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Consequente uitvoering van bedrijfs- en expansiestrategie resulteert 
in 7,3% meer omzet en 10,6% meer EBITDA voor Kinepolis in het 
eerste semester 
 
Kinepolis realiseerde in het eerste semester 2019 7,3% meer omzet1 met 3,7% meer bezoekers. De 
EBITDA2, exclusief de impact van IFRS 163, steeg in deze periode met 10,6% tot € 56,4 miljoen. 
Inclusief IFRS 16-correctie, bedroeg de EBITDA € 69,2 miljoen.  

De integratie van Landmark Cinemas Canada en de recent overgenomen Spaanse El Punt-bioscopen 
verloopt succesvol. De Kinepolis-concepten die de afgelopen maanden op de Canadese markt werden 
geïntroduceerd worden goed onthaald, wat vertrouwen geeft in het potentieel van een verdere uitrol. 

De verdere implementatie en uitdieping van de bedrijfsstrategie, en productinnovatie in het bijzonder, 
zorgden voor een verdere toename van de verkoop en EBITDA per bezoeker op Groepsniveau. De hoge 
bezoekcijfers in het tweede kwartaal, met dank aan een sterk filmaanbod en de afwezigheid van een 
Wereldbeker voetbal, compenseerden ruimschoots een moeilijker eerste kwartaal.   

Belangrijke realisaties 

 Overname en integratie van de El Punt-bioscopen in Barcelona en Alzira (Spanje). 

 Verdere investeringen in de ultieme filmbeleving door middel van een versnelde uitrol van 
laserprojectie, de opening van diverse Laser ULTRA- en 4DX-zalen en de uitrol van RealD 3D. 

 Introductie Laser ULTRA in Canada (Shawnessy) en opening tweede Kinepolis-selfserviceshop in 
Whitby, in navolging van de succesvolle test in Kanata. 

 Overeenkomst wat betreft de opening, in het tweede semester, van zes ScreenX-zalen, voor 
een unieke, panoramische 270-graden kijkervaring. 

 

Kerncijfers eerste semester 20194 5:  

 De totale opbrengsten stegen met 7,3% tot € 238,1 miljoen, dankzij de expansie en een sterk 
tweede kwartaal, een gestegen verkoop per bezoeker en een stijging van de opbrengsten in 
nagenoeg alle businesslijnen.  

 De EBITDA, exclusief IFRS 16-correctie, steeg met 10,6%, tot € 56,4 miljoen. Inclusief IFRS 16-
correctie bedroeg de EBITDA € 69,2 miljoen.  

 De aangepaste winst steeg met 0,9% tot € 18,9 miljoen. 

                                                   
1 Bij gelijke wisselkoersen steeg de omzet met 6,6%. 
2 Onder IFRS is EBITDA geen erkend gegeven. Kinepolis Group definieerde het begrip door bij het bedrijfsresultaat de geboekte 
afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies op te tellen en er eventuele terugnames of gebruiken van dezelfde rubrieken 
af te trekken. 
3 Nieuwe IFRS-standaard met betrekking tot de verwerking van leasecontracten. 
4 Alle vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van de eerste helft van 2018. 
5 Persbericht op basis van niet-geauditeerde cijfers. 
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 De vrije kasstroom6 steeg met € 9,5 miljoen tot € 25,0 miljoen. 

 De netto financiële schuld, exclusief leaseverplichtingen als gevolg van de IFRS 16-
implementatie, nam toe met 12,3%7 tot € 310,8 miljoen, in hoofdzaak door de overname van El 
Punt, de dividenduitkering en diverse investeringen, onder meer in de bouw van nieuwe 
complexen. 

 

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over het eerste semester: 

“De verdere implementatie van onze bedrijfsstrategie, gedreven door een continue verbeter- en 
innovatiecultuur, zorgde ervoor dat we in de eerste jaarhelft de klantervaring opnieuw naar een hoger 
niveau konden tillen waardoor ook de omzet en winstgevendheid per bezoeker verder toenamen. 

Bij de executie van onze expansiestrategie helpt deze benadering om onze investeringen te 
rentabiliseren. In Canada werden inmiddels diverse Kinepolis-concepten geïntroduceerd en positief 
onthaald. Hiermee bewijzen we dat we onze know-how ook in nieuwe markten kunnen valoriseren. 

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar realiseerden we significant meer bezoekers, 
onder meer door de afwezigheid van de Wereldbeker voetbal en een sterke line-up met ‘Avengers: 
Endgame’ als absolute kaskraker. Voor België was de vergelijking met het eerste halfjaar 2018 
moeilijker door het uitzonderlijk sterke lokale filmaanbod van dat voorjaar. Inmiddels hebben een 
sterke zomervakantie en het succes van ‘The Lion King’ ervoor gezorgd dat België haar achterstand 
volledig heeft ingehaald. 

De succesvolle uitgifte van een obligatielening, voor een totaal bedrag van € 225 miljoen, zorgt niet 
alleen voor een lange-termijn herfinanciering van onze investeringen maar verschaft ons ook de nodige 
middelen voor een verdere financiering van onze expansiestrategie.” 

  

                                                   
6 Kinepolis Group definieert de vrije kasstroom als de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten verminderd met de 
onderhoudsinvesteringen in immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen en de betaalde intrestlasten. 
7 Ten opzichte van 31 december 2018. 
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Kerncijfers 

In miljoen € H1 2019
Impact IFRS 

16

H1 2019 excl. 

IFRS 16
H1 2018

% verschil 

excl. IFRS 16

Opbrengsten 238,1 238,1 221,8 7,3%

Bezoekers (‘000) 17 713 17 713 17 088 3,7%

EBITDA 69,2 12,8 56,4 51,0 10,6%

Aangepaste EBITDA (*) 70,1 12,8 57,3 51,9 10,3%

Aangepaste EBITDA-marge 29,4% 24,1% 23,4% 65 bp

Aangepaste EBITDA / bezoeker 3,96 3,23 3,04 6,4%

EBIT 36,2 1,7 34,5 33,3 8,7%

Aangepaste EBIT (*) 37,0 1,7 35,3 33,6 10,1%

Aangepaste EBIT-marge 15,6% 14,8% 15,2% 39 bp

Winst 18,8 -1,8 20,6 18,9 -0,5%

Aangepaste winst (*) 18,9 -1,8 20,6 18,7 0,9%

Winst per aandeel (in €) 0,70 -0,07 0,77 0,70 0,0%

Vrije kasstroom (*) 25,0 25,0 15,6 60,8%

(*) Voor verdere toelichting verwijzen we naar de annex en de verklarende woordenlijst

In miljoen € 30/06/2019 31/12/2018 % verschil

Totale activa 986,3 680,9 44,9%

Eigen vermogen 176,8 177,6 -0,5%

Netto financiële schuld excl. 

leaseverplichtingen (NFS) (*)
310,8 276,8 12,3%

 

 

Toelichting 

Bezoekers 

Kinepolis ontving in het eerste semester 2019 17,7 miljoen bezoekers (+3,7%), in hoofdzaak dankzij de 
overname van El Punt, de opening van nieuwe complexen alsook de verdere groei van recent geopende 
bioscopen en een sterk tweede kwartaal gedreven door het succes van onder meer ‘Avengers: 
Endgame’. Enkel Canada kende een lichte daling van het bezoekcijfer in het tweede kwartaal, door 
bijzonder succesvolle content in Noord-Amerika het jaar voordien (o.m. ‘Black Panther’). 

De top 5 van het eerste semester 2019 werd gevormd door ‘Avengers: Endgame’,  ‘Captain Marvel’, 
‘Aladdin’, ‘How to Train Your Dragon: The Hidden World’ en ‘Dumbo’. De meest succesvolle lokale 
films waren ‘Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu’ in Frankrijk en België, ‘The Queen’s Corgi’ in 
België, ‘Campeones’ in Spanje en ‘Verliefd op Cuba’ in Nederland. 

 



Kinepolis Group 
Halfjaarlijks Financieel Verslag 30 juni 2019 
Gereglementeerd bericht – 22 augustus 2019 

   

 

4 
 

Bezoekers

(miljoen)

Aantal bioscopen* 11 12 44 8 17 3 1 96

H1 2019 3,47 3,58 5,48 2,69 2,00 0,45 0,05 17,71

H1 2018 3,88 3,28              5,64 2,03 1,75 0,45 0,05 17,09

H1 2019 vs H1 2018 -10,7% 8,9% -2,8% 32,4% 14,0% 0,7% -3,8% 3,7%

Bezoekers

(miljoen)

Aantal bioscopen* 11 12 44 8 17 3 1 96

Q2 2019 1,62 1,59 2,93 1,60 0,91 0,22 0,03 8,89

Q2 2018 1,48 1,35              2,97 0,97 0,72 0,20 0,02 7,71

Q2 2019 vs Q2 2018 10,1% 17,6% -1,6% 64,6% 27,4% 9,7% 25,0% 15,4%

België Frankrijk Spanje Nederland Luxemburg Zwitserland TotaalCanada

België Frankrijk Spanje Nederland Luxemburg

* Door Kinepolis uitgebaat. Daarnaast wordt één bioscoop (in Polen) verhuurd aan derden.

  Aantal bioscopen op datum van publicatie.

Zwitserland TotaalCanada

 

 

Opbrengsten 

De totale opbrengsten bedroegen in het eerste semester van 2019 € 238,1 miljoen, een toename van 
7,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bezoekersgerelateerde omzet (uit de verkoop 
van tickets, dranken en snacks) steeg met 6,7% en nam zodoende sterker toe dan het bezoekcijfer 
(+3,7%). De inkomsten uit B2B stegen met 10,4% en Brightfish (de Belgische schermreclameregie) zag 
haar opbrengsten stijgen met maar liefst 98,6%. De inkomsten komende uit vastgoed daalden met 2,2% 
en Kinepolis Film Distribution (KFD) zag haar opbrengsten teruglopen met 39,9% door minder releases 
in het eerste semester en een bijzonder succesvolle eerste jaarhelft vorig jaar met onder meer ‘Patser’ 
en ‘De Buurtpolitie’. 
 
