanie,
2) przychody generowane przez jeden pokój hotelowy,
3) cena sprzedaży jednej doby hotelowej. 

Ad 1. Analizując zdolność usługową i jej wykorzystanie, należy wskazać na tech-
niczną i eksploatacyjną zdolność usługową. Techniczna zdolność usługowa uwzględnia 
maksymalny możliwy okres eksploatacji obiektu w danym okresie, nie bierze pod uwagę 
okresów wyłączenia części pokoi z użytkowania. Na tej podstawie jest liczony wskaźnik 
wykorzystania technicznej zdolności usługowej obiektu WZt: 

gdzie: Ln – liczba udzielonych noclegów, Zt – techniczna zdolność usługowa obiektu hotelarskiego, 
Lsł – liczba stałych łóżek, Tmax – maksymalny czas eksploatacji obiektu w dniach w danym okresie 

(miesiącu, kwartale, roku).

Eksploatacyjna zdolność usługowa uwzględnia rzeczywistą liczbę dni eksploatacji 
obiektu hotelarskiego oraz rzeczywistą liczbę eksploatowanych miejsc. Na jej podstawie 
liczony jest wskaźnik wykorzystania eksploatacyjnej zdolności usługowej obiFektu WZe:

gdzie: Ln – liczba udzielonych noclegów, Ze – eksploatacyjna zdolność usługowa, Lsł – liczba stałych 
łóżek, Tw – rzeczywisty czas eksploatacji obiektu w dniach w danym okresie.

Istotnym wskaźnikiem uwzględnianym w międzynarodowych systemach hotelowych 
jest wskaźnik lub stopień wykorzystania pokoi (WZp), wskaźnik frekwencji lub frekwencja. 
Sposób obliczenia odnosi się do ilorazu sprzedanych pokoi w danym przedziale czasu 
do zdolności usługowej hotelu11. 

gdzie: Lwp – liczba sprzedanych pokoi w danym okresie, Lp – liczba pokoi w obiekcie w danym 
okresie, Tw – rzeczywisty czas eksploatacji obiektu w dniach w danym okresie. 

11 M. Kuniszyk, Podstawowe wskaźniki operacyjne, „Hotelarz” 2005, nr 2, s. 26–27; M. Milewska, M. Skrzypczyń-
ski, B. Włodarczyk, Mierniki jako ważny element hotelarstwa, „Turystyka i Hotelarstwo” 2004, nr 5, s. 107–133; 
P. Gryszel, Zarządzanie zapleczem materialnym przedsiębiorstwa turystycznego, [w:] Przedsiębiorstwo turystyczne, 
red. A. Rapacz, Difin, Warszawa 2007.
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Ad 2. Wskaźnik średniej rzeczywistej (zrealizowanej) ceny pokoju12 (ADR – average 
daily rate lub ARR – average room rate) obrazuje średnią rzeczywistą cenę, za którą do-
konano zakupu jednego pokoju w hotelu. Jest liczony jako iloraz przychodów ze sprzedaży 
netto pokoi przez liczbę sprzedanych pokojo/nocy:

gdzie: ADR – średnia rzeczywista (zrealizowana) cena pokoju, Pp – przychód z pokoi, Lps – liczba 
sprzedanych pokoi (miejsc) obiektu noclegowego w danym okresie (miesiąc, kwartał, rok).

Innym parametrem umożliwiającym ocenę efektywności przedsiębiorstwa hotelar-
skiego, odnoszącym się do zarządzania finansami jest wskaźnik przychodów na pokój13 
(RevPar – revenue per available room). Liczony jest z uwzględnieniem zdolności usłu-
gowej hotelu i przychodu ze sprzedaży usług noclegowych (określanych jako przychód 
z pokoi):

gdzie: Pp – przychód z pokoi, Zu – zdolność usługowa hotelu. 

