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Hovedkonklusioner fra analysen af de danske badehoteller 
 

• Badehotellerne i analysen har i gennemsnit 35 værelser og omsætter for 9,9 mio. kr. De er dermed noget mindre 
end det typiske danske hotel. 

• Gennemsnitsprisen er på 630 kr. og belægningen 38,2 pct. Såvel gennemsnitsprisen som belægningen er 
dermed højere end på sammenlignelige hoteller og kroer. 

• Højsæsonen er i juli og august, hvor badehotellerne opnår en belægning på 86,8 og 80,9 pct. I vinterhalvåret er 
der kun få gæster. Belægningen er lavest i januar med 8,5 pct. 

• 63,5 pct. af badehotellernes omsætning skabes i restauranten, og dermed er restaurantdriften det vigtigste 
forretningsområde. 

• Driften er personalekrævende, og omkostningerne til løn ligger derfor højere end på sammenlignelige hoteller. 
Badehotellerne har i gennemsnit 0,4 fuldtidsbeskæftigede pr. værelse, mens tilsvarende hoteller og kroer har 
0,31. 

• Omkostningerne til indvendig og udvendig vedligeholdelse er relativt høje, hvilket formentlig skyldes 
bygningernes alder og beliggenhed 

• Badehotellerne opnår et højere resultat før skat end tilsvarende hoteller, men det skyldes primært lavere 
omkostninger til husleje, finansiering og afskrivninger. 
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Baggrund 
Denne analyse belyser økonomien hos de danske badehoteller. HORESTA har siden 1992 udarbejdet branchenormtal for 
hotel- og restaurantvirksomheder, men dette er første gang, at der er sat specifikt fokus på økonomien blandt 
badehotellerne. Analysen er gennemført i samarbejde med Videncenter for Kystturisme, der ønskede en analyse af 
badehotellerne for at vurdere investorpotentialet for et typisk dansk badehotel. 

I alt 18 badehoteller har valgt at deltage i analysen ved at indsende deres årsregnskab for 2013 til HORESTA Viden & 
Udvikling. Efter den indledende bearbejdning af regnskaberne har HORESTA kontaktet de enkelte badehoteller i de 
tilfælde, hvor der har manglet oplysninger, været tvivl om indholdet af poster i regnskaberne eller lign. Analysen giver 
således et retvisende og detaljeret indblik i badehotellernes økonomi i 2013.  

Strukturen for den økonomiske analyse følger HORESTAs Normtalsanalyse, hvilket gør det muligt at sammenligne 
badehotellernes nøgletal med lignende hoteller. I analysen vil badehotellernes nøgletal løbende blive sammenlignet med 
normtal for ”Hoteller med restaurant i hele landet med en omsætning under 15 mio. kr.” (Kategori 3) 1

Virksomhederne i kategori 3 består især af kroer og mindre hoteller uden for de større provinsbyer. Disse hoteller har 
ligesom badehotellerne ofte kun få værelser, og restauranten er derfor det vigtigste forretningsområde. De mindre 
hoteller lever i høj grad af efterspørgsel fra lokalområdet, der benytter kroen eller hotellet til hverdag og fest. I 
hverdagene overnatter desuden håndværkere, sælgere og andre forretningsfolk, mens efterspørgslen i weekenderne 
kommer fra private gæster på kroophold og selskaber. Den primære forskel mellem badehotellerne og hotellerne i 
kategori 3 er således beliggenheden og kundegrundlaget. 

. Det er denne 
kategori, som badehotellerne bedst kan sammenlignes med hvad angår værelseskapacitet, omsætningsniveau, faciliteter 
m.v.  

 

Badehotellerne i denne analyse  

Badehotellerne er i denne analyse defineret som mindre og mellemstore hoteller, tæt på badestrand ved sø eller hav, og 
hvor omsætningen primært kan relateres til fritidsgæster. Badehoteller har typisk ikke mange moderne faciliteter, 
konceptet understøtter i stedet oplevelsen af ro, natur og nærvær (jf. Videncenter for Kystturismes Analyse af 
investorpotentialet for det typiske danske badehotel). 

Badehotellerne i denne analyse bliver typisk drevet i historiske bygninger med en hyggelig og hjemlig atmosfære. 
Gennemsnitsalderen på de medvirkende badehotellers bygninger er således 111 år. Som førnævnte definition antyder, 
hører badehotellerne til blandt de mindre hoteller. Mens det gennemsnitlige danske hotel har 55 værelser og en 
omsætning på 13,2 mio. kr., har badehotellerne i denne analyse en kapacitet på 35 værelser og en omsætning på 9,9 
mio. kr.  

Hotellerne i kategori 3, som badehotellerne i denne analyse løbende vil blive sammenlignet med, har ligeledes 35 
værelser i snit, men omsætter kun for 7,6 mio. kr. i 2013. Det betyder, at badehotellerne opnår en noget højere 
omsætning med samme værelseskapacitet. Badehotellerne i denne analyse genererer i gennemsnit en totalomsætning 
pr. værelse på 282.165 kr. mod 220.017 kr. på et gennemsnitligt hotel i kategori 3.  
                                                           
1 Pr. 15/12-2014 er nøgletallene for kategori 3 for 2013 er ikke endelige, men ventes ikke at ændre sig i nævneværdig grad. 
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Tabel 1: Badehotellernes kapacitet og omsætning 

 
Kilde: HORESTA, Normtalsanalysen & Danmarks Statistik 

De deltagende badehoteller er imidlertid langt fra ens, men adskiller sig både på omsætning og karakteristika. De 
deltagende badehoteller har alle enten ’Ingen stjerner’ eller ’3 stjerner’ iflg. HORESTAs stjerneklassifikation. De 
manglende stjerner er ikke nødvendigvis et udtryk for en lavere kvalitet. Faktisk drives mange mindre badehoteller i 
bygninger af historisk karakter, som dog kan mangle nogle af de faciliteter, der i dag findes på de fleste hoteller, såsom 
elevator og bad på alle værelser. 
 
Badehotellerne uden stjerner har i gennemsnit kun 24 værelser, mens de 3-stjernede badehoteller har 49 værelser. Ikke 
desto mindre opnår badehoteller uden stjerner en væsentlig højere omsætning som følge af både en højere belægning 
og en gennemsnitspris, der er hele 367 kr. højere end hos de 3-stjernede.   
 