 

Opbrengsten per land 

€ 221,8m

België

32,5%

Frankrijk

15,6%

Canada

27,1%

Spanje

9,5%

Nederland

11,1%

Luxemburg

3,2%

Zwitserland

Polen

1,0%

H1 2018

€ 238,1m

België

29,4%

Frankrijk

16,0%

Canada

26,7%

Spanje

11,5%

Nederland

12,1%

Luxemburg
3,4%

Zwitserland

Polen
0,9%

H1 2019
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Opbrengsten per activiteit 

€ 238,1m
Box Office

55,3%
In‐theatre 

Sa les

28,3%

B2B *

10,9%

Real Estate

2,9%

Brightfish

2,0%

Fi lm 

Distribution
0,6%

H1 2019

€ 221,8m

Box Office

56,1%

In‐theatre 

Sa les

27,9%

B2B *

10,6%

Rea l Estate

3,2%

Brightfish

1,1%

Fi lm 

Dis tribution
1,0%

H1 2018
* inclusief schermreclame

 

 

De opbrengsten uit ticketverkoop (Box Office, BO) namen toe met 5,7% tot € 131,6 miljoen. De BO-
opbrengsten per bezoeker stegen met 1,9%, onder meer dankzij inflatiecompenserende maatregelen, 
alsook de verdere uitrol en het succes van premium producten zoals Cosy Seats, 4DX en Laser ULTRA, 
en dit ondanks het negatieve effect van de gewijzigde landenmix met een lager aandeel van België. 
Enkel in Spanje daalden de BO-opbrengsten per bezoeker, omwille van de toevoeging van de recent 
overgenomen El Punt-bioscopen. 

De opbrengsten uit de verkoop van dranken en snacks (In-theatre sales, ITS) stegen met 8,8% tot     
€ 67,4 miljoen. De ITS-opbrengsten per bezoeker stegen met 4,9%, dankzij meer bezoekers in de shop 
en een gestegen aantal verkochte items per bezoeker.  

De B2B-opbrengsten namen toe met 10,4% dankzij meer events, meer inkomsten uit de verkoop van 
vouchers, een stijging van de schermreclame en meer partnerdeals.  

De vastgoedinkomsten daalden met 2,2% door minder inkomsten uit handelsruimtes in eigen uitbating 
en een daling van de parkinginkomsten. 

De omzet van Brightfish steeg met 98,6% dankzij zowel een stijging van het aantal evenementen als 
van de inkomsten uit schermreclame. 

Tot slot zag Kinepolis Film Distribution (KFD) haar inkomsten teruglopen met 39,9% door minder 
releases in de eerste jaarhelft en een bijzonder sterk eerste semester vorig jaar door het succes van 
‘Patser’ en ‘De Buurtpolitie’.  

Aangepaste EBITDA 

Exclusief de impact van IFRS 16, steeg de aangepaste EBITDA met 10,3% tot € 57,3 miljoen. Na IFRS 16-
correctie met betrekking tot de verwerking van leasecontracten, bedroeg de aangepaste EBITDA € 70,1 
miljoen. De aangepaste EBITDA-marge, exclusief IFRS 16-impact, bedroeg 24,1% en de aangepaste 
EBITDA per bezoeker, eveneens exclusief IFRS 16-impact, steeg van € 3,04 naar € 3,23, en dit ondanks 
een gewijzigde landenmix met een lager aandeel van België in de resultaten op Groepsniveau.  
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Winst over het boekjaar 

De aangepaste winst in het eerste semester steeg met 0,9%, tot € 18,9 miljoen, dankzij een hogere 
aangepaste EBITDA en lagere belastingen, en dit ondanks hogere afschrijvingen en gestegen 
financieringskosten, beide door de impact van IFRS 16 en door de groei van de Groep. 
 
De totale winst bedroeg € 18,8 miljoen tegenover € 18,9 miljoen in het eerste semester van 2018, een 
daling met 0,5%.  

 
De belangrijkste éénmalige kosten en opbrengsten (aanpassingen) in het eerste semester 2018 waren 
transformatie- en expansiekosten (€ -0,9 miljoen), de impact van de wijziging in wetgeving van ven-
nootschapsbelasting (€ +0,5 miljoen) en een aantal overige items (€ +0,5 miljoen). Het positief belas-
tingeffect op deze aanpassingen bedroeg € 0,1 miljoen. 
 
De belangrijkste éénmalige kosten en opbrengsten (aanpassingen) in het eerste semester 2019 waren 
transformatie- en expansiekosten (€ -1,1 miljoen), de impact van de wijziging in wetgeving van ven-
nootschapsbelasting (€ +0,6 miljoen) en een aantal overige items (€ +0,3 miljoen). Het positief belas-
tingeffect op deze aanpassingen bedroeg € 0,2 miljoen. 

 
De netto financiële kosten stegen met € 3,5 miljoen tot € 10,0 miljoen. Deze stijging werd volledig 
veroorzaakt door de impact van IFRS 16. Door de toepassing van IFRS 16 wordt namelijk de huurkost uit 
de EBITDA gehaald en gesplitst over de afschrijvings- en intrestkost. Zonder de impact van IFRS 16 
daalden de financiële kosten met € 0,8 miljoen, door de daling van de intrestuitgaven als gevolg van de 
terugbetaling van de obligatie-uitgifte van € 59,1 miljoen begin maart. 
 
Het effectief belastingpercentage bedroeg 28,1% tegenover 29,2% in dezelfde periode het jaar 
voordien.  
 
De winst per aandeel bedroeg € 0,70. Deze bleef op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2018. 
  
Vrije kasstroom en netto financiële schuld 
 
De vrije kasstroom bedroeg € 25,0 miljoen tegenover € 15,6 miljoen in het eerste semester van 2018.  
 
De hogere vrije kasstroom was het gevolg van het gestegen operationeel resultaat, een hoger 
werkkapitaal, minder betaalde belastingen en dit ondanks de stijging van de 
onderhoudsinvesteringen. 
 
In de eerste helft van 2019 werd er voor € 30,8 miljoen geïnvesteerd in externe expansie, onder meer 
in de overname van El Punt en de bouw van nieuwe complexen in Europa en Canada. De 
onderhoudsinvesteringen namen toe met € 7,1 miljoen tot € 12,4 miljoen, onder meer door de 
omschakeling van het projectorenpark naar laserprojectie en de vervanging van alle 3D-systemen door 
RealD 3D. Tot slot werd € 12,1 miljoen geïnvesteerd in productinnovatie en de uitrol van Kinepolis-
concepten in nieuwe bioscopen, zoals de conversie naar recliner seats in Canada, de uitrol van de 
selfserviceshops in Whitby en Kanata (Canada), de opening van 4DX-zalen en de ombouw van 
overgenomen bioscopen. 

 
De netto financiële schuld, exclusief leaseverplichtingen, bedroeg € 310,8 miljoen op 30 juni 2019, een 
toename van € 34,0 miljoen tegenover 31 december 2018 (€ 276,8 miljoen), te verklaren door onder 
meer de overname van El Punt, de dividenduitkering en investeringen in de bouw van nieuwe 
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bioscopen. De ratio NFS (excl. leaseverplichtingen) ten opzichte van aangepaste EBITDA steeg van 2,33 
op 31 december 2018 naar 2,50 op 30 juni 2019. 

 
De totale bruto financiële schuld steeg met € 329,3 miljoen tot € 671,8 miljoen op 30 juni 2019 ten 
opzichte van 31 december 2018 (€ 342,5 miljoen). Dit komt voornamelijk door de impact van de 
nieuwe leasestandaard IFRS 16 (€ 328,6 miljoen). 
 
Balans 
 
De vaste activa (€ 908,5 miljoen) maakten 92,1% van het balanstotaal uit (€ 986,3 miljoen) op 30 juni 
2019. Hierin begrepen zijn de terreinen en gebouwen (inclusief de vastgoedbeleggingen) met een 
boekwaarde van € 340,5 miljoen.  
 
Op 30 juni 2019 bedroeg het eigen vermogen € 176,8 miljoen. De solvabiliteit bedroeg 17,9% tegenover 
26,1% eind 2018. Deze daling is volledig te verklaren door de sterke stijging van het balanstotaal als 
gevolg van de wijziging van de boekhoudregels door de implementatie van IFRS 16. 
 

Belangrijke gebeurtenissen sinds 1 januari 2019 

Overname Spaanse bioscoopgroep El Punt 
Na goedkeuring door de Spaanse mededingingsautoriteit, heeft Kinepolis Group op 28 februari 2019 de 
overname afgerond van de bioscoop ‘Full’ in Barcelona en ‘El Punt Ribera’ in Alzira. Beide bioscopen 
maakten deel uit van de bioscoopgroep El Punt, eigendom van de familie Sallent. 
 
De ‘Full’ megaplex in Barcelona telt 28 zalen en 2.689 zitplaatsen en ontvangt jaarlijks meer dan 1,3 
miljoen bezoekers. De bioscoop wordt gehuurd en is gevestigd in het commercieel centrum ‘Splau’ in 
Cornellá de Llobregat, gelegen naast de luchthaven op 14 km ten zuiden van Barcelona.  
De bioscoop ‘El Punt Ribera’ is gelegen in een commerciële zone in Alzira, op 44 km ten zuiden van Va-
lencia. De bioscoop, waarvan het vastgoed in eigendom is, telt 10 zalen en 2.528 zitplaatsen en ont-
vangt meer dan 300.000 bezoekers per jaar. In het tweede kwartaal werden beide bioscopen succesvol 
geïntegreerd binnen Kinepolis Group.  
 
Nieuwe lange-termijn samenwerking met RealD voor 3D-uitrusting 
Kinepolis en RealD kondigden een nieuw partnership aan voor RealD 3D-apparatuur en 3D-brillen in 
Frankrijk, België, Nederland, Zwitserland, Spanje en Luxemburg. Kinepolis zal RealD 3D-apparatuur ge-
bruiken in al haar bioscopen om haar klanten overal de beste 3D-bioscoopervaring te bieden. De over-
eenkomst is onderdeel van een grotere deal waarbij ook het Canadese Landmark Cinemas inbegrepen 
zit. RealD 3D biedt maximale diepte en helderheid voor een ultra-realistische bioscoopervaring. RealD 
3D brillen zijn ontworpen om in alle comfort een film te bekijken in 3D terwijl ze beeldschaduwen of 
beeldvervagingen reduceren. In Europa werden de meeste 3D-systemen reeds vervangen door RealD 
3D. Voor het einde van het jaar zullen in Europa alle geplande vervangingen gebeurd zijn en in Canada 
zal de uitrol naar verwachting midden volgend jaar worden afgerond. 
 
Introductie Laser ULTRA in Landmark-bioscoop te Shawnessy 
Landmark Cinemas Canada heeft in het eerste kwartaal haar bioscoop te Shawnessy, Calgary, 
gerenoveerd. Naast een conversie van de zalen naar het recliner-zetelconcept, kunnen de Canadese 
bezoekers voor het eerst ook het gekende Kinepolis-concept Laser ULTRA ervaren in één van de zalen. 
Laser ULTRA combineert Barco’s state-of-the-art laserprojectie met Dolby Atmos-geluid voor een 
unieke, immersieve filmervaring voorzien van de beste beeld- en geluidskwaliteit. Afgaand op de 
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feedback van bezoekers en de bezettingsgraad wordt het Laser ULTRA-concept uitermate positief 
onthaald. 
 
