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Kinepolis behaalt € 109,7 miljoen opbrengsten en € 14,3 miljoen winst bij een 
dalend bezoekcijfer 
 
Het voorbije semester in een oogopslag 1 2 

In het eerste semester onthaalde Kinepolis Group 8,4 miljoen bezoekers, een daling met 11,1%, 
onder invloed van het strenge winterweer, een zwak (lokaal) filmaanbod, en de economische 
crisis in combinatie met de BTW-verhoging in Spanje.  

 Per bezoeker namen de opbrengsten uit ticketverkoop en in-theatre sales verder toe.  
 De courante3 EBITDA4 per bezoeker steeg dankzij de hogere opbrengsten per bezoeker en 

de verbetering van de operationele efficiëntie, waardoor de totale courante EBITDA met 
slechts 4,5% daalde en de courante winst met slechts € 1,1 miljoen. 

 De totale opbrengsten uit schermreclame (Brightfish) namen verder toe.  
 De business-to-business en real estate inkomsten bleven in lijn met de verwachtingen. 
 In Polen verkocht Kinepolis een deel van een braakliggend terrein voor € 2,0 miljoen en 

realiseerde daarbij een meerwaarde van € 0,9 miljoen.  
 De winst per aandeel steeg met 5,3% tot € 2,59 per aandeel, mede door de verdere 

uitvoering van het inkoopprogramma eigen aandelen. 
 De vrije kasstroom5 daalde van €15,6 miljoen naar € 7,6 miljoen mede door de uitbetaling 

van de intrest op de obligatielening en een aantal eenmalige en timingeffecten. 
 De netto financiële schuld steeg van € 90,2 miljoen op 31 december 2012 naar € 107,5 

miljoen op 30 juni 2013 als gevolg van de inkoop van eigen aandelen voor € 11,8 miljoen 
en de dividenduitkering van € 13,1 miljoen. 

 
Ondanks de daling van het aantal bezoekers met 11,1% of 1,0 miljoen, bleef de daling van de 
opbrengsten beperkt tot 6,5%, en dit dankzij de verdere stijging van de opbrengsten per bezoeker 
en de gunstige evolutie van schermreclame. Deze evolutie gecombineerd met de verdere 
verbetering van de operationele efficiëntie leidde tot een daling van de courante EBITDA met 
slechts 4,5% tot € 30,7 miljoen, tegenover een stijging van de courante EBITDA-marge tot 27,9% en 
een verdere stijging van de courante EBITDA per bezoeker met 7,3%.  
 
De daling van de courante winst met slechts € 1,1 miljoen gecombineerd met de verdere uitvoering 
van het inkoopprogramma eigen aandelen, resulteerde in een verdere waardecreatie voor de 
aandeelhouders. De winst per aandeel steeg met 5,3% tot € 2,59. 
 
Kerncijfers 
 
In miljoen € H1 2013  H1 2012 % verschil 
    
Bezoekers (‘000) 8.369 9.414 (11,1)% 
Opbrengsten 109,7 117,3 (6,5)% 
    
EBITDA4 30,9 31,7 (2,4)% 
Courante3 EBITDA4 (REBITDA6) 30,7 32,1 (4,5)% 
REBITDA-marge 27,9% 27,4%  
    
EBIT 21,6 22,1 (2,5)% 
Courante3 EBIT (REBIT) 21,0 22,2 (5,5)% 
REBIT-marge 19,1% 18,9%  
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Winst 14,3 14,9 (4,1)% 
Courante3 winst 13,9 15,0 (7,6)% 
Winst per aandeel (in €) 2,59 2,46 5,3% 
    
Vrije kasstroom5 7,6 15,6 (51,1)% 
 
In miljoen € 30 jun 

 2013 
31 dec 
 2012 

% verschil 

    
Totale activa 307,6 327,6 (6,1)% 
Eigen vermogen 97,3 108,7 (10,5)% 
Netto financiële schuld (NFS) 107,5 90,2 19,2% 
 
 
Commentaar 
  
CEO Eddy Duquenne over het voorbije semester: “Het afgelopen halfjaar kenmerkte zich door een 
zwak (lokaal) filmaanbod. Het strenge winterweer in België en Frankrijk en de economische crisis en 
de BTW-verhoging in Spanje droegen evenmin bij tot de bezoekcijfers. Desondanks zijn we erin 
geslaagd om via de consequente uitvoering van onze drie strategische pijlers - marketing, cinema-
operaties en real estate - in combinatie met de verderzetting van het inkoopprogramma eigen 
aandelen, de winst per aandeel verder te laten stijgen.” 
 
 
Toelichting 
 
Opbrengsten 
 

De opbrengsten bedroegen € 109,7 miljoen, een daling met 6,5% in vergelijking met 2012. De 
opbrengsten daalden minder dan het bezoekcijfer (-11,1%), dankzij de hogere consumptie per 
bezoeker (+7,4%), de hogere opbrengsten uit schermreclame (+15,7%) en de hogere opbrengsten 
van reclameregie Brightfish (+7,6%).  
 