RevPar wykorzystuje się w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelarskim, co 
jest szczególnie istotne dla międzynarodowego systemu hotelowego. Celem jest osiąganie 
satysfakcjonujących przychodów ze sprzedaży w przeliczeniu na jeden pokój hotelowy. 
Technika zarządzania bazująca na RevPar, określana mianem yield management, dotyczy 
ciągłej obserwacji zmian popytu i podaży, bieżącej analizy frekwencji, struktury gości oraz 
stanu rezerwacji. Stosowane jest elastyczne kształtowanie cen, aby w każdym okresie 
osiągnięty przychód był zbliżony do maksymalnego14. 

Międzynarodowy system hotelowy AccorHotels

AccorHotels jest jednym z największych międzynarodowych systemów hotelowych, 
powstałym w 1967 roku we Francji. W rankingu MKG15 zajmuje piąte miejsce, mając w po-
siadaniu – według stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku – 3 873 hotele i 511 517 pokoi. 
Większe niż AccorHotels systemy hotelowe to: Hilton Worldwide, Marriott International, 
InterContinental Hotels Group oraz Wyndham Hotel Group.

12 Ibidem.
13 Ibidem; H. Górska-Warsewicz, Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego, [w:] Funkcjono-
wanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, red. H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Wyd. SGGW, Warszawa 2009, 
s. 220–238.
14 M. Kuniszyk, op. cit., s. 26–27.
15 Hotelarstwo, raport MKG, marzec 2016 r.
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System AccorHotels prowadzi sieci hotelowe w trzech segmentach (tabela 1):
1) hotele luksusowe i ekskluzywne:

 – Sofitel – hotele pozycjonowane jako luksusowe, oferujące usługi na wysokim 
poziomie jakościowym, o charakterze zindywidualizowanym, funkcjonujące pod 
trzema submarkami: Sofitel Legend jako marka ikona systemu AccorHotels, Sofitel 
Hotels&Resorts, odzwierciedlająca francuską kulturę i sztukę, oraz Sofitel SO dla 
gości międzynarodowych;

 – Pullman – hotele o awangardowym wystroju, kierowane do tzw. nowej generacji 
podróżnych, łączących życie prywatne z zawodowym;

 – MGallery – hotele o wyszukanej architekturze, wystroju wnętrz i usługach, oferu-
jące usługi w trzech formatach: „Dziedzictwo” (nawiązujący do historii), „Podpis” 
(wskazujący na określoną osobowość) oraz „Serenity” (nawiązujący do krajobrazu 
naturalnego lub miejskiego klimatu);

 – Grand Mercure – ekskluzywne hotele i apartamenty łączące tradycje lokalne z ak-
centami francuskimi; funkcjonujące w trzech formatach: Grand Mercure, Grand 
Mercure MeiJue w Chinach i Grand Mercure MahaCipta w Indonezji; 

 – The Sebel – marka hotelowo-apartamentowa znana ze stylowych i przestronnych 
wnętrz i wysokiego poziomu obsługi; 

2) hotele tzw. średniej klasy:
 – Novotel – hotele oferujące usługi na średnim poziomie jakościowym, dla gości 

indywidualnych i zbiorowych, zlokalizowane w dużych miastach, dzielnicach biz-
nesowych i miejscach rekreacyjnych;

 – Mercure – hotele średniej klasy, łączące siłę międzynarodowej sieci z akcentami 
lokalnymi, przeznaczone dla turystów podróżujących w celach wypoczynkowych 
i biznesowych;

 – Adagio / Adagio Access – apartamenty dostosowane do dłuższych pobytów w lo-
kalizacjach miejskich, oferujące dwie linie: Adagio Contempory w centrach miast 
i Adagio Access na przedmieściach;

 – Mama Shelter – to hotele będące jednocześnie miejscem na spotkania towarzyskie;
3) hotele ekonomiczne:

 – Ibis – hotele oferujące usługi na ekonomicznym poziomie w trzech formatach: Ibis 
(średni poziom jakości usług), Ibis Styles (ciekawe rozwiązania architektoniczne 
o indywidualnym wystroju i wyspecjalizowanym poziomie usług) oraz Ibis Budget 
(usługi na poziomie ekonomicznym);

 – Hotele F1 – tanie hotele we Francji oferujące pokoje dwu- i trzyosobowe od 19 € za noc.
Na terenie Polski Accor jest inwestorem strategicznym spółki Orbis S.A., która ze 

spółkami zależnymi Hekon-Hotele Ekonomiczne i Orbis Kontrakty dysponuje bazą około 
19 000 pokoi w ponad 100 obiektach w Polsce oraz w Europie Centralnej i Wschodniej. 
Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek Accor w 16 krajach, w tym w Bośni i Hercego-
winie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, 
Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami 
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Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Ibis, o zróżnicowanym standardzie od luk-
susowych hoteli pięciogwiazdkowych po ekonomiczne jednogwiazdkowe16.

