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Expand
is het thema van het Barco-jaarverslag voor
2019. Dat klinkt behoorlijk ambitieus, maar het
beschrijft perfect wat we het voorbije jaar hebben
verwezenlijkt: 2019 was een jaar van robuuste
groei, waarin we nieuwe competenties hebben
ontwikkeld.
‘Expand’ weerspiegelt ook Barco’s doelstellingen
voor de toekomst. We zijn klaar om onze horizon de
volgende jaren te verruimen, op heel wat vlakken:
• onze productportefeuille uitbreiden
• onze innovatie- en incubatie-initiatieven naar
een hoger niveau brengen
• onze capaciteiten versterken
• onze duurzaamheidsinspanningen opdrijven
• onze wereldwijde footprint vergroten
Op die manier willen we nog vele jaren
voortbouwen aan ons succes.
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Brief
van de CEO
Beste klanten, businesspartners, medewerkers
en aandeelhouders,

2019 was een goed jaar, voor de hele Barco-groep en voor
elke divisie. Ik ben tevreden met onze resultaten. De voorbije jaren hebben we hard gewerkt en fors geïnvesteerd om
een veerkrachtige, gefocuste onderneming te worden. Daar
plukken we nu de vruchten van.

Solide fundamenten
Toen ik in 2016 bij Barco aan de slag ging, tekenden we een
roadmap uit voor de toekomst. ‘Performance’ was daarbij
onze focus. Drie jaar lang sleutelden we aan onze organisatie:
we gaven onze operationele en commerciële uitmuntendheid een boost, dreven onze kostenefficiëntie op en werkten
aan onze commerciële footprint en intensiteit. Ondertussen
gaven we onze organisatie, onze productportfolio en onze
product- en marktstrategie ook vorm, in lijn met onze nieuwe
businessstrategie. Dat was niet altijd makkelijk. We moesten
soms harde keuzes maken en de omschakeling vergde serieuze inspanningen van elke Barco-medewerker.
Maar we deden wat we gezegd hadden te doen en dat
leidde tot mooie resultaten in 2019. Barco is een ander bedrijf
geworden, met een gezonder, veerkrachtiger platform voor
toekomstige groei. We zijn helemaal klaar om in te gaan op
nieuwe opportuniteiten en om Barco’s capaciteiten, footprint,
vaardigheden en portfolio verder uit te breiden – zodat we
ons marktleiderschap kunnen bestendigen.
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In deze brief blik ik kort terug op 2019, het jaar waarin we
niet langer de fundamenten legden voor onze groei maar
ook de eerste tekenen van die groei zagen. Daarna licht ik
toe hoe we onze investeringen willen aanwenden om het
succes van ons bedrijf in de hand te werken.

Barco is nu een ander bedrijf met
een gezonder platform voor
toekomstige groei.

2019: klaarstomen voor de toekomst
Elke Barco-divisie had een sterke groeidynamiek in 2019. Dat
werd weerspiegeld in een groei van bijna 10% in omzet en
2 extra procentpunten in de EBITDA-marge. Zoals gepland
hebben we onze organisatie, onze capaciteiten en onze
oplossingen vormgegeven en begonnen we ook met de
uitbreiding ervan, om ervoor te zorgen dat Barco ‘fit’ is voor
de toekomst.
De organisatie vormgeven:
een ‘fit to lead’ bedrijf worden
Om een voorsprong te nemen in de huidige, dynamische
wereld moest Barco veranderen. We moesten een proactieve
organisatie worden die vlot kan inspelen – of liever: anticiperen – op veranderingen in de markt, op veranderende
klantennoden en op het wijzigende technologielandschap.
Om die transformatie mogelijk te maken, was er een her-
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structureringsplan nodig met daadkrachtige veranderingen,
dat we in november 2018 aankondigden.
Het verheugt mij dat de implementatie van dat plan vlot
verloopt. Een deel van wat we dankzij dit plan besparen,
zal worden geïnvesteerd in groei-initiatieven, innovatie,
het uitbouwen van nieuwe vaardigheden en verdere groei
in gerichte regio’s. We werken bijvoorbeeld hard aan het
uitbreiden van ons softwareteam en versterken ons productmanagement en onze marketing- en servicecapaciteiten.
De organisatie vormgeven:
onze footprint in China versterken
De ‘In China for China’-strategie die we lanceerden om meer
voordeel te halen uit de lokale markt en bevoorradingsopportuniteiten, herbevestigde zijn succes in 2019. In april
openden we onze nieuwe healthcare-hub in Suzhou. Door
onze activiteiten daar te bundelen, zullen we onze footprint in
de groeiende Chinese healthcaremarkt uitbreiden. Ook onze
Entertainment- en Enterprise-divisies zetten groeiresultaten
neer in de snel evoluerende Chinese markt.

De ‘In China for China’-strategie die
we lanceerden om meer voordeel
te halen uit de lokale markt en
bevoorradingsopportuniteiten,
herbevestigde zijn succes in 2019.
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Onze capaciteiten en oplossingen vormgeven:
fors investeren in innovatie met impact
Barco is van oudsher een technologieleider, die stevig
investeert in R&D. Wij willen echter niet ‘innoveren om te
innoveren’. Innovatie bij Barco is innovatie met impact: innovatie die de noden van onze klanten echt inlost en wordt
geleverd via businessmodellen die leiden tot succes en
marktleiderschap. Dit waren in 2019 een aantal hoogtepunten van innovatie:
Entertainment:
• In de cinemamarkt, begonnen bioscoopuitbaters
hun bestaande cinemaprojectoren te vervangen
door nieuwe oplossingen in 2019. De lancering
van het nieuwe Series 4-laserprojectorplatform was
een milestone voor Cinionic en Barco. Het platform
is gebouwd met de allernieuwste technologie en
ontworpen voor de toekomst. Door de Series 4 te
combineren met Cinionic’s oplossingen en diensten,
zijn Barco en Cinionic beter geplaatst dan ooit
om een voorkeurpartner te worden van alle grote
cinemaoperatoren.