Kinepolis zag de totale opbrengsten uit ticketverkoop (box office; -9,2%) en uit voeding, drank en 
retail (in-theatre sales; -4,5%) afnemen, maar per bezoeker namen zowel de box office als in-
theatre sales toe. 
 
De opbrengsten kunnen als volgt opgesplitst worden: 

 
Opbrengsten per land 
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Het aandeel van België nam toe in 2013 door de evolutie van haar bezoekcijfers in vergelijking 
met Frankrijk en Spanje en de stijging van haar schermreclame-activiteiten.  

 
Opbrengsten per activiteit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De box office-opbrengsten bedroegen € 60,2 miljoen, een daling met 9,2% in vergelijking met 
2012. Deze opbrengsten vallen minder sterk terug dan het bezoekcijfer, dankzij onder meer het 
toegenomen aandeel van België, een hoger aandeel van alternatieve content en inflatie-
compenserende prijsaanpassingen.  
 
Kinepolis onthaalde 8,4 miljoen bezoekers in de eerst helft van 2013, een daling met 11,1% 
tegenover 2012.  
 
Het hoge aantal sneeuwdagen in het eerste kwartaal, bijna driemaal meer dan gewoonlijk, en 
het gebrek aan succesvolle lokale, vooral Franstalige content, leidden tot een daling van het 
bezoekcijfer in het eerste semester. Het gemis aan positieve effecten van films als 
‘Intouchables’, ‘La vérité si je mens’ en ‘Sur la Piste du Marsupilami’ (eerste semester 2012) liet 
zich duidelijk voelen. De helft van de top 10-lijst van Kinepolis Frankrijk werd toen gevormd 
door Franse films, terwijl er nu slechts 1 Franse film (‘Les Profs’) de top 10 haalde. 
 
Ook in Vlaanderen bleef het Vlaamse filmaanbod (‘Bingo’, ‘Crimi Clowns’) achter op het eerste 
semester 2012 (‘Tot Altijd’, ‘Plop wordt Kabouterkoning’). 
 
Spanje bleef kampen met de economische crisis en de hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals de 
overheidsmaatregel tot BTW-verhoging in september 2012 en het gebrek aan beloftevolle 
Spaanse filmproducties. Desondanks bleef de consumptie per bezoeker op peil in Spanje.  
 
De internationale top 5 van het eerste semester van 2013 werd gevormd door ‘Iron Man 3’, ‘Fast 
and Furious 6’, ‘Django Unchained’, ‘The Croods’ en ‘The Hobbit: An Unexpected Journey’. In 
tegenstelling tot een jaar eerder (2 Franse films in de top 5) prijkten uitsluitend Hollywood-
producties in de hitlijst. ‘K3 Bengeltjes’ was de best bezochte Vlaamse film. 

 
Bezoekers (miljoen) België Frankrijk Spanje Zwitserland Totaal 
      

Aantal bioscopen 11 7 3 1 22 
H1 2013 4,1 2,8 1,4 0,1 8,4 
H1 2012 4,4 3,1 1,8 0,1 9,4 
2013 t.o.v. 2012 -7,9% -8,3% -24,1% +7,5% -11,1% 
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In-theatre Sales (ITS) per bezoeker stegen met 7,4%, waardoor de daling van de totale in-
theatre sales beperkt bleef tot -4,5%, ondanks de daling van het aantal verkochte tickets met 
11,1%. Het verder doorgedreven assortimentsbeheer zorgde in de eerste jaarhelft niet alleen 
voor een hogere consumptie per bezoeker, maar ook voor een relatieve stijging van het aantal 
bezoekers dat de shops bezocht. 
 
De business-to-business (B2B) -opbrengsten daalden met 2,6%. Deze daling was het gevolg van 
een tijdsverschuiving van een aantal deals naar de tweede jaarhelft. De inkomsten uit 
schermreclame namen toe dankzij de inspanningen van de salesteams en de effectiviteit van 
bioscoopreclame in het marketinggebeuren. 

 
De vastgoedinkomsten namen af met 2,5% door een aantal eenmalige effecten. Bij 
gelijkblijvende wisselkoersen bedraagt de daling 2,7%. Ondertussen werd het gebouw van 
Kinepolis Lomme, Frankrijks grootste bioscoop, uitgebreid, om er een indrukwekkende klimmuur 
in onder te brengen. Deze werd begin juli geopend. 
 
De opbrengsten van Kinepolis Film Distribution (KFD) bedroegen € 0,9 miljoen, een daling met 
22,9% in vergelijking met 2012. In het eerste semester werden slechts 3 Vlaamse films 
uitgebracht (‘Bingo’, ‘Crimi Clowns’ en ‘Nico 2’) tegenover 4 grotere Vlaamse producties in 
dezelfde periode van 2012 (‘Tot Altijd’, ‘Mixed Kebab’, ‘Plop wordt Kabouterkoning’ en ‘Allez, 
Eddy!’). In het voorbije semester waren de belangrijkste releases van KFD ‘Broken City’, ‘Bingo’ 
en ‘Olympus Has Fallen’. 
 