Tabela 1. Liczba hoteli międzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels

Segment 
grupy Nazwa sieci hotelowej Liczba 

hoteli
Liczba 
pokoi

Liczba 
krajów

Goście 
biznesowi

Goście 
turyści

I

Sofitel Legend, Sofitel, O/Sofitel 114 29538 41 46% 54%
MGallery 82 8333 23 36% 64%
Pullman 108 31450 31 55% 45%

Grand Mercure 46 9648 11 50% 50%
The Sebel 25 1667 3 52% 48%

II

Novotel 459 87169 61 51% 49%
Mercure 741 93897 56 58% 42%

Mama Shelter 6 702 3 b.d.* b.d.*
Adagio, Adagio Access 97 10532 11 58% 42%

III

Ibis 1068 134786 64 52% 48%
Ibis Styles 310 29274 30 52% 48%
Ibis Budget 551 52699 17 52% 48%

F1 237 17860 1 b.d.* b.d.*

* b.d. – brak danych.

Źródło: Raport roczny Accor za rok 2015.

W międzynarodowym systemie AccorHotels struktura zarządzania obejmuje hotele wła-
sne, leasingowane, będące w systemie na podstawie kontraktu o zarządzanie oraz umowy 
o franchisingu. W Europie szczególnie istotne są hotele działające na podstawie kontraktów 
menadżerskich w segmencie hoteli luksusowych, kontraktów menadżerskich lub umów 
franczyzowych w hotelach ekskluzywnych, umów o zarządzanie lub umów franczyzowych 
w segmencie hoteli średnich oraz umów franczyzowych w segmencie ekonomicznym. Na 
rynkach wschodzących AccorHotels koncentruje się na: kontraktach menadżerskich w ho-
telach luksusowych i ekskluzywnych, wspólnych przedsięwzięciach z lokalnymi partnerami 
(np. w Indiach) i kontraktach menadżerskich w hotelach średniej klasy. 

Analizując strukturę zarządzania, należy dokonać podziału systemu zarządzania na 
segmenty hoteli: 
 – grupa I: zarządzane – 72% hoteli, umowa franchisingu – 15%, leasing stały – 4%, 

leasing zmienny – 4% i własne – 5%;
 – grupa II: zarządzane – 38% hoteli, franchising – 28%, leasing stały – 9%, leasing 

zmienny – 16% i własne – 9%;
 – grupa III: zarządzane – 20% hoteli, franchising – 36%, leasing stały – 10%, leasing 

zmienny – 23% i własne – 11%.

16 Sprawozdanie z Zarządu Orbis S.A. za I półrocze 2015 [16.08.2016].
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Tabela 2. Podział hoteli międzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels pod względem systemu 
zarządzania

Struktura 
zarządzania 

kontrakt  
zarządza-

nia

umowa fran-
chisingu własne

umowa leasingu RAZEM

stała zmienna liczba

Sofitel 85 23850 3 1196 17 2642 4 1199 5 651 114 29538
Pullman 72 20912 19 5951 5 1119 5 1219 7 2249 108 31450
MGallery 32 3733 39 3296 3 291 5 581 3 432 82 8333

Grand Mercure 28 8336 18 1312 0 0 0 0 0 0 46 9648
The Sebel 12 1079 13 588 0 0 0 0 0 0 25 1667
Grupa I 229 57910 92 12343 25 4052 14 2999 15 3332 375 80636
Novotel 149 35408 87 12652 49 9848 37 7500 106 17932 428 83340