Badehotellernes økonomi 
Analysen af badehotellernes økonomi og indtjening følger strukturen i HORESTAs Normtalsanalyse (jf. Figur 1)2

Virksomhederne har desuden en række fællesomkostninger, som er omkostninger, der er vanskelige at opdele mellem 
hotel- og restaurantdriften. Disse omfatter bl.a. lokaleomkostninger (el, vand og varme), markedsføring, administration 
m.v.  

, hvor 
hotellernes indtægter og omkostninger opdeles mellem de to primære forretningsområder; hotel- og restaurantdrift. Til 
hvert af de to forretningsområder hører en omsætning, et vareforbrug, samt en række direkte (variable) omkostninger til 
løn, linned m.v. Med denne opstilling er det muligt at beregne et dækningsbidrag for hvert af forretningsområderne.  

Fællesomkostningerne samt udgifterne til husleje m.v. er opgjort som andel af virksomhedens samlede omsætning, mens 
vareforbruget og de direkte omkostninger er beregnet som andel af det forretningsområde, omkostningerne direkte kan 
henføres til.   

  

                                                           
2 En samlet oversigt over badehotellernes nøgletal er vedlagt som Bilag 1, og en guide til forståelse af nøgletallene er vedlagt som 
Bilag 2. 

Badehoteller Kategori 3 
Hele 

hotelerhvervet
Antal værelser 35 35 55
Omsætning pr. hotel 9.931.093 7.649.905 13.249.976
Totalomsætning pr. værelse 282.165 220.017 240.909
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Figur 1: Strukturen i HORESTAs Normtalsanalyse 

Kilde: HORESTA, Normtalsanalysen 

 
 

Hoteldriften 
Hotelomsætningen, som inkluderer indtægter fra værelsessalg, lokaleleje, leje af udstyr til konferencer, aktiviteter samt 
øvrige indtægter udgør i alt 36,5 pct. af badehotellernes samlede omsætning. Det svarer til 3,5 mio. kr. på et 
gennemsnitligt badehotel i analysen.  

Hovedparten af hotelomsætningen – 87,0 pct. – kommer fra værelsessalg, mens indtægter fra lokaleleje udgør 6,7 pct. i 
gennemsnit. Sammenlignet med hotellerne i kategori 3 er andelen af indtægterne, der stammer fra lokaleleje, dermed 
lidt lavere. Indtægter fra lokaleleje er typisk afledt af kurser, konferencer o.lign., og den lave omsætning indikerer, at 
dette forretningsområde generelt fylder lidt mindre end hos de mindre hoteller og kroer.  

Til gengæld genererer badehotellerne en lidt højere andel af deres indtægter fra aktiviteter samt øvrige indtægter. Disse 
kommer bl.a. fra green fees, ture og udflugter, billetter o.lign. Aktivitetsindtægter er dog ikke noget stort 
forretningsområde for de fleste badehoteller, og de udgør i gennemsnit kun 110.000 kr. for det gennemsnitlige badehotel 
i analysen. Aktiviteterne er ikke desto mindre væsentlige for at understøtte den samlede oplevelse, som badehotellerne 
udbyder. 

Tabel 2: Badehotellernes gennemsnitspris, belægningsprocent og REVPAR 

 
Kilde: HORESTA, Normtalsanalysen 
*Værelsesomsætning pr. værelse til rådighed 

Som nævnt indledningsvis opnår badehotellerne generelt en højere omsætning pr. værelse end hoteller og kroer i 
kategori 3. Det skyldes en kombination af bedre kapacitetsudnyttelse og højere gennemsnitspriser. De deltagende 
badehoteller opnåede i 2013 en belægningsprocent på 38,2 pct., og det er 1,1 procentpoint højere end hotellerne i 

Badehoteller Kategori 3
Gennemsnitspris (i kr.) 630 518
Belægningsprocent 38,2 37,1
REVPAR* (i kr.) 240 192
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kategori 3. Mere vigtigt er det dog, at gennemsnitsprisen på 630 kr. er 112 kr. højere end i kategori 3. Derved opnår 
badehotellerne en værelsesomsætning pr. værelse til rådighed (REVPAR) på 240 kr. mod 192 kr. i kategori 3. 

Figur 2: Belægningsprocenten pr. måned i 2013 

 
Kilde: HORESTA, Normtalsanalysen & Danmarks Statistik, Overnatninger på hoteller og feriecentre 

Selvom badehotellernes kapacitetsudnyttelse set over hele året er lidt bedre end hos kategori 3-hotellerne, er 
efterspørgslen ikke overraskende koncentreret omkring sommermånederne. I juli og august er belægningsprocenten på 
henholdsvis 86,8 og 80,9 pct., men også i juni og september ligger badehotellernes belægningsprocent over 
landsgennemsnittet.  

Uden for sommersæsonen har badehotellerne til gengæld kun få gæster. I oktober og april ligger belægningen på 
henholdsvis 24,3 og 23,3 pct., og i januar sælges kun 8,5 pct. af værelserne. I gennemsnit har badehotellerne 290 
åbningsdage, idet flere vælger at holde lukket i vintermånederne. Åbningstiden varierer imidlertid meget blandt de 
enkelte badehoteller. De 3-stjernede badehoteller har således i gennemsnit 311 åbningsdage, mens badehotellerne uden 
stjerner kun holder åbent i 276 dage.  

Til hoteldriften hører en række omkostninger, som er direkte variable med hotelomsætningen. Disse omfatter løn til 
receptionspersonale, rengøring af værelser og fællesområder, linned, kommissioner og øvrige direkte omkostninger. 
Sidstnævnte post indeholder eksempelvis småanskaffelser til hotelværelserne, udgifter til tv-system, dekoration o.lign.  