Kinepolis opent binnenkort nieuwe bioscoop in Servon 
Kinepolis zal eind september 2019 een nieuwe bioscoop openen in de commerciële zone ‘Eden’ te 
Servon (Frankrijk). Het betreft een gehuurde bioscoop met 9 zalen en 1.208 zitplaatsen. Kinepolis 
werkt momenteel aan de inrichting en afwerking van het complex. De nieuwe bioscoop maakt deel uit 
van een vrijetijdszone met onder meer een bowling, karting, fitness en tal van eetgelegenheden. 
Kinepolis verwacht er 400.000 bezoekers per jaar te kunnen ontvangen. 
 
Landmark Cinemas werkt aan een nieuwe bioscoop in Regina  
In de herfst van 2019 staat de opening gepland van een nieuwe Landmark-bioscoop te Regina, in de 
provincie Saskatchewan (Canada). De bioscoop, die 8 zalen zal tellen met in totaal 887 ‘recliner seats’, 
zal deel uitmaken van het ‘Aurora’ retailpark, een nieuw commercieel centrum voorzien van tal van 
entertainment-, horeca- en shoppingmogelijkheden. 
 
Landmark Cinemas kondigt nieuwe bioscoop aan in South East Edmonton 
Landmark Cinemas Canada en Forster Harvard Development Corp. kondigden aan dat Landmark 
Cinemas haar premium ‘recliner’ bioscoopervaring naar de ‘Grove on 17’ site brengt, in de Tamarack 
regio in het zuidoosten van Edmonton, Canada. De bouwwerken gaan binnenkort van start en de 
opening staat gepland aan het begin van de zomer 2020. Alle acht filmzalen zijn voorzien van 
Landmarks luxueuze ‘recliner’ zetelconcept in een volledige stadion-opstelling. Deze premium 
bioscoopervaring biedt bezoekers een gemotoriseerde, volledig uitklapbare zetel met voetsteun die 
garant staat voor meer persoonlijke ruimte en een ontspannen, storingvrij filmuitje. De nieuwe 
bioscoop met acht schermen zal bovendien uitgerust worden met Barco laserprojectie van Cinionic. 
Laserprojectie biedt een rijk, dynamisch kleurenpalet, superieure contrastratio’s en een scherpere 
beeldkwaliteit, voor een ongeëvenaarde kijkervaring. 
 
Start bouwwerken Landmark-bioscoop in Calgary Market Mall 
De bouw van Landmarks nieuwe premium bioscoopcomplex in de CF Market Mall in Calgary is gestart op 
dinsdag 23 april jongstleden. De opening van deze nieuwe bioscoop is gepland in december 2019. 
Gelegen in de zuidwestelijke hoek van het winkelcentrum, in de ruimte die voorheen werd ingevuld 
door Staples, zal deze nieuwe bioscoop met vijf zalen Landmarks recliner zetelconcept combineren 
met Barco laserprojectie van Cinionic. 
 
Verkoop Kamloops 
In de loop van 2018 werd het pand in het Canadese Kamloops (met 2 zalen en 792 zitplaatsen) te koop 
gesteld. De verkoop werd afgerond op 18 april 2019 voor een bedrag van $ 1,0 miljoen (CAD). 
 
Opening diverse 4DX-zalen 
In het eerste semester 2019 opende Kinepolis opnieuw verschillende 4DX-zalen, namelijk in Kinepolis 
Rocourt en Gent (België), Kinepolis Kirchberg (Luxemburg) en Kinepolis Nîmes (Frankrijk). 4DX brengt 
de bioscoopervaring naar een vierdimensionaal niveau: bezoekers kijken niet alleen naar een film, ze 
maken zelf deel uit van de actie. Bewegende stoelen en omgevingseffecten zoals wind, water, geur en 
licht, perfect gesynchroniseerd met de actie op het scherm, zorgen voor een ongekend immersieve 4D-
filmervaring die alle zintuigen prikkelt.  
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Voortgang laserstrategie 
In het kader van een overeenkomst met Barco’s cinema joint venture Cinionic, gesloten in juni 2018, 
zal Kinepolis naar schatting 300 Barco laser projectoren installeren tegen 2021. Het geschatte aantal 
projectoren betreft zowel installaties in nieuw te bouwen bioscopen als vervangingen van oudere mo-
dellen in bestaande sites. Laserprojectoren bieden een haarscherpe beeldkwaliteit en verbruiken bo-
vendien minder energie dan projectoren op basis van Xenon-lampen. Tot op heden werden reeds 175 
Kinepolis-schermen uitgerust met Barco laserprojectie, inclusief 26 Laser ULTRA-zalen.  
 
In 2019 werden nieuwe Laser ULTRA-zalen geopend in Dordrecht, Almere en Enschede (Nederland), 
Braine-l’Alleud, Kortrijk en Rocourt (België), Metz en Nancy (Frankrijk) en Shawnessy (Canada). Sinds 
mei zijn Kinepolis Braine-l’Alleud en Kinepolis Antwerpen de eerste Belgische bioscopen waarvan alle 
zalen zijn uitgerust met laserprojectoren.  
 
Kinepolis en CJ 4DPLEX sluiten internationale ScreenX deal 
Kinepolis heeft begin april 2019 een overeenkomst gesloten met CJ 4DPLEX, een toonaangevende we-
reldspeler in bioscooptechnologie, voor het openen van zes ScreenX-zalen vanaf 2019. ScreenX is de 
eerste multi-projectie bioscooptechnologie ter wereld, ontworpen om de bioscoopervaring naar een 
hoger niveau te tillen. ScreenX laat het publiek toe voorbij het kader van een traditioneel bioscoop-
scherm te kijken, daarbij gebruik makend van een eigen, exclusief systeem. ScreenX past in een ver-
dere diversificatie van Kinepolis’ aanbod, om maximaal in te spelen op de wensen van verschillende 
doelgroepen. Binnen enkele weken zullen zowel Kinepolis Madrid (Ciudad de la Imagen; Spanje) als Ki-
nepolis Jaarbeurs Utrecht (Nederland) een ScreenX-zaal openen. Nog voor het einde van het jaar zal 
ook in Antwerpen (België), Lomme en Saint-Julien-lès-Metz (Frankrijk) een ScreenX-zaal de deuren 
openen.  
 
Verdere ontwikkelingen wat betreft versoepeling gedragsvoorwaarden opgelegd aan Kinepolis 
Group 
Na de vernietiging, op grond van procedurele redenen, door het Brusselse Hof van Beroep op 21 novem-
ber 2018 van de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) van 26 april 2018, waarbij de 
gedragsvoorwaarden opgelegd aan Kinepolis Group werden versoepeld met ingang van 26 april 2020, 
heeft voormelde Autoriteit op 25 maart 2019 een nieuwe beslissing genomen. 
 
Hoewel het Brusselse Hof van Beroep de BMA had opgelegd haar beslissing te herzien op louter proce-
durele gronden, heeft deze laatste beslist de door haar eerder genomen beslissing te verstrengen, 
waarbij enkel de opening van nieuwe bioscoopcomplexen met 7 zalen of minder en met 1.125 zetels of 
minder niet langer onderworpen wordt aan haar voorafgaande toestemming. Als bijkomende voor-
waarde werd gesteld dat nieuwe complexen zich niet binnen een straal van 10 km van een bestaand of 
nieuw op te richten Kinepolis-complex mogen bevinden. De herziene voorwaarden gingen in vanaf 25 
maart 2019. Kinepolis heeft inmiddels beroep aangetekend tegen de beslissing van de BMA. 
 
Private plaatsing van obligaties 
Kinepolis Group heeft met succes een private plaatsing van obligaties afgesloten, met een looptijd van 
7,5 jaar, ten bedrage van € 225 miljoen. Gekwalificeerde beleggers of niet-professionele beleggers via 
private banking netwerken of tussenpersonen konden intekenen op de plaatsing. De plaatsing past in 
het beleid van Kinepolis om haar investeringen op lange termijn te financieren en zo de cash flows te 
‘matchen’.  
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Line-up tweede jaarhelft 2019 
 
De succesfilms van dit moment zijn onder meer ‘The Lion King’, ‘Toy Story 4’, ‘The Secret Life of Pets 
2’, ‘Spider-Man: Far From Home’, ‘Fast and Furious presents: Hobbs & Shaw’ en ‘Once Upon a Time… in 
Hollywood’. In het najaar staan onder meer volgende toppers op de affiche: ‘It Chapter Two’, ‘The 
Angry Birds Movie 2’, ‘Frozen II’, ‘Downton Abbey’, ‘Joker’, ‘Gemini Man’ en ‘Star Wars; The Rise of 
Skywalker’. Ook het lokale filmprogramma is veelbelovend met onder meer ‘F.C. De Kampioenen 4: 
Viva Boma!’ en ‘De Buurtpolitie 3’ in Vlaanderen en ‘Hors norme’ in Frankrijk. Live opera en ballet 
worden aangevuld met kunst (‘Exhibition on Screen’) en concerten. 
 
 
Financiële kalender  
 
Donderdag 14 november 2019    Business update derde kwartaal 2019 
Donderdag 20 februari 2020    Jaarresultaten 2019 
Woensdag 6 mei 2020     Algemene Vergadering 
Woensdag 6 mei 2020     Business update eerste kwartaal 2020 
 

Contact 

Kinepolis Press Office     Kinepolis Investor Relations 
+32 (0)9 241 00 16     +32 (0)9 241 00 22 
pressoffice@kinepolis.com    investor-relations@kinepolis.com  

 

Over Kinepolis 

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd 
beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt 
binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, 
eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. 

In Europa telt Kinepolis Group NV 53 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, 
Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep ‘Landmark 
Cinemas’ in december 2017, telt Kinepolis ook 44 bioscoopcomplexen in Canada. 

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 97 bioscopen in haar portefeuille (waarvan 45 in 
eigendom), goed voor 884 schermen en meer dan 175.000 zitplaatsen. Kinepolis kan rekenen op 3.800 
medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. Meer info 
op www.kinepolis.com/corporate.  