Suite Novotel 5 637 8 707 1 118 6 971 11 1396 31 3829
Mercure 194 30880 395 39057 39 6282 47 7744 66 9934 741 93897
Adagio 32 3757 3 266 2 207 8 916 5 586 50 5732

Grupa II 380 70682 493 52682 91 16455 98 17131 188 29848 1250 186798
Hotele  

wielobranżowe 22 3031 3 189 1 294 1 51 0 0 27 3565

Ibis 158 28945 494 44707 121 18272 98 13722 197 29140 1068 134786
Ibis Styles 43 7025 239 18741 7 791 12 1025 9 1692 310 29274
Ibis Budget 40 5723 284 21088 65 6786 77 8538 85 10564 551 52699

Adagio Access 42 4257 0 0 0 0 4 383 1 160 47 4800
F1 0 0 59 3827 20 1455 0 0 158 12578 237 17860

Formuła 1 7 1036 0 0 1 63 0 0 0 0 8 1099
Grupa III 290 46986 1076 88363 214 27367 191 23668 450 54134 2221 240518
Francja 108 13370 987 73356 62 6537 40 4578 401 46168 1598 144009

Europa bez 
krajów śród-

ziemnomorskich 
i Francji

117 16988 313 35543 168 26400 185 28356 131 20432 914 127719

Bliski Wschód, 
Afryka, kraje 

śródziemnomor-
skie

131 27031 104 11597 55 7853 32 4059 53 7450 375 57990

Azja, Pacyfik 432 97744 186 23386 14 2265 43 6298 5 1105 680 130798
Ameryka 133 23476 74 9695 32 5113 4 558 63 12159 306 51001
RAZEM 921 178609 1664 153577 331 48168 304 43849 653 87314 3873 511517

1 – liczba hoteli, 2 – liczba pokoi.

Źródło: Raport roczny Accor za rok 2015, s. 6, 8.
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Wybrane wyniki finansowe międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels

Osiągnięte wyniki finansowe międzynarodowego systemu AccorHotels są następstwem 
rozwoju modelu „Asset light” polegającego m.in. na sprzedaży posiadanych hoteli i roz-
woju przez franchising. Istotą tego modelu biznesowego jest prowadzenie działalności 
hotelarskiej w budynkach należących do zewnętrznych inwestorów. Zaletami są mniejsza 
kapitałochłonność oraz większa elastyczność działania przy jednoczesnej koncentracji na 
kluczowej kompetencji, jaką jest hotelarstwo. W modelu przyjęto założenie o działaniu 
głównie na zasadach zarządzania, franczyzy i dzierżawy ze zmiennym czynszem. Wybór 
jednej z opcji wynika z lokalizacji hotelu i jego marki. W tym celu w strukturze AccorHotels 
wydzielono dwie grupy – HotelInvest, jako operatora obiektów własnych i leasingowanych, 
oraz HotelService, zajmującego się częścią franczyzową i zarządzaniem hotelami. 

W 2015 roku marża zysku przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji skory-
gowanego o wysokość czynszów w HotelInvest przyjęła najwyższą wartość w przypad-
ku działalności hotelarskiej prowadzonej w obiektach będących przedmiotem leasingu, 
kształtując się na poziomie 29,4–33,1% (tabela 3). Marża zysku przed odliczeniem po-
datków i odsetek w tych obiektach przekroczyła poziom 5%. Najwyższy poziom marży 
EBIT osiągnięto w przypadku hoteli franczyzowych i będących w portfolio AccorHotels na 
podstawie umów o zarządzanie. 

Tabela 3. Wybrane dane finansowe HotelInvest międzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels 
(w mln euro)

Wyszczególnienie
Obszary działalności / sposób zarządzania

hotele własne hotele  
w leasingu stałym

hotele  
w leasingu zmiennym

hotele  
pozostałe

Liczba hoteli 331 304 653 b.d.

Przychody 1 254 1 310 2 193 58

EBITDAR 349 434 645 (4)

EBITDAR marża 27,8% 33,1% 29,4% (6,7)%

EBIT 190 71 117 (1)

EBIT marża 15,2% 5,4% 5,3% (1,6)%

EBITDA – zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji.

