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Forord

I forbindelse med turisme og økonomi bliver turismens betydning næsten altid anskuet og
beregnet ud fra det nationaløkonomiske aspekt, dvs. effekterne på indkomst og beskæfti-
gelse beregnes ud fra diverse multiplikatorer og modeller for at få et overblik over alle
direkte og afledte virkninger. Den enkelte turistvirksomhed forsvinder i det samfundsøko-
nomiske perspektiv.

Nærværende rapport arbejder ud fra en virksomhedsøkonomisk synsvinkel og bidrager
med at give en belysning af turistvirksomheders strukturer og økonomi. Bornholm er et
klart afgrænset område med overvejende ferieturisme samt overvægt af små enheder og
sæsonåbent. I relation til Hotel- og Restaurantbranchens Normtal befinder de fleste born-
holmske hoteller sig i kategori 3 Hotel med restaurant i provinsen med en omsætning
mindre end 10 mio. kr. og restauranterne i kategori 9 Restaurant, hele landet, omsætning
under 2,5 mio. kr. Bl.a. fordi hotelbranchen har forsøgt at gøre et fremstød for vintertu-
risme, som i høj grad vil blive berørt af de nye godtgørelsesregler for grønne afgifter pr. 1.
januar 1996, har den lokale afdeling af HORESTA været en aktiv medspiller i nærværende
spørgeskemaundersøgelse.

Rapporten indgår som arbejdspapir i forbindelse med projektet Turistvirksomheders
regnskab og økonomi - en kortlægning og analyse af små turistvirksomheders økonomi-
ske handlingsmønstre med Bornholm som case. Formålet med denne rapport er at give en
beskrivelse af erhvervet på en sådan måde, at den også kan bruges af erhvervet. Rapporten
er derfor udformet som en resultatrapport til branchen, hvorfor det teoretiske aspekt er
udeladt, og metode er beskrevet meget kortfattet.

Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke medlemmerne af referencegruppen, lektor
Jens Aaris Thisted, lektor Anna Runkvist samt direktør Lone Njor, for råd og vejledning
undervejs i projektet. En tak skal også rettes til lektor Lennart Rosenberg, Mitthögskolan i
Östersund for review af rapporten. Vi vil også gerne rette en tak til de personer, der har
stillet sig til rådighed for interview som optakt til projektet. Endelig vil forfatteren her ger-
ne takke en række kolleger på Bornholms Forskningscenter for gode kommentarer og
konstruktive spørgsmål ved seminaroplæg undervejs i projektet. Det gælder især Keld
Jensen, Jesper Manniche, Ann. Hartl-Nielsen, Stephen Wanhill, Per Åke Nilsson og Svend
Lundtorp.

Svend Lundtorp
Forskningschef
April 1997
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1. Indledning

Turismen har altid haft økonomisk betydning for Bornholm. Bl.a. har Nordbornholm været
center for en livlig turisme allerede for 100 år siden. Det var især velhavende tyskere, der
kom hertil. Overnatningsformen var badehotel eller sommerpensionat.1 Hoteller og pensi-
onater har altså allerede dengang været en del af øens erhvervsstruktur. For Danmark som
helhed har branchens historie ikke været uden kriser og konkurser. Økonomiske trængsler
har endda inspireret forfatteren Herman Bang til at bruge emnet i sin novelle Sommerglæ-
der. De seneste år har der på landsplan været nogle analyser af hotel- og restaurantbran-
chen, nemlig:

• Sektoranalyse af Hotel- og Restauranterhvervet i Danmark:  (Pade, Henrik & Partnere
et al,  juli 1992).

• Rapport nr. 2 - Ressourceområdet turisme/fritid - en erhvervsøkonomisk analyse:
(Erhvervsfremme Styrelsen, 1993).

• Normtal for Hotel- og Restauranterhvervet, (HORECON2,  1992-1994, HORESTA3,
1995).

• Undersøgelse af Modeller til Løsning af Turismens Finansieringsproblemer, (Pade,
Henrik & Partnere et al, januar 1996).

• Erhvervsministeriets materiale i forbindelse med analysen af ressourceområdet Turisme,
bl.a. Afsluttende notater fra udvalget: “dialog med ressourceområdet turisme” (26.
februar 1997).

Disse rapporter viser, at der er tale om en økonomiske trængt branche, som på grund af
konkurser er blevet sortlistet af kreditforeningerne og andre kreditgivende institutioner, og
som på grund af lave belægningsprocenter har ringe indtjening.4 Det er en branche, som
trues af øgede omkostninger bl.a. i form af højere provision til rejsearrangører og af nye
grønne afgifter. Samtidig er det en branche med organisatoriske og kompetencemæssige
problemer, hvilket hænger sammen med, at den overvejende består af mindre enkelt-
mandsvirksomheder, hvor ejeren og tildels ægtefællen udgør en væsentlig del af arbejds-
kraften.5 Det gælder ikke blot i Danmark, men også  i Norden 6  og Europa7.

                                               
1 Knudsen, Poul Erik, 1994.
2 Hotel- og Resturanterhvervets Rådgivnings- og Konsulenttjeneste.
3 Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening.
4 At situationen også gælder for Bornholm er blevet bekræftet gennem interviews med revisorer,

hotelejere og  Realkredit Danmark, Bornholm.
5 Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.
6 Skalpe, Ole og Petter Dybedal, 1996, Skattereformen och turism, SIND, 1991:4, Turistnäringen,

SIND, 1986:5.
7 Beaver, Allan, 1995, Wanhill, Stephen, 1996.
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For hoteller i et ferieområde som Bornholm kan der yderligere peges på nogle typiske ka-
rakteristika, nemlig kategorier af turister (forretningsturister vs. ferieturister), åbningstider
(helårs vs. sæson), prisniveau (høj-medium vs. medium-lav) og antal overnatninger pr.
gæst (1-2 nætter vs. ca. en uge).
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2. Formål med undersøgelsen

Undersøgelsen er et led i et forskningsprojekt med det overordnede formål at kortlægge
og analysere små turistvirksomheders økonomiske handlingsmønstre med Bornholm som
case, for derigennem at give et virksomhedsøkonomisk bidrag til turismeforskningen.

Ovennævnte rapporter peger på en række problemområder for branchen, problemer som
måske til en vis grad hænger lige så meget sammen med, at der er tale om små og mellem-
store virksomheder:

• familiedrevne virksomheder
• manglende administrativ og økonomisk uddannelse
• manglende markedsføringsstrategi
• dag-til-dag styring
• ufaglært arbejdskraft
• mange ejerskift/konkurser
• free riders med hensyn til organisationsmedlemskab og destinationssamarbejde
• overskudskapacitet
• sæsonproblemer
• udslidte hotelværelser.

For at undersøge, i hvilken udstrækning disse problemer gør sig gældende i et udkantsom-
råde med Bornholm som eksempel, samt den virkning de måtte have på turistvirksomhe-
dernes rentabilitet, er det ikke tilstrækkeligt at analysere rene regnskabstal. Kvalitative
data vedrørende f.eks. ledelsesystemer, økonomistyring, planlægningsperioder og sæ-
sonudsving må indgå i analysen.

Som første fase er hotel- og restaurantsektoren blevet udvalgt. Der blev i samarbejde med
den lokale HORESTA-afdeling udsendt et spørgeskema til hoteller og restauranter på
Bornholm. For ikke at ulejlige virksomhederne flere gange, blev spørgeskemaet udbygget
med to biformål, nemlig et afsnit om energiafgifter, som branchen gerne ville have belyst,
og et afsnit om indkøbsmønstre, hvor oplysningerne skal indgå i input-output beregninger,
der skal vise turismens økonomiske betydning. Spørgeskemaet skulle således tjene 3 for-
skellige formål: 1) generel kortlægning af små og mellemstore turistvirksomheder = det
overordnede formål, 2) virkning af grønne afgifter og 3) indkøbsmønstre til input-output
beregninger.
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3. Metode og dataindsamlingsproblemer

Som undersøgelsesinstrument blev valgt et postomdelt spørgeskema, dels på grund af
forskningsprojektets karakter og dels for at komme hurtigt ud til en stor population. Spør-
geskemaudsendelsen blev fulgt op af rykning og interview. Ved udvælgelsen af respon-
denter blev der lagt vægt på at få alle typer virksomheder med i undersøgelsen - ikke kun
hoteller med over 40 senge, som er kriteriet i Danmarks Statistik. Det var også et ønske at
få andre virksomheder end brancheforeningsmedlemmer med, selvom branchen forståeligt
nok var mest interesseret i medlemmernes ve og vel. 92 hoteller, hvilket er hele populationen
på Bornholm, og 75 restauranter blev kontaktet. Rene udskænkningssteder samt selvbetje-
ning/pizzabarer og andre take-away forretninger er ikke med.

De ovennævnte tre formål medførte, at der blev mange spørgsmål i spørgeskemaet, spe-
cielt er regnskabsafsnittet blevet ret detaljeret. Det skulle også vise sig at blive akilleshælen
i undersøgelsen. Under rykkerproceduren lød de gennemgående indvendinger: Det er alt
for besværligt, vores regnskaber ser ikke sådan ud.

Vel nok af samme årsag er en del skemaer returneret uden regnskabsdelen udfyldt. Det har
også været svært at få alle fire regnskabsår. Materialet fra 1992 og evt. 1993 var lagt væk,
og regnskabet for 1995 var endnu ikke færdigt, idet det oftest udskydes til tidspunktet for
selvangivelsen, 1. juli, for at få inddraget de skattemæssige aspekter. Det var svært efter-
følgende at indhente 1995-regnskaberne, fordi det kolliderede med branchens allertravleste
tid. De sidste regnskabsoplysninger fra 1995 blev først modtaget ultimo september 1996.
Udviklingsrækken over de fire år bygger derfor på et varierende antal besvarelser.

Som antydet oven for blev dataindsamlingsperioden meget lang. Spørgeskemaerne blev
udsendt medio februar 1996 sammen med et følgebrev fra den lokale HORESTA-formand
med opfordring til at deltage i undersøgelsen. Efter samråd med formanden blev der sendt
en påmindelse 10 dage senere.

Det viste sig at være meget vanskeligt at få tilstrækkeligt mange svar. Medlemmer af for-
eningen foretog en telefonisk opfølgningsrunde, og forfatteren tog selv ud og talte med
hotelejerne, hjalp med udfyldelsen af skemaerne eller fik lov til at bruge regnskaberne på
stedet til at udfylde regnskabsdelen. I flere tilfælde var det virksomhedens revisor, der ud-
fyldte regnskabsafsnittet. Ved disse besøg blev det klart, at de manglende svar ikke skyld-
tes problemer med udfyldelse af afsnit A, B og C (se bilag). Disse var ofte blevet udfyldt,
men så var man gået i stå ved regnskabsafsnittet, ofte fordi det ikke lige fulgte virksomhe-
dens regnskabsopstilling, lød forklaringen.

På grund af disse problemer har det modtagne regnskabsmateriale været af svingende kva-
litet. I nogle tilfælde har regnskabsdelen været så mangelfuldt udfyldt, at de angivne regn-
skabsdata ikke har kunnet medtages i analysen. I andre tilfælde har regnskabsdelen slet
ikke været udfyldt. En begrundelse herfor lød, at det var en ledelsesbeslutning i interes-
sentskabet ikke at afgive regnskabsoplysninger til den slags undersøgelser. En anden be-
grundelse lød: Det er for privat, vi er ikke noget anpartsselskab. En del spørgeskemaer
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kunne derfor ikke bruges til regnskabsanalysen, men kun til en beskrivelse af branchens
karakteristika.

Svarprocenten fra restauranterne har desværre været skuffende lav, kun 17,3%. Hoteller gav
38% svar målt på antal, men ca. 70% svar målt på total sengekapacitet. Af de 38% hoteller har
30%  - lig med 28 hoteller - givet regnskabsoplysninger. Disse 28 hoteller svarer til ca. 65%
målt på totalomsætning i 1994.8 De manglende 62% svar målt på antal udgør kun 30% af
kapaciteten, dvs. at det er de helt små hoteller, der ikke har ønsket eller har fundet det for
besværligt at deltage i undersøgelsen. Typisk er det pensionater og lejrskoler med fra 11 og op
til 80-90 senge, der ikke har svaret (branchekode 552390 Feriekolonier og værelsesudlejning).
En årsag til ikke at ville deltage kan være, at ejerne generer sig for at vise dårlige resultater.
Ifølge interview er det en branche, der holder regnskaberne tæt ind til kroppen. Man ønsker
ikke at vise omverdenen, og slet ikke kollegerne/konkurrenterne, hvordan det går.

Svarprocenten er som allerede nævnt forholdsvis lav. Det forekommer desværre ofte i
økonomiske undersøgelser. Specielt i en population som denne, der for over 80% ved-
kommende består af enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, som ikke har pligt
til at offentliggøre deres regnskaber, kan det være vanskeligt at få tilstrækkeligt mange
svar. Den lave svarprocent kan også delvis tilskrives ulemperne ved at anvende spørge-
skemaundersøgelse. Disse ulemper er imidlertid forsøgt imødekommet ved den beskrevne
rykkerprocedure, som også har øget svarprocenten. Konsekvenserne af en lav svarprocent
kan være en svagere generalisationsværdi af datamaterialet. Undersøgelsen kommer mere
til at ligne et casestudie.

I et vist omfang vil resultaterne blive suppleret med oplysninger og meninger fra interview med
turistforeninger, revisorer og hotelindehaverne selv. Kortlægningsaspektet, dvs. en beskrivelse
af  organisatoriske og planlægningsmæssige karakteristika ved virksomhederne behandles først.
Her er hoteller og restauranter stillet ved siden af hinanden. I de økonomiske analyser vil ho-
teller og restauranter blive behandlet hver for sig.

                                               
8 Totalomsætning beregnet på opgivet salgsmoms, iflg. Told- og Skatteregion Bornholm. 1994 er

anvendt, fordi Told og Skat på nuværende tidspunkt kun kunne give omsætningstal for tre kvarta-
ler af 1995.
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4. Virksomhedskarakteristika

4.1 Baggrundsoplysninger
Et af formålene med projektet er som nævnt at tegne et billede af hotel- og restaurations-
branchen, der viser mere end blot indtjeningen eller det normtalsagtige. Interview med
revisorer, turistforeninger og virksomhedsejere forud for undersøgelsen pegede på, at der
var en række økonomistyrings-, samarbejds- og markedsføringsproblemer i branchen, også
på Bornholm. For at få disse aspekter belyst blev virksomhederne bedt om at give en ræk-
ke organisatoriske, personalemæssige og planlægningsmæssige oplysninger. Det er i øvrigt
karakteristisk, at virksomhederne åbenbart ikke havde noget imod at give disse bag-
grundsoplysninger. Derimod var det ikke alle, der var villige til at give regnskabsoplysnin-
ger. Som allerede nævnt i kapitel 3 var kun ca. 75% af besvarelserne forsynet med regn-
skabstal.

4.1.1  Virksomhedstyper
Danmarks Statistiks branchekoder giver en forholdsvis grov og unuanceret inddeling af
branchen, hvor f.eks. begrebet pensionat eller lejrskole ikke registreres særskilt. Tabel 1
viser de kategorier, virksomhederne selv mener, de tilhører. På hotelsiden betragter 24
enheder sig som hoteller, selvom mange af dem også har en del ferielejligheder. Egentlige
feriecentre samt pensionater er repræsenteret med hver tre.

Tabel 1.  Virksomhedstyper
Hoteller Restauranter

Antal svar  = 35 Antal svar = 13
Hotel 24 Restaurant 11
Pensionat 3 Cafeteria 2
Feriecenter 3
Lejrskole/sommerpensionat 2
Andet 3

4.1.2 Størrelse/kapacitet
Som nævnt ovenfor er hotelbranchen kendetegnet ved en række små og mellemstore
virksomheder. Dette gælder også for Bornholm i udpræget grad. Knapt 50% af de hoteller, der
deltager i undersøgelsen, har under 70 senge. Den officielle statistik registrerer som allerede
nævnt kun enheder med over 40 senge. I denne undersøgelse har 14% af virksomhederne
under 40 senge, og kategorien er således underrepræsenteret, idet ca. 45% af de bornholmske
enheder har under 40 senge, og de indgår derfor ikke i den officielle statistik, selvom de er et
meget karakteristisk træk i den bornholmske hotelbranche. Målt på kapacitet udgør de dog kun
ca. 19% af sengekapaciteten. Bornholm har dog også nogle store feriecentre, således at den
gennemsnitlige sengekapacitet i undersøgelsen er 166 senge. Totalt er den gennemsnitlige
kapacitet 95 senge, hvilket viser, at undersøgelsen er overrepræsenteret af store enheder. Der
er en meget stor spredning i svarenhederne, idet mindste enhed har 14 senge og største enhed
680 senge.
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Da de store feriecentre har 4-6 senge pr. værelse/lejlighed må kapacitetsbilledet suppleres med
en opdeling i antal værelser. Et hotel betegnes her som et lille hotel, når det har under 25
værelser.9 Det kan således ikke rumme et busselskab. En mellemstort hotel har op til 67
værelser og kan rumme 1-2 busselskaber, medens et stort hotel har fra 68 værelser og opefter.

Tabel 2. Hotellernes størrelse (procenttallene er beregnet på basis af de 35 deltagen-
de hoteller)

Målt på antal senge Målt på antal værelser
Under 40 senge 14% Under 25 værelser 20%
40-69 senge 31% 25-67 værelser 43%
70-124 senge 9% over 67 værelser 37%
125-299 senge 29%
over 300 senge 17%

Gennemsnit 166,2 Gennemsnit 52
Minimum 14 Minimum 4
Maximum 680 Maximum 142

For restauranternes vedkommende er der ikke nogen officiel undergrænse for størrelse, ligesom
der heller ikke findes nogen officiel kapacitetsudnyttelsesstatistik. I tabel 3 nedenfor er som
mindste inddeling valgt en arbitrær størrelse på 50 siddepladser.