 



VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

IN '000 €

Opbrengsten 238 080 221 783

Kostprijs van verkopen -176 620 -165 421

Bruto-winst 61 460 56 362

Verkoop- en marketingkosten -11 710 -11 022

Administratiekosten -14 223 -12 687

Overige bedrijfsopbrengsten  986  732

Overige bedrijfskosten - 352 - 133

Bedrijfsresultaat 36 161 33 252

Financiële opbrengsten  337  458

Financiële kosten -10 339 -7 007

Winst voor belastingen 26 159 26 703

Winstbelastingen -7 351 -7 800

WINST OVER DE VERSLAGPERIODE 18 808 18 903

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van de vennootschap 18 796 18 903

Minderheidsbelangen  12  0

WINST OVER DE VERSLAGPERIODE 18 808 18 903

Gewone winst per aandeel (€) 0,70 0,70

Verwaterde winst per aandeel (€) 0,70 0,70

De toelichtingen op pagina 1 tot 11 maken integraal deel uit van het halfjaarlijks financieel verslag.

30/06/2019 30/06/2018

* De Groep heeft IFRS 16 voor de eerste keer toegepast op 1 januari 2019 gebruik makend van de aangepaste retroactieve methode. 

Vergelijkende cijfers zijn dan ook niet aangepast. De initiële toepassing van IFRS 16 heeft geen impact gehad op het eigen vermogen 

van de openingsbalans. 



VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

IN '000 €

Winst over de verslagperiode 18 808 18 903

Gerealiseerde resultaten 18 808 18 903

Zullen naar winst of verlies geboekt worden indien in de toekomst aan specifieke voorwaarden wordt 

voldaan:

Omrekeningsverschillen van langetermijnleningen in vreemde munten 2 185 -1 552

Omrekeningsverschillen van jaarrekeningen in vreemde munten 2 609 -1 173

Kasstroomafdekkingen - effectief deel van wijzigingen in reële waarde - 13  18

Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten - 39 - 6

Niet-gerealiseerde resultaten, na winstbelastingen 4 742 -2 713

GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN OVER DE VERSLAGPERIODE 23 550 16 190

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van de Vennootschap 23 506 16 190

Minderheidsbelangen  44  0

GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN OVER DE VERSLAGPERIODE 23 550 16 190

De toelichtingen op pagina 1 tot 11 maken integraal deel uit van het halfjaarlijks financieel verslag.

30/06/2019 30/06/2018

* De Groep heeft IFRS 16 voor de eerste keer toegepast op 1 januari 2019 gebruik makend van de aangepaste retroactieve methode. Vergelijkende cijfers zijn dan ook niet 

aangepast. De initiële toepassing van IFRS 16 heeft geen impact gehad op het eigen vermogen van de openingsbalans. 



VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS / ACTIVA

IN '000 €

Immateriële activa 10 292 9 663

Goodwill 8 115 417 94 863

Materiële vaste activa 436 679 424 339

Recht-op-gebruik activa 3 316 530  0

Vastgoedbeleggingen 17 050 17 045

Uitgestelde belastingvorderingen 1 359 1 427

Overige vorderingen 11 157 10 786

Overige financiële activa  27  27

Vaste activa 908 511 558 150

Voorraden 5 476 4 918

Handelsvorderingen en overige vorderingen 38 923 42 998

Actuele belastingvorderingen 1 583 2 416

Geldmiddelen en kasequivalenten 24 970 65 381

Activa aangehouden voor verkoop 9 6 856 6 991

Vlottende activa 77 808 122 704

TOTALE ACTIVA 986 319 680 854

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS / PASSIVA

IN '000 €

Kapitaal 18 952 18 952

Uitgiftepremie 1 154 1 154

Geconsolideerde reserves 155 839 161 461

Omrekeningsverschillen  597 -4 164

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de 

Vennootschap 176 542 177 403

Minderheidsbelangen  258  214

Totaal eigen vermogen 176 800 177 617

Overige financieringsverplichtingen 6 + 7 266 018 272 677

Leaseverplichtingen 3 306 698  0

Voorzieningen voor personeelsvoordelen  554  557

Voorzieningen 2 086 14 565

Uitgestelde belastingverplichtingen 20 143 20 518

Afgeleide financiële instrumenten  224  211

Overige schulden 7 373 10 977

Langlopende verplichtingen 603 096 319 505

Bankoverschrijdingen  6  36

Overige financieringsverplichtingen 6 + 7 70 099 69 790

Leaseverplichtingen 3 29 020  0

Handels- en overige schulden 99 743 106 328

Voorzieningen  833 2 241

Actuele belastingverplichtingen 6 722 5 337

Kortlopende verplichtingen 206 423 183 732

TOTALE PASSIVA 986 319 680 854

De toelichtingen op pagina 1 tot 11 maken integraal deel uit van het halfjaarlijks financieel verslag.

* De Groep heeft IFRS 16 voor de eerste keer toegepast op 1 januari 2019 gebruik makend van de aangepaste retroactieve methode. Vergelijkende cijfers zijn dan ook niet 

aangepast. De initiële toepassing van IFRS 16 heeft geen impact gehad op het eigen vermogen van de openingsbalans. 

Toelichting

Toelichting 30/06/2019 31/12/2018

30/06/2019 31/12/2018



VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

IN '000 €

Winst voor belastingen 26 159 26 703

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 32 473 18 443

Voorzieningen en waardeverminderingen  600 -1 851

Kapitaalsubsidies - 403 - 484

(Meer-) Minderwaarde op de realisatie van materiële vaste activa - 309 - 81

Verandering in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten en niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten  43 - 96

Verdiscontering langetermijnvorderingen en voorzieningen - 160 - 181

Op aandelen gebaseerde betalingen  356  544

Inresultaatname kosten herfinanciering  171  182

Intrestlasten en -opbrengsten 8 589 5 297

Wijziging van de voorraden - 328 -1 669

Wijziging van de handelsvorderingen en overige vorderingen  866 7 448

Wijziging van de handels- en overige schulden -4 285 -19 221

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 63 772 35 034

Betaalde winstbelastingen -6 443 -7 426

Netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 57 329 27 608

Aanschaffingen immateriële activa -1 254 - 945

Aanschaffingen materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen -27 568 -25 122

Verwerving dochterondernemingen, na aftrek verworven geldmiddelen  8 -26 024 -30 998

Ontvangsten uit verkopen vastgoedbeleggingen en immateriële en materiële vaste activa  723  831

Netto-kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten -54 123 -56 234

Betaling van leaseverplichtingen  3 -9 151  0

Ontvangen uit hoofde van leningen  6 59 990  0

Terugbetaling leningen  6 -59 395 -29 412

Betaalde intresten -6 627 -6 764

Ontvangen intresten  59  8

Betaalde intresten uit leaseverplichtingen  3 -4 202  0

Inkoop eigen aandelen  0 -20 303

Betaalde dividenden -24 723 -24 533

Netto-kasstroom - gebruikt bij / + uit financieringsactiviteiten -44 049 -81 004

 + TOENAME / - AFNAME VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN -40 843 -109 630

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 65 345 157 365

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van de periode 24 964 47 455

Omrekeningsverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten  462 - 280

 + TOENAME / - AFNAME VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN -40 843 -109 630

De toelichtingen op pagina 1 tot 11 maken integraal deel uit van het halfjaarlijks financieel verslag.

30/06/2019 30/06/2018

* De Groep heeft IFRS 16 voor de eerste keer toegepast op 1 januari 2019 gebruik makend van de aangepaste retroactieve methode. Vergelijkende cijfers zijn dan ook niet aangepast. De initiële toepassing 

van IFRS 16 heeft geen impact gehad op het eigen vermogen van de openingsbalans. 

Toelichting



2019

KAPITAAL EN 

UITGIFTE- 

PREMIES

RESERVE VOOR 

OMREKENINGS-

VERSCHILLEN

RESERVE MBT 

INDEKKING

RESERVE EIGEN 

AANDELEN

RESERVE VOOR 

OP AANDELEN 

GEBASEERDE 

BETALINGEN

OVERGEDRAGEN 

RESULTATEN

Op 31 december 2018 20 106 -4 164  54 -22 830 2 365 181 872  214 177 617

Winst over de verslagperiode 18 796  12 18 808

Gerealiseerde resultaten  0  0  0  0  0 18 796  12 18 808

Zullen naar winst of verlies geboekt worden indien in de toekomst 

aan specifieke voorwaarden wordt voldaan:

Omrekeningsverschillen 4 761  32 4 793

Kasstroomafdekkingen - effectief deel van wijzigingen in reële waarde - 13 - 13

Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten - 39 - 39

Niet-gerealiseerde resultaten, na winstbelastingen  0 4 761 - 52  0  0  0  32 4 742

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten  0 4 761 - 52  0  0 18 796  44 23 550

Dividenden aan aandeelhouders -24 723 -24 723

Op aandelen gebaseerde transacties  356  0  356

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in eigen 

vermogen
 0  0  0  0  356 -24 723  0 -24 367

Op 30 juni 2019 20 106  597  2 -22 830 2 721 175 945  258 176 800

2018

KAPITAAL EN 

UITGIFTE- 

PREMIES

RESERVE VOOR 

OMREKE-

NINGSVER-

SCHILLEN

RESERVE MBT 

INDEKKING

RESERVE EIGEN 

AANDELEN

RESERVE VOOR 

OP AANDELEN 

GEBASEERDE 

BETALINGEN

OVERGEDRAGEN 

RESULTATEN

Op 31 december 2017 20 106 -1 281  54 -2 527 1 290 158 752  0 176 394

Winst over de verslagperiode  0  0  0  0  0 18 903  0 18 903

Gerealiseerde resultaten  0  0  0  0  0 18 903  0 18 903

Zullen naar winst of verlies geboekt worden indien in de toekomst 

aan specifieke voorwaarden wordt voldaan:

Omrekeningsverschillen  0 -2 725  0  0  0  0  0 -2 725

Kasstroomafdekkingen - effectief deel van wijzigingen in reële waarde  0  0  18  0  0  0  0  18

Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten  0  0 - 6  0  0  0  0 - 6

Niet-gerealiseerde resultaten, na winstbelastingen  0 -2 725  12  0  0  0  0 -2 713

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten  0 -2 725  12  0  0 18 903  0 16 190

Kapitaalvermindering  0  0  0  0  0  0  0  0

Dividenden aan aandeelhouders  0  0  0  0  0 -24 533  0 -24 533

Inkoop / verkoop eigen aandelen  0  0  0 -20 303  0  0  0 -20 303

Op aandelen gebaseerde transacties  0  0  0  0  544  0  0  544

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in eigen 

vermogen
 0  0  0 -20 303  544 -24 533  0 -44 292

Op 30 juni 2018 20 106 -4 006  66 -22 830 1 834 153 122  0 148 292

* De Groep heeft IFRS 16 voor de eerste keer toegepast op 1 januari 2019 gebruik makend van de aangepaste retroactieve methode. Vergelijkende cijfers zijn dan ook niet aangepast. De initiële toepassing van IFRS 16 heeft geen impact gehad op het eigen vermogen van de openingsbalans. 

