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(in miljoen EUR) FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20E
Bedrijfsopbrengsten 452,385 461,386 458,800 474,600 526,500 575,000
Groei in % -4,3% 2,0% -0,6% 3,4% 10,9% 9,2%
EBIT -31,517 -31,026 -32,821 -27,117 -9,600 40,000
EBIT% -7,0% -6,7% -7,2% -5,7% -1,8% 7,0%
EBITDA 20,112 19,937 17,147 22,089 39,400 89,000

Koers 56,00 EBITDA% 4,4% 4,3% 3,7% 4,7% 7,5% 15,5%
Aantal aandelen (m) 24,52 Financieel resultaat -0,860 -0,615 0,697 0,161 0,100 -0,100

Marktkapitalisatie (m) 1372,9 Bijdrage uit equivalentie 0,350 1,988 -4,171 12,511 12,100 12,100
Netto resultaat 10,040 -29,147 -36,380 -14,595 2,600 52,00

Eigen vermogen FY18/19 623,1 FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20E
Netto fin. schuld FY18/19 106,8 Winst per aandeel 0,55 -1,19 -1,48 -0,60 0,11 2,12

Bruto dividend 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROE '18/19 0,4% Koers/winstverhouding * 61,91 n.r. n.r. n.r. 528,05 26,40

Dividendrendement * 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
*: op basis van koersen op eind maart, voor 2018/19 en 2019/20E de huidige koers
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Koersgrafiek  

 

Hotel de Paris (Monte-Carlo)  
  

 

Bedrijfsomschrijving 
La Société des Bains de Mer de Monte-Carlo (SBM) is een Monegaskische casino- en 
hotelgroep, opgericht in 1863. Ze heeft het monopolie op de exploitatie van kansspelen in 
Monaco en baat er 4 casino's uit (Casino van Monte-Carlo, het Casino Café de Paris, het Sun 
Casino en het Bay Casino). Daarnaast bezit de groep 5 hotels in Monaco, te weten Hotel de 
Paris, Hotel Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort en de Méridien 
Beach Plaza. Ook exploiteert ze meer dan 30 restaurants en bars, waarvan er 4 Michelinsterren 
bezitten. Het geheel omvat ook de Thermes Marins Monte-Carlo, het strandcomplex Monte-Carlo 
Beach en de Sporting Monte-Carlo.  
Meer recent ontwikkelde de groep vastgoedactiviteiten, waarbij enerzijds winkelruimtes aan 
luxemerken verhuurd worden, anderzijds verhuurt het appartementen en studio's van standing, al 
dan niet met hotelservice.  
Tot slot bezit SBM 50% van BEG, bekend van Betclic, actief in online kansspelen en in 
sportweddenschappen (nr. 1 in Frankrijk). 
De staat Monaco houdt 64,21% van de aandelen aan, een filiaal van LMVH bezit 5%, Galaxy 
Entertainment Group heeft 4,99% van SBM in handen. 
Voor de periode 2014/18 had de groep een investeringsprogramma van 660 miljoen euro 
vooropgesteld. 270 miljoen euro was bestemd voor de renovatie van het Hotel de Paris, 390 
miljoen euro voor een nabijgelegen vastgoedproject (winkels, kantoren, appartementen,…). De 
afronding van beide projecten zal tot een gevoelige resultaatsverbetering leiden.  
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Resultaten boekjaar 2018/19   
In het boekjaar 2018/19 dat eindigde op 30 
maart 2019 realiseerde de groep 526,5 
miljoen euro inkomsten. Elk segment droeg bij 
tot de stijging. De kansspelen profiteerden 
van enkele ingrepen en van het goede 
economische klimaat. Bij het hotelsegment 
kon Hotel de Paris dit jaar gebruik maken van 
97 kamers tegenover 56 het jaar voordien, na 
de volledige renovatie zullen dat er 182 zijn.  

(in miljoen euro) 2017/18 2018/19 Δ18/19
Totale inkomsten 474,6 526,5 10,9%

Kansspelen 200,7 222,7 11,0%
Hotels 234,7 253,7 8,1%
Verhuur 40,9 51,9 26,9%
Andere 13,7 13,5 -1,5%

Bedrijfsresultaat -27,1 -9,6 n.r.
Financieel resultaat 0,2 0,1 n.r.
Bijdrage uit equivalentie 12,4 12,1 -2,4%
Netto resultaat -14,6 2,6 n.r.  

De andere hotels deden het ook beter, daarnaast was er de heropening van een discotheek en 
de opening van een nieuw restaurant. In de verhuur profiteerde de groep van de verhuur van 
nieuwe ruimten in het Hotel de Paris en in het nieuwe gebouw One Monte-Carlo.  
Ondanks de omzetstijging van 10,9% was er dit jaar nog een negatief bedrijfsresultaat van 9,6 
miljoen euro, weliswaar minder dan de -27,1 miljoen euro van het jaar voordien. Vooral de 
lopende renovatie van het Hotel de Paris weegt zwaar door en kost de groep 7 miljoen euro op 
jaarbasis.  
De bijdrage uit equivalentie die voornamelijk bestaat uit de 50% bijdrage van Betclik daalde licht 
tot 12,1 miljoen euro en zorgt er ook voor dat het groepsresultaat voor 2,6 miljoen euro positief is. 
We wijzen erop dat de groep in Monaco geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.  
 