Tabel 3. Restauranternes størrelse (procenttallene er beregnet på basis af de 13 del-
tagende restauranter)
Målt på antal siddepladser Målt på antal kvadratmeter

Under 50 23% Under 100 15%
50-100 38% 100-200 46%
Over 100 31% Over 200 23%
Uoplyst 8% Uoplyst 16%

Gennemsnit 106 Gennemsnit 169
Minimum 32 Minimum 45
Maximum 250 Maximum 475

Gennemsnittet for svarvirksomhederne er 106 siddepladser med en spændvidde fra 32 til 250
pladser (jf. tabel 3). Gennemsnittet i HORESTAs normtals undersøgelse, kategori 9, er 224, og
for alle kategorier under et er det 252 siddepladser. De bornholmske restauranter er således en
del mindre end landsgennemsnittet.

4.1.3  Virksomhedsformer
Som nævnt ovenfor er hotelerhvervet kendetegnet ved en stor andel af familieejede
virksomheder.  Som det vil fremgå af nedenstående tabel 4 er 19 af de 35 respondenter, eller
56%, organiseret som enkeltmandsvirksomheder, mens kun to er som partnerskab i form af
interessentskab. Af selskabsformer dominerer kommanditselskaber og anpartsselskaber med
fem virksomheder hver.

I restaurationsbranchen er enkeltmandsformen endnu mere udpræget, idet 11 af de 13
respondenter er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

                                               
9 Pade, Henrik & Partnere et al, 1992, p. 85.
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Tabel 4. Virksomhedsformer
Hoteller Restauranter

Antal = 35 Antal = 13
Enkeltmandsvirksomhed 19 11
Interessentskab 2
Kommanditselskab 5
Aktieselskab 2
Anpartsselskab 6 1
Andet 1 1

4.1.4  Indehaverkarakteristika
Der tales meget om, at hotel- og restaurationsbranchen er præget af en række konkurser og
overtagelser. Det er da også sket på Bornholm. I 1995 gik et større helårshotel konkurs, og i
1996 har to sommerhoteller skiftet ejer. Tabel 5 nedenfor viser imidlertid langvarigt ejerskab.
For hotellers vedkommende har de nuværende ejere i gennemsnit ejet hotellet i 11,5 år med en
spredning fra et år til 32 års ejerskab. For restauranternes vedkommende er gennemsnittet
næsten det samme, nemlig 10,7 år, men med en mindre spredning, nemlig  fra tre til 20 år. Ser
man på, hvor længe ejerne har været i branchen, stiger gennemsnittet til henholdsvis 17,5 og
19,3 år med spredning fra to til 46 år. Dette tyder på, at et generationsskifte trænger sig på,
især for hotellernes vedkommende, hvilket kan blive vanskeligt at gennemføre med den
nuværende lave indtjening (se kapitel 5).

Tabel 5. Ejertid og branchetid
Antal Antal år ejet/forp. denne virks. Antal Antal år i branchen
svar Gensnit Min. Max. svar Gensnit Min. Max.

Hoteller 29 11,5 1 32 33 17,5 2 46
Restauranter 10 10,7 3 20 9 19,3 3 34

Hotel- og restaurationsbranchen er bl.a. kendetegnet ved, at der er lave adgangsbarrierer med
hensyn til kravet om speciel uddannelse og autorisation. Hotel- og restaurantejernes
uddannelsesmæssige baggrund fremgår af nedenstående tabel 6. For hotelejernes ved-
kommende angiver kun 17% at have en branchemæssig uddannelse, medens 66% angiver, at
de har en anden uddannelse. Denne anden uddannelse dækker så bredt som fra automekaniker
til ingeniør og landmand. Den branchemæssige uddannelse hos restaurationsejerne ligger lidt
højere, idet tre af de 13 respondenter eller 23% har en uddannelse som kok. Fem restauratører
har anden uddannelse, f.eks. ejendomsmægler, damefrisør og økonomi. For branchen som
helhed er der altså en høj grad af self-made blandt indehaverne.

Tabel 6. Ejernes uddannelsesmæssige baggrund (i procent af antal svar)
Brancheuddannelse Anden uddannelse

Antal JA NEJ Ej svar JA NEJ Ej svar
Hoteller 35 6 29 - 23 8 4
Restauranter 13 3 9 1 5 3 5

Et karakteristisk træk ved hotel- og restaurationsbranchen er sammenfaldet mellem ejer-
skab og ledelse, de såkaldt familiedrevne virksomheder eller mand-kone virksomheder.
Tabel 7 bekræfter dette billede, idet samtlige restauratører og 86% af hotelejerne deltager i
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driften. Når ikke alle hotelejere deltager i driften, hænger dette sammen med, at nogle ho-
teller er ejet af en investorkreds, og den daglige drift varetages af en direktør eller forpag-
ter. Ægtefællernes deltagelse i driften er også markant, idet godt 60% er med i driften i
både hoteller og restauranter.

Tabel 7. Ejers og ægtefælle/partners deltagelse i driften (i procent af antal svar)
Hoteller Restauranter

Antal = 35 Antal = 13
Ejer Ægtefælle Ejer Ægtefælle

Deltager i driften 86 60 100 62
Deltager ikke i driften 11 34 - 38
Ej besvaret 3 6 - -

Et andet påpeget generelt træk ved turistbranchen er, at der er mange såkaldte free riders.
En free rider er en, der flyder med uden at medvirke i sejladsen, og der er mange måder at
være free rider på, f.eks. følgende fem grupper: 1. Free riders i forhold til destinationen, 2.
Free riders i forhold til andre turistelementer, 3. Free riders i forhold til markedsføring, 4.
Free riders i forhold til foreninger og sammenslutninger og endelig 5. Obstruktører.10 Det
er gruppe 4, Free riders i forhold til foreninger og sammenslutninger, der er fokuseret på i
denne undersøgelse. Ifølge tabel 8 nedenfor ser det ikke ud til, at denne gruppe af free
riders gælder for Bornholm, idet 77% af hotellerne og 61% af restauranterne angiver at
være medlem af en brancheforening. Det er hovedsagelig HORESTA og BBL
(Brancheforeningen for bornholmske lejrskoler), der angives.

Disse tal må dog tages som udtryk for en bias, idet HORESTA har været involveret i ud-
sendelses- og rykkerproceduren. Det kan derfor ikke udelukkes, at det er HORESTA-
medlemmerne, der har svaret, medens de virksomheder, der ikke har ønsket at deltage,
kan tænkes at have en meget lavere organiseringsgrad. På landsplan har HORESTA en
medlemsprocent på næsten 80 blandt egentlige hoteller, medens foreningen har en med-
lemsprocent på under 10 blandt restauranter. Det vil sige, at i hvert fald medlemsrestau-
ranterne er meget overrepræsenteret i denne undersøgelse.

Tabel 8. Branchemedlemskab (i procent af antal svar)
Antal JA NEJ Ej svar

Hoteller 35 77 23 -
Restauranter 13 61 31 8

En af påstandene i den bornholmske turistbranche går på, at virksomhederne har svært ved
at samarbejde. De blev derfor spurgt, om de deltog i andet samarbejde end medlemskab af
en brancheforening. 16 hoteller = 46% og 2 restauranter = 15% indgår i andet samarbejde.
Dette samarbejde er hovedsageligt medlemskab af de lokale turistforeninger samt boo-
kingsamarbejde, og en gruppe hoteller har etableret et marketingsamarbejde.

                                               
10 Lundtorp, Svend, 1996.
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Tabel 9. Andet samarbejde (antal svar)
I alt JA NEJ Ej svar

Hoteller 35 16 8 11
Restauranter 13 2 8 3

Under et interview med en restauratør blev det påpeget som et problem for turisterne, at
virksomhedernes forskellige åbningstider ikke rigtig fremgår nogen steder, samt at virk-
somhederne ikke er flinke til at henvise til hinanden, hvis de ikke selv kan modtage gæster,
når de har lukket eller har fuldt optaget. Ifølge tabel 10 ser det ud til at være et reelt pro-
blem i restaurationsbranchen, idet kun tre ud af 13 svarer, at de henviser. Der ser derimod
ud til at være langt større tradition for at henvise til hinanden i hotelbranchen, idet 25 ud af
35, eller 71%, angiver, at de henviser til hinanden.

Tabel 10. Henvisning til kolleger (antal svar)
I alt JA NEJ Uoplyst

Hoteller 35 25 5 5
Restauranter 13 3 1 9

4.2  Sæson og beskæftigelse

4.2.1   Sæson
Feriedestinationen Bornholm er som allerede nævnt præget af sæson, hvilket tydeligt
fremgår af tabel 11. Der er meget få helårsåbne hoteller på Bornholm, hvor turister og -
måske især - forretningsfolk kan booke ind også i vintersæsonen. Helårsåbent skal her
forstås helt bogstaveligt som alle årets måneder fra 1/1 til 31/12. De få helårsåbne hoteller
er imidlertid placeret rundt om på hele øen og ikke kun i trafikknudepunktet Rønne.

Sæsonhotellerne har typisk åbent i fem eller seks måneder fra ca. 1/4 eller 1/5 til omkring
1/10. Resten af året er hotellet lukket ned. Der er dog sæsonhoteller, der modtager grup-
per i vintersæsonen, ligesom en del af dem har lokal aktivitet i restauranten, idet de mod-
tager selskaber til spisning. Det er formentlig en af forklaringerne på, at ejerne af sæson-
hoteller angiver, at de er beskæftiget fuldtids hele året. Den officielle åbningstid for sæ-
sonhotellerne er imidlertid fra ca. april til oktober.

Tabel 11. Åbningsperiode (i procent af antal svar)
Antal Helårs Sæson

Hoteller 35 20 80
Restauranter 13 69 31

Som tabel 11 viser, har kun 20% af de hoteller, der har udfyldt spørgeskemaet, åbent hele
året. Den samlede procent er formentlig lavere, idet de virksomheder, der ikke har svaret, ty-
pisk er de små sommerhoteller/pensionater. For restauranternes vedkommende har 69% af
svarvirksomhederne helårsåbent, medens kun 31% har sæsonåbent. Denne fordeling svarer
ikke til den faktiske fordeling. I svarmaterialet er der overvægt af helårsrestauranter.

Hvad angår hoteller, er 80% af svarvirksomhederne altså sommerhoteller. Det forklarer
måske også nedenstående forhold mellem erhvervsturister og ferieturister. Hotellerne blev
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spurgt om fordelingen af deres belægning på henholdsvis erhvervsturister og ferieturister,
og som figur 1 viser, er den gennemsnitlige fordeling henholdsvis 22% og 78%.

Figur 1. Fordeling mellem ferieturister og erhvervsturister på hoteller

21,5%

78,5%

Erhvervsturister

Ferieturister

En yderligere understregning af sæsonproblematikken fremgår af figur 2 og 3 nedenfor.
Figur 2 viser nettokapacitetsudnyttelsen af senge for Bornholm og hele landet i 1992 og
1995. Figuren er udarbejdet på basis af Dandata og bygger således udelukkende på enhe-
der med over 40 senge. Det må anses som en svaghed ved statistikken i relation til Born-
holm, hvor ca. 45% af hotellerne er små enheder med under 40 senge. Fra maj til septem-
ber 1992 havde Bornholm en betydelig bedre kapacitetsudnyttelse af senge (kurven med
firkant symbol) end landsgennemsnittet (kurven med diamant symbol). Især de tre som-
mermåneder lå markant højere med henholdsvis 60%, 80% og 67% kapacitetsudnyttelse
mod kun 41%, 67% og 57% for landet som helhed. Sammenligner man med 1995, lå
landsgennemsnittet (kurven med trekant symbol) på næsten samme niveau som i 1992 eller
et par procentpoint højere. Bornholm derimod havde fra 1992 til 1995 oplevet et betyde-
ligt fald i hotelovernatninger i højsæsonen, således at kapacitetsudnyttelsen var faldet 13-
16 procentpoint (kurven med kryds symbol). Kapacitetsudnyttelsen lå nu på niveau med
landet som helhed. For en feriedestination, hvor hotellerne skal leve af omsætningen i høj-
sæsonen, er det et alvorligt problem at miste 15-25% af belægningen. Den økonomiske
analyse vil blive behandlet i kapitel 5.
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Figur 2. Kapacitetsudnyttelse for senge - Bornholm/hele landet 1992 og 1995

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Ja

nu
ar

F
eb

ru
ar

M
ar

ts

A
pr

il

M
aj

Ju
ni

Ju
li

A
ug

us
t

S
ep

te
m

be
r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

D
ec

em
be

r

N
et

to
p

ro
ce

n
t-

se
n

g
e

DK-92

BH-92

DK-95

BH-95

Kilde:  Dandata.

Figur 2 viser ikke blot sæsonen, men hele året. Det fremgår af figuren, at i vintersæsonen fra
oktober til april er der ikke nævneværdig forskel på kapacitetsudnyttelsen i 1992 og 1995,
hverken for Bornholm eller landet som helhed. Kapacitetsudnyttelsen er lav, men samtidig viser
figuren tydeligt, at Bornholm er en feriedestination, idet kapacitetsudnyttelsen i lavsæsonen er
helt nede på 4-15%, hvor landet som helhed dog har en udnyttelse på 20-35%.

I flere sammenhænge bruges værelser i stedet for senge som måleenhed. For eksempel har
normtallene forskellige nøgletal baseret på værelse. Både Dandata og Danmarks Statistik
beregner også kapacitetsudnyttelse for værelser. Figur 3, der også er udarbejdet på basis af
Dandata, viser kapacitetsudnyttelsen på basis af værelser for yderligere at illustrere
problematikken med kapacitetsudnyttelse. Også her er der foretaget sammenligning mellem
1992 og 1995. Tendensen er den samme som for senge, både for Bornholm og for landet som
helhed, selvom der dog er nogle større udsving i lavsæsonen.
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Figur 3. Kapacitetsudnyttelse for værelser - Bornholm/hele landet 1992 og 1995
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4.2.2   Personale
En af myterne om bornholmske turistvirksomheder er, at de beskæftiger et stort antal unge
(studerende) overfra og til en vis grad er ejet af folk overfra. For at få denne myte belyst blev
virksomhederne anmodet om at angive antallet af medarbejdere for året 1995, fordelt på
forskellige medarbejdergrupper, på fuldtid/deltid, helår/sæson, fast bopæl på Bornholm/ fast
bopæl udenfor Bornholm samt på køn. Det viste sig, at der så at sige ikke var personale,
hverken ejere eller ansatte, med fast bopæl uden for Bornholm.

Et par interview med branchen bragte for dagen, at myten var rigtig for 15-20 år siden. Da kom
mange unge piger fra Jylland for at få et sommerferiejob. Det skulle bl.a. være en af
forklaringerne på, at en del 40-50 årige mænd på Nordbornholm er gift med en jyde. Myten
om, at folk overfra købte hoteller op, skummede fløden og trak udbyttet bort fra øen, holder
heller ikke stik mere. Disse ejere har enten slået sig ned på Bornholm, eller også har de solgt
forretningen igen.

Medens myten om, at studerende overfra kommer til Bornholm og får job i højsæsonen, synes
tilbagevist, kan det af denne undersøgelse ikke udledes, hvor mange herboende
skoleelever/uddannelsessøgende der finder beskæftigelse i branchen. Disse skulle i givet fald
findes blandt de ufaglærte. Da der imidlertid ikke er spurgt om personalets alder, kan
undersøgelsen ikke give denne oplysning. Hovedformålet med at stille spørgsmål vedrørende
personalet var at få belyst de to myter samt at få et billede af fordelingen mellem helårsansatte
og sæsonansatte, idet den officielle beskæftigelsesstatistik ikke viser sæsonudsvingene, fordi
den baseres på en optælling pr. sidste uge i november hvert år.

Spørgsmålet om de ansattes uddannelsesstruktur samt køns- og aldersfordeling er belyst i andre
rapporter. Bl.a. har Bornholms Forskningscenter udgivet en rapport om emnet vedrørende
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Bornholms Amt udarbejdet af Keld Jensen og Tage Petersen.11 Denne rapport baserer sig på
beskæftigelsesstatistikken pr. november 1993 og giver en samlet oversigt over antal ansatte i
hotel- og restaurantbranchen uden opdeling i underbrancher. Ifølge rapporten udgjorde de 15-
19 årige 34,3% af  de beskæftigede inden for hoteller og restauranter, medens der kun var
beskæftiget 9% uddannelsessøgende under gruppen 20-59 årige. Det store antal unge ifølge
rapporten stemmer ikke med de interview, forfatteren har haft med deltagende hoteller og
restauranter. En væsentlig forklaring skal formentlig findes i, at procenttallet er et totaltal for
restaurationer, grill- og burgerbarer samt pølsevogne, hoteller og moteller, vandrerhjem,
campingpladser, pensionater, feriekolonier og kursusejendomme mv. Typisk beskæftiger grill-
og burgerbarer, pølsevogne, iskiosker og camping-pladser et meget stort antal unge.

Dette forhold fremgår af en undersøgelse foretaget af Anne-Mette Hjalager for Erhvervs-
ministeriet.12 I denne rapport er der blandt mange fordelinger også foretaget en fordeling på
underbrancher i turisterhvervet. Af rapporten fremgår det, at der pr. november 1992 var ansat
32% under 20 år i hovedbranchen bespisning og 25% i hovedbranchen overnatning. Disse tal
dækker imidlertid over en stor spredning. Iskiosker havde 56% unge, anden
restaurationsvirksomhed 52% og campingpladser 48%. Derimod havde restauranter, cafeterier
m.v. og hoteller, moteller kun henholdsvis 27% og 26% ansatte under 20 år.