De deltagende badehoteller bruger i gennemsnit 14,7 pct. af hotelomsætningen til aflønning af receptionspersonale (post 
4.1) samt 12,6 pct. til rengøring af værelser og fællesområder (post 4.2 + 4.3). Dermed ligger omkostningerne til såvel 
receptionspersonale som rengøring af værelser lidt lavere end blandt kategori 3-hotellerne. I gennemsnit bruger 
badehotellerne 120,6 kr. pr. solgt værelse på rengøring og linned, mens det tilsvarende tal for hotellerne i kategori 3 er 
100,2 kr. At rengøringsomkostningerne alligevel er lavere i pct. skyldes således, at badehotellerne også får en højere pris 
for deres værelser. 
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Tabel 3: Badehotellernes indtægts- og omkostningsstruktur – hoteldrift 

 
Kilde: HORESTA 

Den største forskel i omkostningsstrukturen på hotelsiden mellem badehotellerne og landets mindste hoteller og kroer 
ses dog i udgifterne til kommissioner (post 4.6). De fleste hoteller vælger at benytte såkaldte OTAer (On-line Travel 
Agents), som f.eks. Booking.com og Hotels.com, til at afsætte en del af deres værelseskapacitet og betaler en 
kommission for de værelser, der bliver solgt herigennem. Disse udgifter udgør i gennemsnit 3,6 pct. af 
hotelomsætningen på kategori 3-hotellerne. Kommissionsudgifter har generelt været stigende hos de fleste hoteller de 
seneste år, men på badehotellerne udgør denne omkostning i gennemsnit blot 2,2 pct. af omsætningen. Det er primært 
badehotellerne uden stjerner, der trækker gennemsnittet ned, idet de kun bruger 1,1 pct. af hotelomsætningen på 
kommissioner.  

Det er alt andet lige en fordel ikke have omkostninger til distribution af sine værelser, men de lave omkostninger er også 
et tegn på, at badehotellerne ikke benytter de elektroniske distributionskanaler i samme udstrækning som de øvrige 
hoteller. En stor andel af de danske hoteller deltager desuden i forskellige salgs- og markedsføringssamarbejder, f.eks. 
Small Danish Hotels eller Best Western. I alt står de forskellige typer af kæder og frivillige markedsføringssamarbejder 
for ca. 80 pct. af den danske hotelomsætning. Blandt badehotellerne er alle imidlertid selvstændige og står helt uden for 
diverse kæde- og markedsføringssamarbejder.  

Som følge af det lavere omkostningsniveau i hoteldriften opnår badehotellerne et dækningsbidrag (post 05. i Tabel 3) på 
59,4 pct., hvilket er 1,0 procentpoint bedre end hoteller og kroer i kategori 3. De 3-stjernede badehoteller opnår dog som 
følge af højere omkostninger til bl.a. kommissioner og aktiviteter kun et hotelbidrag på 56,4 pct. Badehoteller uden 
stjerner klarer sig derimod bedre end gennemsnittet med et hotelbidrag på 62,1 pct.  
 

Badehoteller Kategori 3
01. Hotelomsætning 100,0% 100,0%
01.1 Værelsessalg 87,0% 87,1%
01.2 Lokaleleje 6,7% 9,2%
01.3 Leje af udstyr 0,0% 0,2%
01.4 Omsætning fra spa, wellness og aktiviteter 3,1% 2,0%
01.5 Øvrige indtægter 3,2% 1,5%
02. Vareforbrug 1,6% 1,0%
03. Bruttoresultat hoteldrift 98,4% 99,0%

04. Direkte omkostninger hotel 38,9% 39,9%
04.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 14,7% 15,0%
04.2 Udgift til rengøringsselskab 2,3% 3,5%
04.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 10,2% 9,2%
04.4 Linnedudgift 4,1% 4,0%
04.5 Omkostninger vedr. spa, wellness og aktiviteter 2,7% 1,7%
04.6 Kommissioner 2,2% 3,6%
04.7 Øvrige direkte omkostninger 2,7% 3,0%
05. Hotelbidrag 59,4% 59,1%
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Restaurantdriften 
De deltagende badehoteller omsætter i gennemsnit for 6,1 mio. kr. i deres restaurant, og 63,5 pct. af badehotellernes 
samlede omsætning genereres således i restauranten. Omsætningsfordelingen er dermed meget lig hotellerne i kategori 
3, og den høje omsætningsandel i restauranten viser, at restaurantoplevelsen er en central del af opholdet på et 
badehotel.  

Restaurantdriften fylder generelt lidt mere hos badehoteller uden stjerner, hvor 68,0 pct. af den samlede omsætning 
skabes i restauranten. På de 3-stjernede badehoteller udgør restaurantsalg til sammenligning kun 56,4 pct. af 
omsætningen.   

På tværs af badehotellerne bruges 30,0 pct. af restaurantomsætningen til indkøb af råvarer, og det betyder, at 
bruttoavancen er på 70,0 pct. Det er 2,4 procentpoint højere end kategori 3-hotellerne.  

Til gengæld har badehotellerne højere lønomkostninger til kokke, tjenere og opvaskere (post 9.1-9.3 i Tabel 4). I alt går 
46,8 pct. af restaurantomsætningen på badehotellerne til lønninger. Det tilsvarende tal i kategori 3 er 43,7 pct. De højere 
lønomkostninger kan skyldes, at mange badehoteller har et højt gastronomisk niveau og at mange retter laves ’fra 
bunden’. Køkkenet forarbejder således selv råvarerne frem for at indkøbe dem i forarbejdet form. Det medfører højere 
lønomkostninger, men er også med til at forklare det lavere råvareforbrug. Lønomkostningerne i forbindelse med 
restaurantdriften er generelt højest hos badehoteller uden stjerner. Blandt disse går hele 47,7 pct. af 
restaurantomsætningen til løn.  

Udgifterne til duge, dekoration, småanskaffelser o.lign. ligger på omtrent samme niveau som i kategori 3, og de højere 
lønomkostninger er derfor den væsentligste årsag til, at badehotellerne opnår et restaurantbidrag på 18,7 pct. mod 19,7 
pct. generelt blandt kategori 3-hotellerne. Med andre ord har badehotellerne kun 18,7 kr. tilbage til at dække 
fællesomkostningerne for hver 100 kr. der omsættes for i restauranten.  
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Tabel 4: Badehotellernes indtægts- og omkostningsstruktur – restaurantdrift 

 
Kilde: HORESTA 

 

Fællesomkostninger 
Fællesomkostninger er omkostninger, der understøtter den samlede virksomhedsdrift og derfor er vanskelige at opdele 
mellem hotel- og restaurantdriften. De består bl.a. af løn til ledelse/administration, øvrige personaleomkostninger, 
lokaleomkostninger, indvendig vedligeholdelse, markedsføring og administration. 

Fællesomkostningerne udgør i gennemsnit 22,1 pct. af omsætningen hos badehotellerne og fylder dermed lidt mere end 
hos hotellerne i kategori 3. Det er især udgifterne til løn i administrationen samt omkostninger til indvendig reparation og 
vedligeholdelse, der ligger højere end hos hoteller og kroer i kategori 3.  