De toelichtingen op pagina 1 tot 11 maken integraal deel uit van het halfjaarlijks financieel verslag.

VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN 

VERMOGEN

IN '000 €

TOE TE REKENEN A/D AANDEELHOUDERS V/D VENNOOTSCHAP MINDERHEIDS-

BELANGEN

TOTAAL EIGEN 

VERMOGEN

VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN 

VERMOGEN

IN '000 €

TOE TE REKENEN A/D AANDEELHOUDERS V/D VENNOOTSCHAP MINDERHEIDS-

BELANGEN

TOTAAL EIGEN 

VERMOGEN



30 juni 2019

VERKORTE SEGMENTINFORMATIE IN '000 € BELGIË FRANKRIJK CANADA SPANJE NEDERLAND LUXEMBURG ANDERE*

 (POLEN EN 

ZWITSERLAND)

NIET-

GEALLOCEERD

TOTAAL

Segmentopbrengsten 85 753 38 215 63 390 27 461 28 720 8 100 2 241  0 253 880

Intersegment opbrengsten -15 760 - 21  0  0  0  0 - 19  0 -15 800

Opbrengsten 69 993 38 194 63 390 27 461 28 720 8 100 2 222  0 238 080

Segmentresultaat 8 145 9 437 5 338 5 509 5 060 1 984  688  0 36 161

Financiële opbrengsten  0  0  0  0  0  0  0  337  337

Financiële kosten  0  0  0  0  0  0  0 -10 339 -10 339

Winst voor belastingen  0  0  0  0  0  0  0  0 26 159

Winstbelastingen  0  0  0  0  0  0  0 -7 351 -7 351

WINST OVER DE VERSLAGPERIODE  0  0  0  0  0  0  0  0 18 808

Investeringen 7 643 6 560 7 811 1 931 3 079 1 484  314  0 28 822

30 juni 2019

VERKORTE SEGMENTINFORMATIE IN '000 € BELGIË FRANKRIJK CANADA SPANJE NEDERLAND LUXEMBURG ANDERE*

 (POLEN EN 

ZWITSERLAND)

NIET-

GEALLOCEERD

TOTAAL

Segment activa 115 024 135 732 339 894 150 736 171 916 21 002 24 076 27 939 986 319

Segment passiva 52 279 51 404 239 769 69 978 28 015 4 168  694 540 012 986 319

30 juni 2018

VERKORTE SEGMENTINFORMATIE IN '000 € BELGIË FRANKRIJK CANADA SPANJE NEDERLAND LUXEMBURG ANDERE*

 (POLEN EN 

ZWITSERLAND)

NIET-

GEALLOCEERD

TOTAAL

Segmentopbrengsten 83 883 34 681 60 214 21 234 24 695 7 160 2 184  0 234 051

Intersegment opbrengsten -12 118 - 50  0 - 79  0  0 - 21  0 -12 268

Opbrengsten 71 765 34 631 60 214 21 155 24 695 7 160 2 163  0 221 783

Segmentresultaat 10 237 8 632 4 672 4 128 3 389 1 412  782  0 33 252

Financiële opbrengsten  0  0  0  0  0  0  0  458  458

Financiële kosten  0  0  0  0  0  0  0 -7 007 -7 007

Winst voor belastingen  0  0  0  0  0  0  0 26 703

Winstbelastingen  0  0  0  0  0  0  0 -7 800 -7 800

WINST OVER DE VERSLAGPERIODE  0  0  0  0  0  0  0  0 18 903

Investeringen 4 904 6 303 6 511 1 396 6 801  137  16  0 26 067

31 december 2018

VERKORTE SEGMENTINFORMATIE IN '000 € BELGIË FRANKRIJK CANADA SPANJE NEDERLAND LUXEMBURG ANDERE*

 (POLEN EN 

ZWITSERLAND)

NIET-

GEALLOCEERD

TOTAAL

Segment activa 105 285 110 512 125 852 62 007 165 535 18 646 23 766 69 251 680 854

Segment passiva 46 711 28 837 33 423 6 437 15 941 2 811  507 546 187 680 854

* Het andere operationele segment bevat Polen en Zwitserland. Geen van deze segmenten had in 2018 en 2019 de benodigde omvang om te voldoen aan de kwantitatieve vereisten voor een te rapporteren segment.

** De Groep heeft IFRS 16 voor de eerste keer toegepast op 1 januari 2019 gebruik makend van de aangepaste retroactieve methode. Vergelijkende cijfers zijn dan ook niet aangepast. De initiële toepassing van IFRS 16 heeft geen impact gehad op het eigen vermogen van de openingsbalans. 

De toelichtingen op pagina 1 tot 11 maken integraal deel uit van het halfjaarlijks financieel verslag.



AANPASSINGEN IN '000 € 30 juni 2019 30 juni 2018

Ontslagvergoeding - 384 - 360

Vergoeding voor juridisch advies - 524 - 136

Expansiekosten - 192 - 419

Winst / verlies op buitengebruikstelling vast actief  165  26

Andere  100  0

EBITDA - 835 - 889

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 0 23

Voorzieningen -38 479

Winstbelasting 824 607

Netto-impact van aanpassingen -49 220

RECONCILIATIE AANGEPASTE WINST IN '000 € 30 juni 2019 30 juni 2018

Bedrijfsresultaat 36 161 33 252

Financieel resultaat -10 002 -6 549

Winst voor belastingen 26 159 26 703

Winstbelastingen -7 351 -7 800

Winst over het boekjaar 18 808 18 903

Netto-impact van aanpassingen  49 - 220

Aangepaste winst over het boekjaar 18 857 18 683

RECONCILIATIE AANGEPASTE WINST EXCL. IFRS 16 IN '000 € 30 juni 2019 30 juni 2018

Bedrijfsresultaat excl. IFRS 16 34 456 33 252

Financieel resultaat excl. IFRS 16 -5 806 -6 549

Winst voor belastingen excl. IFRS 16 28 650 26 703

Winstbelastingen excl. IFRS 16 -8 051 -7 800

Winst over het boekjaar excl. IFRS 16 20 599 18 903

Netto-impact van aanpassingen  49 - 220

Aangepaste winst over het boekjaar 20 648 18 683

RECONCILIATIE AANGEPASTE EBITDA VS EBITDA IN '000 € 30 juni 2019 30 juni 2018

Bedrijfsresultaat 36 161 33 252

Afschrijvingen 32 473 18 443

Voorzieningen en waardeverminderingen  600 - 686

EBITDA 69 234 51 009

Impact van aanpassingen aan EBITDA  835  889

Aangepaste EBITDA 70 069 51 898

RECONCILIATIE AANGEPASTE EBITDA VS EBITDA EXCL. IFRS 

16 IN '000 €
30 juni 2019 30 juni 2018

Bedrijfsresultaat excl. IFRS 16 34 456 33 252

Afschrijvingen excl. IFRS 16 21 373 18 443

Voorzieningen en waardeverminderingen  600 - 686

EBITDA excl. IFRS 16 56 429 51 009

Impact van aanpassingen aan EBITDA  835  889

Aangepaste EBITDA excl. IFRS 16 57 264 51 898

RECONCILIATIE NETTO FINANCIËLE SCHULD IN '000 € 30 juni 2019 31 december 2018

Financiële schuld 671 841 342 503

Geldmiddelen en kasequivalenten -24 970 -65 381

Tax shelter investeringen - 304 - 304

Netto financiële schuld 646 567 276 818

RECONCILIATIE NETTO FINANCIËLE SCHULD EXCL. 

LEASEVERPLICHTINGEN IN '000 €
30 juni 2019 31 december 2018

Financiële schuld excl. leaseverplichtingen 336 123 342 503

Geldmiddelen en kasequivalenten -24 970 -65 381

Tax shelter investeringen - 304 - 304

Netto financiële schuld excl. leaseverplichtingen 310 849 276 818



RECONCILIATIE VRIJE KASSTROOM IN '000 € 30 juni 2019 30 juni 2018

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 63 772 35 034

Betaalde winstbelastingen -6 443 -7 426

Onderhoudsinvesteringen in immateriële en materiële vaste 

activa en vastgoedbeleggingen
-12 372 -5 279

Betaalde intrestlasten -6 568 -6 756

Betaling van leaseverplichtingen -13 353  0

Vrije kasstroom 25 036 15 573

RECONCILIATIE ROCE IN '000 € (laatste 4 kwartalen) 30 juni 2019 31 december 2018

Bedrijfsresultaat 82 041 79 131

Impact van aanpassingen aan EBIT 2 250 1 764

Aangepaste EBIT 84 291 80 895

Gemiddelde vaste activa 729 080 536 334

Gemiddelde uitgestelde belastingvorderingen -1 213 -1 305

Gemiddelde activa aangehouden voor verkoop 4 728 4 830

Gemiddelde voorraden 6 008 4 834

Gemiddelde handelsvorderingen 26 877 34 118

Gemiddelde handelsschulden -69 801 -83 189

Aangewend kapitaal 695 679 495 623

ROCE 12,1% 16,3%

RECONCILIATIE ROCE EXCL. IFRS 16 IN '000 € (laatste 4 

kwartalen)
30 juni 2019 31 december 2018

Bedrijfsresultaat excl. IFRS 16 80 336 79 131

Impact van aanpassingen aan EBIT 2 250 1 764

Aangepaste EBIT excl. IFRS 16 82 586 80 895

Gemiddelde vaste activa excl. IFRS 16 570 815 536 334

Gemiddelde uitgestelde belastingvorderingen -1 213 -1 305

Gemiddelde activa aangehouden voor verkoop 4 728 4 830

Gemiddelde handelsvorderingen 6 008 4 834

Gemiddelde voorraden 26 877 34 118

Gemiddelde handelsschulden -69 801 -83 189

Aangewend kapitaal excl. IFRS 16 537 414 495 623

ROCE excl. IFRS 16 15,4% 16,3%

RECONCILIATIE CURRENT RATIO IN '000 € 30 juni 2019 31 december 2018

Vlottende activa 77 808 122 704

Schulden op ten hoogste één jaar 206 423 183 732

CURRENT RATIO 0,38 0,67

RECONCILIATIE CURRENT RATIO EXCL IFRS 16 IN '000 € 30 juni 2019 31 december 2018

Vlottende activa 77 808 122 704

Schulden op ten hoogste één jaar excl. IFRS 16 177 403 183 732

CURRENT RATIO excl. IFRS 16 0,44 0,67

RECONCILIATIE INVESTERINGEN VOLGENS 

KASSTROOMOVERZICHT IN '000 €
30 juni 2019 30 juni 2018

Aanschaffing immateriële activa 1 254  945

Aanschaffing materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 27 568 25 122

Verwerving van dochterondermingen, na aftrek verworven 

geldmiddelen
26 024 30 998

Ontvangsten uit verkopen vastgoedbeleggingen en immateriële 

en materiële vaste activa
- 723 - 831

Totale investeringen volgens het kasstroomoverzicht 54 123 56 234

RECONCILIATIE GEARING RATIO IN '000 € 30 juni 2019 31 december 2018

Netto financiële schuld 646 567 276 818

Eigen Vermogen 176 800 177 617

GEARING RATIO 3,66 1,56

RECONCILIATIE GEARING RATIO EXCL. IFRS 16 IN '000 € 30 juni 2019 31 december 2018

Netto financiële schuld excl. leaseverplichtingen 310 849 276 818

Eigen Vermogen 176 800 177 617

GEARING RATIO 1,76 1,56

De toelichtingen op pagina 1 tot 11 maken integraal deel uit van het halfjaarlijks financieel verslag.