Da der, som nævnt, ikke var udfyldt data i rubrikken med bopæl uden for Bornholm, er kun
den del af spørgsmålet, der vedrører fast bopæl på Bornholm, analyseret nedenfor i tabel 12
(hoteller) og tabel 13 (restauranter).

For at få et billede af personalefordelingen på deltids- og fuldtidsansatte, helårs- og
sæsonansatte blev virksomhederne bedt om at angive antal personer, og tallene i tabel 12 og 13
er således ikke et beregnet antal helårsstillinger, men antal personer, hvilket også er kriteriet i
beskæftigelsesstatistikken pr. november. Til trods for, at 80% af hotellerne kun har sæsonåbent,
oplyser 32 af de 35 hotelejere, eller 91%, at de er helårs- og fuldtids-beskæftigede i
virksomheden, og 43% af ægtefællerne er det også, jf. tabel 12. Af det sæsonbeskæftigede
personale, som ikke er ejere, ægtefælle eller anden familie, er 81% ufaglærte. Det er
umiddelbart en meget stor andel, som dog ikke bør overraske, da ejer/ægtefælle udgør en
væsentlig del af arbejdskraften i de sæsonåbne hoteller. De supplerer sig så med ufaglærte
medarbejdere til rengøring og evt. servering. For helårsansat personale er den tilsvarende andel
kun 38%, men her er til gengæld hovedparten af de faglærte medarbejdere ansat. Ifølge Jensen
og Petersen var det tilsvarende tal for personer uden kompetencegivende uddannelse pr.
november 1993, 56,5%, altså væsentligt højere. Det skal her igen erindres, at deres tal dækker
over hele spektret af underbrancher, medens denne rapport kun vedrører hoteller og egentlige
restauranter.

                                               
11 Jensen, Keld og Tage Petersen, 1996.
12 Hjalager, Anne-Mette, 1996.
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Tabel 12. Personale på hoteller i 1995.  Antal personer fordelt på forskellige kriteri-
er

Helårsansatte Sæsonarbejdere

Fuldtid Deltid
(u. 28 h/uge)

Fuldtid Deltid
(u. 28 h/uge)

M K M K Sum M K M K Sum Total
1995

Indehaver 23 9 1 1 34 5 3 0 0 8 42
Ægtefælle/partner 1 14 0 1 16 0 0 0 1 1 17
Anden familie 2 1 0 0 3 1 3 1 1 6 9
Funktionærer 6 17 1 2 26 0 0 0 0 0 26
Faglærte 16 11 1 2 30 10 7 0 3 20 50
Ufaglærte 10 12 3 10 35 7 36 10 33 86 121
I alt 58 64 6 16 144 23 49 11 38 121 265

Ifølge tabel 13 er 11 ud af 13 indehavere helårs- og fuldtidsansat i restauranten, hvilket hænger
naturligt sammen med, at 69% af svarvirksomhederne har helårsåbent. Der er procentvis knapt
så meget faglært personale i restauranterne som på hotellerne. Dette gælder både for
helårspersonale og sæsonpersonale. Forskellen mellem de to underbrancher svarer meget godt
til forskellen på landsplan ifølge Anne-Mette Hjalagers undersøgelse pr. november 1992. I de
deltagende restauranter er sæsonpersonalet også overvejende ufaglært, nemlig 79% mod 81%
for hotellerne. Da svarprocenten fra restauranterne som nævnt var meget lille, skal
sammenligningerne både med hotellerne og tallene på landsplan fortolkes med varsomhed.

Tabel 13. Personale på restauranter i 1995.  Antal personer fordelt på forskellige kri-
terier

Helårsansatte Sæsonarbejdere

Fuldtid Deltid
(u. 28 h/uge)

Fuldtid Deltid
(u. 28 h/uge)

M K M K Sum M K M K Sum Total
1995

Indehaver 7 4 0 0 11 1 2 1 0 4 15
Ægtefælle/partner 1 4 0 0 5 0 1 0 0 1 6
Anden familie 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4
Funktionærer 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3
Faglærte 6 2 0 0 8 4 3 2 0 9 17
Ufaglærte 6 1 4 5 16 6 16 12 29 63 79
I alt 23 12 4 6 45 11 24 15 29 79 124

4.3   Økonomistyring

4.3.1   Bogføring og teknologi
54% af både hoteller og restauranter angiver, at indehaveren selv foretager bogføringen, mens
kun 17%, hhv. 15% af ægtefællerne gør det, fremgår det af tabel 14 nedenfor. Hvis det ikke er
indehaveren selv, der bogfører, er det for hotellernes vedkommende oftere en medarbejder,
nemlig i 25% af hotellerne.



27

Tabel 14. Hvem bogfører
Hotel Restaurant

Antal = % af 35 Antal = % af 13
Indehaver 19 54 7 54
Ægtefælle 6 17 2 15
Medarbejder 9 26 1 8
Andre 1 3 3 23

Tidligere danske undersøgelser af regnskabs- og økonomifunktionen i små virksomheder har
påpeget, at en overvejende del af regnskab og økonomistyring overlades til revisor og bank.13

Undersøgelserne er foretaget i små håndværksvirksomheder, men det er rimeligt at antage, at
forholdene er gældende i små virksomheder generelt. Da disse undersøgelser er ca. 10 år
gamle, og da PC’eren og meget brugervenlige bogføringsprogrammer er blevet udbredt i det
sidste årti, gik forfatteren ud med den forhåndsantagelse, at det gamle mønster ikke længere var
gyldigt. Interview med en række revisorer om, hvordan deres klienter i turistbranchen
benyttede deres assistance, viste imidlertid, at tingene ikke var så meget forandret. De små
virksomheder bruger fortsat revisor til mange opgaver, enkelte klienter afleverer endda bilagene
til revisor og får alt bogførings- og regnskabsarbejde udført af revisor. PC’ere er ifølge
interviewene med revisorer ikke særlig almindeligt hos klienterne.

Dette indtryk af forholdene fra revisors side blev afprøvet hos virksomhederne ved at stille
spørgsmål om PC’er og bogføringsprogram i virksomheden. Ifølge figur 4 råder 63% af
hotellerne og næsten halvdelen af restauranterne over en PC, medens halvdelen af hotellerne og
38% af restauranterne har et bogføringsprogram. Det er altså ikke alle PC’ere, der er indkøbt
med bogføring for øje.

Figur 4. PC-anvendelse
Procentdel med PC          Procentdel med bogføringsprogram
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13 Mønsted, 1985 og Neergaard, 1986.
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Der er formentlig tale om et generationsproblem. Den yngre generation er fortrolig med EDB
og anvender deres PC.

4.3.2  Revisors assistance
At PC’eren ikke har trukket bogførings- og regnskabsopgaverne væk fra revisor og hjem i
virksomheden, er yderligere illustreret i figur 5 og 6. Virksomhederne blev spurgt om, i hvilket
omfang de benyttede revisors assistance til forskellige regnskabs- og økonomiopgaver, med
mulighed for at afkrydse udfører det hele, udfører en stor del, spørges til råds og deltager
ikke. Der har været et varierende antal svar på de enkelte delspørgsmål, især fra hotellernes
side, hvilket formentlig skal tages som udtryk for, at de fleste opgaver ikke udføres i
virksomheden.
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Figur 5. Revisor deltager ikke
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Figur 5 viser, hvilke opgaver virksomheden selv udfører, idet søjlerne er beregnet på basis af
svarene deltager ikke, dvs. revisor deltager ikke i opgavens udførelse. Figuren viser, at
kassekladde og lønningsregnskab hovedsagelig udføres af virksomheden selv. Figur 6, der er
baseret på svarkategorien udfører alt, viser derimod, at udarbejdelsen af årsregnskabet næsten
udelukkende udføres af revisor, idet 85% af hotellerne og 92% af restauranterne overlader
denne opgave fuldt ud til revisor
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Figur 6. Revisor udfører alt
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Som allerede nævnt har der været et varierende antal svar på anvendelse af revisors assistance
til forskellige regnskabs- og økonomistyringsopgaver. Figur 5 og 6 viser procent af de faktiske
antal svar og ikke af total antal deltagende hoteller og restauranter. Nedenfor i tabel 15 er vist
de faktiske antal svar og dermed det grundlag, procenterne er beregnet ud fra.

Tabel 15. Antal svar vedrørende revisors assistance
Hoteller Restauranter

Antal svar Antal svar
Lønningsregnskab 33 11
Kassekladde 30 12
Andre opgaver 30 9
Låneforhandlinger med banken 25 11
Udarbejdelse af likviditetsbudget 24 12
Udarbejdelse af driftsbudget 24 12
Kvartalsbalancer 13 12
Årsbalance 29 13
Udarbejdelse af årsregnskabet 26 13

4.3.3  Kendskab til normtal
Siden 1993 har HORECON udgivet normtal for hotel- og restaurationsbranchen. Fra 1996 er
dette arbejde overtaget af HORESTA. For at få et indblik i kendskabet til og anvendelsen af
normtallene blev respondenterne spurgt, om de havde kendskab til, havde deltaget i og havde
haft gavn af normtallene. Tabel 16 giver et billede af disse ting.
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Tabel 16. Kendskab til og deltagelse i normtalsarbejde (antal svar)
Hoteller Restauranter

JA NEJ Ej svar JA NEJ Ej svar
Kender HORECON’s normtal 14 21 - 5 7 1
Deltaget i HORECON’s normtal 11 4 - 4 7 2
-                                      én gang 6 -
-                                  flere gange 3 3
Haft gavn af normtallene 6 24 5 3 6 4
Kender HORECON’s standard kontoplan 11 23 1 3 7 2
Anvender denne kontoplan 4 14 17 2 4 7

Ca. 40% af både hoteller og restauranter svarer, at de kender branchens normtal, medens en
mindre procentdel svarer, at de har deltaget i normtalsundersøgelsen. Der er ikke ret mange,
der mener, at de har haft gavn af normtallene, kun ca. 20%. Dette hænger måske sammen med,
at der er så få, der kender HORECON’s standardkontoplan. I forbindelse med den første
normtalsundersøgelse i 1992 blev der udarbejdet en standardkontoplan, dels for at få et ensartet
grundlag for analysen og dels i det lønlige håb, at branchen ville anvende den, så det blev lettere
i fremtiden at indsamle og sammenligne regnskabstal. Det er imidlertid kun fire hoteller og to
restauranter, der svarer, at de anvender kontoplanen. En væsentlig årsag skal nok søges i den
ovenfor omtale anvendelse af revisors assistance. En af de hotelejere, der anvender
kontoplanen, sagde, at det var meget svært at komme igennem overfor revisorerne. De ville
hellere bruge deres egen kontoplan, så det var nemmere at lægge klienternes regnskaber ind på
EDB-systemet. Dette er blevet bekræftet af et interview med en revisor. Han fortalte, at han
lægger sit program ud på klientens PC, så er det så dejlig enkelt at kommunikere med klientens
bogholderi. I dette tilfælde er det altså rådgiverne, der er en hindring for at få implementeret
branchens egen standardkontoplan.
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5. Økonomiske analyser - hoteller

5.1 Omsætningsudvikling
Aktivitetsniveauet kan udtrykkes både i mængder/enheder (antal overnatninger/belæg-
ningsprocent) og i omsætningskroner. Tabel 17 viser omsætningsudviklingen i den be-
tragtede periode fra 1992 til 1995 både i beløb og indekstal.

Tabel 17. Omsætningsudvikling 1992-95 for hoteller, 1.000 kr.
1992 1993 1994 1995

Gennemsnitlig samlet omsætning 3.969 3.424 3.874 3.659
Indeks - 1992 = 100 100 86 98 92
Antal observationer 19 24 28 28

Note: Når tallene afviger en lille smule fra tidligere analyse, Elin Sundgaard, 1996, skyldes det, at der
efterfølgende er kommet lidt flere respondenter til.

Tabellen viser en betydelig omsætningsnedgang i løbet af perioden med et markant dyk i
1993 for derefter at komme noget op igen, uden dog at nå op på 1992-niveauet. En væ-
sentlig årsag til dette dyk skal helt klart findes i nedgangen på det svenske marked. Figur 7
viser udviklingen i hotelovernatninger for udvalgte markeder på Bornholm, for Bornholm
total og til sammenligning for Danmark total.

Figur 7. Udvikling i hotelovernatninger 1992-1995
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Kilde: Danmarks Statistik, 1994, 1995 og 1996.

Med de forbehold, der som ovenfor nævnt ligger i, at den officielle statistik kun går ned til
40 senge, er der foretaget en indeksberegning over overnatningstal fra Danmarks Statistik.
Disse beregninger viser, at antallet af turister fra Sverige er gået ned fra indeks 100 i 1992
til indeks 36 i 1995. Sagt på en anden måde er omfanget af det svenske marked faldet fra
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at udgøre ca. en tredjedel (32%) af de totale overnatninger på bornholmske hoteller i
1992 til mindre end en sjettedel (14,3%) i 1995. Noget af dette fald er i løbet af perioden
opvejet af en større tilgang af tyske og danske turister. I 1992 udgjorde danske, svenske
og tyske turister en lige stor andel af overnatningerne, nemlig godt 32% hver. Der var
altså kun nogle få procent fra andre markeder. I 1995 var de tre markeder stadig de væ-
sentlige markeder, men nu er Danmark på førstepladsen med godt 46%, Tyskland på an-
denpladsen med godt 36% og Sverige på tredjepladsen med kun knapt 15%. Det danske
og tyske marked har dermed opfanget noget af tilbagegangen på det svenske marked, så-
ledes at det samlede indeks for de totale overnatninger falder fra 100 i 1992 over 90 i bå-
de 1993 og 1994 til 82 i 1995. Overfor dette står den kendsgerning, at hotelbranchen i
Danmark som helhed har oplevet en lille fremgang i samme periode, nemlig fra indeks 100
i 1992 til 105 i 1995.

Faldet i overnatningerne er dog ikke slået fuldt igennem på omsætningen. Sammenligner
man indekstallene for omsætningen og de totale overnatninger, ses det, at det faktisk er
lykkedes for hotellerne at kompensere noget for faldet i overnatninger i både 1994 og
1995, hvor omsætningsindekset var på henholdsvis 98 og 92, medens de tilsvarende tal for
overnatningsindekset var nede på 90 og 82,  jf. figur 8.

Figur 8. Indeks for hotelomsætning og overnatninger på Bornholm 1992-1995
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Kilde: Dandata og data fra undersøgelse.

Der kan være flere forklaringer på, at omsætningen ikke falder forholdsmæssigt så meget
som overnatningstallet. Omsætningen er den samlede gennemsnitlige omsætning, som be-
står af flere forskellige omsætningselementer, f.eks. værelsessalg, lokaleleje og leje af ud-
styr samt restaurantomsætning fordelt på salg af madvarer og drikkevarer samt entréind-
tægter og andre mindre indtægter, eksempelvis cykeludlejning. Et ændret mix af disse for-
skellige omsætningselementer vil påvirke udviklingen i omsætningen. Der kan f.eks. være
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tale om større omsætning fra lokale selskaber og  arrangementer med f.eks. entréindtæg-
ter. En anden årsag kan ligge i ændringen i turistkategorier. Hovedårsagen til faldet i over-
natningstallene er nedgangen på det svenske marked. Ifølge interview med en hotelejer har
svenske turister et yderst beskedent forbrug ud over selve pakkeprisen, hvorimod danske
og tyske turister lægger en hel del penge ud over selve grundprisen. Den omfattende tu-
ristundersøgelse, der fortages af Bornholms Forskningscenter viser, at danske og især ty-
ske turister har længere gennemsnitsophold end svenskerne. Som følge deraf er det samle-
de forbrug pr. ophold også større, hvilket altså kan være en del af forklaringen på de rela-
tivt bedre omsætningstal.14

Endelig kan der være tale om, at priserne er blevet hævet for at kompensere for nedgangen
i belægningstallet. Ifølge normtallene har der på landsplan været en ganske lille stigning i
gennemsnitsprisen pr. værelse for kategori 3, således at prisen fra 1992 til 1995 er steget
med i alt 5,9%. Dette gælder dog kun for Normen. Ser man derimod på de 20%, der har
klaret sig dårligst, har der været et betragteligt fald i gennemsnitsprisen pr. værelse, såle-
des at prisen fra 1992 til 1995 er faldet med næsten en femtedel, nemlig 19,9%. De born-
holmske hoteller ligger nok et sted derimellem. Ifølge interview med flere hotelejere er det
generelt ikke muligt blot at hæve priserne for at kompensere for faldende aktivitet eller
stigning i omkostninger. Dertil er konkurrencen alt for hård. Omsætningen kan dog godt
være et mix af flere prisniveauer. Ifølge en hotelejer findes der fire priskategorier: 1) Ka-
talogprisen, som næsten aldrig opnås, 2) Busprisen, som aftales med busselskabet forud
for sæsonen, 3) Busprisen ved fuldt belagt bus, i hvilket tilfælde selskabet forsøger af pres-
se en reduktion igennem og 4) Individuelle gæster, der prøver at presse en rabat igennem
for ophold af 4-5 dages varighed.

Virkeligheden er formentlig en blanding af de forskellige mulige årsager. Datamaterialet
kan ikke pege på nogle bestemte årsager, men interview med hotelejere tyder på, at de
omtalte elementer alle indgår i omsætningsmixet i forskellig grad.