Til gengæld udgør lokaleomkostningerne (el, vand & varme) kun 4,4 pct. af omsætningen, hvilket er 1,1 procentpoint 
lavere end hos hotellerne i kategori 3. De lave omkostninger skyldes formentlig, at mange badehoteller holder lukket om 
vinteren, og at omkostningerne til eksempelvis varme derfor er relativt lavere. Dette kan bl.a. ses ved at 
lokaleomkostningerne på de 3-stjernede badehoteller, som generelt holder åbent en større del af året, ligger højere end 
på badehoteller uden stjerner.  
 
Badehotellerne har også lavere omkostninger til markedsføring. Udgifterne hertil udgør i gennemsnit 2,8 pct. af 
omsætningen mod 3,0 pct. blandt hotellerne i kategori 3.   
  

Badehoteller Kategori 3
06. Restaurantomsætning 100,0% 100,0%
06.1 Salg af drikkevarer 36,0% 30,5%
06.2 Salg af madvarer 63,7% 69,2%
06.3 Entreindtægter 0,1% 0,0%
06.4 Øvrige indtægter 0,3% 0,3%
07. Vareforbrug/råvarer 30,0% 32,4%
08. Bruttoresultat restaurantdrift 70,0% 67,6%

09. Direkte omkostninger restaurant 51,3% 48,0%
09.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 41,0% 38,5%
09.2 Udgift til rengøringsselskab 0,6% 0,5%
09.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 5,3% 4,8%
09.4 Duge, servietter m.v. 1,7% 1,7%
09.5 Emballage og transport vedr. mad ud af huset 0,0% 0,1%
09.6 Øvrige direkte omkostninger 2,7% 2,5%
10. Restaurantbidrag 18,7% 19,6%
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Tabel 5: Badehotellernes indtægts- og omkostningsstruktur – fællesomkostninger, husleje m.v. 

 
Kilde: HORESTA 

 

Driftsresultat 
Hoteller, der har været i drift i mange år, har ofte afdraget deres bygninger helt eller delvist, og derfor er bl.a. 
finansieringsomkostningerne og afskrivningerne lave. Disse virksomheder har derfor ofte en fordel over for nyetablerede 
virksomheder, og en høj indtjening kan være en konsekvens af tidspunktet for virksomhedens etablering.  

Hvorvidt selve driften er optimeret måles derfor bedst med udgangspunkt i driftsresultatet i post 14. (Tabel 5) – 
resultatet før husleje, ejendomsomkostninger, renter og afskrivninger. Dette resultat gør det muligt at sammenligne 
hoteller med forskellige ejerstrukturer og etableringsår.  

De deltagende badehoteller opnår et resultat før husleje, ejendomsomkostninger, renter og afskrivninger på 11,5 pct. af 
omsætningen, og det er 0,5 procentpoint lavere end hotellerne i kategori 3. Resultatet svarer til, at et gennemsnitligt 
badehotel tjener 87 kr. pr. værelse til rådighed (GOPPAR) – inden der er afholdt udgifter til husleje, 
ejendomsomkostninger, renter og afskrivninger.  

  

Badehoteller Kategori 3
13. Fællesomkostninger i alt 22,1% 21,7%
13.1 Gager og løn inkl. feriepenge og pension til administration 6,2% 5,1%
13.2 Øvrige personaleomkostninger 1,9% 1,6%
13.3 Lokaleomkostninger 4,4% 5,4%
13.4 Indvendig reparation og vedligeholdelse 2,3% 1,6%
13.5 Marketing og repræsentation 2,8% 3,0%
13.6 Administration 4,5% 4,6%
13.7 Management- og franchiseafgift 0,0% 0,5%
13.8 Øvrige fællesomkostninger 0,0% 0,0%
14. Resultat før husleje, renter, afskrivninger m.v. 11,5% 12,4%

15. Forpagtning/husleje 3,2% 5,7%
16. Ejendomsomkostninger 2,6% 1,7%
17. Finansiering/leasing 1,5% 3,4%
18.1 Afskrivning på inventar/biler 2,6% 1,8%
18.2 Afskrivning på bygninger 0,9% 4,9%
19. Resultat før skat 0,8% -5,0%
20. Værdi af egen arbejdskraft 1,6% 3,6%
21. Resultat før skat og egen arbejdskraft 2,4% -1,4%
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Resultat før skat 
I sidste ende opnår badehotellerne dog et væsentligt bedre resultat før skat end kategori 3-hotellerne. I gennemsnit har 
badehotellerne et lille overskud på 0,8 pct. af omsætningen, hvilket svarer til 72.500 kr. I kategori 3 er resultatet før skat 
til sammenligning et underskud på 5,0 pct. Det svarer til ca. -380.000 kr.  

Den store forskel i indtjeningsniveauet er således i høj grad et resultat af badehotellernes lave omkostninger til husleje, 
renter og afskrivninger. Disse omkostninger udgør tilsammen kun 10,7 pct. af omsætningen hos badehotellerne, mens de 
tilsvarende omkostninger på kategori 3-hotellerne udgør 17,4 pct. af omsætningen. Det lave omkostningsniveau hænger 
formentlig sammen med, at flertallet af badehotellerne har været i drift gennem mange år, og at bygningerne derfor er 
betalt og afskrevet. Der er kun få, der betaler forpagtning eller husleje, men blandt disse er husleje-
/forpagtningsudgiften dog også lavere end på hotellerne i kategori 3.  

Den eneste post vedrørende ejendommen, hvor badehotellerne ligger højere, er posten ”Ejendomsomkostninger” (post 
16. i Tabel 5), der med 2,6 pct. er væsentlig højere hos badehotellerne. Det høje niveau kan være et resultat af 
badehotellernes beliggenhed ved kysten og bygningernes alder, som indebærer højere krav til det udvendige vedligehold.  
 
Trods en bedre kapacitetsudnyttelse og en højere gennemsnitspris klarer badehoteller uden stjerner sig noget dårligere 
end de 3-stjernede. De 3-stjernede badehoteller opnår i gennemsnit et overskud før skat på 4,9 pct., mens badehoteller 
uden stjerner har et underskud på 1,9 pct. af omsætningen. Forskellen i indtjeningen er bl.a. et resultat af, at 
badehotellerne uden stjerner genererer størstedelen af deres omsætning på restaurantdrift, hvor indtjeningen er lav.  