Onze innovatie-inspanningen
resulteerden in succes, op heel
wat vlakken.

• In het ProAV- en eventssegment, verscherpten we
onze go-to-market-strategie met een focus op themaentertainment. Ook hier introduceerden we technologie
van de allernieuwste generatie, zoals de UDM-projector,
een nieuw model in de populaire UDX-reeks.

Daarnaast bleven we onze portfolio van processoren
voor schermbeheer optimaliseren door geavanceerdere
features en oplossingen toe te voegen.
Enterprise
• ClickShare bleef een van onze sterproducten in 2019:
de tool zette zijn double-digit groei verder en is nu
beschikbaar in ongeveer 720.000 vergaderruimtes
wereldwijd. Om verder te bouwen aan het succes van
ClickShare en ons aanbod te versterken, lanceren we
nu onze ClickShare Conference-oplossing.
Het Conference-platform opent nieuwe mogelijkheden
om de samenwerking in vergaderruimtes te verbeteren.
• In 2019 kreeg ClickShare de ISO 27001-certificering voor
zijn veiligheidsbeheer. Cybersecurity is een steeds
grotere bedreiging. Daarom monitoren we de privacyen securityrisico’s en verbeteren we onze oplossingen
continue. De update van de firmware die we in
december 2019 doorvoerden, bijvoorbeeld, pakt de
veiligheidsissues aan die werden ontdekt via
ethische hacking.
• 2019 was een scharnierjaar voor Control Rooms. We
keerden terug naar groei (zij het beperkt), en kwamen
voor het eerst in jaren weer boven het break-even
niveau. Die groei is te danken aan ons brede technologieaanbod (rear-projection, lcd én led) en populaire
producten zoals de UniSee-videowall. We zullen onze
softwarecapaciteiten nu verder versterken om een
duurzame en winstgevende groei te verzekeren.
Healthcare
• Net als in vorige jaren zette Barco’s diagnostic-segment
ook in 2019 groei neer, in een markt in expansie. De
Coronis 4MP en 6MP-diagnostische displayoplossingen
zullen ons helpen om die groei te consolideren en zelfs
te versnellen.

Letter from the CEO
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Vooruitkijken: 2020 en verder
• In het surgical-segment helpt onze Nexxis 2.0-oplossing
ziekenhuizen wereldwijd om hun operatiekamers het
digitale tijdperk binnen te loodsen. Die trend zal zich de
volgende tien jaar zeker verderzetten. Het momentum
geeft ons de kans om onze groei te versnellen. Dat
willen we doen door meer softwaregebaseerde
oplossingen aan te bieden die toegevoegde waarde
leveren. Dankzij de samenwerking met caresyntax®, die
we in 2019 aangingen, kunnen we onze capaciteiten
op het vlak van workflow- en analytics-oplossingen
aanscherpen.
Cross-business: het groeiende potentieel van led benutten
De voorbije jaren hebben verschillende Barco-divisies de
mogelijkheden van ledtechnologie onderzocht. De markt
is ondertussen klaar voor led en wij zijn dat ook: dankzij ons
partnership met de Chinese ledbouwer Unilumin hebben
we nu vlot toegang tot kwalitatieve, competitieve ledtechnologie.
Incubatieprojecten gaan de markt op
In 2019 schakelden we een versnelling hoger met verschillende incubatie-initiatieven. Onze Demetra-huidscanner,
bijvoorbeeld, wordt nu gebruikt in de eerste testmarkten.
En een aantal toonaangevende businessscholen wereldwijd
hebben weConnect omarmd, onze virtuele oplossing voor
klaslokalen.
Onze commerciële footprint en intensiteit uitbouwen
In 2019 begonnen we onze marketing- en commerciële organisatie vorm te geven, op basis van een toekomstgerichte
blueprint. We hebben ook onze servicepropositie versterkt,
onze offerteprocedures efficiënter gemaakt en ons partnerprogramma verbeterd.

Dankzij al deze indrukwekkende innovaties, de veelbelovende incubatie-initiatieven, de solide groei in China en de
versterking van onze capaciteiten is Barco goed voorbereid
voor de toekomst.
Het groeimomentum aanzwengelen
Uiteraard beseffen we dat continue verbetering een must
is om op snelheid te blijven, vooral in de huidige, constant
veranderende markten. Daarom zal Barco zijn operationele
performantie, efficiëntie en veerkracht blijven verbeteren in
2020. Tegelijkertijd willen we het groeimomentum versnellen
in elke markt waarin we actief zijn: we zullen onze productportefeuille verder uitbouwen door blijvende investeringen in
R&D, onze innovatie- en incubatie-inspanningen vergroten,
onze footprint in onze markten uitbreiden en onze ‘In China
for China’-strategie verderzetten.
Op weg naar ‘bright outcomes’
Barco is vastberaden om ‘bright outcomes’ te leveren. Dat
vergt specifieke capaciteiten, die we niet voldoende in huis
hebben. Gestaag slagen we erin om onze marketing- en
productmanagementvaardigheden, onze software- en
digitale businesscapaciteiten en onze commerciële skills te
verbeteren. Toch hebben we nog een lange weg te gaan. Het
versterken van onze commerciële, marketing- en softwareexpertise zal het komende jaar een belangrijk aandachtspunt zijn. We zullen in 2020 meer investeren in de verdere
uitbreiding van deze skills.