5.1.1   Hvad betyder dette for indtjeningen?
Når aktiviteten og omsætningen falder, må man alt andet lige også forvente en faldende
indtjening. Hvor meget og hvor hurtigt indtjeningen vil falde beror på omkostningstruktu-
ren i form af forholdet mellem faste og variable omkostninger, også kaldet den driftsmæs-
sige gearing. I brancher med forholdsvis store variable omkostninger, f.eks. en handels-
virksomhed, er den driftsmæssige gearing lav. Dette giver sig udslag i, at risikoen ved en
aktivitetsnedgang ikke er så stor, fordi omkostningerne bliver tilsvarende reduceret. Ho-
telbranchen er relativt kapitalintensiv med deraf følgende høj driftsmæssig gearing. De
faste omkostninger i form af renteomkostninger er forholdsvis høje og reduceres  alt andet
lige ikke i takt med en aktivitetsnedgang. Der skal derfor ikke ske så stort et fald i omsæt-
ningen, før overskuddet forsvinder, som der skal i en virksomhed med forholdsvis høje
variable omkostninger. Nogle nøgletal til belysning af omkostningsstrukturen fremgår af
tabel 18. Som allerede omtalt i kapitel 3 er den klassiske opstilling for regnskabsanalyse
ikke anvendt. Af hensyn til muligheden for sammenligning med branchens normtal er de
samme begreber, som man bruger her, anvendt i opstillingen. Datamaterialet i denne un-
dersøgelse giver dog ikke mulighed for at lave normtallenes detaljerede opdeling i brutto-

                                               
14 Hartl-Nielsen, Ann., Charlotte Rømer Rassing og Stephen Wanhill, 1996.
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resultat og bidrag fra henholdsvis hotel og restaurant, derfor tager denne analyse udgangs-
punkt i samlet omsætning.

Tabel 18. Udvikling i indtjeningen i procent af omsætningen 1992-95
1992 1993 1994 1995

Gennemsnitlig samlet omsætning              = 100% 100% 100% 100%
    - Direkte omkostninger 35,9 35,8 42,6 45,1
Resultat før fællesomkostninger 64,1 64,2 57,4 54,9
    - Fællesomkostninger (indirekte omk.) 16,9 18,9 20,1 20,4
Resultat før husleje/renter/afskrivning 47,2 45,3 37,3 34,5
    - Husleje (inkl. ejd.omk.)/afskrivninger/rente 37,6 38,7 37,5 37,2
Resultat før skat 9,6 6,6 -0,2 -2,7

- renteudgifter 16,0 18,3 13,3 10,6
Resultat før renter 25,6 24,9 13,1 7,9

Antal observationer 19 24 28 28
Note 1: Alle tal er gennemsnitstal i procent af gennemsnitsomsætningen.
Note 2: Når tallene afviger en lille smule fra tidligere analyse, Elin Sundgaard, 1996, skyldes det, at der

efterfølgende er kommet lidt flere respondenter til.

Resultat før fællesomkostninger udgør forskellen mellem omsætning og de direkte om-
kostninger. I denne branche er det en blanding af de egentlige variable omkostninger i
form af vareforbrug og nogle direkte henførbare omkostninger, der måske ikke alle er va-
riable i klassisk forstand. Det drejer sig om lønudgifter i hotel og restaurant, rengøring og
andre direkte udgifter. Resultatet for de bornholmske hoteller ligger på 55-64 % af om-
sætningen og er således en del højere end det tilsvarende niveau i branchens normtal, som
spænder fra 36-40% af omsætningen. En forklaring kan findes i virksomhedernes regn-
skabsopstilling, der som nævnt ikke i alle tilfælde har svaret til spørgeskemaet. Det kan
derfor have været svært for respondenten at få fordelt omkostningerne helt nøje. Niveauet
skal altså tolkes med varsomhed, men udviklingsretningen tyder på, at forholdet mellem
salgspriser og købspriser ikke har kunnet opretholdes. Det kan skyldes en forskydning i
omsætningen hen mod større andel af bureau- og bussalg, med deraf følgende større provi-
sion og rabatter. Det kan også skyldes, at købspriserne er steget, uden at det har været
muligt at hæve salgsprisen. I henhold til interview med branchen er der formentlig tale om
en kombination. Noget kan også skyldes, at de variable omkostninger som omtalt ikke er
helt variable eller springvist variable.

I hotelbranchens normtal arbejder man med et særligt resultat før husleje/ejendoms om-
kostninger/afskrivninger/renter, hvor man i andre brancher ville have indtjeningsbidraget,
som er resultatet før afskrivninger og renter. En del hoteller i Danmark ejes af en kæde og
drives af en forpagter, eller også er driften lagt ind i et anpartsselskab, medens ejeren be-
holder ejendommen i privatregi. I disse tilfælde træder husleje/forpagtningsafgifter i stedet
for ejendoms- og renteomkostninger, hvilket er begrundelsen for at behandle disse poster
på lige fod med renter i normtallene. Dette betyder, at nøgletallet overskud før renter ikke
direkte kan aflæses i normtallene. Af hensyn til beregninger af forrentningen af den inve-
sterede kapital senere i kapitlet er dette nøgletal indsat nederst i tabel 18.
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5.2 Analyse af forskellige antal svar over årene
I ovenstående analyse er samtlige svar for hvert år medtaget for at illustrere branchens
økonomi i de enkelte år. Som allerede nævnt i kapitel 3 er det et problem med varierende
antal svar. Det kan betyde forskelle i sammensætningen af deltagende hoteller. Det enkelte
år kan analyseres og sammenlignes med f.eks. Normtalsanalysen, men sammenligninger
mellem årene må ske med forbehold. Varierende antal svar med forskelligt overskudsmøn-
ster kan sløre den reelle udvikling over årene. I 1994 og 1995 er det dog de samme hotel-
ler, der har afgivet regnskabsdata, hvorfor disse to år umiddelbart vil kunne sammenlignes.

Tabel 19. Antal deltagere i Bornholm spørgeundersøgelse og Normtal
1992 1993 1994 1995

Antal observationer  jf. tabel 18  (Bornholm)   19   24   28   28
     i procent af total antal  på 92 (jf. kapitel 3)   21%   26%   30%   30%
Antal observationer Normtal  (hele landet) 137 157 164 188
     i procent af  total antal for hele landet på 1.2191        11%   13%   14%   16%
1: Danmarks Statistik, Oversigtstabel over Antal registreringsenheder fordelt efter branche og

stør-relsesgrupper, lokale arbejdssteder. Juli 1995. Det anvendte totalantal omfatter hoteller (gr.
551) og feriecentre (gr. 552310). Tallene i parentes er underbranchekoder.

Som det fremgår af tabel 19 har HORESTA samme problem med at indsamle data til
normtalsanalyserne. Der er varierende antal svar for hvert år. Det bunder til dels i, at op-
lysningerne naturligt indsamles år for år, og det kan være svært at fastholde det samme
panel. Fordi et hotel har deltaget et år eller et par år, er det ikke sikkert, at man har lyst og
tid til at være med hvert år. Dette illustreres tydeligt i nærværende undersøgelse. Spørge-
skemaet havde nogle spørgsmål om kendskab til og deltagelse i normtalsundersøgelserne.
Som det fremgår af tabel 16,  har 11 bornholmske hoteller deltaget i normtalsundersøgel-
sen, men heraf har seks eller 55% kun deltaget én gang. Procenten for éngangsdeltagelse
er måske endda større (op til 73%), idet to af de 11 hoteller ikke har besvaret dette
spørgsmål.

I forhold til det samlede antal hoteller og feriecentre i Danmark repræsenterer Normtals-
analyserne kun fra 11-16%. Repræsentativiteten i denne undersøgelse for Bornholm er
umiddelbart bedre, idet 21-30% af de bornholmske hoteller har afgivet regnskabsdata.

Medens Normtalsanalyserne kan have svært ved at bevare samme panel over en årrække,
burde der ikke have været forskel i den bornholmske undersøgelse, idet spørgeskemaet
bad om regnskabstal for fire år. Hvis en virksomhed først havde besluttet sig for at delta-
ge, skulle det altså være muligt at afgive tal for hele perioden. En undersøgelse af årsager-
ne til de forskellige deltagertal viser imidlertid, at der har været gode grunde til ikke at
kunne give oplysninger for alle fire år. Den væsentligste årsag er, at nogle hoteller har
skiftet ejer i perioden, og den nye ejer har kun sine egne regnskaber. Et par mindre hoteller
har dog anført, at de ikke havde det gamle regnskabsmateriale ved hånden, og derfor kun
ville deltage, hvis de kunne nøjes med at give oplysninger for de seneste år. I de tilfælde,
hvor årsagen var ejerskifte, har det drejet sig om hoteller, der har været nødlidende, er
gået konkurs eller er blevet overtaget før en konkurs. Hotellerne er ikke nye, der findes
altså regnskaber hos tidligere ejere. Hvis disse oplysninger kunne fremskaffes, ville det
formentlig vise sig, at billedet af 1992 og måske også af 1993 er for optimistiske. En ana-
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lyse af indvirkningen på gennemsnittet ved varierende snit for analysen er vist nedenfor i
tabel 20.

Med inddragelse af de varierende antal svar i analysen bliver det gennemsnitlige overskud
før skat 9,6% i 1992 faldende til -2,7% i 1995. Hvis man kun medtog de 19 virksomheder,
der har afgivet regnskabsdata for alle fire år, viser udviklingen stadig faldende overskud,
men der bliver ikke gennemsnitligt underskud de to sidste år. For at få så stort et datama-
teriale som muligt, men dog ensartet, kunne man udelade 1992 og analysere de 24 svar fra
1993. Tabellen viser overskud på et lavere niveau, men med den samme faldende tendens
og intet underskud de to sidste år, selvom en virksomhed med stort underskud er kommet
med i 1993. I 1994 er yderligere tre hoteller med store underskud kommet til. Hvis man
betragter disse fire underskudsvirksomheder som ekstreme tilfælde, der forstyrrer gennem-
snittet, og udelader dem af analysen, fås det gennemsnitlige resultat som vist i sidste linje i
tabel 20. Det viser et gennemsnitligt overskud, der ligger over resultatet for de 19 svar i
1992. Der er altså ikke blot kommet underskudsvirksomheder til, men også virksomheder
med overskud, der isoleret set ville trække gennemsnittet op. Da de svarvirksomheder, der
er kommet til over årene, repræsenterer både overskud og underskud, forekommer det
rimeligt at medtage alle svar i analysen, når man holder sig for øje, at underskuddene er af
en betragtelig størrelse.

Tabel 20. Overskud før skat (i procent af omsætning). Virkning af forskellige antal
svar for de enkelte år

1992 1993 1994 1995
Overskud før skat, ALLE SVAR, jf. tabel 18 9,60% 6,60% -0,20% -2,70%
Overskud før skat, KUN de 19 svar fra 1992 9,60% 8,70% 7,00% 2,80%
Overskud før skat, KUN de 24 svar fra 1993 6,60% 5,40% 1,50%
Overskud før skat, alle svar MINUS fire store underskud
(et fra 93 og tre fra 94) 9,60% 8,90% 7,80% 3,60%

I stedet for at se på overskud før skat kunne man også se på det repræsentative ud fra an-
dre kriterier. Hvilke karakteristika har de 19 virksomheder fra 1992, og hvilke karakteri-
stika har de ni hoteller, der er kommet til i løbet af perioden?  Ser man på nogle kvalitative
karakteristika som helårs/sæson, ejerform, størrelse målt på værelser samt virksomhedsty-
pe, tegner der sig følgende billede af de to grupper:

De 19 fra 1992 fordeler sig med 21% helårshoteller og 79% sæsonhoteller, og de øvrige
har så at sige samme fordeling, nemlig henholdsvis 22% og 78%. Med hensyn til ejerform
er de 19 fra 1992 organiseret med 53% privatejede og 47% i selskabsform, medens de
øvrige her har en fordeling på 45% privatejede og 55% i selskabsform, altså en lille over-
vægt i selskabsform. Ser man på størrelse, er der 85% mellemstore og store enheder hos
de 19 fra 1992 og 88% hos de andre, altså nogenlunde det samme, men med omvendt for-
deling på mellemstore og store (32%/53% hos de 19 og 55%/33% hos de andre). Det sid-
ste kriterium var fordelingen på virksomhedstyperne hotel, pensionat og feriecenter. Her
har de 19 en fordeling på henholdsvis 74%, 5% og 21%, medens de andre har en fordeling
på henholdsvis 45%, 33% og 22%. Der er altså en betydelig forskel på fordelingen mellem
hoteller og pensionater, medens andelen af feriecentre er ens. Endelig kunne man se på
antallet af underskudsvirksomheder. Blandt de 19 fra 1992 er der også underskudsvirk-
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somheder over årene, nemlig fra 16-47%, medens de andre har en andel på fra 20-45%.
Det relative antal er der ikke den store forskel på, men underskuddene er betydeligt større
hos de andre, hvilket allerede er blevet påvist i tabel 20.

Umiddelbart er der altså ikke nogen grund til at udelade nogle af svarvirksomhederne fra
analysen, når blot man er varsom med at drage sammenligninger mellem årene. Under-
skudsvirksomheder er en del af billedet i hotelbranchen og således også på Bornholm. I
stedet for at tage de store underskudsvirksomheder ud af analysen vil analysen blive udvi-
det med en analyse af underskuds- og overskudsvirksomheders gennemsnit samt en analy-
se af, om det er bestemte typer af virksomheder der har underskud.

Tabel 21. Gennemsnitligt overskud brudt ned på virksomheder med underskud og
overskud

1992 1993 1994 1995
Overskud før skat, ALLE SVAR, jf. tabel 18 9,60% 6,60% -0,20% -2,70%
fordelt på  antal virksomheder med underskud
                 gennemsnitligt underskud

5
-6,70%

8
-11,70%

7
-26,20%

13
-12,4%

og             antal virksomheder med overskud
                 gennemsnitligt overskud

14
15,50%

16
15,70%

21
10,90%

15
11,50%

Tabel 21 viser, at et antal virksomheder har underskud hvert år, også blandt de 19 hoteller,
der er med i hele undersøgelsesperioden, hvilket blev nævnt ovenfor. Dette antal er tilsy-
neladende stigende, men i den forbindelse skal det tages i betragtning, at der er kommet
nye respondenter til både i 1993 og 1994, hvoraf nogle som sagt har underskud. Det kan
imidlertid slås fast, at antallet er næsten fordoblet fra 1994 til 1995, idet der her er tale om
de samme virksomheder.

Hvilke hoteller er det så, der har underskud? Er der bestemte strukturelle træk, der går
igen, eller er det tilfældigt, hvilke virksomheder der har underskud det ene eller det andet
år? Som det kunne forventes, er der ikke et hundrede procent rent mønster. En analyse af
underskudshotellerne er vist i tabel 22 nedenfor.

Tabel 22. Virksomhedskarakteristika for underskudshoteller
1992 1993 1994 1995

Antal 5 8 7 13
Helårs
Sæson

20%
80%

25%
75%

14%
86%

23%
77%

Store (målt på værelser jf. tabel 2)
Mellem          do.
Små               do.

60%
20%
20%

38%
37%
25%

57%
29%
14%

69%
23%
  8%

Selskabsform, K/S-A/S-ApS 80% 50% 86% 77%
Ejet fem år og derunder af nuværende ejer 0% 38% 57% 62%

Tabellen fortæller, at det hovedsageligt er store sæsonhoteller i selskabsform, der har
regnskabsmæssigt underskud, og for 1994 og 1995 har mere end halvdelen kun været i
den nuværende ejers besiddelse i højst fem år. Ca. 80% er i selskabsform. Det er en meget
høj andel i betragtning af, at kun 50% af de hoteller, der har givet regnskabsoplysninger,
og kun 40% af samtlige deltagere i undersøgelsen er i selskabsform. Fordelingen mellem
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helårs og sæsonhoteller svarer godt til fordelingen blandt svarvirksomhederne jf. tabel 11.
Derimod ligger andelen af store virksomheder langt over fordelingen hos svarvirksomhe-
derne, hvor kun 37% er store virksomheder jf. tabel 2. Medens det i 1994 og 1995 og til
dels også i 1993 er hoteller, der har skiftet ejer inden for de sidste fem år, der har under-
skud, har de fem underskudsvirksomheder i 1992 alle været i den nuværende ejers besid-
delse i over 10 år, flere af dem i over 20 år.

Til ovennævnte virksomhedskarakteristika kan man føje en geografisk dimension, som
ikke fremgår af tabel 22. Geografisk fordeler underskudshotellerne sig over alle fem kom-
muner, dog ikke ligeligt. Bortset fra 1992, hvor Nexø Kommune toppede med 60%, ligger
knapt halvdelen i Allinge-Gudhjem Kommune, og knapt en fjerdedel i hver af kommunerne
Nexø (bortset fra 1992) og Rønne. Rønne Kommune kom først med i billedet i 1994. I de
to øvrige kommuner optræder et underskud sporadisk.

Analysen viser også, at flere af hotellerne har haft underskud igennem flere år, nogle endda
i hele den undersøgte periode. Tabel 23 viser, hvordan underskudsvirksomhederne har haft
underskud også i de efterfølgende år.

Tabel 23. Hoteller med underskud i årene 1992 til 1995
Hoteller med underskud iflg. regnskab
(=før skat og eget arbejde)

Hoteller med underskud, som også har underskud i
efterfølgende år

År Antal 1992 1993 1994 1995
1992   5 = 26% af deltagerne 5 4 3 5
1993   8 = 33% -    - 8 4 2
1994   7 = 25% -    - 7 7
1995 13 = 46% -    - 13

Tabellen skal forstås på den måde, at for hvert år er vist antallet af virksomheder med un-
derskud jævnfør ovenfor, og ud for hvert år er så vist, om disse virksomheder også har
underskud i de efterfølgende år. I 1992 havde fem hoteller underskud. Af disse fem hotel-
ler havde fire også underskud i 1993 og tre af dem stadig i 1994, medens alle fem igen
havde underskud i 1995. I 1993 havde otte hoteller underskud, heraf de fire fra 1993. Fire
af dem havde stadig underskud i 1994 og to i 1995. I 1994 havde syv hoteller underskud,
hvoraf nogle fra tidligere år, og alle syv havde stadig underskud i 1995 samtidig med, at
der var kommet yderligere seks til i 1995.