Brightfish genereerde hogere schermreclameopbrengsten, mede dankzij het toegenomen succes 
en de effectiviteit van digitale bioscoopreclame en de sterke prestaties van de verkoopteams. 

 
REBITDA 
 

De courante EBITDA (REBITDA) daalde met 4,5% tot € 30,7 miljoen als gevolg van het lagere 
bezoekcijfer. De courante EBITDA per bezoeker nam echter toe dankzij de gestegen opbrengsten 
per bezoeker, verdere kostenbeheersing en toegenomen operationele efficiëntie. Hierdoor bleef 
de procentuele daling van de courante EBITDA lager dan deze van de bezoekers. Door de 
blijvende focus op efficiëntieverbetering en margeverhogende maatregelen nam ook de REBITDA-
marge toe tot 27,9% tegenover 27,4% in de eerste jaarhelft van 2012. 
 

 
Winst over het eerste semester 
  

De courante winst over het eerste semester bedroeg € 13,9 miljoen, een daling met 7,6% 
tegenover 2012 (€ 15,0 miljoen). Deze afname was het gevolg van een lager bedrijfsresultaat en 
hogere intrestkosten, deels gecompenseerd door een daling van de belastingen. 

 
De totale winst over het eerste semester bedroeg € 14,3 miljoen tegenover € 14,9 miljoen in 
2012, een afname met 4,1%. 

 
De belangrijkste niet-courante items in 2013 betroffen de meerwaarde gerealiseerd op de 
verkoop van een braakliggend terrein in Polen aan Porsche Inter Auto Polska (€ 0,9 miljoen), de 
terugname van een provisie voor de beëindiging van huurovereenkomsten (€ 0,5 miljoen), 
transformatiekosten (€ -0,5 miljoen) en de afschrijving van een aantal activa in aanbouw met 
betrekking tot een project dat niet zal gerealiseerd worden (€ -0,4 miljoen). 
 
De belangrijkste niet-courante items in 2012 waren transformatiekosten voor € -0,4 miljoen en 
de netto aanwending van transformatieprovisies voor € 0,3 miljoen. 
 
De netto financiële kosten waren € 0,6 miljoen hoger dan in 2012, door de toename van de 
intrestkosten in 2013. De toename van de intrest is vooral het gevolg van de 
kapitaaloptimalisatie uitgevoerd in 2011, 2012 en de eerste helft van 2013 voor in totaal € 109,9 
miljoen. Verder betaalt de Groep een hogere intrestvoet op de obligaties die in maart 2012 
uitgegeven werden voor € 75,0 miljoen in het kader van haar herfinanciering. 
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Het effectief belastingpercentage bedroeg 22,4% tegenover 23,8% in 2012. De daling van de 
belastingen was voornamelijk het gevolg van het lagere resultaat voor belastingen en meer 
investeringen in tax sheltering ter ondersteuning van de Belgische film. 

 
De winst per aandeel nam toe tot € 2,59, een stijging met 5,3%. Dit was het gevolg van de inkoop 
van eigen aandelen in 2013 in het kader van de optimalisering van de kapitaalstructuur.  

 
Vrije kasstroom en netto financiële schuld 
 

De vrije kasstroom bedroeg € 7,6 miljoen tegenover € 15,6 miljoen in 2012.  
 

De lagere vrije kasstroom was het gevolg van lagere EBITDA (gecorrigeerd voor een aantal non-
cashelementen) (€ -1,7 miljoen), een aantal niet courante elementen in 2012 (€ -3,1 miljoen), 
de evolutie van het werkkapitaal (€ -2,7 miljoen), hogere betaalde intresten (€ -3,2 miljoen) en 
hogere onderhoudsinvesteringen (€ -0,9 miljoen), deels gecompenseerd door lagere betaalde 
belastingen (€ 3,6 miljoen). 
 
In de eerste jaarhelft 2013 werd er voor € 5,5 miljoen geïnvesteerd in de aanschaffing van vaste 
activa, € 0,2 miljoen minder dan vorig jaar, dit doordat de hogere onderhoudsinvesteringen 
werden gecompenseerd door het wegvallen van de investeringen in digitalisatie en minder 
remodeling investeringen. 
 
De netto financiële schuldpositie van Kinepolis bedroeg € 107,5 miljoen op 30 juni 2013, een 
verhoging met € 17,3 miljoen tegenover eind 2012 (€ 90,2 miljoen), en dit na de inkoop van 
eigen aandelen voor € 11,8 miljoen (per 30 juni 2013 voor € 12,2 miljoen gekocht en voor € 11,8 
miljoen betaald) en de dividenduitkering van € 13,1 miljoen. De NFS/EBITDA–ratio bedroeg 1,5 
op 30 juni 2013. 
 