 

Samlet vurdering 
I forhold til deres kapacitet og korte sæson opnår landets badehoteller en ganske høj omsætning. Totalomsætningen pr. 
værelse ligger således 26 pct. højere end hoteller og kroer i kategori 3 i HORESTAs Normtalsanalyse. Denne kategori 
består af mindre kroer og hoteller i provinsen, der er sammenlignelige med badehotellerne, både hvad angår kapacitet og 
omsætning.  

Den høje omsætning skyldes især en meget høj kapacitetsudnyttelse i sommermånederne, hvor badehotellerne er tæt på 
fuld belægning og desuden opnår en væsentligt højere gennemsnitspris end sammenlignelige hoteller.   

Badehotellernes nøgletal adskiller sig på en række punkter fra kategori 3-hotellerne, men der er også en lang række 
lighedspunkter i både indtægter og omkostninger. Den største forskel i driften ligger i lønniveauet, hvor badehotellerne i 
gennemsnit har en lønprocent, der er 3,0 procentpoint højere end landets mindre kroer og hoteller. Det kan være et tegn 
på, at badehotellerne generelt har et højere serviceniveau, og at der er behov for mere personale i f.eks. 
restaurantdriften.  

Badehotellerne har i gennemsnit 0,40 fuldtidsansatte pr. værelse, men der er stor forskel på bemandingen blandt de 
enkelte badehoteller. Badehoteller uden stjerner har således i gennemsnit 0,66 beskæftigede pr. værelse, mens de 3-
stjernede kun har 0,24. Forskellen skyldes bl.a., at restaurantdriften, som er personalekrævende, fylder mere på 
hotellerne uden stjerner.         

Badehotellerne har også højere omkostninger til indvendig reparation og vedligeholdelse samt ejendomsomkostninger, 
der omfatter eksempelvis udvendig vedligeholdelse. Til gengæld ligger deres udgifter til råvarer, kommissioner, 
lokaleomkostninger og marketing på et lavere niveau.  
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Samlet set er økonomien på badehotellerne noget bedre end blandt kategori 3-hotellerne. Forskellen i indtjeningen er 
imidlertid primært et resultat af badehotellernes lave omkostninger til husleje, finansiering og afskrivninger, og skyldes 
således ikke at selve driften er mere lønsom. 

Nøgletallene viser desuden stor spredning i de enkelte badehotellers drift og økonomi. Badehoteller uden stjerner opnår 
generelt en høj omsætning, men har også et højt omkostningsniveau. Det gælder særligt i forbindelse med deres 
restaurantdrift, og bl.a. derfor præsterer de i modsætning til de 3-stjernede badehoteller ikke et overskud i 2013.  
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Bilag 1 – Samlet oversigt over badehotellernes nøgletal  
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Bilag 1 – Samlet oversigt over badehotellernes nøgletal 

 
Kilde: HORESTA 
Note: Tal for kategori 3 er foreløbige 

Alle Ingen stjerner 3 stjerner Kategori 3
01. Hotelomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
01.1 Værelsessalg 87,0% 88,9% 84,8% 87,1%
01.2 Lokaleleje 6,7% 6,6% 6,7% 9,2%
01.3 Leje af udstyr 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
01.4 Omsætning fra spa, wellness og aktiviteter 3,1% 0,6% 6,0% 2,0%
01.5 Øvrige indtægter 3,2% 3,9% 2,4% 1,5%
02. Vareforbrug 1,6% 2,3% 0,8% 1,0%
03. Bruttoresultat hoteldrift 98,4% 97,7% 99,2% 99,0%

04. Direkte omkostninger hotel 38,9% 35,6% 42,8% 39,9%
04.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 14,7% 15,6% 13,6% 15,0%
04.2 Udgift til rengøringsselskab 2,3% 0,0% 5,0% 3,5%
04.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 10,2% 11,8% 8,4% 9,2%
04.4 Linnedudgift 4,1% 4,1% 4,1% 4,0%
04.5 Omkostninger vedr. spa, wellness og aktiviteter 2,7% 0,2% 5,6% 1,7%
04.6 Kommissioner 2,2% 1,1% 3,5% 3,6%
04.7 Øvrige direkte omkostninger 2,7% 2,8% 2,6% 3,0%
05. Hotelbidrag 59,4% 62,1% 56,4% 59,1%

06. Restaurantomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
06.1 Salg af drikkevarer 36,0% 37,4% 33,3% 30,5%
06.2 Salg af madvarer 63,7% 62,1% 66,6% 69,2%
06.3 Entreindtægter 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
06.4 Øvrige indtægter 0,3% 0,4% 0,1% 0,3%
07. Vareforbrug/råvarer 30,0% 30,0% 30,1% 32,4%
08. Bruttoresultat restaurantdrift 70,0% 70,0% 69,9% 67,6%

09. Direkte omkostninger restaurant 51,3% 52,8% 48,5% 48,0%
09.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 41,0% 41,7% 39,6% 38,5%
09.2 Udgift til rengøringsselskab 0,6% 0,0% 1,7% 0,5%
09.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 5,3% 6,0% 3,9% 4,8%
09.4 Duge, servietter m.m. 1,7% 1,8% 1,5% 1,7%
09.5 Emballage og transport vedr. mad ud af huset 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
09.6 Øvrige direkte omkostninger 2,7% 3,2% 1,9% 2,5%
10. Restaurantbidrag 18,7% 17,2% 21,3% 19,6%

11. Omsætning i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
11.1 Hotelomsætning 36,5% 32,0% 43,6% 36,5%
11.2 Restaurantomsætning 63,5% 68,0% 56,4% 63,5%
12. Resultat før fællesomkostninger 33,6% 31,6% 36,6% 34,1%

13. Fællesomkostninger i alt 22,1% 22,6% 21,2% 21,7%
13.1 Gager og løn inkl. feriepenge og pension til administration 6,2% 6,5% 5,7% 5,1%
13.2 Øvrige personaleomkostninger 1,9% 2,1% 1,5% 1,6%
13.3 Lokaleomkostninger 4,4% 4,0% 5,0% 5,4%
13.4 Indvendig reparation og vedligeholdelse 2,3% 2,5% 2,0% 1,6%
13.5 Marketing og repræsentation 2,8% 2,7% 3,0% 3,0%
13.6 Administration 4,5% 4,9% 4,0% 4,6%
13.7 Management- og franchiseafgift 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
13.8 Øvrige fællesomkostninger 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
14. Resultat før husleje/renter/afskrivninger 11,5% 9,0% 15,4% 12,4%