* De Groep heeft IFRS 16 voor de eerste keer toegepast op 1 januari 2019 gebruik makend van de aangepaste retroactieve methode. Vergelijkende 

cijfers zijn dan ook niet aangepast. De initiële toepassing van IFRS 16 heeft geen impact gehad op het eigen vermogen van de openingsbalans. 
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TOELICHTINGEN BIJ DE VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE STATEN 2019 

 

1. Informatie over de Vennootschap 

 

Kinepolis Group nv (de ‘Vennootschap’) is een in België gevestigde onderneming. De verkorte 

tussentijdse geconsolideerde staten van Kinepolis Group nv voor de periode eindigend op 30 juni 2019 

omvatten de Vennootschap en haar dochterondernemingen (gezamenlijk de ‘Groep’ genoemd). 

 

De niet-geauditeerde verkorte tussentijdse geconsolideerde staten werden door de Raad van Bestuur 

goedgekeurd voor publicatie op 20 augustus 2019. 

 

2. Conformiteitsverklaring 

 

De verkorte tussentijdse geconsolideerde staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2019 

werden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standard (IFRS) IAS 34 

“Tussentijdse financiële rapportering”, zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards 

Board (IASB) en aanvaard door de Europese Unie. Ze bevatten niet alle informatie zoals vereist voor 

het financieel rapport, en dienen samen met het geconsolideerde jaarverslag van de Groep voor het 

boekjaar eindigend op 31 december 2018 gelezen te worden. 

 

De geconsolideerde jaarrekening van de Groep over het boekjaar 2018 is consulteerbaar via de website 

corporate.kinepolis.com en kan op verzoek kosteloos bij Investor Relations verkregen worden. 

 

3. Samenvatting van de voornaamste boekhoudprincipes 

 

De gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving die de Groep in deze verkorte tussentijdse 

geconsolideerde staten heeft toegepast, zijn, behoudens onderstaande, gelijk aan de door de Groep 

toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018.  

 

IFRS 16, de standaard over leaseovereenkomsten, is vanaf 1 januari 2019 van toepassing. Deze 

standaard heeft een significante invloed op de verkorte tussentijdse geconsolideerde staten voor de 

zes maanden afgesloten op 30 juni 2019. 

 

IFRS 16 Leaseovereenkomsten, gepubliceerd op 13 januari 2016, maakt een verschil tussen 

dienstverleningscontracten en leaseovereenkomsten op basis van de aanwezigheid van zeggenschap 

door de klant over het gehuurde actief en introduceert hierbij een nieuwe boekhoudkundige verwerking 

waarbij alle leaseovereenkomsten op de balans van de lessee zullen komen. Bij aanvang van de 

leaseperiode neemt de lessee een recht-op-gebruik actief en een leaseverplichting op. De nieuwe 

standaard voorziet optionele vrijstellingen in het geval van leaseovereenkomsten met een leaseperiode 

van 12 maanden of minder en voor leaseovereenkomsten waarvoor het onderliggend actief een 

beperkte waarde heeft. De standaard behoudt ongeveer alle bepalingen uit IAS 17 – 

leaseovereenkomsten met betrekking tot de verwerking van leaseovereenkomsten door de lessor. Dit 

wil zeggen dat lessors de leaseovereenkomsten moeten classificeren als operationele of financiële 

leaseovereenkomsten op basis van hun aard. Voor de lessors zijn er slechts beperkte wijzigingen ten 

opzichte van de voorgaande boekhoudkundige verwerking onder IAS 17 – leaseovereenkomsten.  

 

De standaard vervangt IAS 17 – leaseovereenkomst, IFRIC 4 – Vaststelling of een overeenkomst een 

leaseovereenkomst bevat, SIC 15 – Operationele leases – incentives en SIC 27 – Evaluatie van de 

economische realiteit van transacties in de juridische vorm van een leaseovereenkomst. De standaard 

is van toepassing voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2019. Deze standaard werd bekrachtigd 

door de EU. 

 

 

http://corporate.kinepolis.com/
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Als leasenemer kan de Groep bij het toepassen van de standaard kiezen tussen een volledige 

retroactieve benadering of een aangepaste retroactieve benadering met optionele praktische 

middelen. De keuze moet consistent toegepast worden op al haar leaseovereenkomsten. De Groep past 

IFRS 16 toe vanaf 1 januari 2019, en heeft gekozen om de aangepaste retroactieve benadering met 

optionele praktische middelen toe te passen op transitiedatum. 

 

De vereiste van de nieuwe standaard om zowel een gebruiksrecht als een huurschuld te erkennen, heeft 

een significante invloed op de tussentijdse geconsolideerde staten van de Groep. De belangrijkste 

impact is dat de Groep een nieuwe categorie onder het activa en schulden heeft gecreëerd voor de 

operationele huurcontracten van voornamelijk haar terreinen, gebouwen en wagenpark. De activa 

worden opgenomen op de aparte lijn “recht-op-gebruik activa” en de schulden op de aparte lijn 

“leaseverplichtingen” in de  balans. Voor leases die onder IAS 17 als financiële lease werden 

aangemerkt en erkend, werden de boekwaarde van het betreffende actief en de betreffende financiële 

verplichting behouden, maar worden deze vanaf 1 januari 2019 respectievelijk gepresenteerd onder de 

recht-op-gebruik activa en leaseverplichtingen. De huurperiode overwogen in de berekening van de 

huurschuld op transitiedatum wordt bepaald op basis van de onderliggende huurcontracten, met 

inachtname van verlengingen die met redelijke zekerheid konden worden ingeschat. 

 

Daarnaast heeft de nieuwe standaard de aard van de kost gelinkt aan deze leaseovereenkomsten 

gewijzigd vermits IFRS 16 de erkenning van een operationele leasekost vervangt door een 

afschrijvingskost gelinkt aan de nieuwe recht-op-gebruik activa en een intrestkost gelinkt aan de 

leaseverplichting. De Groep heeft beslist om, op transitiedatum en op toekomstige afsluitperiodes, 

gebruik te maken van de volgende vrijstellingen:  

- leaseovereenkomsten met een leaseperiode van 12 maanden of minder;  

- leaseovereenkomsten waarvoor het onderliggend actief een beperkte waarde heeft. 

 

Bij het bepalen van de huurschuld heeft de Groep de huurbetalingen verdisconteerd aan een 

verdisconteringsvoet van 2,64%. Deze verdisconteringsvoet zal toegepast worden voor alle leases en is 

bepaald op basis van de gemiddelde rentevoet die de Groep bekomt voor externe financiering.   

 

Impact openingsbalans per 1 januari 2019 

 

De Groep heeft gekozen om de aangepaste retroactieve benadering met optionele praktische middelen 

toe te passen op transitiedatum wat inhoudt dat de recht-op-gebruik activa gelijk zullen zijn aan de 

leaseverplichtingen op transitiedatum.  

 

Door reeds openstaande balansposten per 31 december 2018 met betrekking tot 2019 (bijvoorbeeld 

voorafbetalingen) en door gebruik te maken van de praktische oplossing om bij de overgang naar IFRS 

16 de analyse van verlieslatende contracten in het kader van IAS 37 toe te passen zullen de recht-op-

gebruik activa lager zijn dan de leaseverplichtingen.  

 

Meer bepaald heeft de Groep door het toepassen van IFRS 16 een leasingverplichting van € 311,1 

miljoen en een recht-op-gebruik activa voor een bedrag van € 294,5 miljoen op 1 januari 2019 

opgenomen. Het recht-op-gebruik bedrag is tot stand gekomen na volgende herclassificaties:   

- Vooruitbetaalde leasebetalingen, voorheen opgenomen in Overige vorderingen, verhoogden de 

recht-op-gebruik activa met € 1,9 miljoen; 

- Voorzieningen voor verlieslatende contracten voorheen opgenomen in Voorzieningen, verlaagden 

de recht-op-gebruik’ activa met € 14,2 miljoen; 

- Over te dragen huurcompenserende vergoedingen, voorheen opgenomen in Overige schulden, 

verlaagden de recht-op-gebruik activa met € 3,6 miljoen. 

- Financiële lease, voorheen opgenomen in Materiële vaste activa, verhoogden de recht-op-gebruik 

activa met € 6,8 miljoen.  
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De leaseverplichtingen werden verhoogd door herclassificatie van de financiële leaseschuld met € 7,4 

miljoen die voorheen opgenomen werd bij Andere financieringsverplichtingen. 

 

Openingsbalans per 01/01/2019 IN '000 € 

Bruto recht-op-gebruik activa 303.720 

Herclassificaties:  

+ Financiële lease 6.752 

+ Vooruitbetaalde leasebetalingen 1.941 

- Voorzieningen voor verlieslatende contracten -14.236 

- Over te dragen huurcompenserende vergoedingen -3.635 

Netto recht-op-gebruik activa 294.541 

  

Bruto leaseverplichtingen 303.720 

Herclassificaties:  

+ Financiële leaseschuld 7.389 

Netto leaseverplichtingen 311.109 

 

Bovenstaande bedragen zijn de openingssaldi per 1 januari 2019. 

 

Impact per 30 juni 2019 

 

Per 30 juni 2019 heeft de Groep door het toepassen van IFRS 16 een leaseverplichting van € 335,7 

miljoen en een recht-op-gebruik activa van € 316,5 miljoen. 