Het versterken van onze commerciële,
marketing- en software-expertise
zal een belangrijk aandachtspunt
zijn in 2020.
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Onze duurzaamheidsinspanningen versterken
In 2017 besliste Barco om duurzaamheid te integreren in elk
aspect van de business. Net zoals we willen dat ons bedrijf
de toon zet in zijn markten, willen we ook de toon zetten
op het vlak van duurzaamheid. Omdat we ervan overtuigd
zijn dat duurzame business hand in hand kan gaan met het
leveren van fantastische resultaten.
Jaar na jaar wordt duurzaamheid belangrijker in alles wat
Barco doet. In 2019 hebben we onze inspanningen nog
opgedreven. We slaagden erin om onze ecologische voetafdruk substantieel te verkleinen en zijn goed op weg om de
targets voor 2020 te halen.

recycleerbaarheid van de materialen, de moduleerbaarheid
van het design en de verpakking, die 30% lichter is dan die
van andere lasercinemaprojectoren.
We zullen onze inspanningen op het vlak van ecodesign in de
toekomst verhogen om onze impact op het milieu te blijven
verminderen. Ondertussen worden onze inspanningen ook
gewaardeerd door bekende ratingbureaus. Dat bewijst dat
we op de juiste weg zijn.

Bedankt!

We boekten grote vooruitgang op
het vlak van ecodesign, in alle divisies:
onze R&D-teams her-denken onze
producten om hun milieuprestaties
te verbeteren.

Een van de realisaties in ons duurzaamheidsprogramma waar
we het meest trots op zijn, is de vooruitgang op het vlak
van ecodesign. Al onze R&D-teams (her)ontwerpen onze
producten om ervoor te zorgen dat ze duurzaam zijn op
tal van vlakken (materiaalgebruik, energie-efficiëntie, verpakking en circuleerbaarheid). Omdat we transparant willen
communiceren over de ecologische voetafdruk van onze
producten, hebben we de ecoscore geïntroduceerd. Ons
nieuwe Series 4- projectorplatform, bijvoorbeeld, kreeg een
A-ecoscore dankzij de doorgedreven energie-efficiëntie, de

2019 was een uitzonderlijk jaar voor Barco. Ik ben blij dat we
gegroeid zijn en winst geboekt hebben. Maar ik vind het nog
belangrijker dat Barco een veerkrachtiger, gezonder platform aan het worden is en blijft bouwen aan de capaciteiten
die het nodig heeft om met succes hardware, software en
services te leveren.
Het engagement van het volledige Barco-team, onze Raad
van Bestuur, onze klanten en onze investeerders is cruciaal
voor ons succes. Dankzij uw voortdurende commitment
kunnen we met volle kracht vooruitgaan en de uitdagingen
die in de toekomst op onze weg komen het hoofd bieden.
Van harte bedankt voor uw steun!

Jan De Witte
CEO

Letter from the CEO
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2019: een eerste stap in het
verjongen van onze bedrijfscultuur
Barco is de voorbije jaren geëvolueerd van een innovatief
hardwarebedrijf naar een toonaangevende wereldspeler die
hardware combineert met software en services om buitengewone klantenoplossingen te leveren. Met ander woorden:
Barco verandert. En we beseffen dat ook onze bedrijfscultuur
moet veranderen. De focus op performance en op innovatie
moeten diep ingebed raken in ons DNA.
Midden 2019 initieerden we een project om onze bedrijfscultuur te verjongen. We definieerden de culturele lijnen
die Barco moet omarmen om toonaangevend te blijven in
zijn dynamische markten. 250 collega’s, met uiteenlopende
functies en uit diverse landen waar we actief zijn, hielpen
ons om de vijf belangrijkste bouwstenen te definiëren van
de Barco-cultuur. In 2020 zullen we dit initiatief uitrollen in
de hele organisatie, zodat iedereen het Barco-DNA uitdraagt.

De vijf cultuurbouwsteen zullen
ervoor zorgen dat Barco een
bedrijf is waar medewerkers zich
thuis voelen en de beste versie van
zichtzelf kunnen zijn.

“We care, we grow.”
Is de favoriete cultuurbouwsteen van Jan:
“Omdat ik elke Barco-medewerker mee wil krijgen op
onze reis richting ‘bright outcomes’. Door voor onze
mensen te zorgen, i.e. hen te ondersteunen, te coachen
en te helpen om te groeien, zorgen we ervoor dat
iedereen betrokken is en zich thuis voelt bij Barco.
Zodat we samen kunnen groeien, als één bedrijf.”
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Kerncijfers

Ebitda

Winst per aandeel

(in miljoen euro)

(in euro)

ROCE

153

Omzet
(in miljoen euro)

7,60
125

7

107

6,03

1.083

1.029

130

110

20

3

15

2,01
% van omzet

* Voor 2017 bedroeg de gerapporteerde omzet 1.085 miljoen euro, terwijl de pro forma vergelijkbare omzet 1.034 miljoen euro was.
		 Voor meer informatie: zie ‘Commentaren bij de resultaten’ (A/99).
** 		 ROCE, exclusief de impact van afschrijvingen in verband met geactiveerde productontwikkelingskosten.
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Ecologische
voetafdruk
activiteiten

