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CORONA – Kinepolis kreunt onder covid-19
Date : 13 mei 2020

De bioscoopketen Kinepolis, goed voor 110 bioscoopzalen wereldwijd waarvan 56
in Noord-Amerika, sloot vanaf 12 maart al zijn zalen. Meteen zorgde dat voor een
daling van het aantal bezoekers voor het eerste kwartaal van 2020 met 9 % in
vergelijking met dezelfde periode van 2019. En het gaat dus nog maar enkel om
19 dagen in maart. De gevolgen voor het tweede kwartaal zullen dus des te erger
zijn. Toch houdt de beursgenoteerde groep, met de familie Bert als referentie
aandeelhouder, zich sterk. “Aan het begin van de covid-19 pandemie beschikte
Kinepolis over bijna 70 miljoen euro liquide middelen en een kredietlijn van 120
miljoen. Kinepolis beschikt zodoende, dankzij de genomen maatregelen, over
voldoende liquide middelen om deze crisis het hoofd te bieden.” zo klinkt het in
een persbericht. Concrete prognoses voor 2020 kan de groep momenteel niet
geven. Op de beurs halveerde het aandeel van Kinepolis bijna in waarde sedert
het uitbreken van de crisis. Het daalde van net geen 60 euro tot onder de 35
euro.
Details over financiële cijfers geeft Kinepolis momenteel niet vrij. De omzet voor
het volledige eerste kwartaal daalde wel minder sterk dan het bezoekcijfer, luidt
het. De nettowinst kwam lager uit. De financiële impact van de coronacrisis voor
het hele jaar zegt Kinepolis nog niet te kunnen inschatten. Er zijn maatregelen
genomen om de kosten te verlagen. Zo leverde het management een inspanning
via vrijwillige loonverminderingen of uitgestelde betaling. De groep stelde de
aandeelhouders voor om geen dividend uit te keren. Alle investeringen die niet
dringend zijn of waartoe nog geen engagement was aangegaan, werden
stopgezet. Lopende investeringen in nieuwbouwprojecten in Haarlem en
Leidschendam worden wel gewoon afgewerkt.
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