15. Forpagtning/husleje 3,2% 3,1% 3,3% 5,7%
16. Ejendomsomkostninger 2,6% 3,1% 1,9% 1,7%
17. Finansiering/leasing 1,5% 0,8% 2,6% 3,4%
18.1 Afskrivning på inventar/biler 2,6% 3,0% 1,9% 1,8%
18.2 Afskrivning på bygninger 0,9% 1,0% 0,9% 4,9%
19. Resultat før skat 0,8% -1,9% 4,9% -5,0%
20. Værdi af egen arbejdskraft 1,6% 2,5% 0,3% 3,6%
21. Resultat før skat og egen arbejdskraft 2,4% 0,6% 5,2% -1,4%

Badehoteller
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Kilde: HORESTA 
Note: Tal for kategori 3 er foreløbige 

 

  

Nøgletal Alle Ingen stjerner 3 stjerner Kategori 3
Gennemsnitlig omsætning pr. hotel i kr. 9.687.162 10.600.360 8.545.664 7.649.905
Gennemsnitligt værelsesantal pr. hotel 35 24 49 35
Antal åbningsdage pr. år 290 276 311 336
Gennemsnitlig værelsesbelægning 38,2% 41,0% 36,5% 37,1%
Gennemsnitlig opnået værelsespris i kr. 630 849 482 518
REVPAR i kr. - Værelsesomsætning pr. værelse til rådighed 240 348 176 192
TREVPAR i kr. - Totalomsætning pr. værelse til rådighed 757 1224 475 603
GOPPAR i kr. - Resultat før husleje mv. pr. værelse til rådighed 87 110 73 75
Totalomsætning pr. værelse i kr. 276.192 446.644 173.516 220.017
Totalomsætning pr. fuldtidsansat i kr. 742.053 722.185 775.117 799.910
Totalomsætning pr. fuldtidsbeskæftiget i kr. 694.273 681.134 715.678 701.865
Antal fuldtidsbeskæftigede pr. værelse 0,40 0,66 0,24 0,31
Løn, gager, indehaverløn ekskl. rengøring og opvask 37,5% 39,9% 33,9% 34,9%
Omkostning til rengøring og opvask i alt 8,3% 7,9% 9,0% 8,0%
Rengøringsudgift pr. solgt værelse i kr. 90,9 112,7 76,1 76,6
Linnedudgift pr. solgt værelse i kr. 29,7 39,0 23,3 23,6
Linnedudgift pr. solgt seng i kr. 16,2 22,4 12,4 15,5

Badehoteller
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Restaurantomsætning 
(6.1-6.4) 

Vareforbrug, restaurant 
(7.0) 

Direkte 
omkostninger 

(9.1-9.6) 

Bidrag 
(10.) 

Hotelomsætning 
(1.1-1.5) 

Vareforbrug, hotel 
(2.0) 

Direkte 
omkostninger 

(4.1-4.7) 

Bidrag 
(5.) 

Bilag 2 – Guide til nøgletalsanalysen 

Hvordan læses analysen? 
Deltagernes regnskaber er opdelt efter et 
bidragsprincip. Det betyder, at der findes en andel for, 
hvor meget det enkelte forretningsområde bidrager med 
før fællesomkostninger bliver afholdt.  
 
Der findes to forretningsområder i analysen: hotel og 
restaurantdrift. Omkostninger, der er relateret direkte til 
de enkelte forretningsområder, er derfor anført i procent 
af omsætningen for forretningsområdet, mens 

fællesomkostningerne er anført i procent af den 
samlede omsætning. 
 
Alle beløb er opgjort ekskl. moms. 
 
De efterfølgende sider indeholder forklaringer og 
definitioner på de enkelte poster inden for de to 
forretningsområder hoteldrift og restaurantdrift.  

 
 
 
 
Strukturen i HORESTAs Normtalsanalyse  
 
 
  

Husleje m.v. 
(15-18.2) 

Fællesomkostninger 
(13.1-13.8) 
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Hoteldrift 
01.1 Værelsessalg 
Angiver indtægter ved salg af værelser/lejligheder 
ekskl. moms og morgenmad i procent af 
hotelomsætningen. 
 
01.2 Lokaleleje 
Angiver indtægter fra udlejning af lokaler til møde-, 
kursus- og konferenceaktivitet i procent af 
hotelomsætningen. 
 
01.3 Leje af udstyr 
Angiver indtægter fra særskilt udlejning af teknisk 
udstyr til møder, såsom projektorer, mikrofoner o. lign. i 
procent af hotelomsætningen. 
 
01.4 Omsætning vedr. spa, wellness og aktiviteter 
Angiver indtægter fra udbudte aktiviteter som fx 
fitness, spa, wellness, teambuilding samt 
adgangsbilletter til attraktioner mv. i procent af 
hotelomsætningen. 
 
01.5 Øvrige indtægter, hotel 
For hoteldelen angiver normtallet indtægter fra 
serviceydelser direkte afledt af værelsessalget fx 
kiosksalg i receptionen, vask og rens for gæster, 
telefon, internet, pay-tv, uindløste gavekort (for hoteller) 
og minibar i procent af hotelomsætningen. Særligt for 
garnihoteller (kategori 2 og 6) gælder, at tallet desuden 
indeholder indtægter fra morgenmad. 
 
02. Vareforbrug, hotel 
Angiver omkostninger til gæsteartikler, såsom sæbe, 
shampoo, minibar, frugtkurve m.v. samt vareforbrug ved 
kiosksalg i receptionen i procent af hotelomsætningen. 
For garnihoteller indeholder posten desuden 
råvareomkostninger til morgenmad. 
 
03. Bruttoresultat, hotel 
Udgør hotellets bruttofortjeneste, når hotellets 
vareforbrug er trukket fra den samlede hotelomsætning. 
Bruttoresultatet på garnihoteller og hoteller med 
restaurant kan ikke sammenlignes, idet vareforbrug til 
morgenmad for garnihotellernes vedkommende er 
indregnet under hotellets vareforbrug. 
 
04. Direkte omkostninger, hotel 
Udgør de direkte produktionsomkostninger ved at levere 
en hotelydelse, fx løn til reception, booking, konference, 

rengøring samt udgifter til linned, kommissioner m.m. i 
procent af hotelomsætningen. 
 