 

 

IN '000 € Totaal 

Openingsbalans per 01/01/2019 303.720 

Overdracht van leaseverplichtingen (financiële lease) 7.389 

NETTO-BOEKWAARDE 01/01/2019 311.109 

Nieuwe leningen 5.716 

Intrest 4.202 

Terugbetaling -13.626 

Herwaardering -87 

Overdracht naar andere categorieën -8 

Verwervingen via bedrijfscombinaties 18.072 

Effect van wisselkoersbewegingen 10.340 

NETTO-BOEKWAARDE 30/06/2019 335.718 

IN '000 € Terreinen Gebouwen Auto's 
In-theatre 

sales 
Totaal 

Aanschaffingswaarde 2.096 282.251 2.610 833 287.790 

Overdracht van materiële vaste activa 
(financiële lease) 

0 6.752 0 0 6.752 

NETTO-BOEKWAARDE 01/01/2019 2.096 289.002 2.610 833 294.541 

Aankopen 0 4.739 977 0 5.716 

Verkopen en buitengebruikstellingen 0 0 -26 0 -26 

Verwervingen via bedrijfscombinaties 0 18.072 0 0 18.072 

Herwaardering 0 -101 3 20 -78 

Afschrijvingen -101 -10.676 -566 -108 -11.452 

Effect van wisselkoersbewegingen 0 9.719 0 39 9.757 

NETTO-BOEKWAARDE 30/06/2019 1.996 310.754 2.997 784 316.530 
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Daarnaast is er per 30 juni 2019 voor de Groep een stijging van de EBITDA voor een bedrag van € 12,8 

miljoen en een toename van de afschrijvingen en intrestkosten voor respectievelijk € 11,1 miljoen en 

€ 4,2 miljoen. Bijgevolg is er een negatieve impact op het nettoresultaat van € 2,5 miljoen. Dit is 

telkens vóór belastingeffecten. De impact op de belastingen bedraagt € 0,7 miljoen.  

 

De toepassing van IFRS 16 heeft geen significante impact bij huurcontracten waar de Groep optreedt 

als de leasinggever. 

  

De toepassing van IFRS 16 heeft voor de Groep geen impact op haar capaciteit om te voldoen aan  

haar financiële convenanten. 

 

4. Segmentinformatie 

 

Zie afzonderlijke tabel 

 

5. Opbrengsten 

 

In onderstaande tabel ziet u een opsplitsing van de opbrengsten per activiteit, product of dienst die 

de Groep aanbiedt: 

 

IN '000 € 30/06/2019 30/06/2018 

Box office 131.571 124.517 

In-theatre sales 67.412 61.974 

Business-to-business 26.005 23.561 

Brightfish 4.813 2.423 

Filmdistributie 1.351 2.249 

Technische afdeling 27 6 

TOTAAL IFRS 15 231.179 214.730 

Vastgoed 6.901 7.053 

TOTAAL 238.080 221.783 

 

6. Financieringsverplichting – toekomstige kasstromen 

 

De volgende tabel geeft de contractuele looptijden van de niet-verdisconteerde 

financieringsverplichting op 30 juni 2019, inclusief geschatte rentebetalingen: 

 

IN '000 € 
30/06/2019 

< 1 JAAR 1-5 JAAR > 5 JAAR TOTAAL 

Private plaatsing obligaties 6.069 82.359 171.106 259.533 

Obligatielening 635 17.783  18.418 

Handelsschulden 77.653   77.653 

Leningen bij kredietinstellingen 70.398 31.118  101.516 

Leaseverplichtingen 29.448 108.825 297.554 435.827 

Bankoverschrijdingen 6   6 

Niet afgeleide financiële passiva 184.209 240.085 468.660 892.953 

     

Renteswaps  224  224 

Afgeleide financiële passiva   224   224 

TOTAAL 184.209 240.309 468.660 893.177 
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De volgende tabel geeft de contractuele looptijden van de niet-verdisconteerde 

financieringsverplichting op 31 december 2018, inclusief geschatte rentebetalingen: 

 

N '000 € 
31/12/2018 

< 1 JAAR 1-5 JAAR > 5 JAAR TOTAAL 

Private plaatsing obligaties 6.069 84.016 172.191 262.276 

Obligatielening 62.565 18.418  80.984 

Handelsschulden 83.461   83.461 

Leningen bij kredietinstellingen 10.600 31.106  41.706 

Leaseschulden 821 2.962 5.483 9.266 

Bankoverschrijdingen 36   36 

Niet afgeleide financiële passiva 163.552 136.502 177.674 477.729 

     

Renteswaps  211  211 

Afgeleide financiële passiva   211   211 

TOTAAL 163.552 136.713 177.674 477.940 

 

De publieke obligatielening voor € 59,1 miljoen met een vaste rentevoet van 4,75% die afgesloten werd 

voor een termijn van 7 jaar werd terugbetaald op 6 maart 2019. Per 30 juni 2019 was er een 

openstaande trekking voor € 60,0 miljoen op een bestaande kredietfaciliteit van de Groep met een 

variabele rentevoet van 0,80%. Deze werd terugbetaald met de fondsen die verworven werden met de 

private plaatsing van 5 juli 2019 (zie toelichting 12). Per 22 augustus 2019 hebben we geen openstaande 

trekkingen op deze kredietfaciliteit.  

 

7. Reële waarde 

 

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan 

worden afgewikkeld in een regelmatige transactie, tussen ter zake goed geïnformeerde en tot een 

transactie bereid zijnde partijen volgens het arm’s length principe.  

 

De volgende tabel geeft de zuivere reële waarde en de boekwaarde weer van de belangrijkste 

intrestdragende financiële schulden (gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs).  

 

IN '000 € 

30/06/2019 31/12/2018 

BOEK-
WAARDE 

REËLE 
WAARDE 

BOEK-
WAARDE 

REËLE 
WAARDE 

Private plaatsing obligaties - vaste rentevoet 221.000 227.362 221.000 224.008 

Publieke obligatielening - vaste rentevoet 15.878 17.157 75.000 78.943 

Rentedragende leningen - variabele rentevoet 100.454 100.454 40.454 40.454 

Leaseschulden - vaste rentevoet*   7.390 7.648 

Bankoverschrijdingen 6 6 36 36 

Transactiekosten herfinanciering -1.215 -1.215 -1.376 -1.376 

TOTAAL 336.123 343.764 342.504 349.713 

* Conform IFRS 7 wordt de reële waarde van de leaseverplichtingen niet meer vermeld. 
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De reële waarde van de publieke obligatielening met vaste rentevoet (Niveau 2) werd bepaald door het 

verdisconteren van toekomstige kasstromen op basis van een rentevoet van 1,89% (2018: 2,19%) met 

een vervaldag in 2023.  

 

De reële waarde van de private plaatsing obligatielening met vaste rentevoet (Niveau 2) werd bepaald 

door het verdisconteren van toekomstige kasstromen op basis van een rentevoet van 1,61% (2018:1,77%) 

voor de obligatielening met een termijn van 7 jaar en 2,58% (2018: 2,48%) voor het deel van de 

obligatielening met een termijn van 10 jaar. De reële waarde van de private plaatsing obligatielening 

met vaste rentevoet (Niveau 2) werd bepaald door het verdisconteren van toekomstige kasstromen op 

basis van een rentevoet van 1,89% (2018: 2,50%) voor de obligatielening met een termijn van 8 jaar en 

2,63% (2018: 2,96%) voor het deel van de obligatielening met een termijn van 10 jaar. 

 

Voor de andere niet-afgeleide financiële activa (leningen en vorderingen) en passiva (gewaardeerd aan 

geamortiseerde kostprijs) is de reële waarde gelijk aan de boekwaarde. De reële waarde van financiële 

producten gerelateerd aan intrestvoeten wordt bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen te 

verdisconteren rekening houdend met de actuele marktrentevoeten en de rentecurve over de 

resterende looptijd van het instrument. 

 

De reële waarde van de voorwaardelijke vergoedingen bedraagt € 1,7 miljoen op 30 juni 2019 (2018: 

€ 1,7 miljoen). Het bedrag heeft betrekking op de overname van NH bioscopen. Kinepolis Group 

bereikte in december 2017 een akkoord wat betreft de overname van de NH Bioscopen in Schagen en 

Hoofddorp (NL), met overdracht van controle per 1 januari 2018. De transactie had een 

ondernemingswaarde van € 27,5 miljoen waarvan € 1,7 miljoen voorwaardelijk. De voorwaardelijke 

vergoeding heeft betrekking op het al dan niet bekomen van de bouwvergunning voor het project 

Haarlem. De niet-waarneembare significante input is het bekomen van de bouwvergunning. De 

voorwaardelijke vergoeding van € 1,7 miljoen betreffende de overname van NH Bioscopen is reeds 

betaald en is dus niet meer opgenomen in de balans maar is wel onderhevig aan de voorwaarde tot het 

verkrijgen van de bouwvergunning. 

 

8. Bedrijfscombinaties – overnames in 2019 
 

Overname ‘El Punt’ 
 

In december 2018 heeft Kinepolis Group een akkoord bereikt wat betreft de overname van twee Spaanse 

bioscopen, namelijk de bioscoop ‘Full’ in Barcelona en ‘El Punt Ribera’ in Alzira. Na goedkeuring door 

de Spaanse mededingingsautoriteit, heeft Kinepolis Group op 28 februari 2019 de overname afgerond. 

De overdracht van controle vond plaats op 1 maart 2019. Beide bioscopen maken deel uit van de 

bioscoopgroep El Punt, voorheen eigendom van de familie Sallent. De bioscoop ‘El Punt Vallès’, eveneens 

gelegen in Barcelona, maakt geen deel uit van de transactie. Alle aandelen werden aangekocht.  

 

De ‘Full’ megaplex in Barcelona telt 28 zalen en 2.689 zitplaatsen en ontvangt jaarlijks meer dan 1,3 

miljoen bezoekers. De bioscoop wordt gehuurd en is gevestigd in het commercieel centrum ‘Splau’ in 

Cornellá de Llobregat, gelegen naast de luchthaven op 14 km ten zuiden van Barcelona. De ‘Full’ bioscoop 

is het paradepaardje van de El Punt groep: alle zalen zijn uitgerust met 4K projectoren en 19 zalen 

werden voorzien van Dolby Atmos geluid. De bioscoop ‘El Punt Ribera’ is gelegen in een commerciële 

zone in Alzira, op 44 km ten zuiden van Valencia. De bioscoop, waarvan het vastgoed in eigendom is, 

telt 10 zalen - allen uitgerust met Dolby 7.1 geluid - en 2.528 zitplaatsen en ontvangt meer dan 300.000 

bezoekers per jaar. 