De totale bruto financiële schuld steeg met € 6,9 miljoen tot € 126,3 miljoen op 30 juni 2013 ten 
opzichte van 31 december 2012 (€ 119,4 miljoen).  
 

Balans 
 

De vaste activa (inclusief activa bestemd voor verkoop) maakten op 30 juni 2013 met  
€ 228,2 miljoen 74,2% van het balanstotaal uit. Hierin begrepen zijn de terreinen en gebouwen 
(inclusief deze beschikbaar voor verkoop en de vastgoedbeleggingen) met een boekwaarde van  
€ 188,6 miljoen.  
 
Tijdens de eerste jaarhelft 2013 werd een deel van een braakliggend terrein in Polen, dat deel 
uitmaakte van de activa aangehouden voor verkoop op jaareinde 2012, verkocht aan Porsche 
Inter Auto Polska voor een bedrag van € 2,0 miljoen, waarbij een meerwaarde van € 0,9 miljoen 
werd gerealiseerd. 
 
Op 30 juni 2013 bedroeg het eigen vermogen € 97,3 miljoen. De solvabiliteit bedroeg 31,6%, na 
de verdere inkoop van eigen aandelen in 2013 voor € 12,2 miljoen. 

 
 
Belangrijke gebeurtenissen sinds 1 januari 2013 
 
Kinepolis haalt gelijk in rechtszaak tegen het Tentoonstellingspark van Brussel (TPB) 
 
In mei 2013 verklaarde de rechtbank dat de vordering van TPB tot beëindiging van de 
exploitatieovereenkomst met Kinepolis Brussel ongegrond was. De rechtbank volgde hiermee het 
standpunt van Kinepolis die stelde dat haar activiteiten volledig conform de overeenkomst waren. 
Kinepolis kan hierdoor haar uitbating in Brussel voortzetten. 
 
Verkoop terrein Polen 
 
Kinepolis Group sloot in het voorjaar een verkoopovereenkomst met Porsche Inter Auto Polska voor 
een braakliggend terrein palend aan de bioscoop in Poznan. Porsche plant op het terrein de bouw 
van een Audi-vestiging met showroom en werkplaats.  
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Het verkochte terrein maakt deel uit van de zone voor het bioscoopgebouw, dat een totale 
oppervlakte van 5,2 ha omslaat. Kinepolis zorgde voor de herbestemming van het terrein van 
ontspanningszone tot zone voor handel en retail.  
De transactie kadert in de uitvoering van de derde strategische pijler van Kinepolis, de optimale 
(her)ontwikkeling van haar terreinen en gebouwen. De verkoop van het terrein aan Porsche voor € 
2,0 miljoen leverde een meerwaarde op van € 0,9 miljoen.  
 
Inkoop eigen aandelen 
 
Een nieuw inkoopprogramma (binnen de volmacht tot inkoop van maximaal 1.171.301 eigen 
aandelen met het oog op vernietiging) werd in 2013 opgestart. Er werden op 23 augustus 2013 al 
146.884 aandelen ingekocht voor € 15,2 miljoen. Er zijn momenteel 5.856.508 aandelen in omloop 
waarvan Kinepolis Group er 451.569 in eigen bezit heeft. Daarvan worden er 304.685 aandelen 
aangehouden ter indekking van aandelenopties, uit te geven in het kader van het aandelenoptieplan 
en 146.884 met het oog op de vernietiging ervan. De inkoop van eigen aandelen kadert in de 
optimalisatie van de kapitaalstructuur van Kinepolis Group en de verhoging van waardecreatie voor 
de aandeelhouders. 
 
Fusie vennootschappen Kinepolis Group NV en Decatron NV 
 
De raad van bestuur van Kinepolis Group NV en de buitengewone algemene vergadering van 
Decatron NV, een 100% dochtervennootschap van Kinepolis Group NV, keurden op 7 mei 2013 de 
fusie goed tussen Kinepolis Group NV (overnemende vennootschap) en Decatron NV (over te nemen 
vennootschap). De fusie kadert in de vereenvoudiging van de vennootschapsstructuur.  
 
Kinepolis Group publiceert Green Star-brochure 
 
Als aanvulling op haar jaarverslag en corporate brochure, stelde Kinepolis recentelijk haar 
duurzaamheidsproject Green Star voor, de leidraad, het motto van het duurzame beleid van 
Kinepolis in al zijn facetten. Green Star vormt de neerslag van de inspanningen die Kinepolis sinds 
jaren levert in het kader van duurzaamheid en die zij toekomstgericht doortrekt. Green Star maakt 
deel uit van de dagdagelijkse beslissingsprocessen en bedrijfsvoering van Kinepolis. 
 