Det vil sige, at tre hoteller i undersøgelsen har haft underskud i hele den betragtede perio-
de på fire år. Det er to store sæsonhoteller i selskabsform samt en meget lille enhed med
nogle få ferielejligheder, hvor ejeren kun er deltidsbeskæftiget. De har alle været i den nu-
værende ejers besiddelse i over 20 år. Det kan undre, at en virksomhed kan blive ved med
at eksistere, når der er underskud i en årrække. Der kan naturligvis tæres på egenkapitalen,
men der er jo også en grænse. Virksomhederne må have alternative indtægtsmuligheder,
som ikke fremgår af regnskaberne. En forklaring kan findes i de tilfælde, hvor drift og
ejendom er adskilt. Her får ejeren/ejerkredsen en forpagtningsafgift og dermed en indtje-
ning, selvom driften viser underskud. Underskuddet er derfor snarere udtryk for skatte-
tænkning end for et reelt underskud. Det blev påpeget ovenfor, at over halvdelen af under-
skudsvirksomhederne har skiftet ejer inden for de sidste fem år, hvilket tyder på, at der
sker et ejerskifte, når driftsresultatet har været negativt i en årrække. Forfatteren har da
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også fået oplysning om, at to af de tre ovennævnte hoteller med underskud i hele perioden
efterfølgende er blevet solgt.

5.3 Ejerens aflønning
I diskussionen af det regnskabsmæssige resultat, både gennemsnittet og opdelingen i over-
skud og underskud, er der hidtil anvendt regnskabsmæssigt overskud i analysen uden re-
gulering for forskellige ejerformer. Det er i virkeligheden problematisk, når datamaterialet
omfatter både selskaber af forskellig art og privatejede virksomheder, hvor overskud og
driftsherreløn smelter sammen.

Overskud før skat er et udtryk for den del af indtjeningen, der tilfalder ejeren/ejerne og
skattevæsenet. I en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab skal denne post dække
både driftsherreløn, dvs. løn til indehaver og måske ægtefælle for udført arbejde i virksom-
heden, samt en forrentning af egenkapitalen. I andre virksomhedsformer er tallet alene
udtryk for afkast til egenkapitalen. For at imødegå denne forskel kan man til analyseformål
indregne en indehaverløn. I branchens normtal har man forsigtigt indregnet 90 kr. pr. time
for det antal timer, der er oplyst. 90 kr. pr. time svarer på årsbasis til ca. 160.000 kr., når
der for enkeltheds skyld regnes med en almindelig 37 timers arbejdsuge og fem ugers ferie.
Det er den årsløn, der arbejdes med nedenfor. Det er ikke store krav at stille  til aflønnin-
gen. Campingbranchens normtal regner med helt anderledes og graduerede tal, helt op til
300.000 kr. for en 3-stjernet plads med helårsåbent. For medarbejdende ægtefæl-
le/samlever beregnes 50% af satsen. Det kan diskuteres, om det er rimeligt kun at regne
med 50% aflønning til en fuldtids medarbejdende ægtefælle. Det er formentlig skattereg-
lerne, der er inddraget i disse beregninger. Man kunne med samme begrundelse have reg-
net med en fuld årsgage til ægtefællen, idet der i de senere år er åbnet mulighed for, at
ægtefæller på visse fastsatte betingelser kan indgå lønaftaler med hinanden med skatte-
mæssig virkning.

Normtallene for hotel- og restaurantbranchen oplyser ikke noget om, hvorvidt der er
foretaget særlig indregning af løn til ægtefælle. Det oplyses blot, at der er tillagt en værdi
for det arbejde, der udføres af indehaveren og andre, der ikke afholdes løn for i regnska-
bet.15 Som allerede nævnt er timelønnen forsigtigt sat til 90 kr./time, inkl. feriepenge. Det
må derfor antages, at der er beregnet ens timeløn, hvad enten det drejer sig om timer for 1,
1½ eller 2 personer.

I nærværende spørgeskemaundersøgelse blev der spurgt om, hvorvidt indehaveren selv
arbejder med i virksomheden, samt om ægtefælle/partner arbejder med. Kun i fire tilfælde,
der alle drejer sig om kommanditselskaber, blev der svaret, at hverken ejer eller ægtefælle
arbejder med. I andre otte tilfælde blev der svaret, at ægtefællen ikke arbejder med. Senere
under personale blev der spurgt om omfanget af arbejdsindsatsen. Der blev ikke spurgt om
antal arbejdstimer pr. uge eller anden periode. Der blev spurgt, om indehaveren og ægte-
fællen var beskæftiget helårs/fuldtids, helårs/deltids, sæson/fuldtids eller sæson/deltids. Ud
fra disse oplysninger og ud fra oplysninger, om der allerede er indregnet løn til indeha-
ver/ægtefælle i de opgivne gager, samt under hensyntagen til ejerform, er der beregnet en
aflønning til ejer/ægtefælle i de relevante tilfælde.

                                               
15 HORECON, 1992, p. 27. Samme beregningsmåde og timeløn er anvendt i alle efterfølgende år.
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Det fremgår af tabel 18, at udviklingen i regnskabsmæssigt overskud er ganske alvorlig,
idet det gennemsnitlige overskud før skat falder fra at være 9,6% i 1992 til et underskud
på 2,7% i 1995. Det betyder, at der i 1994 og 1995 ikke engang har været dækning til alle
renteomkostninger, og i de privatejede virksomheder slet intet til ejerens leveomkostninger
eller forrentning af egenkapitalen.

Foretages der fradrag for indehaverløn efter ovennævnte beregningsmåde ud fra en anta-
gelse om, at virksomheden skal kunne give fra en halv op til to årsgager, alt efter oplys-
ninger om arbejdsindsats, ser billedet endnu mere dystert ud, hvilket kan ses nedenfor i
figur 9. En indregning af indehaverløn betyder en reduktion af det regnskabsmæssige over-
skud på ca. 5% i gennemsnit.

Figur 9. Hoteller - overskud før skat 1992-1995 - før og efter indehaverløn (i % af
omsætningen)

Efter således at have beregnet en aflønning til indehaver og ægtefælle, er der i de born-
holmske hoteller stadig et overskud i 1992 på godt 5% og i 1993 på knapt 1½%. Derefter
forøges det svage regnskabsmæssige underskud, der var i 1994, til godt 4% med yderlige-
re kraftig forøgning i 1995 til 7%. Resultaterne skal naturligvis tages med alle de forbe-
hold, der ligger i indregningsmetoden. Det interessante er sammenligningen med normtal-
lenes kategori 3. I 1992 og i 1993 ligger landet som helhed langt under Bornholm med
underskud på henholdsvis -5% og -4%, medens der i 1994 bliver et lille overskud på 1%,
hvor Bornholm har et betydeligt underskud på godt 5%. I 1995 har landet som helhed igen
fået underskud, men kun ca. 1%, hvor bornholmske hoteller i gennemsnit har et underskud
på 7%.
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Tendensen er tydelig. På landsplan er der en positiv udviklingsretning med en langsomt
stigende forbedring af indtjeningen. På Bornholm går udviklingen lige modsat med kraftigt
faldende indtjening. En forklaring skal søges i udviklingen i overnatningstallene, som er
omtalt ovenfor. På landsplan har der været svagt stigende overnatningstal samtidig med, at
indtjeningen er forbedret på anden vis. Normtal 1994 omtaler bl.a. en forbedret gennem-
snitspris pr. solgt værelse. På Bornholm er antal overnatninger faldet betydeligt i samme
periode. Dermed er konkurrencen blevet meget hårdere, en situation der ifølge interview
med branchens revisorer udnyttes af rejsearrangørerne til at presse priserne i bund. Hotel-
lerne blev spurgt om, hvor stor en del af omsætningen der stammer fra busselskaber eller
bureausalg. I gennemsnit drejer det sig om 61%, men dette gennemsnit dækker over en
variation på fra kun 10% og helt op til 90%.

5.4 Forrentning af den investerede kapital
Hovednøgletallet til belysning af forrentning af den investerede kapital er afkastningsgra-
den, der beregnes som overskud før renter i procent af samlede aktiver. Nøgletallet viser
det gennemsnitlige afkast pr. indsat kapitalkrone. Sagt på en anden måde fortæller nøgle-
tallet, hvor stor rente der kunne gives til kapitalen, fremmedkapital såvel som egenkapital.
Tabel 24 viser en stærkt faldende afkastningsgrad fra 12,3% i 1992 til kun 3,9% i 1995.
Det skal bemærkes, at der i beregningen ikke er indregnet indehaverløn. Antal observatio-
ner er ikke det samme som i tabel 18, fordi nogle hoteller er ejet af en investorkreds, eller
fordi hoteldriften og ejendommen er adskilt, i hvilke tilfælde der ikke er opgivet balancetal.

Tabel 24. Udvikling i afkastningsgraden for hoteller 1992-95
1992 1993 1994 1995

Afkastningsgrad 1     % 12,3 9,9 6,1 3,9
Indeks           1992 = 100 100 80 50 32
Antal observationer 12 16 21 20
 1:  Overskud før renter uden fradrag for egenløn/samlet kapital*100

Der er ingen sammenligningsmulighed med normtal, idet branchens normtal ikke har ind-
draget balancesiden. Som en generel betragtning må det forventes, at afkastningsgraden
skal være tilstrækkelig til at dække de faktiske renteomkostninger samt en passende for-
rentning af egenkapitalen. En passende forrentning kan være et spørgsmål om ejerens for-
ventninger. Som en tommelfingerregel kan man sige, at den skal svare til obligationsren-
ten, p.t. ca. 8%, idet denne rente kunne opnås ved passiv alternativ investering af midlerne.
Dertil kommer så en risikopræmie på 3-4%. Financieringsrapporten arbejder ud fra et ide-
alkrav på 12%, hvilket svarer til ca. 3% af omsætningen.16 Et blik på tabel 18 over udvik-
lingen i overskud før skat fortæller, at et sådant forrentningskrav er meget langt fra virke-
ligheden. 1992 lever op til kravet, men for øvrige år er der langt igen.

Der er to veje at gå for at skabe en god rentabilitet. Det kan ske gennem en stor over-
skudsgrad ved at effektivisere indtægts-omkostningstilpasningen. Eller det kan ske ved en
stor omsætningshastighed for aktiverne gennem en effektiv kapitaltilpasning. Begge veje
er vanskeligt farbare i hotelbranchen. En effektiv kapitaltilpasning vil sige, at hotelvirk-
somheden kan skabe sin omsætning ved hjælp af en relativ lille kapitalindsats, og det er

                                               
16 Pade, Henrik & Partnere et al, 1996, p. 11.
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ikke realistisk, da kapitalen (formuen) overvejende består af anlægsformuen i form af ho-
telbygningerne, som ikke umiddelbart lader sig reducere på grund af en aktivitetsnedgang.
Denne overkapacitet kombineret med at overvægt af ferieturister, der booker gennem rej-
searrangører, som skal have provisioner og rabatter, betyder samtidig, at det er svært at
effektivisere indtægt-omkostningstilpasningen. Den enkelte virksomhed kan måske have
held til at trække gæster fra sine konkurrenter, men for branchen som helhed må det være
et spørgsmål om en fælles indsats for at tiltrække flere hotelturister.

Tabel 25. Udvikling i overskudsgrad og kapitalens omsætningshastighed 1992-95
1992 1993 1994 1995

Overskudsgrad   (overskud1 i  % af omsætning) 25 24,6 12,2 8,4
Indeks           1992 = 100 100 98 49 34
Omsætningshastighed   (antal gange) 0,49 0,40 0,50 0,46
Indeks           1992 = 100 100 82 102 94
Antal observationer 12 16 21 20
1:  Overskud før renter uden fradrag for egenløn.

Tabel 25 viser, at overskudsgraden har et pænt niveau i både 1992 og 1993 på henholdsvis
25% og 24%, men derefter falder det drastisk. Årsagen skal findes i det faldende ind-
tjeningsbidrag, idet afskrivningerne holder et næsten ensartet niveau. Det betyder, at den
faldende overskudsgrad er forårsaget af en forringet indtægts-omkostningstilpasning.

Afkastningsgraden er som nævnt også påvirket af kapitalens omsætningshastighed. Som
det ligeledes fremgår af tabel 25, er omsætningshastigheden faldet i løbet af den betragtede
periode, bortset fra 1994 hvor den steg lidt. En omsætningshastighed på 0,5 betyder at der
skal to års aktivitet til for at svare til kapitalindsatsen. Det er en meget lille omsætningsha-
stighed. Udviklingen i omsætningshastigheden bekræfter, hvor svært det er at foretage
kapitaltilpasning i hotelbranchen. En faldende omsætning resulterer blot i en faldende om-
sætningshastighed. På kortere sigt er det uhyre vanskeligt, for ikke at sige umuligt at
trimme og tilpasse kapitalapparatet. Denne branche har altså ikke mulighed for at afhjælpe
en forringet indtægts-omkostningstilpasning med en forbedret kapitaltilpasning.

5.4.1  Rentebyrden
En af hovedkonklusionerne i financieringsrapporten, der er omtalt ovenfor, er at branchen
har meget store rentebyrder.17 For en kapitaltung branche er renterne en meget væsentlig
omkostningspost. Det fremgår af tabel 18, at den gennemsnitlige rentepost er 16-18% i
1992 og 1993. Derefter falder den en hel del til 13% og knapt 11%. En væsentlig årsag til
dette fald er, at flere store enheder bliver solgt til en investorkreds, hvorfor rentebyrden
forsvinder. I stedet for kommer der en forpagtningsafgift. Det samlede omkostningsniveau
vedrørende husleje/renter/afskrivning holder sig nogenlunde konstant, hvilket også kan ses
i tabel 18.

5.5 Lønsomhed efter udvalgte grupperinger
Figur 9 viste lønsomheden for hoteller under et, som om det er én homogen gruppe. Det
eneste homogene er imidlertid omsætningskriteriet fra normtallenes gruppe 3:  hoteller i

                                               
17 Pade, Henrik & Partnere et al, 1996.
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provinsen med under 10 mio. i omsætning. Dette kriterium holder endda ikke helt, idet et
par stykker ligger over, men er taget med i gruppen, da de ellers måtte udelades af hensyn
til kravet om anonymitet. Som det fremgår af kapitel 4 har hotellerne i virkeligheden for-
skellige strukturer på mange områder, og der er også stor spredning i omsætningen.

Dette afsnit analyserer overskud før skat, før og efter fradrag for beregnet indehaverløn,
fordelt på forskellige grupperinger. Af hensyn til overskueligheden viser figurerne imidler-
tid kun overskud efter beregnet indehaverløn. Til hver figur hører en tabel, der viser både
det regnskabsmæssige overskud samt overskud efter beregnet indehaverløn. Disse tabeller
er indsat som appendiks sidst i rapporten.

For en destination som Bornholm vil det være helt oplagt at foretage en sammenligning af
indtjeningen hos helårs- og sæsonhoteller. Fordeling på størrelse med hensyn til antal væ-
relser er også undersøgt. Her er inddelingen fra tabel 2 anvendt. Lønsomheden hos de for-
skellige virksomhedstyper og ejerformer er også blevet analyseret. Endelig er omsætningen
blevet opdelt i undergrupper, idet normtallenes gruppe 3 er en meget grov inddeling, som
dækker over en stor spredning i omsætning. Her er valgt fire omsætningsstørrelser: 1)
under 1 mio., 2) 1-2 mio., 3) 2-5 mio. og 4) over 5 mio. Ved valg af inddeling er der dels
set på Sektoranalysens grupperinger,18 dels taget hensyn til, at datamaterialet ikke er stort
nok til at dække en finere inddeling af hensyn til gruppernes anonymitet, jf. diskussion
ovenfor. Hvis der ikke er minimum fire enheder i en gruppe, bliver gruppen ikke medtaget.
Analysen i de forskellige grupperinger er vist nedenfor i figurerne 10-14. Resultaterne vil
blive kort kommenteret efter hver figur inklusive en sammenligning med regnskabsmæssigt
overskud. For de eksakte procenttal henvises til tabellerne i appendiks.

5.5.1   Helår/sæson
Der er kun få helårshoteller på Bornholm, og de fleste er med i undersøgelsen. Relativt set
er helårshotellerne altså bedre repræsenteret end sæsonhotellerne. Sammenligningen mel-
lem de to grupper er vist nedenfor i figur 10.

                                               
18 Pade, Henrik & Partnere et al, 1992.
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Figur 10. Hoteller - grupperet efter helårs og sæson. Overskud før skat 1992-1995
- efter beregnet indehaverløn (i % af omsætningen)

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

1992 1993 1994 1995

 Sæsonhoteller

Helårshoteller

Note 1: Antal hoteller i de to grupper og for hvert år: 1992 1993 1994 1995
Helårs   4   4   5   5
Sæson 15 20 23 23

Note 2: For eksakte procenttal henvises til tabel i appendiks.

Det fremgår af figur 10, at sæsonhotellerne relativt set har en bedre lønsomhed end helårs-
hotellerne i alle fire år til trods for, at helårshotellerne for mere end halvdelens vedkom-
mende er organiseret i selskabsform, hvorfor beregnet egenløn ikke vejer så tungt. Ser
man derimod på de faktiske beløb i stedet for på procenter, har sæsonhotellerne ikke nær
så flotte resultater. Gruppen sæsonhoteller omfatter alle de små enheder samt enkelte stør-
re, og den gennemsnitlige omsætning er kun ca. en tredjedel af den gennemsnitlige omsæt-
ning for helårshoteller. Et gennemsnitligt overskud på 5,5% for sæsonhotellerne i 1992
svarer kun til kr. 153.000, medens de tilsvarende 5% for helårshotellerne svarer til kr.
423.000. Ser man på de regnskabsmæssige overskud, er de relative forskelle på de to
grupper endnu større, og helårshotellerne har underskud allerede i 1994, medens sæson-
hotellerne først har et ganske svagt underskud i 1995. Det skal her igen påpeges, at de
faktiske tal for sæsonhotellerne er meget lavere end for helårshotellerne.



