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Een greep uit het Belgische aandelennieuws

I
Kinepolis: vergelijking met sectorgenoot Cineworld

In de vorige editie van ons vfb-
magazine zetten we Telenet af tegenover zijn 
Duitse sectorgenoot Kabel Deutschland, een 
interessante oefening. Deze maand doen we 
de oefening over met Kinepolis dat we ver-
gelijken met het Britse Cineworld. De grafiek 
die de koersen van beide bedrijven over de 
voorbije 3 jaren weergeeft, laat er geen twij-
fel over bestaan: de koers van Kinepolis deed 
het gevoelig beter. We zoeken de onderlig-
gende reden uit. 

Cineworld (marktkapitalisatie 350 mil-
joen euro tegenover 383 miljoen euro voor 
Kinepolis) is met een marktaandeel van 
net geen 30 % de marktleider in Groot-Brit-
tannië/Ierland en controleert samen met 
Odeon uci en Vue iets meer dan 70 % van 
die markt. M.a.w. Cineworld is in zijn thuis-
markt iets minder dominant dan Kinepolis 
(dat meer dan 50 % marktaandeel heeft), 
waardoor Cineworld nog regelmatig nieuwe 
zalen kan openen. Dat komt tot uiting in de 
overzichtstabel hieronder. 

Het aantal zalen steeg 5,7 % in de periode 
2007–2011, maar Cineworld kon die toename 
niet omzetten in een evenredige groei van de 
bezoekersaantallen. Bij Kinepolis lag het be-
zoekersaantal in 2010 3,3 % lager dan in 2007 
en dit bij een identiek aantal zalen. Die zwak-
ke evolutie van het bezoekersaantal laten de 
cinemagroepen niet aan hun hart komen, 
want de ticketprijs stijgt jaar na jaar. In 4 jaar 
steeg de ticketprijs bij beide groepen (in lo-
kale munt) 21 %! Een deel kan toegeschreven 
worden aan inflatie, maar ook de introductie 
van digitale cinema, films in 3D en alterna-

tieve content (live uitzending van voetbal, 
opera, musicals, tennis, …) verrechtvaardi-
gen een hogere ticketprijs. 

Beide groepen profiteerden eveneens 
van hogere retailverkopen (drank, popcorn, 
boeken, cd’s, …). In absolute termen pres-
teerden ze bijna gelijk, maar per capita deed 
Kinepolis het gevoelig beter (+13,4 % tegen-
over slechts +3,6 %). De andere inkomsten 
stegen bij beide groepen tussen 5 % en 7 %. 
Een factor die negatief evolueerde bij beiden 

de voorbije jaren was scherm-
reclame. 

Bij Kinepolis zien we een 
fors hogere ebitda-marge 
dan bij Cineworld. Dit grote 
verschil is simpelweg het 
gevolg van het feit dat Kine-
polis zijn cinemacomplexen 
in volle eigendom heeft (af-
schrijvingen hebben geen 
impact op ebitda), terwijl 
Cineworld deze huurt (huur-
kosten zijn ongeveer 14 % van 
de omzet). De sterke stijging 
van de ebitda-marge van Ki-

nepolis in 2010 is voor een groot deel toe te 
schrijven aan de vastgoedmeerwaarden die 
op het project in Gent gerealiseerd werden.

Samengevat zien we dat beide groepen 
een erg succesvolle evolutie hebben gekend 
in de periode 2007–2010, met dien verstande 
dat Kinepolis het op 
rendabiliteitsvlak iets 
beter gedaan heeft, wat 
ook de betere koers-
prestatie van Kinepo-
lis deels verklaart. Het 
moet wel duidelijk zijn 
voor beleggers dat met 
deze optimale marges 
voor Kinepolis, ver-
dere verbeteringen in 
de toekomst minder 
evident zullen zijn. De 
aandacht zal zich dan 
ook toespitsen op de 
creatie van vrije cash 
(waarmee eigen aande-
len ingekocht kunnen 
worden en waarmee 

bonusdividenden uitgekeerd kunnen wor-
den) en/of op buitenlandse expansie. 

Qua waardering merken we een mini-
maal verschil tussen beide groepen. De ev/
ebitda (ev = enterprise value of de som van 
de marktkapitalisatie en de netto financiële 
schuld) bedraagt 6,2 voor Cineworld en 6,5 
voor Kinepolis. De koers/winst van Cine-
world is 10,8, voor Kinepolis is dat 12,4. Kine-
polis is niettemin veel interessanter, want het 
heeft zijn cinemacomplexen in volle eigen-
dom en genereert hierdoor ook meer vrije 
cash. Voor de volledigheid melden we nog 
dat we een koersdoel van 65,90 euro hebben 
voor Kinepolis (zie Beste Belegger van okto-
ber 2011).
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  2007 2008 2009 2010 Δ 07/10

Aantal bezoekers (’000) Kinepolis 22.038 21.870 21.980 21.320 –3,3 %

 Cineworld 45.000 45.100 49.100 47.200 +4,9 %

Aantal zalen Kinepolis 318 318 318 318 0,0 %

 Cineworld 758 775 790 801 +5,7 %

Omzet (mio euro en GBP) Kinepolis 212,3 216,9 231,2 239,2 +12,6 %

 Cineworld 285,3 298,9 333,4 342,8 +20,2 %

Ebitda Kinepolis 49,6 52,6 57,6 68,0 +37,1 %

 Cineworld 52,0 53,0 55,7 59,0 +13,5 %

Ebitda-marge Kinepolis 23,4 % 24,2 % 24,9 % 28,4 % +5,0 %

 Cineworld 18,2 % 17,7 % 16,7 % 17,2 % -5,6 %
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Tabel: vergelijking operationele cijfers Kinepolis en Cineworld

Cineworld 2007 2008 2009 2010 Δ 07/10

Box office (mio GBP) 185,7 197,5 230,9 235,8 +27,0 %

Retail (mio GBP) 75,4 77 84,4 81,6 +8,2 %

Andere inkomsten (mio GBP) 24,2 24,4 18,1 25,4 +5,0 %

Gemiddelde ticketprijs (GBP) 4,12 4,38 4,71 4,99 +21,1 %

Retail per capita (GBP) 1,67 1,71 1,72 1,73 +3,6 %

Kinepolis 2007 2008 2009 2010 Δ 07/10

Box office (mio euro) 125,3 128,0 138,7 145,9 +16,5 %

Retail (mio euro) 46,7 47,7 48,6 50,2 +7,5 %

Andere inkomsten (mio euro) 40,3 41,2 43,9 43,1 +6,7 %

Gemiddelde ticketprijs (euro) 5,64 5,86 6,3 6,82 +20,9 %

Retail per capita (euro) 2,09 2,13 2,22 2,37 +13,4 %
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