Ecologische
voetafdruk
producten

Emissies van Barco-activiteiten
(tCO2e/mio € omzet)

Eindgebruikersemissies
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Financiële hoogtepunten
IN MILJOEN EURO

2019

2018

2017 *

2017

Winst- en verliesrekening
Bestellingen

1.102,2

1.046,9

1.060,6

Orderboek

322,3

303,2

285,9

318,8

1.082,6

1.028,5

1.033,9

1.084,7

Omzet

1.105,.2

Brutoresultaat

429,3

413,0

404,2

Marge brutoresultaat

39,7%

40,1%

37,3%

EBITDA

153,0

124,5

107,1

EBITDA marge

14,1%

12,1%

9,9%

Adjusted EBIT

110,0

90,0

73,2

Adjusted EBIT marge

10,2%

8,7%

6,8%

Nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouder van de moedermaatschappij

95,4

75,0

24,8

Marge nettoresultaat

8,8%

7,3%

2,3%

Nettoresultaat per aandeel (in euro)

7,60

6,03

2,01

Nettoresultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro)

7,51

5,98

1,99

Balans en kasstroomoverzicht
Eigen vermogen
Balanstotaal

740,7

635,0

593,5

1.174,2

1.047,3

1.065,0

Vrije kasstroom

88,7

63,2

40,0

Netto liquide middelen / (financiële verplichtingen)

329,4

332,0

210,7

Tewerkgesteld kapitaal

262,7

223,0

202,4

30,2

2,5

-41,6

Nettowerkkapitaal

2019

2018

2017

Ratios
DSO

55

52

55

Voorraadrotatie

3,2

3,8

3,6

71

59

58

ROCE

DPO

25%

23%

19%

Financiële verplichtingen / Eigen vermogen

7,5%

6,0%

8,9%

ROE

13%

12%

5,5%

* Gerapporteerde omzet voor 2017 was 1.085 miljoen euro terwijl de vergelijkbare pro-forma omzet 1.034 miljoen euro bedroeg.
Zie hoofdstuk 'Commentaren bij de resultaten' A/99
(a) Brutodividend / slotkoers op het einde van het jaar
(b) Toename of afname aandelenkoers + uitbetaald brutodividend, gedeeld door de slotkoers van het vorige jaar
(c) Brutodividend * aantal aandelen op 31 december / nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouder van de moedermaatschappij
(d) Aandelenkoers op 31 december / nettoresultaat per aandeel
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2019

2018
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2017

Informatie over het aandeel
Brutodividend

2,65

2,30

2,10

Brutodivenderendement (a)

1,2%

2,3%

2,4%

Jaarlijks rendement (b)
Pay-out ratio (c)
Koers/winst ratio (d)
Gemiddelde slotkoers

123,8%

13,2%

13,9%

36,3%

40,1%

110,7%

28,8

16,4

44,4

166,60

105,62

86,90

Slotkoers op 31 december

219,00

98,90

89,25

Gemiddeld dagelijks handelsvolume

24,455

23,215

16,862

Beurskapitalisatie op 31 december (in miljoen euro)

2.862,1

1.292,4

1.166,0

Aantal aandelen (in duizenden)

13,069

13,067

13,064

Extra-financiële hoogtepunten
2019

2018

2017

2016

2015

Planet (1)
Ecologische voetafdruk Barco activiteiten (tCO2/mio € omzet) (2)

TBD 2020

67,9

70,6

73,1

80,5

Ecologische voetafdruk Barco producten (tCO2/mio € omzet) (3)

TBD 2020

480,9

666,3

731,3

727,1

CDP score (4)

TBD 2020

B

B

C

B

People
Medewerkers op 31 december

3.636

3.664

3.687

3.619

3.457

Diversiteit: gendergelijkheid (% vrouwen)

28,4%

28,1%

28,4%

28,2%

28%

13,2

16,9

17,2

20,7

19,5

98% key & core

95% key & core

100% core

100% core

100% core

163.400

102.000

125.000

99%

94%

92%

92%

NA

Gem. aantal uren opleiding & ontwikkeling / medewerker

Communities
Klantenloyaliteitsindex
% Key & core leveranciers compliant met RBA gedragscode
Gemeenschapsinvestering (financiële steun aan gemeenschapsprojecten) in €
% werknemers die opleiding kregen rond Barco’s ethische gedragscode

(1) Rapporteringsperiode voor broeikasgasemissies in dit rapport is 2017.
(2) Scope 1,2,3-emissies (uitgez. eindgebruikersemissies)

83

(3) Scope 3-emissies (eindgebruikersemissies)
(4) CDP, milieurapportering, zie www.cdp.net
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Highlights 2019

Januari 2019

Februari 2019

Maart 2019

 Jaarresultaten 2018: groei met solide stijging van de marges

 Opening van de healthcare hub
in Suzhou, China
 ClickShare krijgt ISO 27001certificatie voor zijn securityprocessen
 Oxford University Hospitals
(OUH) test de Synergi™-klinische
collaboratietechnologie

 Kick-off van Barco’s emerging
leadership program

 Eerste pilootprojecten met
Demetra en weConnect
 Barco maakt zijn comeback
in de Belgische aandelenindex
(Bel-20)

Kerncijfers

Innovatie met impact

Barco jaarverslag 2019

Focus op performantie

April 2019

Outcomes

Mei 2019
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Duurzaamheid

Juni 2019

 Succesvolle Capital Markets Day
2019, met als thema ‘shaping our
future’

 Lancering van Series 4-projectorplatform voor lasercinema
 Nieuw samenwerkingsakkoord
met IMAX