47

5.5.2 Størrelse
Ligesom det er naturligt at sammenligne helårs- og sæsonhoteller, vil det være naturligt at
analysere små, mellemstore og store hoteller for forskelle i indtjeningsmønsteret. Figur 11
viser denne analyse. Kriteriet for, om et hotel skal betegnes som lille, mellemstort eller
stort, er et spørgsmål om antal værelser, og det er inddelingen i tabel 2 der er anvendt.

Figur 11. Hoteller - grupperet efter antal værelser. Overskud før skat 1992-1995 -
efter beregnet indehaverløn (i % af omsætningen)
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Note 1:  Antal hoteller i de 3 grupper og for hvert år: 1992 1993 1994 1995
Under 25 værelser 4   5   5   5
25-67 værelser 6   9 11 11
Over 67 værelser 9 10 12 12

Note 2:  For eksakte procenttal henvises til tabel i appendiks.

Det mest iøjnefaldende er de små enheder under 25 værelser. Resultat efter fradrag af
værdi af eget arbejde er nogle betydelige underskud i alle fire år på 13-17% undtagen i
1993, hvor det er næsten dobbelt så stort, nemlig 27%.  Ser man derimod på det regn-
skabsmæssige resultat før skat, er der overskud alle fire år på over 30% med undtagelse af
1993, hvor det kun er 15% (se appendiks). Det relativt store regnskabsmæssige overskud
skyldes bl.a., at de små hoteller har små lønomkostninger, idet de hovedsageligt passes af
indehaver og ægtefælle, såkaldte mand-kone virksomheder. Overskuddet skal derfor dæk-
ke indehavernes aflønning. I faktiske tal er det gennemsnitlige overskud imidlertid under
kr. 200.000 - i 1993 endda under kr. 100.000 - og kan således ikke dække ca. 1½ årsgage,
hvilket bekræftes af det negative resultat efter fradrag af indehaverløn. Den markante for-
skel på det relative resultat før og efter fradrag af indehaverløn hænger altså også sammen
med, at der tale om små faktiske tal.
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De mellemstore hoteller har kun positivt resultat efter fradrag af egenløn i 1992, derefter
er der underskud. Ser man derimod på resultat før skat og indehaverløn, er det positivt i
hele perioden, om end det falder drastisk fra 22% til 2% og således heller ikke giver til-
strækkelig plads til aflønning af ejerne, ligesom det var tilfældet for de små hoteller. Den
gennemsnitlige omsætning er dog fire gange så stor som for de små hoteller. I faktiske tal
er overskuddet derfor betydeligt større i første del af perioden.

De store hoteller klarer sig relativt bedst, når man ser på resultat efter fradrag af indeha-
verløn, men relativt dårligst målt på overskud før skat og ejerløn på kun godt 6% i 1992
og 1993 og med regnskabsmæssigt underskud i både 1994 og 1995. I 1995 har 9 af de 12
hoteller i gruppen regnskabsmæssigt underskud før skat. Indtjeningsmønsteret ligner me-
get helårshotellernes. Det er imidlertid overvejende sæsonhoteller. Sammenlignet med de
mellemstore hoteller er den gennemsnitlige omsætning ca. tre gange så stor som for disse,
men indtjeningen er ringere. Paradoksalt nok skal årsagen til den lave indtjening findes
netop i størrelsen og den ringe mulighed for at foretage kapitaltilpasning i takt med ned-
gang i aktiviteten. En række omkostninger er faste omkostninger knyttet til kapaciteten,
hvorfor det også er vanskeligt at foretage en indtægts-omkostningstilpasning på kort sigt.
Helårshotellerne er overvejende store enheder, hvilket forklarer sammenfaldet i indtje-
ningsmønster med gruppen store hoteller.

5.5.3   Virksomhedstyper
Virksomhederne blev bedt om at oplyse den typebetegnelse de anvender om sig selv, f.eks.
hotel, pensionat, feriecenter eller andet. Svarene fremgår af tabel 1. Af overskueligheds-
hensyn samt for at få tilstrækkeligt med antal svar i grupperne er de seks kategorier i tabel
1 her reduceret til tre. Pensionat og lejrskole/sommerpensionat er slået sammen, og det
samme er sket med feriecentre og andet på baggrund af forklaringerne til andet. Alligevel
har det ikke været muligt at vise gruppen pensionat mv. i 1992 og 1993 på grund af for få
svar med hensyn til regnskabsafsnittet. Sammenligning af indtjeningsmønsteret for virk-
somhedstyper vises nedenfor i figur 12.
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Figur 12. Hoteller - grupperet efter virksomhedstyper. Overskud før skat 1992-
1995 - efter beregnet indehaverløn ( % af omsætngen)
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Note 1:  Antal hoteller i de 3 grupper og for hvert år 1992 1993 1994 1995
Hotel 14 16 19 19
Pensionat mv. ej vist ej vist   4   4
Feriecenter mv.   4   5   5   5

Note 2:  For eksakte procenttal henvises til tabel i appendiks.

Forskellen i indtjeningen mellem de forskellige virksomhedstyper er interessant. Hotel er
den største gruppe og dækker over mange størrelser, helårs/sæson samt ejerformer. Det er
formentlig forklaringen på, at indtjeningsniveau og -mønster svarer temmelig nøje til de
gennemsnitlige tal i figur 9.

Pensionat mv. er de små enheder. I 1992 og 1993 var der for få i gruppen til at blive vist.
Efter fradrag af indehaverløn er der for 1994 og 1995 stadig overskud. De har altså en
bedre indtjening end gruppen små hoteller som helhed i figur 11.

Feriecentre klarer sig dårligt. Efter fradrag for ejerløn er der små overskud i 1992 og 1993
og derefter falder resultatet drastisk i 1994 og 1995 til underskud på -14% og -18%. Fe-
riecentre er store hoteller målt på antal værelser (eller lejligheder), men den gennemsnitlige
omsætning er kun knapt halvdelen af hotellernes. Årsagen hertil skal måske netop findes i
virksomhedstypen. Det er ferielejligheder med udpræget selfcatering, hvorfor muligheden
for anden omsætning end overnatningsprisen ikke er så stor som for egentlige hoteller.

Rentebyrden for feriecentre er nogenlunde den samme som for store hoteller i 1992 og
1993 målt i faktiske tal, og den vejer derfor relativt tungere i den mindre omsætning. I
1994 blev status for nogle af feriecentrene ændret, idet de blev solgt til en ejerkreds, hvor-
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ved renterne blev afløst af en forpagtningsafgift, men det gjorde ikke omkostningsbyrden
mindre.

5.5.4  Ejerform
Enkeltmandsvirksomheder inkl. et par interessentskaber er den dominerende ejerform. For
at få grupperne store nok, er kommanditselskab og anden ejerkreds slået sammen i en
gruppe, og aktieselskaber og anpartsselskaber er samlet i en gruppe. Det er ikke på for-
hånd givet, at ejerformen skulle give anledning til forskellige indtjeningsmønstre, men net-
op derfor er det interessant at undersøge det. Figur 13 nedenfor viser denne sammenlig-
ning.

Figur 13.   Hoteller - grupperet efter ejerform. Overskud før skat 1992-1995 - efter
beregnet indehaverløn (i % af omsætningen)

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

1992 1993 1994 1995

Enkeltmand+I/S 

K/S+ejerkreds 

A/S+ApS 

Note 1:  Antal hoteller i de 3 grupper og for hvert år 1992 1993 1994 1995
Enkeltmand+I/S 10 13 14 14
K/S+ejerkreds 4 5 6 6
A/S+ApS 5 6 8 8

Note 2:  For eksakte procenttal henvises til tabel i appendiks.

Det ses straks, at der er en vis lighed med figur 11. De privatejede virksomheder har rela-
tivt store underskud i 1993 og 1995 efter fradrag af indehaverløn. Ser man derimod på det
regnskabsmæssige overskud, er der relativt store overskud i hele perioden. Hvis man ser
på øvrige karakteristika ved disse hoteller, viser det sig, at de hovedsagelig består af små
og mellemstore hoteller og pensionater. Der er kun et enkelt stort hotel i gruppen og ingen
store feriecentre. Det er derfor naturligt, at der er en vis lighed med de små hoteller i figur
11.
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Af de to grupper med begrænset hæftelse klarer kommanditselskaberne sig en anelse bedre
end A/S-ApS gruppen, bortset fra 1993. Af indlysende grunde er der næsten ikke forskel
på overskud før og efter egenløn, idet selskabsformen betyder, at det er muligt at aflønne
ejerne over lønkontoen som enhver anden ansat. Der kan også være tale om, at hotellet
drives af en ansat direktør, som naturligvis står på lønkontoen. I et par tilfælde er der dog
tale om forpagtning af hoteldriften, hvor forpagteren skal skabe sin egen aflønning gennem
forskellig omsætning ud over overnatningen. Det er årsagen til, at der selv for selskabers
vedkommende er beregnet en mindre gennemsnitlig egenløn. Kommanditselskabsgruppen
består udelukkende af store hoteller, herunder et par feriecentre, medens A/S-ApS grup-
pen er en blanding af mellemstore og store enheder med overvægt af store enheder, her-
under et par store feriecentre. Det er formentlig forklaringen på, at disse to gruppers re-
sultater ligner et gennemsnit af mellemstore og store hoteller i figur 11.

Det er altså ved nærmere undersøgelse et spørgsmål, om indtjeningen er en funktion af
ejerformen. Det er snarere således, at ejerformen er en funktion af størrelsen, og at det i
sidste ende er størrelsen, der er afgørende for indtjeningsmønsteret.

5.5.5   Omsætningsgrupper
Som allerede nævnt er der stor spredning i omsætningen, hvorfor den er blevet underop-
delt i fire omsætningsintervaller som omtalt ovenfor. Figur 14 nedenfor viser en sammen-
ligning af overskud før skat i procent af omsætningen for disse fire omsætningsintervaller,
efter beregnet indehaverløn.
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Figur 14. Hoteller - grupperet efter omsætningsgrupper. Overskud før skat 1992-
1995 - efter beregnet indehaverløn (i % af omsætningen)
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Note 1:  Antal hoteller i de fire omsætningsgrupper og for hvert
år

1992 1993 1994 1995

Under 1 mio. ej vist ej vist 6 5
Mellem 1 og 2 mio. 6 7 7 8
Mellem 2 og 5 mio. 5 7 9 9
Over 5 mio. 5 5 6 6

Note 2:  For eksakte procenttal henvises til tabel i appen-
diks.

Gruppe 1 - under en mio. i omsætning - kan kun vises for 1994 og 1995, hvor der er mar-
kant store underskud efter beregnet indehaverløn. Ser man derimod på regnskabsmæssigt
overskud (se appendiks), er der markant store overskud. Det er igen problemet med pro-
center beregnet på små basistal, der gør sig gældende.

For omsætningsintervallet mellem en og to mio. snor resultatet efter fradrag af indehaver-
løn sig omkring nulpunktet, fra -2,5% til 2%. Her er omsætningen altså stor nok til, at der
næsten er plads til indehaverløn i det regnskabsmæssige overskud.

Omsætning mellem to og fem mio. giver en betydeligt dårligere indtjening end den store
omsætningsgruppe på over fem mio. Omsætningsintervallet mellem to og fem mio. består
af en tredjedel mellemstore enheder og to tredjedele store enheder, og de store enheder er
næsten udelukkende feriecentre. Som det fremgår af figur 12 har feriecentre den dårligste
indtjening. Der er to enkeltmandsvirksomheder, medens resten er kommanditselskab, ak-
tieselskab eller anpartsselskab.

I det store omsætningsinterval på over fem mio. er alle svarvirksomheder store hoteller,
der er organiseret i selskabsform. Alle tre selskabsformer er repræsenteret. Som det blev
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vist i figur 11 har de store enheder med over 67 værelser den relativt bedste indtjening, når
man sammenligner med størrelse som kriterium. Resultaterne er dog lidt bedre end for de
store enheder i figur 11, hvilket også var forventeligt, da de store enheder i figur 11 er en
blanding af hoteller og feriecentre, og feriecentrene klarer sig som allerede nævnt dårligst
af alle.

5.5.6   Opsamling på grupperinger   
Med udgangspunkt i forskellige strukturelle karakteristika ved de bornholmske hoteller
blev indtjeningsmønsteret analyseret som supplement til gennemsnitsbilledet i afsnit 5.1.1.
Når hotellerne blev sammenlignet på tværs af størrelse, ejerform, virksomhedstype, åb-
ningsperiode og omsætningsgrupper viste der sig forskellige markante forskelle. Konklusi-
onen på disse forskelle er dog, at det er helårs/sæson samt størrelse, der er de grundlæg-
gende årsager til forskelle i indtjening. Forskelle i indtjening på baggrund af f. eks. ejer-
form og omsætningsgrupper er ved nærmere analyse en funktion af størrelse. Små virk-
somheder klarer sig relativt bedre end de store, og de store feriecentre klarer sig dårligst af
alle.

Hvis man sammenligner med analysen af underskudshotellerne, der viser, at det hovedsa-
geligt er store sæsonhoteller i selskabsform, der har underskud, der har skiftet ejer inden
for de sidste fem år, er der en supplerende forklaring på, at det er store hoteller, især ferie-
centre, organiseret i selskabsform med mellemstor omsætning, der har den relativt dårlig-
ste indtjening.
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6. Økonomiske analyser - restauranter

De økonomiske analyser for restauranter vil følge samme forlæg som for hoteller. Forudsæt-
ningerne og diskussioner for de enkelte nøgletal vil derfor ikke blive gentaget her, men der
henvises til gennemgangen under hoteller. Kun i tilfælde med særlige forhold, der gælder for
restauranter, vil disse blive diskuteret her. Den meget lille svarprocent fra restauranter betyder,
at der ikke kan drages alt for håndfast udsagn på basis af undersøgelsen.

6.1 Omsætningsudvikling
Det blev nævnt ovenfor, at aktivitetsniveauet kan udtrykkes både i mængder (f.eks. antal
solgte kuverter) og i omsætningskroner. For restauranters vedkommende ville det give et
mere nuanceret billede at opdele omsætningen i mad og drikkevarer. Det er imidlertid ikke
alle regnskaber, der har denne opdeling, hvorfor tabel 26 viser udviklingen i den samlede
omsætning for perioden fra 1992 til 1995 både i beløb og indekstal.

Tabel 26. Omsætningsudvikling 1992-95 for restauranter, 1.000 kr.
1992 1993 1994 1995

Gennemsnitlig samlet omsætning 1.513 1.487 1.884 1.952
Indeks - 1992 = 100 100 98 125 129
Antal observationer 7 10 11 11

Fra 1992 til 1993 var der en ganske svag nedgang i omsætningen, men slet ikke i omfang
som for hotellernes vedkommende, og derefter er der en omsætningsfremgang på ca. 25%,
som er fastholdt og forøget en anelse i 1995. Dette kunne tyde på, at restauranterne ikke
er så følsomme overfor udsving i turiststrømmen som hotellerne, bl.a. fordi en stor del af
omsætningen stammer fra lokale beboere. Godt to tredjedele af de restauranter, der delta-
ger i undersøgelsen, er helårsrestauranter jf. tabel 11.

Restauranterne blev spurgt, hvor stor en del af omsætningen der skønsmæssigt stammer
fra turister. I gennemsnit er turistandelen angivet til 56% med udsving fra 100% (en sæ-
sonrestaurant) ned til 35%. Dette betyder, at i gennemsnit stammer næsten halvdelen af
omsætningen fra de lokale, hvilket kan være en forklaring på omsætningsfremgangen.
Danskerne har fået en relativ velstandsstigning siden 1992 og er dermed sandsynligvis og-
så mere tilbøjelige til at foretage et restaurantbesøg nu og da.

6.2   Indtjening
Udviklingen i indtjening for restauranter fremgår af tabel 27. Der er anvendt samme op-
stilling som i normtallene med  nøgletallene Bruttoavance I og Bruttoavance II.
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Tabel 27. Udvikling i indtjening i restauranter - i procent af omsætningen 1992-95
1992 1993 1994 1995

Gennemsnitlig samlet omsætning              = 100% 100% 100% 100%
   - Vareforbrug 43,7 37,7 36,8 37,5
Bruttoavance I 56,3 62,3 63,2 62,5
   - Direkte omkostninger 17,1 18,6 20,7 23,0
Bruttoavance II 39,2 43,7 42,5 39,5
    - Fællesomkostninger (indirekte omk.) 19,2 16,9 17,5 17,0
Resultat før husleje/renter/afskrivning 20,0 26,8 25,0 22,5
    - Husleje(inkl. ejd.omk.)/afskrivninger/rente 17,2 18,2 14,2 13,3
Resultat før skat 2,8 8,5 10,8 9,2

Renteudgifter 9,1 11,8 8,2 5,3
Resultat før renter 11,9 20,3 19,0 14,5

Antal observationer 7 10 11 11

Note:   Alle tal er gennemsnitstal i procent af gennemsnitsomsætningen.

I forhold til normtallene ligger vareforbrugsprocenten for de bornholmske restauranter 4-
6% højere, men udviklingsretningen er den samme, idet der er sket et betydeligt fald fra
1992 til 1993 på 6% for Bornholms vedkommende og 4% for normtallene. Der bør udvi-
ses forsigtighed i vurdering af mellemresultatet brutto II, fordi datamaterialet ikke har
samme detaljer som i norm med hensyn til rengøring, lys og dekoration. Noget af dette
kan gemme sig i øvrige omkostninger i stedet for i øvrige direkte omkostninger  i restau-
rant.