EBITDAR – EBITDA skorygowany o wysokość czynszów.

EBIT – zysk przed odliczeniem podatków i odsetek.

Źródło: Raport roczny za 2015 r. grupy Accor, s. 169.
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Tabela 4. Wybrane dane finansowe HotelServices międzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels 
(w mln euro)

Wyszczególnienie
Obszary działalności

zarządzanie
i franchising

marketing/  
sprzedaż

pozostała  
działalność

Przychody 687 467 186

EBITDAR 380 (22) 68

EBITDAR marża 55,4% (4,8)% 36,7%

EBITDA 372 (33) 60

EBITDA marża 541% (7,1)% 32,5%

EBIT 355 (46) 51

EBIT marża 51,6% (9,9)% 27,3%

EBITDA – zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji.

EBITDAR – EBITDA skorygowany o wysokość czynszów.

EBIT – zysk przed odliczeniem podatków i odsetek.

Źródło: Raport roczny Accor za rok 2015, s. 168.

Specyficzne wyniki finansowe międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels

Wykorzystanie zdolności usługowej w systemie AccorHotels w 2015 roku ukształtowało 
się na poziomie 68%. W hotelach funkcjonujących na podstawie umowy o zarządzanie 
i w ramach franchisingu wskaźnik ten wyniósł 66%, natomiast w hotelach własnych i działa-
jących w ramach leasingu – 71,4%. W porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano wzrost 
wskaźnika wykorzystania zdolności usługowej we wszystkich hotelach systemu hotelowe-
go AccorHotels o 0,9 p.p. W hotelach zarządzanych przez AccorHotels i funkcjonujących 
w systemie franchisingu wzrost wykorzystania zdolności usługowej okazał się nieco większy 
(o 1,1 p.p.) w porównaniu z hotelami własnymi i działającymi w ramach leasingu (o 0,5 p.p.). 

W zależności od poziomu usług hotelarskich wystąpiły niewielkie różnice w wysokości 
wskaźnika wykorzystania zdolności usługowej. W hotelach funkcjonujących na podstawie 
umów o zarządzanie i działających w ramach franchisingu wysokość wskaźnika mieściła 
się w przedziale 65,5–67%, podczas gdy w hotelach własnych i działających w ramach 
leasingu – przekroczyła 71%.

Zarządzanie usługami w kontekście zarządzania ceną i przychodami urzeczywistniają dwa 
wskaźniki: wskaźnik średniej rzeczywistej (zrealizowanej) ceny pokoju (ARR) oraz RevPar.

W systemie AccorHotels wskaźnik średniej rzeczywistej ceny pokoju w 2015 roku wy-
niósł 81 €, i był uzależniony od struktury własności i zarządzania oraz poziomu i zakresu 
świadczonych usług. W hotelach funkcjonujących na podstawie umów o zarządzanie 
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i działających w ramach franchisingu wskaźnik ARR ukształtował się na poziomie 84 €, 
przy czym wahał się od 133 € w hotelach luksusowych do 57 € w hotelach ekonomicznych. 
Wskaźnik ARR w hotelach ekonomicznych funkcjonujących na podstawie umów o za-
rządzanie i działających na zasadzie franczyzy stanowił 42,85% wartości analogicznego 
wskaźnika w hotelach luksusowych. Podobne różnice stwierdzono w hotelach własnych 
i działających w ramach leasingu, wskaźnik ogółem wyniósł 76 € i wahał się od 149 € 
w hotelach luksusowych do 58 € w hotelach ekonomicznych. 

Średni przychód ze sprzedaży jednej doby hotelowej w 2015 roku w systemie AccorHotels 
wyniósł 55 € i – podobnie jak w przypadku wskaźnika ARR – podlegał zróżnicowaniu w zależ-
ności od struktury własnościowej i przynależności do grupy hoteli. W hotelach luksusowych 
wskaźnik RevPar ukształtował się na poziomie 90 €, w hotelach ekonomicznych – 39 €. 
W grupie hoteli działających na podstawie umów o zarządzanie i w ramach franchisingu 
RevPar wyniósł 56 € i wahał się od 87 € w hotelach luksusowych do 37 € w hotelach eko-
nomicznych. W hotelach własnych i funkcjonujących w ramach leasingu osiągnięto średni 
przychód ze sprzedaży jednego pokoju 54 € przy wahaniach od 106 € do 42 €. 