Mobile ticketing 
 
Na de website-vernieuwing, de introductie van een reeks gepersonaliseerde iPhone-, iPad- en 
Android-apps en een gepersonaliseerde nieuwsbrief, en de ticketlevering via Passbook, maakt 
Kinepolis nu ook mobiele ticketbetaling mogelijk. Mobiele betaling zal de online aankoop van 
filmtickets faciliteren en stimuleren. Op marketingvlak bouwt Kinepolis verder aan de relatie met 
haar klanten en aan een alsmaar waardevoller marketingintelligentiesysteem. Op heden worden 52% 
van de filmtickets online (thuis, mobiel of aan de automaat) aangekocht. 

  
 
Line-up tweede jaarhelft 2013 
 
‘The Conjuring’, ‘The Smurfs 2’, ‘Elysium’ en ‘Now You See Me’, prijken aan de filmtop van dit 
moment. Aankomende toppers in de tweede jaarhelft 2013 zijn onder meer ‘The Hobbit 2: The 
Desolation of Smaug’, ‘Frozen' en 'Turbo'.  
Ook diverse lokale films, zoals de Vlaamse films ‘Het Vonnis’, ‘De Behandeling’, ‘FC De 
Kampioenen’, ‘Los Flamencos’ en ‘Marina’, de Franse films ‘Eyjafjallajökull’ en ‘L’extravagant 
Voyage du Jeune et Prodigieux Spivet’ en de Spaanse films ‘La Gran Familia Española’ en ‘Las Brujas 
de Zugarramurdi’, verrijken de affiche.  Live opera en ballet worden aangevuld door een alsmaar 
rijker aanbod aan concerten en concertdocumentaires met klinkende namen als One Direction, 
Robbie Williams en Bruce Springsteen. 
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Financiële kalender 
 
Donderdag 14 november 2013    Business update derde kwartaal 2013 
Donderdag 20 februari 2014     Jaarresultaten 2013 
Donderdag 15 mei 2014      Business update eerste kwartaal 2014 
Vrijdag 16 mei 2014     Jaarlijkse algemene vergadering 
 
 
Contact 
 
Kinepolis Press Office     Kinepolis Investor Relations 
Tel: +32 9 241 00 16      Tel: +32 9 241 00 22 
E-mail: pressoffice@kinepolis.com   E-mail: investor-relations@kinepolis.com 
 
 
                                                           
1 Alle vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van de cijfers van de eerste helft van 2012. 
2 Op basis van niet geauditeerde cijfers 
3 Na eliminatie van niet-courante verrichtingen 
4 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. 
5  Kinepolis Group definieert de vrije kasstroom als de kasstroom gegenereerd uit operationele 
resultaten verminderd met de onderhoudsinvesteringen in immateriële en materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen en de betaalde intrestlasten. 
6 REBITDA is geen erkend gegeven onder IFRS. Kinepolis Group definieert dit begrip als het courant 
bedrijfsresultaat verhoogd met de courante afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies 
(inclusief eventuele terugnames of gebruiken van deze rubrieken). 



 

  

VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE STATEN 2013 
 
 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
 Geconsolideerde balans 
 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 
 Toelichtingen 



GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 30/06/2013 30/06/2012
IN '000 €

Opbrengsten 109.700 117.344
Kostprijs van verkopen -77.007 -82.463
Brutowinst 32.693 34.881
Brutowinst in % van Opbrengsten 29,8% 29,7%

Verkoop- en marketingkosten -5.658 -5.980
Administratiekosten -7.059 -7.608
Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten 1.579 805
Bedrijfsresultaat 21.555 22.098
Bedrijfsresultaat in % van Opbrengsten 19,6% 18,8%

Financiële opbrengsten 569 756
Financiële kosten -3.684 -3.263
Winst voor belastingen 18.440 19.591

Belastingen -4.125 -4.663
Winst over de verslagperiode 14.315 14.928
Winst over de verslagperiode in % van Opbrengsten 13,0% 12,7%

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij 14.315 14.815
Minderheidsbelangen 0 113
Winst over de verslagperiode 14.315 14.928

Gewone winst per aandeel (€) 2,59 2,46
Verwaterde winst per aandeel (€) 2,50 2,41



GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-
GEREALISEERDE RESULTATEN

30/06/2013 30/06/2012

IN '000 €

Winst over de verslagperiode 14.315 14.928
Gerealiseerde resultaten 14.315 14.928

Zullen naar winst of verlies geboekt worden indien in de toekomst aan specifieke 
voorwaarden wordt voldaan:
Omrekeningsverschillen -849 425
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 370 382
Belastingen op niet gerealiseerde resultaten -129 0
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen -608 807

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode 13.707 15.735

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij 13.707 15.622
Minderheidsbelangen 0 113
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode 13.707 15.735



GECONSOLIDEERDE BALANS / ACTIVA 30/06/2013 31/12/2012
IN '000 €

Overige immateriële activa 3.347 3.315
Goodwill 18.761 18.761
Materiële vaste activa 209.783 214.426
Vastgoedbeleggingen 10.665 11.449
Uitgestelde belastingvorderingen 924 746
Overige vorderingen 13.628 13.144
Overige financiële activa 27 27
Vaste activa 257.135 261.868