6.3 Indehaverløn
Værdi af eget arbejde er blevet beregnet på samme måde som beskrevet ovenfor under
hoteller. Ifølge tabel 7 deltager samtlige restauratører i driften og ifølge tabel 13 er 11 af
de 13 ejere fuldtids- og helårsbeskæftiget. Ifølge de samme tabeller deltager 62% af æg-
tefællerne i driften. 25% af restauratørerne oplyser, at de kun er beskæftiget i sæsonen
med deres restaurant. Ud fra disse oplysninger og ud fra oplysninger, om der allerede er
indregnet løn til indehaver/ægtefælle i de opgivne gager samt under hensyntagen til ejer-
form, er der beregnet en aflønning til ejer/ægtefælle i de relevante tilfælde. For restauran-
ternes vedkommende drejer det sig om samtlige svarvirksomheder undtagen én, der er
organiseret som anpartsselskab. I overensstemmelse med oplysningerne er der beregnet fra
en halv og op til to årsgager á 90 kr. i timen, som er den forsigtige timeløn normtallene
anvender. Figur 15 nedenfor viser resultat før skat med og uden beregnet værdi af eget
arbejde og sammenlignet med Normtalsanalysens kategori 9.
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Figur 15.   Restauranter - overskud før skat  1992-1995 - før og efter indehaverløn (i
% af omsætningen)
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Det regnskabsmæssige resultat før skat er blevet betydeligt forbedret i den betragtede pe-
riode. Fra beskedne 2,8% i 1992 er det steget til 9,2% i 1995 og var endda oppe på 10,8%
i 1994.  I 1992 og 1993 viste normtallene ikke nøgletallet overskud før skat inden fradrag
af egenløn, hvorfor dette nøgletal kun kan sammenlignes i 1994 og 1995. Sammenlignin-
gen viser, at de bornholmske restauranter ligger lidt under normen i 1994, dvs. ligger un-
der landsgennemsnittet for kategori 9, som de hører under. I 1995 er de betydeligt under
normen og kan her snarere sammenlignes med de 20% dårligste.

Når man derefter fratrækker værdi af eget arbejde for indehaver og ægtefælle efter de
samme regler som beskrevet ovenfor under hoteller, tegner der sig et underskud for de
bornholmske restauranter i 1992 og 1993, men et diminutivt overskud på bare en halv
procent i 1994 og 1995. Det er bedre end for normtallene, der har underskud alle fire år,
og her er underskuddet endda større end for de bornholmske restauranter undtagen i 1993.
Det er der formodentlig en helt naturlig forklaring på, idet de bornholmske tal er beregnet
ud fra en fast egenløn for et normalt antal årlige timer som omtalt ovenfor, medens norm-
tallene har indregnet indberettede arbejdstimer. Og et restauratørpar kan formentlig ikke
nøjes med en 37 timers arbejdsuge. Om man bruger det ene eller det andet antal timer,
betyder imidlertid ikke så meget. Det væsentlige er, at overskud vendes til underskud eller
nul-resultat, når der også tages hensyn til, at ejeren og ægtefællen lægger deres arbejds-
kraft i virksomheden. Når de har fået deres løn, er resultatet negativt eller nul, dvs. at der i
virkeligheden ikke er en normal aflønning til dem eller kun lige dækning for egenlønnen,
medens der intet er til forrentning af egenkapitalen.
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6.4 Kapitalens forrentning
Som diskuteret under hoteller er afkastningsgraden hovednøgletallet til belysning af for-
rentning af hele den investerede kapital. Tabel 28 viser udviklingen i afkastningsgraden for
restauranter i den betragtede periode. Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet indeha-
verløn i beregningen af afkastningsgraden.

Tabel 28. Restauranter - udvikling i afkastningsgraden 1992-95
1992 1993 1994 1995

Afkastningsgrad      % 12,5 23,0 22,8 18,9
Indeks          1992 = 100 100 184 182 151
Antal observationer 5 7 8 6

Ud fra en almindelig tommelfingerregel bør afkastningsgraden være mindst 12%, hvilket
også er tilfældet i 1992. Fra 1992 til 1993 er afkastningsgraden næsten fordoblet, og ni-
veauet er fastholdt i 1994 med en lille tilbagegang i 1995. Det er dog stadig 50% højere
end i 1992. Investeringer er ikke så store i restauranter som i hoteller, og den driftsmæssi-
ge gearing er også anderledes. Andelen af variable omkostninger er større.

Ser man på, hvilke af de to veje til god rentabilitet, der er årsagen til den gode afkast-
ningsgrad, viser tabel 29 nedenfor, at aktivernes omsætningshastighed er næsten konstant,
hvilket antyder, at der ikke har fundet kapacitetstilpasning sted. Overskudsgraden viser
derimod samme udviklingsretning og hastighed som afkastningsgraden. Dette betyder, at
det er omkostningstilpasning, der har forårsaget den forbedrede afkastningsgrad. Ser man
på tabel 27, viser bruttoavance I, at vareforbruget er blevet godt styret, idet vareforbrugs-
andelen er nogenlunde konstant. De direkte omkostninger udgør derimod en stigende an-
del af omsætningen, hvilket giver et lille fald i overskudsgraden i 1994 og 1995. Husleje
mv. falder derimod procentvis i forhold til omsætningen, hvilket også er et forventet re-
sultat, da posten er en fast omkostning, som skal falde forholdsmæssigt, når omsætningen
stiger.

Det er ikke muligt at lave sammenligninger med normtallene, da disse nøgletal ikke indgår
i normtalsanalysen. Sammenligner man med hoteller, ser restauranter ud til at have en bed-
re rentabilitet på grund af bedre omkostningstilpasning samt en generelt højere indtjening.

Tabel 29. Restauranter  -  udvikling i overskudsgrad  samt kapitalens omsætnings-
hastighed 1992-95

1992 1993 1994 1995
Overskudsgrad      (% af omsætning) 19,2 27,9 26,8 16,7
Indeks           1992 = 100 100 145 134 87
Omsætningshastighed (antal gange) 1,06 0,98 1,03 1,13
Indeks           1992 = 100 100 92 97 107
Antal observationer 5 7 8 6

Som det var tilfældet for hoteller, er der for restauranter et færre antal virksomheder, der
har opgivet tal for balancen end for driften. Det hænger sammen med, at nogle restauran-
ter er forpagtede eller at balancen for 1995 endnu ikke var færdig på tidspunktet for spør-
geskemaets udfyldelse.
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7. Grønne afgifter

Energiafgifter, også kaldet miljøafgifter eller grønne afgifter, har hidtil ikke været noget
stort problem for erhvervslivet bortset fra noget administrativt arbejde, idet betalte afgifter
er blevet refunderet sammen med momsafregningen. Dog er CO2-afgiften kun blevet re-
funderet med 50%. Men pr. l. januar 1996 er der sket betydelige ændringer i godtgørelsen
af disse afgifter.

7.1 Nye regler pr. 1. januar 1996
Pr. 1. januar 1996 trådte en ny lovpakke om grønne afgifter i kraft. Dette indebærer, at der
dels er kommet nogle nye afgifter, idet naturgas og bygas pålægges en energiafgift og en
CO2-afgift, og der indføres en ny svovlafgift. Dels er der kommet nye regler for godtgørel-
se af energiafgifter og CO2-afgift. De nye afgifter på naturgas og bygas har ikke interesse
for Bornholm, men de nye godtgørelsesregler får stor betydning, ikke mindst for hotel- og
restaurantbranchen. De nye regler for godtgørelse skelner mellem energi anvendt til rum-
varme og varmt vand som en gruppe og energi til procesformål som en anden gruppe.

Energi anvendt til proces til stadig udløse godtgørelse af afgifterne. Men for energi an-
vendt til rumvarme og varmt vand vil ingen virksomhed længere få godtgørelse af energi-
afgifterne, bortset fra en overgangsperiode frem til 1998 med aftrapning af godtgørelsen.
Godtgørelsen af CO2-afgiften bortfalder dog straks. Heller ikke hoteller og restauranter vil
få godtgørelse for afgifter til rumvarme og varmt vand, selvom deres produktion eller ser-
viceydelser bl.a. består i at stille opvarmede værelser og restaurationslokaler til rådighed
for kunderne. Heller ikke forbruget af varmt vand til opvask og rengøring vil blive betrag-
tet som procesformål i hotel- og restaurantsektoren.

Som hovedregel formodes olieforbruget at medgå til rumvarme og varmt vand, medens
elforbruget medgår til proces, herunder belysning i rum, ventilation og drift af maskiner af
enhver art. Det ser umiddelbart enkelt ud, men problemerne opstår, når varmt vand til vis-
se processer produceres via oliefyret, eller når rumvarme og varmt vand har el som ener-
gikilde. Det bliver da et spørgsmål om at få registreret forbruget på de forskellige for-
brugstyper, hvilket indebærer opsætning af lokalmålere samt den økonomiske side i form
af investering i disse målere og tidsanvendelse til aflæsning.

Regelsættet for de nye godtgørelsesprocenter er vist nedenfor i tabel 30.
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Tabel 30. Oversigt over godtgørelsesprocenter
Afgift Procesformål - godtgørelsesprocent Rumvarme/varmt vand -

godtgørelsesprocent
1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998

Energiafgift:
El, olie, kul og LPG-gas

100 70 35 0

Energiafgift:
Naturgas og bygas

100 0

CO2-afgift - tung proces 95 90 85 80 75 0
CO2-afgift - let proces 50 40 30 20 10 0
Kilde:  Told & Skat: Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift, Februar 1996, side 10.

Som det vil fremgå af tabellen er al godtgørelse vedrørende rumvarme og varmt vand af-
viklet i 1998. Desuden aftrappes CO2-afgiften for lette processer, hvorunder f.eks. belys-
ning hører, frem til år 2000 fra de nuværende 50% til 10% i år 2000.

7.2 Godtgørelse af energiafgifter i 1995
For at få et materiale til at beregne virkningen af de nye godtgørelsesregler for hoteller og
restauranter blev virksomhederne bedt om at oplyse forbrug i mængder samt de refunde-
rede afgiftsbeløb for el, olie og gas for 1995. For at kunne sammenligne, er der hos Told
og Skatteregion Bornholm indhentet oplysning om de totale afgiftsbeløb for henholdsvis
hoteller og restauranter for 1995.

Den samlede godtgørelse for el, gas og olie (inkl. kul) samt tilhørende CO2-afgifter ud-
gjorde for hotel- og restaurantsektoren i alt kr. 5.290.210. Det samlede afgiftsbeløb for de
virksomheder, der har besvaret dette spørgsmål beløb sig til kr. 2.844.609 eller 53,8% af
totalbeløbet. Fordelingen på de enkelte afgiftstyper fremgår af tabel 31.

Ikke alle virksomheder, der har udfyldt regnskabsdelen, har givet oplysninger om energi-
afgifter. 24 hoteller og 10 restauranter har givet oplysninger, enten som afgiftsbeløb eller
som mængdeforbrug. Godtgørelsen af energiafgifter hos svarvirksomhederne er derfor en
kombination af oplysninger fra virksomhederne og beregninger ud fra opgivet mængdefor-
brug. Dette betyder, at der kan være en lille difference i forhold til faktisk godtgørelsesbe-
løb, idet energiafgifterne godtgøres efter faktura, medens de opgivne mængder kan have
været periodiseret. En eventuel difference skønnes dog at være uden betydning.
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Tabel 31. Godtgørelse af energiafgifter i 1995 for hoteller og restauranter på Born-
holm

Samlet godtgørelse for 1995
CO2-afgift El-afgift Gas-afgift Olie-afgift

Hoteller i undersøgelsen 279.611 1.141.184 47.666 1.059.898
Hoteller i alt iflg. Told & Skat 446.427 1.599.106  75.356 1.566.332
Svar-hoteller i procent af total 63% 71% 63% 68%

Restauranter i undersøgelsen   34.054    185.982  28.350    69.797
Restauranter i alt iflg. Told & Skat 193.236    927.172  58.489  424.092
Svar-restauranter i procent af total 18% 20% 48% 17%

Note:   24 hoteller og 10 restauranter har givet oplysninger om energiafgifter.

Den totale opgørelse fra Told & Skatteregion Bornholm omfatter ifølge det oplyste alle
momsregistrerede virksomheder med den pågældende branchekode, det vil sige, at også
momsregistrerede private udlejere af værelser til turister er med, selvom de ikke kan
komme ind under betegnelsen hotel, pension mv. Det er ikke muligt at skille disse udlejere
ud af totalbeløbet, men det skønnes, at de har en helt ubetydelig vægt, hvorfor det ikke vil
give nogen nævneværdig ændring i sammenligningen, om de er med eller ej.

7.3 Virkningen af de ændrede godtgørelsesregler for indtje-
ningen

Som allerede nævnt bortfalder godtgørelse af CO2-afgift for rumvarme og varmt vand to-
talt pr. 1. januar 1996, og selve energiafgiften aftrappes til nul i 1998.

Ifølge oplysningerne fra undersøgelsen ser det ud til, at energiafgifterne tynger hårdere i
hotelsektoren end i restaurantsektoren. For de 24 hoteller, der har oplyst energiafgifter,
udgør disse afgifter knap 2,6% af deres samlede omsætning med en spændvidde for det
enkelte hotel fra 0,9% til 4,5%. Det lyder ikke umiddelbart til at være et stort problem,
men i betragtning af, at det gennemsnitlige resultat før skat og egenløn i forvejen er nega-
tivt, nemlig -2,7% (-2,9% for de 24 hoteller med angivelse af afgifter), ville bortfaldet af
godtgørelse for samtlige energiafgifter betyde næsten en fordobling af underskuddet.

Virkningen for de få restauranter, der er med i undersøgelsen, er ikke lige så stor som for
hotellerne, idet de samlede afgifter kun udgør 1,54% af omsætningen. Det betyder dog
stadig en omkostningsforøgelse og dermed en formindskelse af overskuddet, alt andet lige.

På basis af 1995-regnskaberne er under forudsætning af alt andet lige foretaget en bereg-
ning over, hvordan 1995 ville have set ud, hvis de nye regler havde været gældende allere-
de det år med bortfald af godtgørelse for afgiften på rumvarme og varmt vand samt hele
CO2-afgiften. Dette er en forenkling af problematikken, fordi der bliver en aftrapningsperi-
ode over to år for selve energiafgifterne, men det giver en god illustration af virkningen af
de nye regler, når de er fuldt ud i kraft. Som allerede nævnt har kun 24 af de 28 hoteller
udfyldt spørgsmålet om energiafgifter, det er derfor kun disse 24 hoteller, der arbejdes
videre med i det følgende, når virkningen af de ændrede afgiftsregler beregnes. Af de 13
hoteller med underskud har de to ikke oplyst energiafgifter, der er således 11 underskuds-
hoteller med i afgiftsanalysen. I tabel 32 er virkningen af den manglende godtgørelse af
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energiafgifter på olie, kul, gas samt den tilhørende CO2-afgift indarbejdet i regnskabstalle-
ne for 1995.

Det er imidlertid ikke det korrekte billede, idet rumopvarmning og varmt vand med el som
energikilde er underlagt de samme regler. Det er meget vanskeligt at opdele elforbruget i
varme samt evt. varmt vand og belysning/elkomfur, som jo betragtes som let proces og
derfor stadig udløser godtgørelse. Elforbruget er blevet registreret under et på samme
måler. Virksomhederne blev spurgt, om de helt eller delvist anvender el til rumopvarm-
ning. For hotellernes vedkommende svarer 67%, at de delvist eller helt (i et par tilfælde)
anvender el til opvarmning. Hos restauranterne anvender kun fire el som varmekilde,
hvoraf tre delvist og en helt. Ud fra en antagelse om, at rumopvarmning tegner sig for en
større del af elforbruget end belysning/elkomfur, er der for hoteller regnet med, at gen-
nemsnitlig 75% af deres elforbrug skyldes rumvarme/varmt vand, medens der for restau-
ranterne er regnet med, at 50% af elforbruget skyldes opvarmning. Det er muligvis for
meget, muligvis for lidt, men giver dog et scenario af virkningen af de ændrede regler for
godtgørelse.

Endelig er der af hensyn til sammenligning med figur 9 og figur 15 indarbejdet værdi af
eget arbejde, således at tabellen slutter med et beregnet resultat før skat, men efter fradrag
af  egenløn.

Tabel 32. Beregnet virkning af ændrede godtgørelsesregler for energiafgifter for
hoteller og restauranter på Bornholm med 1995 som basis

Hoteller n = 24 Restauranter n = 10
1.000 kr. % af oms.    1.000 kr. % af oms.

Gennemsnitlig oms. for aktuelle antal 4.092   100    2.094  100
Resultat før skat  -118   -2,9      183   8,7
- olie, gas og tilhørende CO2-afgift     50    1,2        11   0,5
Resultat efter olieafgifter mv.  -168   -4,1      172   8,2
- afgift til el-varme, 75%/50%     41    1,0        10   0,5
Resultat før skat efter nye godtg-regler  -209   -5,1      162   7,7
- beregnet værdi af eget arbejde   174    4,3     180   8,6
Resultat før skat, men efter egenløn  -383   -9,4      -18  -0,9

Som allerede nævnt var der i 1995 13 hoteller med regnskabsmæssigt underskud før skat
og beregnet egenløn, hvoraf de 11 har oplyst energiafgifter. De ændrede regler for godtgø-
relse af energiafgifter ville bringe yderligere to hoteller i tabsposition før skat og egenløn,
hvis de havde været gældende i 1995. Dertil kommer, at  yderligere to ligger tæt på et
underskud. For restauranternes vedkommende havde kun to virksomheder underskud før
skat og egenløn i 1995. Disse to virksomheder vil naturligvis fortsat have underskud efter
ændrede godtgørelsesregler, men der kommer ikke nye underskudsvirksomheder til. Dog
kommer en enkelt ret tæt på underskud.