Tabela 5. Wskaźniki wykorzystania zdolności usługowej, ARR i RevPar międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels w podziale na sposób zarządzania (własności) i grupy hoteli 

Sposób 
zarządzania 
i własność

Badany 
parametr Jednostka 

I grupa 
(hotele  

luksusowe)

II grupa (hotele 
średniej klasy)

III grupa 
(hotele eko-
nomiczne)

RAZEM

Hotele na pod-
stawie umów 
o zarządzanie 
i franchisingu

OR
% 65,9 67,0 65,2 66,0

p.p. 2,6↑ 1,2↑ 0,2↑ 1,1↑

ARR
€ 133 87 57 84

p.p. 1,2↑ -0,3 0,8↑ 0,9↑

RevPar
€ 87 59 37 56

p.p. 5,2↑ 1,6↑ 1,0↑ 2,6↑

Hotele własne 
i działające 
w ramach 
leasingu

OR
% 71,2 71,2 71,7 71,4

p.p. 0,7↑ 1,0↑ 0,1↑ 0,5↑

ARR
€ 149 93 58 76

p.p. 0,6↑ 0,3↑ 1,8↑ 1,2↑

RevPar
€ 106 66 42 54

p.p. 1,6↑ 1,8↑ 1,9↑ 1,9↑

RAZEM

OR
% 66,7 68,6 68,2 68,0

p.p. 2,3↑ 1,2↑ 0,1↑ 0,9↑

ARR
€ 135 89 57 81

p.p. 1,1↑ -0,1 1,3↑ 1,1↑

RevPar
€ 90 61 39 55

p.p. 4,7↑ 1,7↑ 1,5↑ 2,3↑

Źródło: http://www.accorhotels-group.com/fileadmin/user_upload/ Contenus_Accor/Finance/PDF/2016/
EN/revpar_excluding_tax_by_segment_and_market.pdf [15.07.2016].
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Analizowane powyżej wskaźniki podlegały zróżnicowaniu w zależności od lokalizacji 
hotelu. Dane ogółem dotyczące AccorHotels wskazują na wahania wskaźnika wykorzy-
stania zdolności usługowej od 63,7% w Ameryce do 73,2% w krajach Europy Północnej, 
Środkowej i Wschodniej. W hotelach funkcjonujących na podstawie umów o zarządzanie 
i w ramach franchisingu wykorzystanie zdolności usługowej osiągnęło najniższą wartość 
w Ameryce, natomiast najwyższą – w krajach Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.

Średnia wartość ARR wahała się od 78 € na terenie kontynentu amerykańskiego i 79 € 
we Francji do 91 € w krajach Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej. W hotelach 
działających na podstawie umów o zarządzanie i w ramach franchisingu zanotowano 
podobną tendencję. Średnia cena pokoju wahała się od 78 € na terenie kontynentu 
amerykańskiego i 79 € we Francji do 106 € w krajach Europy Północnej, Środkowej 
i Wschodniej. W hotelach własnych i działających w ramach leasingu najniższą wartość 
ARR osiągnięto w Ameryce, najwyższą natomiast – we Francji oraz w krajach Europy 
Północnej, Środkowej i Wschodniej.