 Samenwerking wordt
makkelijker met de nieuwe
ClickShare App
 Partnership met caresyntax® om
ons OR-platform te versterken

 Belangrijke deal met Cineworld
(1000+ cinemaprojectoren)
(Cinionic)

 Opening van The Mall & Gate:
ons warehouse voor de toekomst

 Update duurzaamheid: op schema om onze CO2-doelstellingen
voor 2020 te halen
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Highlights 2019

Juli 2019

Augustus 2019

September 2019

 Financiële update 1H19: gezonde groei en voortdurende winstverbetering

ENERGYEFFICIENCY

A
 Frost and Sullivan Best Practices
Award for Technology Leadership
in Medical Displays
 ISO 14001-certificatie voor
Barco Campus in België

MATERIAL
USE

A

A

PACKAGING
& LOGISTICS

A

 Introductie van Barco’s
ECO-label en lancering van eerste
producten met ECO-label
A++
 Enterprise-divisie begint met
continue opvolging van
de
A+
customer journey experience

END-OF-LIFE
OPTIMIZATION

 ‘Prime’ status in ISS-oekom’s
duurzaamheidsrating B

B
C
D

 FL/FS40 simulatieprojector:
Honorable Mention voor Outstanding Innovative Product 2019
bij de MS&T awards

 Samenwerking met Uniluminteam om de toekomst van led
vorm te geven
 Lancering van ons
‘Standards@Work’-complianceprogramma

Kerncijfers

Innovatie met impact

Barco jaarverslag 2019

Focus op performantie

Oktober 2019

Outcomes

November 2019

 Kwartaalupdate van ClickShare
firmware: nog meer security
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Duurzaamheid

December 2019

 Deal met Cinemark: exclusieve
overeenkomst voor laser wereldwijd (Cinionic)
 Lancering van Coronis 4MP en
6MP diagnostische displays

 Operatiekamers vormgeven met
de nieuwe 4K chirurgische displays
en het Nexxis-integratieplatform

 Introductie van 5 bouwstenen
van de Barco-cultuur, ter ondersteuning van de Barco-strategie

 Lancering van de UDMprojector voor de Venues &
Hospitality-markt
 Milestone: meer dan 700 k
vergaderzalen uitgerust met
ClickShare

 Partnership met Culturespaces
om de museumervaring te
veranderen
 Targets voor CO2-voetafdruk
vastgelegd voor 2023
 Ecovadis Gold rating voor
duurzaamheid
 99% van de medewerkers kregen ‘Standards@Work’-opleiding
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De UDX-4K32-projectoren
zorgden voor verbazingwekkend
veel licht. Zo kwamen de nieuwe
structuur en de animaties elke
avond uitstekend tot hun recht –
tot groot plezier van de 50.000
toeschouwers.

Our company
Dickie Burrow
Director, CPL

Company profile

Our technology

Page A/14

Page A/16

© Lukonic Photography

Ons bedrijf
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Ons
bedrijf
Bedrijfsprofiel
Pagina A/20

Onze technologie
Pagina A/22

[ over de visual ]

EEN OPVOLGER VOOR
ARCADIA’S BEROEMDE SPIN
Glastonbury Festival
Verenigd Koninkrijk
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Bedrijfsprofiel
Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd ‘bright outcomes’ of ‘briljante resultaten’ levert.
We bieden zoveel meer dan beeld alleen: door onze visuele, audio- en samenwerkingsoplossingen
kunnen onze klanten vlot samenwerken, inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op
drie kernmarkten: Enterprise (van vergaderzalen en controlekamers tot kantoorruimtes), Healthcare
(van de radiologieafdeling tot het operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot
live-evenementen en themed-entertainment).

Omzet per divisie

Geografische aanwezigheid

2019
Entertainment 42%
Enterprise 33%
Healthcare 25%

Geografische opsplitsing van de omzet

2019
Amerika 39%
EMEA** 37%
Asia-Pacific 24%

AMERIKA
• Brazilië
• Canada
• Colombia
• Mexico
• Verenigde Staten

ASIA-PACIFIC
• Australië
• China
• Hongkong
• India
• Japan
• Maleisië
• Singapore
• Zuid-Korea
• Taiwan

EUROPA &
HET MIDDEN-OOSTEN
• België
• Frankrijk
• Duitsland
• Italë
• Nederland
• Noorwegen
• Polen
• Rusland
• Saudi-Arabië
• Spanje
• Zweden
• Turkije
• Verenigde Arabische
Emiraten
• Verenigd Koninkrijk

Sites
R&D- en/of productievestigingen

Ons bedrijf
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Medewerkers

Aantal medewerkers

2015

3.457

2016

3.619

2017

3.687

2018

3.664

2019

3.636

Geslacht

72% man
28% vrouw

Geografische opsplitsing

8,9% Groter China
12,8% Amerika
28,5% Asia-Pacific
49,8% EMEA**

Per functionele groep

6,8% Administratie
1% Klantenprojecten
7,4% Dienstverlening
4,2% Marketing
35,7% Productie & logistiek
1,8% Procurement
1,4% Kwaliteit, supply chain & support
26,0% Research & development
16,0% Sales