Investeringsprogramma en turnaround 
In 2014 pakte de groep uit met een heel ambitieus investeringsprogramma met een waarde van 
660 miljoen euro. Belangrijk om weten is dat de groep toen een marktkapitalisatie van slechts 
600 miljoen euro had. Besloten werd om in maart 2015 vers kapitaal op te halen, te weten een 
bedrag van 220 miljoen euro aan een koers van 34,6 euro per aandeel. De Staat Monaco 
onderschreef haar deel van de operatie, maar schoof in juli 2015 bijna 10% van haar belang door 
aan LVMH (5%) en Galaxy Entertainment Group (4,99%), die tegelijkertijd strategische partners 
van de groep werden.  
In het boekjaar 2018/19 was de eerste, doch beperkte, positieve impact van dat ambitieuze 
investeringsprogramma merkbaar in de resultatenrekening. In totaal gaat het management uit 
van een supplementaire bijdrage van 50 miljoen euro op het niveau van de EBITDA eenmaal al 
de investeringen afgerond en operationeel zijn. In principe is dit vanaf het boekjaar 2019/20. In 
het persbericht van 12 juni 2019 met de resultaten van het boekjaar 2018/19 sprak het 
management dan ook van ‘une amélioration sensible’ van de cijfers voor dit lopende boekjaar.  
 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Totale inkomsten 452,385 461,386 458,832 474,589 526,5

Kansspelen 196,363 213,610 201,676 200,677 222,7
Hotels 226,415 213,153 218,493 234,676 253,7

Verhuur 28,912 36,091 39,428 40,933 51,9
Bedrijfsresultaat -31,517 -31,026 -32,821 -27,117 -9,6

Kansspelen -16,257 -8,550 -20,235 -14,788 n.b.
Hotels -6,222 -8,618 -9,832 -5,053 n.b.

Verhuur 17,655 20,383 22,967 23,393 n.b.
Andere 1,563 3,609 8,081 5,145 n.b.

Niet-toegewezen kosten -28,256 -37,850 -33,802 -35,815 n.b.  
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Natuurlijk is er nog de vraag welke de impact is geweest van die zware investeringen op de 
balansstructuur. Dankzij de kapitaalverhoging van 220 miljoen euro in maart 2015 werd het 
boekjaar 2014/15 afgesloten met een netto cashpositie van 186,2 miljoen euro. Ondanks die 
investeringen ten bedrage van 660 miljoen euro bedroeg de netto financiële schuld in het 
boekjaar 2018/19 slechts 106,8 miljoen euro. Naast de lopende cash-flow kon de groep elk jaar 
het omvangrijke werkkapitaal licht verlagen, in het boekjaar 2018/19 kwam daar nog een 
opmerkelijke transactie bij. Zo ontving het 86 miljoen euro voor huurrechten (‘droits de bail’) voor 
zijn nieuwste gemengd complex One Monte-Carlo. M.a.w. de in verhuring aangeboden panden 
zijn zo aantrekkelijk dat huurders (vooral de grote luxemerken) bereid zijn om een groot bedrag 
op tafel te leggen om er te mogen huren. Daarboven op komt dan nog de huurprijs! 
 
 
Conclusie 
Een blik op de cijfertabel leert dat we (het betreft eigen schattingen, er is geen enkel beurshuis 
die het aandeel volgt) in het boekjaar 2019/20 dat op 1 april 2019 gestart is, een gevoelig 
winstherstel verwachten. Dit op basis van de commentaren van het management op 
verschillende tijdstippen in het recente verleden. Maar onze analyse is nog niet compleet. In de 
volgende weken verschijnt het jaarverslag van het boekjaar 2018/19, wat ons nog bijkomende 
nuttige informatie kan opleveren. Ook zijn we een vragenlijstje aan het afronden dat we 
eerstdaags aan de CFO zullen voorleggen.  
De aandachtige lezer zal opmerken dat op basis van onze winstschatting voor 2019/20 de 
koers/winst op 26,4 uitkomt, wat niet echt goedkoop is. We moeten opmerken dat door de hoge 
investeringen de afschrijvingen heel hoog uitkomen en dus de netto winst drukken. Dat zal de 
groep niet beletten om vanaf dit jaar een mooie vrije cash-flow te genereren die tot een snelle 
afbouw van de schuld zal leiden, terwijl we ook mogen uitkijken naar een dividend. Een ratio die 
in deze optiek belangrijk is, is het cash-flowrendement, met name de vrije cash-flow afgezet 
tegenover de marktkapitalisatie. We schatten dat die op iets meer dan 6% kan uitkomen, wat 
relatief aantrekkelijk is. We gaan er wel van uit dat het resultaat in het boekjaar 2020/21 verder 
zal verbeteren.  
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Gert De Mesure 