Tabela 6. Wskaźniki wykorzystania zdolności usługowej, ARR i RevPar międzynarodowego systemu 
hotelowego AccorHotels w podziale na sposób zarządzania (własności) i położenie geograficzne

Sposób 
zarządzania 
i własność

Badany 
parametr

Jednost-
ka Francja NCEE MMEA Azja 

i Pacyfik Ameryka

Hotele na pod-
stawie umów 
o zarządzanie 
i franchisingu

OR
% 64,1 69,4 63,6 67,6 63,1

p.p. 0,7↑ 2,6↑ 0,8↑ 1,8↑ -2,6

ARR
€ 79 86 106 80 88

p.p. 1,2↑ 3,3↑ 0,0 0,9↑ -1,8

RevPar
€ 50 60 67 54 56

p.p. 2,3↑ 7,4↑ 1,4↑ 3,6↑ -5,4

Hotele własne 
i działające 
w ramach 
leasingu

OR
% 67,9 75,4 70,4 73,2 64,7

p.p. -1,3 1,9↑ 3,2↑ 1,3↑ -3,6

ARR
€ 79 79 67 77 61

p.p. -0,3 2,1↑ 4,0↑ 0,4↑ -0,1

RevPar
€ 54 59 47 56 39

p.p. -2,1 4,8↑ 8,9↑ 2,3↑ -5,3

RAZEM

OR
% 65,7 73,2 66,1 68,1 63,7

p.p. -0,1 2,1↑ 1,7↑ 1,8↑ -3,0

ARR
€ 79 81 91 80 78

p.p. 0,6↑ 2,6↑ 1,1↑ 0,8↑ -1,0

RevPAR
€ 52 59 60 54 50

p.p. 0,4↑ 5,7↑ 3,9↑ 3,4↑ -5,3

MMEA – rejon śródziemnomorski, Bliski Wschód i Afryka.

NCEE – Europa Północna, Środkowa i Wschodnia.

Źródło: http://www.accorhotels-group.com/fileadmin/user_upload/ Contenus_Accor/ Finance/ PDF/2016/
EN/revpar_excluding_tax_by_segment_and_market.pdf [15.07.2016].
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Podsumowanie

Efektywne zarządzanie finansami w międzynarodowym systemie hotelowym odnosi 
się do trzech płaszczyzn analitycznych: korporacji, sieci lub łańcuchów hoteli oraz poje-
dynczych hoteli. Jest również związane ze sposobem zarządzania i formami własności, 
włączając hotele własne i będące w leasing, działające na podstawie umowy franczyzy 
i umowy o zarządzanie. Przykład AccorHotels wskazuje również na rozdzielenie poszcze-
gólnych obszarów zarządzania, co obrazuje funkcjonowanie HotelInvest i HotelService. 
Pozwala to bardziej efektywnie wykorzystać posiadane zasoby majątkowe oraz dogłębne 
analizowanie planów inwestycyjnych w kontekście ich opłacalności i zwrotu zainwestowa-
nego kapitału. To jednocześnie potwierdza przyjętą hipotezę, że efektywne zarządzanie 
finansami wymaga wyróżnienia obszarów koncentrujących się na działaniach operacyjnych 
i inwestycyjnych w zależności od różnych form. W przypadku AccorHotels jedna grupa 
HotelInvest jest operatorem obiektów własnych i leasingowanych, HotelService zajmuje 
się częścią franczyzową i zarządzaniem hotelami.
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Streszczenie

Celem opracowania była analiza wybranych aspektów efektywnego zarządzania finansami mię-
dzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels. Na podstawie raportu rocznego AccorHotels 
za 2015 rok dokonano analizy finansowej na trzech poziomach: całego systemu hotelowego, 
łańcuchów hoteli oraz wybranych hoteli. Zwrócono uwagę na specyfikę zarządzania finansami 
w międzynarodowym systemie hotelowym w odniesieniu do dwóch wyodrębnionych grup Ho-
telInvest i HotelService.

Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, międzynarodowy system hotelowy

Abstract

The article attempt to analyze the effective financial management of the Accor hotel group. Based 
on the annual report of the Accor hotel group by 2015.Made financial analysis on three levels: 
the entire hotel system, chain hotels and selected hotels. Later in the article the authors focus 
on the analysis of financial management. The special attention was given to specific financial 
management in hotel group Accor divided into HotelInvest i HotelService.

Keywords: finance management, international hotel group
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I stopnia) oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych (studnia II stopnia). Od 2009 roku 
aktywny pilot wycieczek – rezydent współpracujący z biurami podróży w całym kraju. Specjalizuje 
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