Gerapporteerd in hoofden, exclusief tijdelijke werkkrachten
(Database Corporate Associates op 31/12/2019)
**EMEA: Europa, Midden-Oosten & Afrika
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Onze technologie
Innovatie en flexibiliteit zijn belangrijker dan ooit in de huidige snel veranderende, digitale
wereld. Voortbouwend op decennia ervaring en expertise met beeldvorming en visualisatie
blijft Barco bouwen aan een goed gefinancierd en risico-evenwichtig innovatieportfolio dat
ons in staat stelt om te anticiperen op toekomstige disruptoren. Ons portfolio omvat baanbrekende producten, gebaseerd op een combinatie van geavanceerde technologie en de
bestaande, bewezen Barco-technologie. Dankzij een goed georganiseerde, gedisciplineerde
aanpak van innovatie slagen we erin onze ideeën te vertalen naar commerciële realiteit, met
een sterk omzetpotentieel en ‘bright outcomes’ voor onze klanten. Barco blijft zijn toonaangevende hardwareoplossingen aanvullen met software en diensten. Daarom hebben we ons
technologieaanbod in 2019 herbekeken. We werken nu rond vier kerndomeinen die de basis
vormen voor innovatie met impact – vandaag en in de toekomst.

Geavanceerde display- en projectietechnologie
Display- en projectietechnologie staat al decennialang
centraal in de visualisatieoplossingen van Barco. Onder die
technologie vallen optics, elektronica, technieken voor signal
processing, productie en kalibratie van projectiesystemen
en technologie voor direct view display, inclusief lcd en led.
Deze geavanceerde technologie wordt gebruikt in een brede
waaier toepassingen voor veeleisende markten – van cinemaprojectoren en high-res medische displays tot videowalls
voor visualisatie op grote schermen.

Image processing & insights
Professionele visualisatie vereist zowel klassieke beeldverwerkingsalgoritmes als een AI-gedreven aanpak. De ‘image
processing & insights’-technologie van Barco omvat technologie voor het opnemen, verwerken, compresseren en
versturen van beelden en video, maar ook voor complexe
rendering en het verregaand begrijpen en verbeteren van
video. Om die technologie te kunnen aanbieden, is niet
alleen moderne, heterogene hardware maar ook meer en
meer hoogperformante software nodig. Door beide te combineren, zorgen we voor uitstekende besluitvorming, een
optimale interactie tussen mens en machines, inspirerende
ervaringen en efficiënte workflows.

Onze ‘toolbox’ van technologieën bestaat uit een breed scala aan bouwstenen:
van display- en projectietechnologie tot recentere technologie zoals computational optics en
machine-intelligentie. Technologie is voor Barco echter maar een middel – een ‘enabler’ om
onze klanten end-to-end-oplossingen aan te bieden die resultaten opleveren.
Gerwin Damberg
Barco CTO

Ons bedrijf

Geavanceerde displayen projectietechnologie

Barco jaarverslag 2019

Image processing
& insights

Connectiviteit en data-analytics
De visualisatieoplossingen van Barco omvatten ook connectiviteitstechnologie die zorgt voor het real-time monitoren
van toestellen en voor het (lokaal of remote) streamen van
audio- en videodata. De connectiviteitsoplossingen zijn altijd
geoptimaliseerd voor de professionele platformen waarin ze
gebruikt worden – van oplossingen voor entertainment, voor
radiologen en voor chirurgen tot oplossingen om content te
delen in organisaties. Barco helpt zijn klanten trouwens ook
meer en meer om de data die ze uitwisselen of visualiseren ook te begrijpen. Zo leveren we betrouwbare, inzichten
die tot actie aanzetten en productiviteit, samenwerking en
engagement stimuleren.

Connectiviteit en
data-analytics

A/23

Computational
optics

Computational optics
Computational optics maakt gebruik van krachtige computingtechnieken die de eigenschappen van licht inzetten om
visualisatie- en beeldvormingsoplossingen te leveren die
traditionele optische systemen alleen niet kunnen leveren.
Voorbeelden hiervan zijn Demetra, Barco's multispectrale
platform voor dermatologen en de high dynamic range (HDR)
light steering-technologie. Die laatste maakt gebruik van
real-time programmeerbare lasers en lenzen om licht om te
vormen tot glasheldere beelden met groot contrast.
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We wilden de recentste RGBlaserprojectortechnologie
en dus kozen we voor
Barco. We wisten dat zij de
betrouwbaarste oplossing
zouden leveren.
Thomas Gellermann
Head of Special Projects bij Kraftwerk

Onze activiteiten

Barco jaarverslag 2019

Onze
activiteiten
Entertainment
Pagina A/26

Enterprise
Pagina A/32

Healthcare
Pagina A/36

[ over deze visual ]

3D HYBRID DOME THEATER:
700M2 IMMERSIEVE
ERVARING
Experimenta ScienceCenter
Heilbronn, Duitsland
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Entertainment

447,6

Creating moments,
enriching lives

Entertainment-divisie
omzet*

408,1**
455,1

482,5

Entertainment 42%
2019

2018

2017

9,5%
Cinema 58%
Venues & hospitality 42%

Of het nu in een bioscoopzaal, een concertgebouw, een museum of
een attractiepark is, op een muziekfestival, in een winkelcentrum of in de
reclamewereld, de entertainmentoplossingen van Barco zijn ontwikkeld om
overal de aandacht te trekken en voor onvergetelijke momenten te zorgen.
Door onze klanten steeds betere projectoren, led-displays en oplossingen
voor beeldverwerking aan te bieden, helpen we hen om niet zomaar een
publiek maar een echte fanbase op te bouwen. Onze toenemende focus op
convenience en diensten helpt hen om die schare fans ook te behouden
en hun business te doen groeien.