 

De reële waarde van de verworven activa en passiva is voorlopig bepaald om de goodwill die voortvloeit 

uit deze overname te berekenen. Binnen een periode van twaalf maanden na de datum van overname, 

zal de definitieve waarde van de verworven activa en passiva bepaald worden en zullen de nodige 

additionele aanpassingen aan de reële waarde gebeuren, indien nodig. 

De transactie heeft een ondernemingswaarde van € 25,8 miljoen. De opname van de bioscoopgroep El 
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Punt in de consolidatiekring van de Groep vanaf 1 maart 2019, de datum waarop de controle verworven 

werd, resulteerde in een goodwill van € 19,2 miljoen. Deze goodwill vindt zijn oorsprong in het versterken 

van Kinepolis’ positie op de Spaanse markt, synergievoordelen en het kunnen aanbieden van de Kinepolis- 

filmbeleving aan nog meer bezoekers. 

 

Per 30 juni 2019 droeg de bioscoopgroep El Punt € 4,5 miljoen opbrengsten, € 1,2 miljoen EBITDA en  

€ 0,3 miljoen resultaat bij aan de geconsolideerde resultaten van de Groep. Indien de overdracht van 

controle plaatsgevonden had op 1 januari 2019, had El Punt € 6,4 miljoen opbrengsten, € 1,7 miljoen 

EBITDA en € 0,5 miljoen resultaat bijgedragen. De transactiekosten verbonden aan deze overname 

bedroegen € 0,1 miljoen per 30 juni 2019 en werden in resultaat genomen als deel van de administratieve 

kosten.  

 

in '000 € 2019 

Materiële vaste en immateriële activa 8.130 

Andere vorderingen op lange termijn 176 

Recht-op-gebruik activa 18.072 

Voorraden 152 

Handelsvorderingen en overige vorderingen op korte termijn 255 

Actuele belastingvorderingen 22 

Geldmiddelen en kasequivalenten 414 

Leaseverplichtingen -18.072 

Bankoverschrijdingen -591 

Uitgestelde belastingverplichtingen -613 

Handels- en overig schulden op korte termijn -1.110 

Actuele belastingverplichtingen -145 

TOTAAL            6.690  

 

De materiële vaste en immateriële activa van El Punt bedragen € 8,1 miljoen en zijn opgenomen aan 

reële waarde. € 4,9 miljoen betreft land en gebouw gerelateerd aan het bioscoopcomplex van El Punt in 

Alzira. Het resterende deel van € 3,2 miljoen wordt toegewezen aan inrichting, zetels, schermen en 

projectoren. De bioscoop ‘Full’ in Barcelona wordt gehuurd. In het kader van IFRS 16 wordt hiervoor op 

de balans een recht-op-gebruik actief en een leaseverplichting van € 18,1 miljoen geboekt. De handels- 

en overige schulden op korte termijn bevatten voor € 0,8 miljoen handelsschulden, voor € 0,2 miljoen 

vergoedingen, schulden voor sociale zekerheid en andere taxen en voor € 0,2 miljoen schuld aan de 

vorige aandeelhouders. De uitgestelde belastingverplichting werd erkend op de herwaardering aan reële 

waarde van het gebouw in Alzira. De herwaardering van het gebouw is gebaseerd op een 

waarderingsrapport uitgevoerd door een externe partij. De andere elementen van de netto 

identificeerbare activa en passiva werden niet aangepast aangezien deze reeds aan reële waarde 

opgenomen zijn.  

 

in '000 €     2019 

    

NETTO IDENTIFICEERBARE ACTIVA EN PASSIVA     6.690 

Geldmiddelen   26.003 

Terugbetaling schuld aan de vorige aandeelhouders   -156 

VERGOEDING [1]     25.847 

GOODWILL    19.157 

Netto verworven geldmiddelen [2]     -177 

VERWERVING DOCHTERONDERNEMING, NA AFTREK VAN VERWORVEN GELDMIDDELEN, IN 

HET KASSTROOMOVERZICHT (1) - (2) 
26.024 

De geldmiddelen werden in bovenstaande tabel aangepast met een terugbetaling van een schuld betaald 
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door de vorige aandeelhouders en voor naam en rekening van ‘Full’. Deze schuld maakt geen deel uit 

van de overname. Kinepolis zal altijd een overname doen zonder externe schulden. De gegenereerde 

goodwill is fiscaal aftrekbaar.  

 

9. Activa aangehouden voor verkoop 

 

De activa aangehouden voor verkoop bedragen € 6,9 miljoen. Deze omvatten de kantoren in het  

complex te ’s-Hertogenbosch in Nederland (€ 4,2 miljoen) en Fort McMurray (€ 2,3 miljoen) en Weyburn 

(€ 0,4 miljoen) in Canada. Per 31 december 2018 werd het pand in Kamloops (CA) opgenomen bij de 

activa aangehouden voor verkoop voor € 0,3 miljoen. In april 2019 werd het pand verkocht voor een 

waarde  van $ 1 miljoen (CAD).  

 

10. Risico’s en onzekerheden 

 

Er  zijn  geen  wezenlijke wijzigingen betreffende de  risico’s  en  onzekerheden voor  de  Groep  zoals 

uiteengezet in het 2018 Verslag van de Raad van Bestuur. Deze informatie over risico’s en onzekerheden 

werd opgenomen in het jaarverslag 2018 (Hoofdstuk 04 – Verslag van de Raad van Bestuur). 

 

11. Transacties met verbonden partijen 

 

Er zijn geen bijkomende transacties met verbonden partijen naast deze vermeld in het jaarverslag 2018 

(Hoofdstuk 06 – Financieel Rapport – Toelichting 29). 

 

12. Belangrijke gebeurtenissen na 30 juni 2019 

 

Kinepolis Group heeft met succes een private plaatsing van obligaties afgesloten, met een looptijd van 

7,5 jaar, ten bedrage van € 225 miljoen, met een vaste rentevoet van 2,75%. Gekwalificeerde beleggers 

of niet-professionele beleggers via private banking netwerken of tussenpersonen konden intekenen op 

de plaatsing. Naast de private plaatsing hebben er zich per 22 augustus 2019 geen belangrijke 

gebeurtenissen voorgedaan na 30 juni 2019.  

 

13. Overige toelichtingen 

 

Voor bijkomende informatie wordt verwezen naar het eerste deel van het persbericht. 
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VERKLARING OVER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET MANAGEMENT 

 

Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis Group, en Nicolas De Clercq, CFO van Kinepolis Group, verklaren dat, 

voor zover hen bekend, de verkorte tussentijdse geconsolideerde staten, die zijn opgesteld in 

overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (“IFRS”), een getrouw beeld geven 

van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Kinepolis Group. Het tussentijds 

financiële verslag geeft een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de Vennootschap 

en van de positie van de Groep. 
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Verklarende woordenlijst 

 

Onderstaande woordenlijst bevat tevens Alternative Performance Measures (APM's) die als doel hebben de 

transparantie van de financiële informatie te bevorderen. 

 

• Brutowinst 

Opbrengsten – kostprijs van verkopen 

 

• Bedrijfsresultaat (EBIT) 

Brutowinst – verkoop- en marketingkosten – administratiekosten + overige bedrijfsopbrengsten – overige 

bedrijfskosten 

 

• Aangepast bedrijfsresultaat 

Bedrijfsresultaat na eliminatie van aanpassingen; wordt gebruikt om het bedrijfsresultaat weer te geven 

uit de normale bedrijfsactiviteiten 

 

• EBITDA 

Bedrijfsresultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen + beweging in provisies 

 

• Aangepaste EBITDA 

EBITDA na eliminatie van aanpassingen; wordt gebruikt om de EBITDA weer te geven uit de normale 

bedrijfsactiviteiten 

 

• Aanpassingen 

Tot deze categorie behoren hoofdzakelijk resultaten uit buitengebruikstelling van vaste activa, 

bijzondere waardeverminderingen op activa, voorzieningen en kosten met betrekking tot 

herstructureringen en overnames en overige bijzondere baten en lasten 

 

• Financieel resultaat 

Financiële opbrengsten - financiële kosten 

 

• Effectief belastingpercentage 

Winstbelastingen / winst voor belastingen 

 

• Aangepaste winst 

Winst over het boekjaar na eliminatie van aanpassingen; wordt gebruikt om de winst weer te geven uit 

de normale bedrijfsactiviteiten 

 

• Winst over het boekjaar, aandeel van de Groep 

Winst over het boekjaar toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap 

 

• Winst per aandeel 

Winst over het boekjaar, aandeel van de Groep / 

(gemiddeld aantal uitstaande aandelen – gemiddeld aantal eigen aandelen) 

 

• Verwaterde winst per aandeel 

Winst over het boekjaar, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal uitstaande aandelen – gemiddeld 

aantal eigen aandelen + aantal mogelijke nieuwe aandelen die moeten uitgegeven worden in het kader 

van bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen) 

 

• Dividend 

De betaling van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders 
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• Investeringen 

Gekapitaliseerde investeringen in immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 

 

• Bruto Financiële Schuld 

Financieringsverplichtingen op lange en korte termijn 

 

• Netto Financiële Schuld 

Financiële schuld na aftrek van geldmiddelen en kasequivalenten en geldbeleggingen en tax shelter 

investeringen 

 

• Netto Financiële Schuld excl. leaseverplichtingen 

Financiële schuld exclusief leaseverplichtingen na aftrek van geldmiddelen en kasequivalenten en 

geldbeleggingen en tax shelter investeringen 

 

• ROCE (Rendement op aangewend kapitaal) 

Aangepaste EBIT / (gemiddelde vaste activa – gemiddelde uitgestelde belastingvorderingen + gemiddelde 

activa aangehouden voor verkoop + gemiddelde handelsvorderingen + gemiddelde voorraden – 

gemiddelde handelsschulden) 

 

• Current ratio 

Vlottende activa / schulden op ten hoogste één jaar 

 

• Vrije kasstroom 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten – onderhoudsinvesteringen in immateriële en materiële vaste activa 

en Vastgoedbeleggingen – betaalde intrestlasten 

 

• Exclusief IFRS 16 

De cijfers in huidige periode, met toepassing van de nieuwe leasestandaard IFRS 16, werden herrekend 

volgens de voormalige leasestandaard IAS 17 om de vergelijkbaarheid tussen de cijfers van beide 

rapporteringsperiodes transparanter te maken. 
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