Activa aangehouden voor verkoop 7.801 8.673
Voorraden 3.140 3.249
Handels- en overige vorderingen 20.499 23.298
Actuele belastingvorderingen 710 1.656
Geldmiddelen en kasequivalenten 18.359 28.827
Vlottende activa 50.509 65.703

TOTALE ACTIVA 307.644 327.571

GECONSOLIDEERDE BALANS / PASSIVA 30/06/2013 31/12/2012
IN '000 €

Kapitaal 18.952 18.952
Uitgiftepremie 1.154 1.154
Geconsolideerde reserves 79.199 89.750
Omrekeningsverschillen -2.037 -1.188
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap 97.268 108.668
Minderheidsbelangen 0 0
Eigen vermogen 97.268 108.668

Financiële verplichtingen 86.212 81.709
Voorzieningen 2.959 3.776
Uitgestelde belastingverplichtingen 17.801 17.415
Afgeleide financiële instrumenten 0 144
Overige schulden 8.381 8.624
Langlopende verplichtingen 115.353 111.668

Bankoverschrijdingen 1.078 42
Financiële verplichtingen 39.038 37.689
Handels- en overige schulden 48.361 64.325
Voorzieningen 310 275
Afgeleide financiële instrumenten 254 490
Actuele belastingverplichtingen 5.982 4.414
Kortlopende verplichtingen 95.023 107.235

TOTALE PASSIVA 307.644 327.571



GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
IN '000 €

30/06/2013 30/06/2012

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Winst voor belastingen 18.440 19.591
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 10.019 9.932
Voorzieningen en waardeverminderingen -646 -356
Kapitaalsubsidies -332 -377
Meer / Minderwaarde op de realisatie van materiële vaste activa -902 0
Verandering in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten en niet-gerealiseerde 
wisselkoersresultaten -30 -28
Verdiscontering langetermijnvorderingen -365 -383
Op aandelen gebaseerde betalingen 53 232
Waardevermindering op tax shelter investeringen 316 0
Inresultaatname kosten herfinanciering 104 70
Interestlasten en -opbrengsten 2.479 2.192
Wijziging van de voorraden 69 -332
Wijziging van de handels- en overige vorderingen 2.234 8.227
Wijziging van de handels- en overige schulden -14.333 -14.120
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 17.106 24.648

Betaalde inkomstenbelastingen -1.525 -5.119
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 15.581 19.529

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Aanschaffingen overige immateriële activa -586 -585
Aanschaffingen materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen -4.884 -5.167
Ontvangsten uit verkopen materiële vaste activa 1.854 0
Nettokasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten -3.616 -5.752

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Kapitaalvermindering -8 -87
Ontvangen uit hoofde van leningen 50.832 145.576
Terugbetaling leningen -45.084 -118.962
Betaling van transactiekosten in verband met financieringsverplichtingen 0 -1.130
Betaalde intresten -4.293 -1.147
Ontvangen intresten 18 15
Inkoop eigen aandelen -11.731 -30.268
Betaalde dividenden -13.093 -10.558
Nettokasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten -23.359 -16.561

Netto toename/(afname) van liquide middelen -11.394 -2.784

Liquide middelen
Liquide middelen bij het begin van de periode 28.785 17.544
Liquide middelen bij het einde van de periode 17.281 14.791
Omrekeningsverschillen op liquide middelen -110 31
Netto toename/(afname) van liquide middelen -11.394 -2.784



KAPITAAL EN 
UITGIFTE 
PREMIES

RESERVE 
VOOR 

OMREKE-
NINGSVER-

SCHILLEN
RESERVE MBT 

INDEKKING

RESERVE 
EIGEN 

AANDELEN

RESERVE 
VOOR OP 

AANDELEN 
GEBASEERDE 
BETALINGEN

OVER-
GEDRAGEN 

RESULTATEN

Op 31 december 2012 20.106 -1.188 -409 -8.876 2.493 96.541 0 108.667

Winst over het boekjaar 14.315 0 14.315

Gerealiseerde resultaten 0 0 0 0 0 14.315 0 14.315

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

Omrekeningsverschillen -849 -849
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 370 370

Belasting op niet gerealiseerde resultaten -129 -129

Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen 0 -849 241 0 0 0 0 -608

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 0 -849 241 0 0 14.315 0 13.707

Dividenden aan aandeelhouders -13.085 -13.085

Inkoop eigen aandelen -11.970 -104 -12.074

Op aandelen gebaseerde transacties 35 18 53
Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in eigen vermogen 0 0 0 -11.970 35 -13.171 0 -25.106