EBITDA-marge

31,5%

Brutowinstmarge

* cijfers 2017 en 2018, excl. CFG
** gerapporteerd 447,6 en pro forma 408,1

Barco jaarverslag 2019
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EEN INTERVIEW MET NICOLAS VANDEN ABEELE

We blijven de show stelen:
solide groei voor cinema en venues
en hospitality

2019 was het eerste volledige jaar waarin Cinionic verantwoordelijk was voor alle sales, marketing en diensten rond
cinema. Hoe kijkt Nicolas Vanden Abeele, general manager
van de divisie, terug op deze ambitieuze stap? En slaagde
zijn team erin om verder te groeien in het segment Venues
& hospitality?
Loste Cinionic de verwachtingen in in 2019?
Absoluut. De vervangingsgolf in cinema kwam in 2019 helemaal op gang en Cinonic sloot een aantal mooie deals, zoals
die met Cinemark. Bovendien lanceerden we ons Series 4laserprojectorplatform. Dat is echt het neusje van de zalm
– beter vind je niet op de markt. Door onze uitzonderlijk
brede portfolio van laserprojectoren uit te breiden met de
Series 4 zetten wij absoluut de toon op het vlak van laser.
In 2019 hebben we onze nummer 1-positie in cinema dus
zeker versterkt.

© Lukonic Photography

Cinionic is ambitieus en kondigde nieuwe
businessmodellen aan. Zijn die er ondertussen?
Cinionic wil een strategische partner zijn van alle grote
spelers in de cinemawereld. De Cinema Giant Screen
(CGS)-propositie, bijvoorbeeld, beantwoordt perfect aan
de trend van premiumisering in cinema. Deze premiumoplossingen en ook het retrofitconcept zijn ondertussen
gelanceerd maar dat betekent niet dat het werk afgerond is.
Om ons marktaandeel verder op te drijven moeten we onze
oplossingen met toegevoegde waarde sneller introduceren
en het aanbod uitbreiden met oplossingen en diensten rond
connectiviteit, analytics, enz. We hebben veel plannen op
dat vlak voor de volgende 24 maanden.
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EEN INTERVIEW MET NICOLAS VANDEN ABEELE

Na jaren van explosieve groei geraakte de Chinese
cinemamarkt in 2018 verzadigd. Zette die trend zich
voort in 2019?
De markt is in transitie en dat leidt tot meer concurrentie
en lagere marges. We hebben ons marktaandeel van 50%
behouden maar het wordt niet makkelijk om dat te blijven
doen. We zullen hard moeten werken en ons aanbod diversifiëren. De rest van de entertainmentmarkt in China doet
het gelukkig wel zeer goed. Meer en meer Chinezen werken
zich op tot de middenklasse en de overheid investeert fors
in entertainment. Dat doet de vraag naar onze oplossingen
groeien. China is bijvoorbeeld wild van projection mapping.
Dankzij onze ‘In China for China’-strategie kunnen we die
opportuniteiten alsmaar beter benutten.
Hoe evolueert het Venues & hospitality-segment buiten
China?
We blijven het goed doen, dankzij de combinatie van onze
projectoren en beeldverwerkingstechnologie. In het segment events zijn we nog steeds de absolute marktleider en
in ProAv zien we mooie resultaten dankzij onze strategie
om te focussen op een aantal kernmarkten. De UDX-laser-

projectoren blijven de show stelen. Daarom hebben we de
familie in 2019 uitgebreid met een kleiner broertje, de lichtere
UDM. Trouwens, we mogen ook ons F40-simulatieplatform
niet vergeten. Dat zorgde voor een robuuste groei van onze
simulatie-activiteiten.
Vorig jaar had u het over meer focus op led-technologie.
Is daar vooruitgang geboekt
Het partnership met Unilumin bewijst dat we de kaart van
led willen trekken. Van musea, broadcasting en tv-studio’s,
lobby’s, vergaderzalen, experience centers en controlekamers tot cinema: de mogelijkheden van led zijn enorm. In
de bioscoop, bijvoorbeeld, kan led voor nieuwe ervaringen
zorgen. Als technologiebedrijf moeten we blijven investeren in nieuwe technologie om buitengewone ervaringen
mogelijk te maken. En daar helpt led bij. Ook light steeringtechnologie blijft trouwens op onze agenda staan.

Hoe ziet u de Entertainment-divisie binnen vijf jaar?
Groei is nu echt onze focus. Om onze voorsprong te behouden, wil ik blijven investeren in nieuwe beeldvormingsoplossingen en in nieuwe diensten, zoals services rond
workflow en connectiviteit die onze
klanten nieuwe inzichten geven om
hun zalen of hun events beter te
beheren. Uiteraard mogen we daarbij onze focus op performantie niet
verliezen. De besparingen die we
Dankzij onze buitengewoon
maken door efficiënter te werken,
brede portfolio van
kunnen we herinvesteren in innovalaserprojectoren – waaronder
tie. Zodat we blijven groeien.

de top Series 4 – zet Barco echt
de toon op het vlak van laser!
Nicolas Vanden Abeele
General Manager
Entertainment

Onze activiteiten

April 2019
Lancering van 4K lasercinemaprojectoren

Barco jaarverslag 2019

Juni 2019
Nieuwkomers voor
screen management

Juni 2019
Nieuwe compacte,
lichte UDM-laserprojector
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September 2019
Strategisch partnership
met Unilumin, expert in
led-technologie

“We think with the customer”

Ecodesign in Entertainment

is de favoriete cultuurbouwsteen van Nicolas:
"Succesvolle bedrijven zijn meer dan leverancier. Ze zijn
een partner voor hun klanten. Door naar onze klanten te
luisteren en samen met hen oplossingen te ontwikkelen,
leveren we oplossingen en diensten die ze echt nodig hebben. Het Series 4-platform is daar een mooi voorbeeld van.
Het is gebruiksvriendelijk, compact, modulair en duurzaam
– omdat we weten dat bioscoopuitbaters en operatoren daar
belang aan hechten."