04.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 
Angiver lønninger til receptionister, booking- og 
konferencemedarbejdere, natportierer, personale i spa 
og fitnesscenter m.v. inkl. pension, ATP og feriepenge i 
procent af hotelomsætningen. 
 
04.2 Udgift til rengøringsselskab 
Virksomheden har mulighed for at udføre rengøringen af 
værelser og mødefaciliteter selv eller udlicitere 
opgaven til et eksternt rengøringsselskab. Dette 
normtal angiver hotellets udgift til eventuelt 
rengøringsselskab for rengøring af værelser, 
mødelokaler og fællesarealer i procent af 
hotelomsætningen. 
 
04.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 
Angiver omkostninger til løn, pension, ATP og 
feriepenge til eventuelt eget rengøringspersonale for 
rengøring af værelser, mødefaciliteter og fællesarealer 
i procent af hotelomsætningen. 
 
04.4 Linnedudgift 
Udgør udgift til vask/leje af linned vedr. værelser og 
mødefaciliteter i procent af hotelomsætningen. 
 
04.5 Omkostninger vedr. spa, wellness og 
aktiviteter 
Dækker over omkostninger relateret til hotellets udbud 
af aktiviteter fx vareforbrug, køb af billetter til 
nærliggende attraktioner m.v. i procent af 
hotelomsætningen og modsvarer omsætningen i post 
01.4.  
 
04.6 Kommissioner 
Indeholder udgifter til kommissioner og provisioner ved 
salg af hotel- og konferenceophold til kæder, 
markedsføringssamarbejder, rejsebureauer og andre 
tredjeparts distributionskanaler, fx Booking.com og 
Hotels.com. 
 
04.7 Øvrige direkte omkostninger, hotel 
Indeholder værelsestelefon- og internetudgifter og 
omkostninger vedr. farming, tv, herunder 
licens, gæstevask/-rens og leje af udstyr samt 
småanskaffelser til hotelværelserne og 
mødefaciliteterne m.v. i procent af hotelomsætningen. 
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Restaurantdrift 
06.1 Salg af drikkevarer 
Angiver omsætning fra salg af drikkevarer i restaurant, 
bar samt til møder, kurser og private selskaber mv. i 
procent af restaurantomsætningen. 
 
06.2 Salg af madvarer 
Angiver omsætning fra salg af madvarer i restaurant 
inkl. morgenmad, mad ud af huset samt til møder, 
kurser og private selskaber mv. i procent af 
restaurantomsætningen. 
 
06.3 Entreindtægter 
Angiver omsætning fra entré og salg af billetter i 
procent af restaurantomsætningen. 
 
06.4 Øvrige indtægter, restaurant 
For restaurantdelen angiver normtallet indtægter fra 
tobak, garderobe, transport, uindløste gavekort (for 
restauranter) og diverse andre indtægter, 
der ikke er omfattet af betegnelsen mad- eller 
drikkevarer samt entreindtægter i procent af 
restaurantomsætningen. 
 
07. Vareforbrug, restaurant 
Angiver omkostninger til råvareindkøb i forbindelse 
med salg af mad- og drikkevarer i procent af 
restaurantomsætningen. Eventuelle leverandørrabatter, 
eget vareforbrug samt vareforbrug til personalemad er 
fratrukket vareforbruget. 
 
08. Bruttoresultat, restaurant 
Er restaurantens fortjeneste, når omkostningerne til 
råvarer er fratrukket restaurantomsætningen. Anvendes 
som et vigtigt nøgletal til vurdering af restaurantens 
evne til at udnytte råvarer, tilrettelægge indkøb og 
lagerstyring samt optimere prissætningen. 
 
09. Direkte omkostninger, restaurant 
Udgør de direkte produktionsomkostninger ved at levere 
en restaurantydelse, fx løn til køkken- 
og serveringspersonale, rengøring samt udgifter 
til duge, servietter, blomster m.v. i procent af 
restaurantomsætningen. 
 
09.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 
Angiver lønninger til kokke, smørrebrødsjomfruer, 
tjenere og andet køkken- og serveringspersonale 
inkl. pension, ATP og feriepenge i procent af 
restaurantomsætningen. 

 
09.2 Udgift til rengøringsselskab 
Virksomheden har mulighed for at udføre rengøring 
og opvask selv eller udlicitere opgaven til et eksternt 
rengøringsselskab. Dette normtal angiver udgiften til et 
eventuelt rengøringsselskab for opvask samt rengøring 
af restaurantarealer i procent af 
restaurantomsætningen. 
 
09.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 
Angiver omkostninger til løn, pension, ATP og 
feriepenge til eventuelt eget rengøringspersonale for 
opvask og rengøring i restauranten i procent af 
restaurantomsætningen. 
 
09.4 Duge, servietter m.v. 
Udgør udgift til vask/leje af linned i restauranten i 
procent af restaurantomsætningen. 
 
09.5 Emballage og transport vedr. mad ud af huset 
Dækker over transport og emballage i forbindelse 
med levering af mad ud af huset i form af catering, 
diner transportable og take-away i procent af 
restaurantomsætningen. 
 
09.6 Øvrige direkte omkostninger, restaurant 
Indeholder omkostninger til musikere, blomster, leje af 
udstyr, papirduge og -servietter, menukort samt 
udskiftning af service og mindre køkkeninventar m.m. i 
procent af restaurantomsætningen. 
 
Fællesomkostninger 
13.1 Gager, løn inkl. feriepenge og pension til 
administration 
Angiver alle lønninger og gager inkl. pension, ATP 
og feriepenge til internt personale, der er beskæftiget 
med fælles administrative opgaver for hotel- og 
restaurantdriften, herunder direktør, bogholdere, 
sælgere, bestyrelse, HR medarbejdere, viceværter 
mv. i procent af den samlede virksomhedsomsætning. 
 
13.2 Øvrige personaleomkostninger 
Indeholder omkostninger såsom personaleforsikring, 
kurser, personalebeklædning, barselsfond, 
finansieringsbidrag (FIB), erhvervssygdomsforsikring 
(AES), bedriftssundhedstjenesten (BST) og øvrige 
personaleomkostninger i procent af den samlede 
virksomhedsomsætning. 
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13.3 Lokaleomkostninger 
Angiver omkostninger til varme, el, vand, gas, vand-, 
energi- og miljøafgifter fratrukket refusioner, 
vinduespolering, rengøringsartikler samt rensning af 
tæpper m.v. i procent af den samlede 
virksomhedsomsætning. 
 