Op 30 juni 2013 20.106 -2.037 -168 -20.846 2.528 97.685 0 97.268

KAPITAAL EN 
UITGIFTE 
PREMIES

RESERVE 
VOOR 

OMREKE-
NINGSVER-

SCHILLEN
RESERVE MBT 

INDEKKING

RESERVE 
EIGEN 

AANDELEN

RESERVE 
VOOR OP 

AANDELEN 
GEBASEERDE 
BETALINGEN

OVER-
GEDRAGEN 

RESULTATEN

Op 31 december 2011 20.106 -2.019 -1.319 -9.489 2.018 122.830 1.815 133.942

Winst over het boekjaar 14.815 113 14.928

Gerealiseerde resultaten 0 0 0 0 0 14.815 113 14.928

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

Omrekeningsverschillen 425 425
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 382 382

Niet-gerealiseerde resultaten 0 425 382 0 0 0 0 807

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 0 425 382 0 0 14.815 113 15.735

Dividenden aan aandeelhouders -10.576 -10.576

Inkoop eigen aandelen -30.722 -30.722

Op aandelen gebaseerde transacties 232 232
Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in eigen vermogen 0 0 0 -30.722 232 -10.576 0 -41.066

Op 30 juni 2012 20.106 -1.594 -937 -40.211 2.250 127.069 1.928 108.611

GECONSOLIDEERD MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
IN '000 €

GECONSOLIDEERD MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
IN '000 €

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

TOTAAL 
EIGEN 

VERMOGEN

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

TOTAAL 
EIGEN 

VERMOGEN



BELGIË FRANKRIJK SPANJE

ANDERE
 (POLEN EN 

ZWITSERLAND)
NIET-

GEALLOCEERD TOTAAL

Segmentopbrengsten 72.400 28.732 14.059 2.248 0 117.439
Inter-segment opbrengsten -6.967 -461 -281 -30 0 -7.739
Opbrengsten 65.433 28.271 13.778 2.218 0 109.700

Segmentresultaat 11.083 7.273 1.712 1.487 0 21.555

Financiële opbrengsten 569 569
Financiële kosten -3.684 -3.684
Winst voor belastingen 18.440

Belastingen -4.125 -4.125
Winst over de verslagperiode 14.315

Investeringen 2.853 1.548 1.047 22 0 5.470

SEGMENTINFORMATIE 
IN '000 € BELGIË FRANKRIJK SPANJE

ANDERE
 (POLEN EN 

ZWITSERLAND)
NIET-

GEALLOCEERD TOTAAL
Totale activa 116.927 86.634 51.410 23.934 28.739 307.644
Totale passiva 30.565 20.447 3.665 807 252.160 307.644

SEGMENTINFORMATIE 
IN '000 € BELGIË FRANKRIJK SPANJE

ANDERE
 (POLEN EN 

ZWITSERLAND)
NIET-

GEALLOCEERD TOTAAL

Segmentopbrengsten 74.863 29.922 17.840 2.187 0 124.812
Inter-segment opbrengsten -7.468 0 0 0 0 -7.468
Opbrengsten 67.395 29.922 17.840 2.187 0 117.344

Segmentresultaat 10.004 7.811 3.755 528 0 22.098

Financiële opbrengsten 756 756
Financiële kosten -3.263 -3.263
Winst voor belastingen 19.591

Belastingen -4.663 -4.663
Winst over de verslagperiode 14.928

Investeringen 3.468 716 1.512 56 0 5.752

SEGMENTINFORMATIE 
IN '000 € BELGIË FRANKRIJK SPANJE

ANDERE
 (POLEN EN 

ZWITSERLAND)
NIET-

GEALLOCEERD TOTAAL
Totale activa 123.275 87.387 51.270 24.817 40.822 327.571
Totale passiva 43.379 24.154 5.196 688 254.154 327.571

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2012

31/12/2012

SEGMENTINFORMATIE 
IN '000 €



 

  

TOELICHTINGEN BIJ DE VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE STATEN 2013 
 
1. Informatie over de onderneming 
 
Kinepolis Group NV (de ‘Onderneming’) is een in België gevestigde onderneming. Kinepolis biedt via haar netwerk van 
bioscopen ontspanning en eigentijds entertainment aan alle generaties. 
Sinds haar oprichting in 1997 en de daarop volgende beursnotering in 1998, is Kinepolis uitgegroeid tot marktleider in 
België en een toonaangevende speler in Europa. Kinepolis telt 23 bioscoopcomplexen in België, Frankrijk, Spanje, 
Polen en Zwitserland. De groep stelt ongeveer 1.300 mensen te werk en kreeg in het eerste semester van 2013 8,4 
miljoen bezoekers over de vloer. 
De verkorte tussentijdse geconsolideerde staten van de onderneming voor de periode eindigend op 30 juni 2013 
omvatten de onderneming en haar dochterondernemingen (gezamenlijk de ‘Groep’ genoemd) en het belang van de 
Groep in geassocieerde ondernemingen.  
De niet-geauditeerde verkorte tussentijdse geconsolideerde staten werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd 
voor publicatie op 27 augustus 2013. 
 