Tabel 32 giver altså et billede af de ændrede godtgørelsesregler, hvis energiforbruget er
det samme som i 1995, og hvis der intet bliver gjort i form af besparelser på varmeforbrug,
f.eks. nøje overvågning af rumtemperaturer, investering i automatik og isolering mv. Så-
danne investeringer, hvis de ikke allerede er foretaget, vil alt andet lige øge rentebyrden,
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en kalkule må afgøre om besparelserne i energien kan opveje de øgede renter. Seks hotel-
ler har angivet, at de planlægger investering i energibesparelse i de kommende år.

Det er klart, at bortfaldet af godtgørelse for rumvarme bliver en stor byrde for helårsho-
tellerne, men også de sæsonåbne hoteller bliver berørt med kølige forårs- og efterårsmåne-
der, som det ofte opleves her i landet. Undersøgelsesmaterialet giver ikke mulighed for at
lave beregninger pr. kvartal eller pr. måned. Hovedsæsonen på Bornholm er  ca. 10 uger,
men de fleste sæsonvirksomheder har åbent fra ca. 1. april til 31. oktober = 26 uger, hvil-
ket også er angivet som antal beskæftigelsesuger for sæsonpersonale. Den sæsonfordelte
kapacitetsudnyttelse som vist i figur 16 nedenfor giver imidlertid et godt fingerpeg om
problemet. Et alternativ til energibesparelser kunne være at indskrænke sæsonen og skære
af i ydermånederne, hvor der skal bruges varme. Dette ville i givet fald være i direkte mod-
strid med de bestræbelser, der gøres for tiden for at udvide sæsonen og tiltrække turister i
skuldersæsonerne. Det ville også være i modstrid med Erhvervsministeriets Erhvervsrede-
gørelse 1995, hvor turistbranchen er udpeget som et vækstområde, der skal skaffe 17.000
nye arbejdspladser inden år 2000.

Figur 16. Netto kapacitetsudnyttelse for senge, sæson 1995 (april-oktober)
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Kilde: Dandata.

Det er branchesynsvinklen, der er anvendt, hvorfor alle ovenstående beregninger er gen-
nemsnitsberegninger. Den enkelte virksomhed kan derfor godt være hårdere eller mildere
ramt, alt efter hvordan den aktuelle indtjening er. Tabel 33 viser den beregnede virkning
for hoteller, der har henholdsvis helårsåbent og sæsonåbent. Disse beregninger er ikke
foretaget for restauranters vedkommende, idet syv af de 10 restauranter, der har afgivet
disse oplysninger, har helårsåbent.



64

Tabel 33. Beregnet virkning af ændrede godtgørelsesregler for energiafgifter for
hoteller, fordelt på helår og sæson

Helårs n =5 Sæson n = 19
1.000 kr. % af oms. 1.000 kr. % af oms.

Gennemsnitlig oms. for aktuelle antal 9.219   100 2.743   100
Resultat før skat  -517   -5,6   -12   -0,4
- olie, gas og tilhørende CO2-afgift    79    0,9    43    1,6
Resultat efter olieafgifter mv.  -596   -6,5   -55   -2,0
- afgift til el-varme, 75% af el-forbrug     88    1,0    29    1,0
Resultat før skat efter nye godtg-regler  -684   -7,5   -84   -3,0
- beregnet værdi af eget arbejde1   160    1,7  177    6,5
Resultat før skat, men efter egenløn  -844   -9,2 -261   -9,5
1: Den gennemsnitlige værdi af eget arbejde er forskellig i de to grupper, fordi de har forskellig

andel af virksomheder i selskabsform, som ikke skal have beregnet egenløn.

Det kan diskuteres, om der skal regnes med samme %-andel rumvarme for sæsonhoteller
som for helårshoteller. Måske er det kun 50% for sæsonhoteller. Da det under alle om-
stændigheder er et skøn, så længe hotellerne ikke har erfaring fra en konkret opdeling af
forbruget, er procenten bibeholdt også ved opdeling i de to grupper. Når hotelresultaterne
fra tabel 32 grupperes i helårs- og sæsonhoteller, ses det, at sæsonhotellerne har en relativ
bedre lønsomhed frem til resultat efter fradrag af værdi af eget arbejde, hvor de to grupper
bliver næsten ens. Den beregnede værdi af eget arbejde er kun lidt større for sæsonhoteller
end for helårshoteller, men tallet tynger mere på resultatet, når egenlønnen skal indtjenes
på en sæson i stedet for på et helt år.
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8. Konklusion

8.1 Indledning
Formålet med dette kapitel er at diskutere undersøgelsens resultater og holde dem op
imod formålet med undersøgelsen: At kortlægge og analysere små turistvirksomheders
økonomiske handlingsmønstre med Bornholm som case, samt at undersøge i hvilken ud-
strækning en række påpegede problemområder gør sig gældende i et udkantsområde som
Bornholm.

8.2 Strukturer
I kapitel 2 blev nogle karakteristiske træk ved små virksomheder, herunder også små tu-
ristvirksomheder, omtalt. Mange af disse strukturelle karakteristika er fundet hos de born-
holmske hoteller og restauranter. Hovedparten af de bornholmske hoteller og pensionater
er små og mellemstore enheder, hvor ejeren og til dels også ægtefællen er helårs- og fuld-
tids beskæftiget, også hvor det drejer sig om sæsonåbne hoteller. Kun ganske få indehave-
re har en brancheuddannelse, og da hovedsagelig som kok eller tjener. En egentlig  admi-
nistrativ og økonomisk uddannelse har kun nogle få af indehaverne. En række regnskabs-
og budgetmæssige opgaver overlades helt eller delvist til revisor. Styring og plan-lægning
foregår som hovedregel højst for et år ad gangen. Da det er en branche, hvor aktiviteten er
meget sæsonpræget, er det sæsonansatte personale også typisk ufaglært.

Overskudskapacitet er absolut et mærkbart problem i den bornholmske hotelbranche. Selv
i juli måned, der er højsæsonens toppunkt, var der kun en gennemsnitlig belægningspro-
cent på 67% i 1995, og de foreløbige overnatningstal for 1996 viser yderligere nedgang.

Påstanden om, at branchen er præget af free riders med hensyn til organisationsmedlem-
skab og destinationssamarbejde, passer ikke helt på Bornholm. Deltagerne i denne under-
søgelse er for ca. 75% vedkommende medlemmer af brancheorganisationen. Det skal dog
lige tages i betragtning, at HORESTA har været meget aktiv i udsendelsen af spørgeske-
maer og rykkerprocedure, hvorfor det må regnes for sandsynligt, at en overvægt af for-
eningsmedlemmer har deltaget i denne undersøgelse. Myten om, at der foregår mange
ejerskift/konkurser i branchen, blev også undersøgt via et spørgsmål om, hvor mange år
den nuværende ejer havde haft den pågældende virksomhed. For hotellernes vedkommen-
de havde 34% af de nuværende ejere haft virksomheden mindre end fem år. For hoteller
og restaurationer under ét var tallet 29%. Det må altså konkluderes, at der sker en vist
udskiftning i branchen også på Bornholm.

Flere af de strukturelle karakteristika er blevet anvendt til grupperinger, for at undersøge
om  der er en sammenhæng mellem indtjeningsmønstre og disse karakteristika.
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8.3 Økonomi

8.3.1 Restauranter
Indtjeningen i de bornholmske restauranter er relativ god og på niveau med landet som
helhed for den gruppe i Normtalsanalysen, som de naturligt kan sammenlignes med, nemlig
kategori 9, som er restauranter i hele landet med en omsætning under 2,5 mio. kr. Svar-
procenten for restauranter var meget lav, kun godt 17%, og der kan derfor ikke drages
mere generelle slutninger ud fra undersøgelsesmaterialet. Resultaterne gælder for de re-
stauranter, der indgår i undersøgelsen, men det er usikkert, om branchen som helhed har
samme indtjeningsniveau. Den lave svarprocent har også bevirket, at der kun kunne laves
summariske gennemsnitsberegninger. Datamaterialet var for lille til at danne udgangspunkt
for grupperede sammenligninger.

8.3.2 Hoteller
Den gennemsnitlige indtjening for hoteller har været kraftigt faldende igennem hele under-
søgelsesperioden. På landsplan har der derimod været en positiv udvikling med en lang-
somt stigende forbedring af indtjeningen. Forklaringen på disse modsatrettede udviklings-
tendenser skal findes i overnatningstallene. På landsplan har der været svagt stigende
overnatningstal, medens antal overnatninger på Bornholm er faldet betydeligt i perioden.
Udsigterne for de bornholmske hoteller er alvorlige og ret dystre. De foreløbige overnat-
ningstal for 1996 viser yderligere fald. Udviklingen i antal virksomheder med underskud er
foruroligende. I 1992 havde 26% af deltagerne underskud, i 1995 var andelen steget til
46%.

Grupperede sammenligninger viser, at de sæsonåbne hoteller klarer sig relativt lidt bedre
end helårshotellerne, og små hoteller klarer sig relativt betydeligt bedre end store hoteller
med over 67 værelser. Disse konklusioner drages på baggrund af det regnskabsmæssige
resultat før skat og egenløn. Det er imidlertid således, at i et privatejet hotel, hvor ejer og
måske ægtefælle udfører en stor del af arbejdet selv, skal en del af overskuddet dække løn
for eget arbejde, da denne aflønning ikke er med i regnskabet. Foretages der i ovennævnte
resultater fradrag for værdi af eget arbejde, bliver billedet det modsatte, nemlig at de små
hoteller klarer sig betydeligt dårligere end de store hoteller. Blandt store hoteller klarer
feriecentrene sig dårligst. Årsagen til den dårlige indtjening for de store enheder er den
ringe kapacitetsudnyttelse kombineret med store kapacitetsomkostninger, der ikke lader
sig reducere på kort sigt. Det er en branche, der har svært ved at foretage kapacitetstilpas-
ning. Samtidig har de bornholmske hoteller store problemer med at foretage indtægts-
omkostningstilpasning på grund af den hårde konkurrence.

8.3.3 Grønne afgifter
De ændrede regler for godtgørelse af energiafgifter pr. 1. januar 1996 vakte stor bekym-
ring i branchen, især hos hotellerne. Hvad ville de betyde for den fremtidige økonomi?
Analysen i afsnit 7 viser, at de grønne afgifter tilsyneladende tynger mindre for restauran-
ter end for hoteller. Den fulde virkning af de ændrede regler beregnet på 1995-
regnskaberne vil for restauranterne betyde en reduktion af det gennemsnitlige overskud før
skat og indehaverløn på et procent point, nemlig fra 8,7% til 7,7% af omsætningen.
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For hotellerne ser det alvorligere ud. Bortfaldet af godtgørelse for en række energiafgifter
vil yderligere forstærke det i forvejen dystre billede af indtjeningen i hotelbranchen. Det
gennemsnitlige resultat før skat og indehaverløn var i 1995 på -2,9%, altså underskud. De
ændrede regler for godtgørelse af afgifter vil forøge dette underskud med godt to procent
point til -5,1%. Denne forøgelse af underskuddet på ca. to procent point gælder ligeligt for
helårshoteller og sæsonåbne hoteller, selvom de to grupper ikke havde det samme gen-
nemsnitlige underskud i 1995.

Med et resultat før fællesomkostninger på 55% (tilnærmet dækningsbidrag) vil en omkost-
ningsforøgelse på 2% kræve en omsætningsfremgang på godt 3,5% for at være neutral.
Hidtil har udviklingen i omsætningen været faldende.

8.4 Afrunding
Nærværende undersøgelse har fokuseret på hotel- og restaurantsektoren. Der er forskelle i
problemstillingen for de to sektorer. Undersøgelsen viser, at restauranter ikke er så afhæn-
gige af turister som hoteller. Ca. halvdelen af omsætningen stammer fra lokale kunder. En
anden forskel er, at restauranter ikke har så høj gearing som hoteller, de har ikke de sam-
me store kapacitetsomkostninger. Endelig er den forskel i datamaterialet, at svarprocenten
for restauranter var så lav, at det kun var muligt at foretage en summarisk gennem-
snitsanalyse.

Hovedproblemet for hotellerne er den lave og faldende kapacitetsudnyttelse med deraf
faldende omsætning. Samtidig er det utroligt svært for branchen at foretage en indtægts-
omkostningstilpasning, og det er næsten umuligt at foretage en kapacitetstilpasning. Den
faldende tendens ser ud til at fortsætte i 1996, hvorfor problemerne - alt andet lige - må
forventes at fortsætte.19

Konklusionen kan stilles så skarpt op, at det faktisk er umuligt at drive feriehoteller i en
perifer destination som Bornholm med det nuværende antal overnatninger, der oven i kø-
bet viser fortsat faldende tendens. En række af undersøgelsens hoteller har store problemer
med indtjeningen og er tæt på betegnelsen konkurstruede. De ændrede godtgørelsesregler
for energiafgifter kan meget vel blive den tue der vælter læsset.

                                               
19 Branchens mulighed for at vende udviklingen er et samlet fremstød for at markedsføre destinatio-

nen og for at ændre turistmixet, f.eks. over mod cykelturister. Simonsen, Peter Saabye og Birgitte
Jørgensen, 1996, peger på, at cyketurister er økonomisk attraktive for hotelbranchen.
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10. Appendiks
Tabeller til figurer i kapitel 5

Tabel til figur 9   Hoteller - overskud før skat 1992-1995 - før og efter indehaverløn
(i % af omsætningen)

1992 1993 1994 1995
FØR egenløn Bornholm 9,60% 6,60% -0,20% -2,70%
FØR egenløn jf. Norm kat. 3 - - 6% 5%
EFTER egenløn Bornholm 3,20% 1,20% -4,50% -7,30%
EFTER egenløn jf. Norm kat. 3 -5% -4% 1% -1%

Tabel til figur 10 Hoteller - grupperet efter helårs og sæson. Overskud før skat
1992-1995  - før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)

1992 1993 1994 1995
FØR egenløn - SÆSON 11,50% 9,60% 2,40% -0,30%
FØR egenløn - HELÅRS 7,30% 2,40% -3,80% -5,60%
EFTER egenløn - SÆSON 5,50% 2,40% -3,40% -6,90%
EFTER egenløn - HELÅRS 5,00% 0,08% -5,50% -7,30%

Tabel til figur 11 Hoteller - grupperet efter antal værelser. Overskud før skat
1992-1995 - før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)

VÆRELSER
1992 1993 1994 1995

Under 25 værelser - FØR egenløn 36,80% 15,00% 32,50% 30,80%
25 - 67 værelser - FØR egenløn 22,90% 6,60% 5,30% 1,90%
Over 67 værelser - FØR egenløn 6,00% 6,20% -2,70% -5,10%
Under 25 værelser - EFTER egenløn -13,70% -27,10% -12,50% -17,00%
25 - 67 værelser - EFTER egenløn 10,30% -7,50% -5,70% -9,40%
Over 67 værelser - EFTER egenløn 4,80% 5,00% -3,60% -6,10%
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Tabel til figur 12 Hoteller - grupperet efter virksomhedstyper. Overskud før skat
1992-1995 - før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)

1992 1993 1994 1995
Hotel - FØR egenløn 9,40% 5,20% -0,20% -2,60%
Pensionat mv. - FØR egenløn ej vist ej vist 25,30% 18,00%
Feriecenter mv. - FØR egenløn 6,40% 7,80% -10,70% -14,10%
Hotel - EFTER egenløn 5,60% 0,30% -3,70% -6,40%
Pensionat mv. - EFTER egenløn ej vist ej vist 8,60% 2,50%
Feriecenter mv. - EFTER egenløn 1,20% 4,60% -13,90% -17,70%

Tabel til figur 13 Hoteller - grupperet efter ejerform. Overskud før skat 1992-1995
- før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)

1992 1993 1994 1995
Enkeltmand+I/S - FØR egenløn 25,10% 9,60% 18,60% 10,20%
K/S+ejerkreds - FØR egenløn 11,50% 3,90% -1,50% -6,50%
A/S+ApS - FØR egenløn 2,10% 6,90% -6,20% -5,30%
Enkeltmand+I/S - EFTER egenløn 6,10% -11,40% -1,70% -21,30%
K/S+ejerkreds - EFTER egenløn 11,00% 3,50% -1,90% -6,80%
A/S+ApS - EFTER egenløn 1,30% 5,30% -7,30% -6,40%

Tabel til figur 14 Hoteller - grupperet efter omsætningsgrupper. Overskud før skat
1992-1995 - før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)

1992 1993 1994 1995
Oms. Under 1 mio. - Før skat ej vist ej vist 30,50% 31,80%
Oms. Mellem 1 og 2 mio. - Før skat 16,60% 17,80% 20,30% 18,80%
Oms. Mellem 2 og 5 mio. - Før skat 16,60% 4,20% -10,70% -11,30%
Oms. Over 5 mio. Før skat 6,00% 5,60% 0,30% -4,00%
Oms. Under 1 mio. - Efter egenløn ej vist ej vist -16,90% -19,70%
Oms. Mellem 1 og 2 mio. - Efter egenløn -1,80% -2,50% 2,10% -0,60%
Oms. Mellem 2 og 5 mio. - Efter egenløn 11,30% 0,40% -13,50% -14,30%
Oms. Over 5 mio. - Efter egenløn 5,70% 5,30% 0,08% -4,20%
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11. Bilag

Spørgeskema for hoteller

Spørgeskema for restauranter