13.4 Indvendig reparation og vedligeholdelse 
Angiver omkostninger til indvendig vedligeholdelse og 
reparationer i procent af den samlede 
virksomhedsomsætning. 
 
13.5 Marketing og repræsentation 
Angiver omkostninger til annoncer, tryksager, 
hjemmeside, reklamemateriale, interne såvel som 
eksterne udgifter til repræsentation samt årlige 
kontingenter til frivillige salgs- eller 
markedsføringssamarbejder i procent af den samlede 
virksomhedsomsætning. Modtaget 
markedsføringsbidrag fra leverandører modregnes i 
denne post. 
 
13.6 Administration 
Angiver udgifter til porto, telefon, IT, revisor, advokat, 
alarmselskab, KODA, forsikringer, kontingenter, 
faglige tidsskrifter, levnedsmiddelkontrollen, skadedyr, 
lønadministration, regnskabsassistance samt 
omkostninger vedr. bildrift herunder: bilforsikring, 
benzin, vægtafgift og reparationer af bil samt 
kørselsgodtgørelse i procent af den samlede 
virksomhedsomsætning. 
 
13.7 Management- og franchiseafgift 
Dækker over management- eller franchiseafgift som 
betaling for de serviceydelser, hotel- eller 
restaurantkæden stiller til rådighed for den enkelte 
virksomhed i procent af den samlede 
virksomhedsomsætning.  
 
13.8 Øvrige fællesomkostninger 
Er særlige udgifter vedr. virksomhedens drift, som ikke 
kan placeres på andre poster. Det tilstræbes, at denne 
post er så lille som mulig. 
 
14. Resultat før husleje/renter/afskrivninger 
Anvendes til at sammenligne resultatet af driften 
mellem de enkelte hoteller eller restauranter. Tallet 
muliggør sammenligning af virksomheder med forskellig 
ejerstruktur. 

 
 
15. Forpagtning/husleje 
Angiver huslejeomkostninger eller forpagtningsafgift i 
procent af den samlede virksomhedsomsætning. 
 
16. Ejendomsomkostninger 
Angiver omkostninger til ejendomsskat, ejendommens 
forsikringer, spildevand, renovation og udvendig 
vedligeholdelse i procent af den samlede 
virksomhedsomsætning. 
 
17. Finansiering/leasing 
Angiver nettorenteudgifter, kursavancer, 
bankomkostninger, leasingudgifter og 
kreditkortprovisioner, kassedifferencer samt tab på 
debitorer m.m. i procent af den samlede 
virksomhedsomsætning. 
 
18.1 Afskrivninger på inventar 
Indeholder afskrivninger på inventar, IT-investeringer, 
biler, goodwill samt indretning af lejede lokaler i 
procent af den samlede virksomhedsomsætning. 
 
18.2 Afskrivninger på bygninger 
Udgør virksomhedens afskrivninger på bygninger i 
procent af den samlede virksomhedsomsætning. 
 
19.0 Resultat før skat 
Er virksomhedens resultat før skat i procent af den 
samlede virksomhedsomsætning efter indregning af 
værdi af egen arbejdskraft. 
 
20. Værdi af egen arbejdskraft 
For at skabe et mere realistisk billede af den reelle 
omkostningsstruktur ved at drive virksomhederne, har 
HORESTA bedt ejerne om at angive, hvor mange 
ulønnede timer de lægger i virksomheden. Herefter har 
vi indregnet værdien af ejernes ulønnede timer med en 
timesats på 155 kr. Dermed kan man sammenligne 
normtallene for de virksomheder, hvor ejer/-ne er ansat 
og modtager løn, og de, hvor ejer/-ne aflønnes via 
overskuddet. 
 
21. Resultat før skat og værdi af egen arbejdskraft 
Udgør virksomhedens officielle regnskabsmæssige 
resultat i procent af den samlede 
virksomhedsomsætning. 
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Nøgletal 
Foruden selve normtallene er der for hver kategori 
udregnet en række nøgletal. Disse nøgletal er som 
normtallene sammenlignelige på tværs af kategorierne. 
 
Belægning, værelser 
Illustrerer kapacitetsudnyttelsen på virksomheden. 
Nøgletallet udregnes som antal solgte værelser 
divideret med antal værelser til rådighed. 
 
Gennemsnitspris pr. solgt værelse 
Er anført ekskl. moms og morgenmad og beregnes 
som den totale værelsesomsætning (post 1.1) divideret 
med det totale antal solgte værelser. 
 
REVPAR (REVenue Per Available Room) 
Angiver værelsesomsætningen pr. værelse til rådighed. 
REVPAR er et nøgletal, der både tager højde for 
hotellets opnåede gennemsnitspris og 
belægningsprocent. Nøgletallet kan anvendes til at 
vurdere hotellets evne til at optimere omsætningen på 
baggrund af kapacitet. 
 
TREVPAR (Total REVenue Per Available Room) 
Illustrerer den totale omsætning pr. værelse til 
rådighed. Tallet tager således i modsætning til REVPAR 
også hensyn til de øvrige indtægtsgenererende 
aktiviteter, som hotellet har, herunder 
restaurantomsætning og lokaleleje m.v. 
 
GOPPAR (Gross Operating Profit Per Available 
Room) 
Er indtjeningen pr. værelse til rådighed og tager i 
modsætning til REVPAR og TREVPAR højde for hotellets 
omkostningsniveau. Indtjeningen er defineret i 
forhold til resultat før husleje, renter og afskrivninger. 
Dette muliggør en sammenligning af driften på tværs 
af hotelkoncepter, ejerforhold og kapacitet. 
 
Omsætning pr. fuldtidsansat 
Er udregnet som omsætningen divideret med antal 
ansatte omregnet til fuldtid. Ulønnede ejertimer og 
ansatte fra eksternt rengøringsselskab indgår ikke. 
 
Omsætning pr. fuldtidsbeskæftiget 
Angiver omsætningen divideret med antal 
beskæftigede omregnet til fuldtid. Ulønnede ejertimer 
samt ansatte fra eksternt rengøringspersonale indgår, 
således at dette nøgletal er sammenligneligt på tværs 
af kategorierne. 
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