2. Conformiteitsverklaring 
 
De verkorte tussentijdse geconsolideerde staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2013 werden opgesteld in 
overeenstemming met de International Financial Reporting Standard (IFRS) IAS 34 “Tussentijdse financiële 
rapportering”, zoals gepubliceerd door het International Accounting Standards Board (IASB) en goedgekeurd door de 
Europese Gemeenschap. Ze bevatten niet alle informatie zoals vereist voor het volledige jaarverslag, en dienen samen 
met het geconsolideerde jaarverslag van de Groep voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012 gelezen te 
worden. 
De geconsolideerde jaarrekening van de Groep over het boekjaar 2012 is consulteerbaar via de website  
www.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 gelijk aan de door de Groep toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening 
over het boekjaar 2012, uitgezonderd wat volgt. De hierna volgende wijziging in de boekhoudprincipes zal naar 
verwachting ook in de geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 
opgenomen worden. 
 
3.1. Reële waarde metingen 
 
IFRS 13 definieert een uniek kader voor het bepalen van reële waarde en de vereiste toelichtingen hieromtrent, 
wanneer dit door andere standaarden vereist of toegestaan wordt. In het bijzonder, wordt er één definitie van reële 
waarde vastgelegd, zijnde de prijs tegen de welke een goed geregelde transactie om een actief te verkopen of een 
passief te transfereren zou plaatsvinden tussen deelnemers op de datum van de meting. Deze wijziging had geen 
invloed op de waardering van de activa en passiva van de Groep. Deze standaard vervangt de publicatievereisten met 
betrekking tot reële waarde metingen in andere IFRS en breidt deze ook uit:  
 
De Groep waardeert haar vastgoedbeleggingen aan geamortiseerde kostprijs. Op jaareinde wordt de reële waarde van 
de vastgoedbeleggingen door een onafhankelijke expert bepaald en gepubliceerd in het jaarverslag van de Groep. 
Deze schatting is een reële waarde meting van niveau 3 die niet op waarneembare marktgegevens voor het actief is 
gebaseerd en wordt in de mate van het mogelijke vergeleken met de beschikbare marktprijzen.  
 
4. Segmentinformatie: zie afzonderlijke tabel 

 
5. Eénmalige items opgenomen in het resultaat  
 
De Groep realiseerde een meerwaarde van € 0,9 miljoen op de verkoop van een stuk grond in Polen aan Porsche Inter 
Auto Polska. De in 2012 aangelegde provisie voor het beëindigen van huurovereenkomsten werd teruggenomen voor € 
0,5 miljoen. De transformatiekosten bedroegen € -0,5 miljoen. Er werden transformatieprovisies aangewend voor € 0,1 
miljoen. Een aantal activa in aanbouw, met betrekking tot een project dat niet zal gerealiseerd worden, werden 



 

  

afgeschreven voor € -0,4 miljoen. Verder werd de resterende boekwaarde van de inrichting van voormalige kantoren 
afgeschreven voor € -0,1 miljoen. De belastingen op deze eenmalige items bedroegen € -0,1 miljoen. 
 
6. Risico’s en onzekerheden 
 
Er zijn geen wezenlijke wijzigingen betreffende de risico’s en onzekerheden voor de Groep zoals uiteengezet in het 
2012 Verslag van de Raad van Bestuur. 
Deze informatie over risico’s en onzekerheden werd opgenomen in het jaarverslag 2012 (Hoofdstuk 03 – Verslag van 
de Raad van Bestuur). 
 
7. Transacties met verbonden partijen  
 
Er zijn geen bijkomende transacties met verbonden partijen naast deze vermeld in het jaarverslag 2012 (Hoofdstuk 04 – 
Financieel Rapport – Toelichting 29). 
 
8. Financiële verplichtingen – toekomstige kasstromen 
 
De volgende tabel geeft de contractuele looptijden van de financiële verplichtingen, inclusief geschatte rentebetalingen, 
weer:  
 

IN '000 € 
1 JAAR OF 

MINDER  1-5 JAAR 
MEER DAN 5 

JAAR TOTAAL 
Niet afgeleide financiële passiva 

    Commercial Paper 36.799   36.799 
Obligatielening 3.562 14.250 78.563 96.375 
Leaseschulden 2.535 6.834 81 9.450 
Leningen bij kredietinstellingen 17 5.500  5.517 
Bankoverschrijdingen 1.078 

  
1.078 

Handelsschulden 35.269   35.269 
Schulden rekening courant derden 35   35 
Afgeleide financiële passiva 

    Renteswaps 427 
  

427 
TOTAAL 79.722 26.584 78.644 184.950 

 
9. Overige toelichtingen 
 
Bijkomende informatie betreffende de financiering, de eigen aandelen en dividenden van de Groep wordt opgenomen in 
het eerste deel van het persbericht.
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