Barco Series 4
Onze Barco Series 4-projectoren kregen een A-ecoscore
vanwege hun modulair design, hun energiezuinigheid, de
lichtere verpakking en de mogelijkheden voor recyclage.
Lees meer op pagina B/34
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CINIONIC

2019: het jaar waarin laserprojectie
de nieuwe norm werd voor bioscopen wereldwijd
“De cinemawereld heeft het verschil tussen Barco en Cinionic ondertussen begrepen.
En 2019 was een fantastisch jaar voor allebei”, schrijft het online filmmagazine Celluloid
Junkie. Wij vroegen CEO Wim Buyens of 2019 of dat klopt.

Hoe kijkt u terug op 2019, het eerste volledige jaar van
Cinionic?
2019 was een mijlpaal voor Cinionic. Bioscoopuitbaters
begonnen hun bestaande lampprojectoren te vervangen
door nieuwe oplossingen, vooral lasertechnologie. En
lasertechnologie, dat is gewoon Cinionic: wij zijn ‘the laser
company’. Doordat we de technologie door en door kennen en een brede portfolio van lasercinemaprojectoren
hebben, staan wij in poleposition om op die transformatie
in te spelen. In 2019 hebben we ons portfolio trouwens aanzienlijk versterkt met de Series 4-laserprojectoren. Dit nieuwe,
vooruitstrevende platform toont duidelijk aan dat Cinionic
alles afweet van laser – en van de cinemabusiness.

De cinemawereld vertrouwt
Cinionic – dankzij onze
jarenlange ervaring en
diepgaande expertise.
Wim Buyens
CEO Cinionic

De vele nieuwe deals die we in 2019 sloten, bewijzen dat
de cinemawereld ons vertrouwt. En vertrouwen is extreem
belangrijk voor de adoptie van nieuwe technologie zoals
laserprojectie.
We kunnen niet meer ontkennen dat de bioscoopsector
verandert?
Dit is duidelijk een nieuw tijdperk voor cinema – en net daarom
hebben we Cinionic opgestart. Mensen consumeren steeds
meer entertainment en visuele data en bioscopen kunnen
daar voordeel uit halen. Maar bioscoopeigenaars, vooral in
mature markten, blijven zichzelf heruitvinden. Om mensen
naar hun zalen te lokken, moeten ze entertainmenthubs
worden. Daarom is premiumisering zo’n
belangrijke trend: cinema-eigenaars
zoeken naar nieuwe manieren om premiumer varingen aan te bieden die
niemand anders aanbiedt. Cinionic kan
hen daarbij helpen: laserprojectie zorgt
voor ultraheldere beelden en verzekert
een buitengewone visuele ervaring. We
werken ook hard aan CGS (Cinionic Giant
Screen) – onze premium large format-oplossing voor grote schermen.

Onze activiteiten
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We zijn ontzettend blij dat we ons decennialang partnership met Cinionic
verder kunnen zetten. Cinionic is een gewaardeerde vertrouwenspartner geworden.
We kozen hun lasertechnologie voor de visuele kwaliteit, de total cost of
ownership en het onderhoud op lange termijn.
Damian Wardle, EVP Technology Operations & Presentation, Cinemark

Maar Cinionic levert meer dan technologie?
Absoluut! Eerst en vooral: lasertechnologie an sich is meer
dan technologie. Het biedt ontzettend veel voordelen voor
de toekomst van de cinema. De beelden zijn superhelder
– dankzij de buitengewone visuele standaard van laser –
en laser verbetert de efficiëntie, omdat laserprojectoren op
afstand kunnen beheerd worden, gedurende hun volledige
levenscyclus. Daarnaast zijn laserprojectoren ook duurzaam,
omdat ze zo weinig energie verbruiken. Bij Cinionic bieden
we trouwens totaaloplossingen: meer dan laserprojectoren
leveren we ook oplossingen en diensten die wowervaringen mogelijk maken en gemoedsrust bieden, met een
uitstekende cost of ownership. Onze flexibele financieringsoplossingen, zoals pay-as-you-go, en ons Laser as a Service
retroaanbod zijn daar mooie voorbeelden van.

Met andere woorden, de toekomst ziet er goed uit voor
Cinionic?
Cinionic hecht veel belang aan customer intimacy: door nauw
samen te werken met de klanten begrijpen we de noden van
de cinemamarkt en kunnen we daar snel op inspelen. Meer
dan een leverancier, willen we een vertrouwenspartner zijn
die meedenkt met zijn klanten. Onze langetermijnrelatie met
Cinemark, een van de grootste cinemaspelers ter wereld,
illustreert ons commitment tegenover onze klanten. Eind
2019 ondertekenden we een samenwerkingsovereenkomst
voor 10 jaar, wereldwijd. Onze samenwerking is gestoeld op
gezamenlijk vertrouwen en begrip en een gedeelde drive om
de cinema-ervaring wereldwijd te verbeteren. 2019 heeft
aangetoond dat de markt ons engagement en onze aanpak
echt apprecieert. En dit is nog maar het begin.

* Cinionic is Barco's strategische joint venture met China Film Co. Ltd, Appotronics en CITICPE voor de wereldwijde cinemamarkt met uitzondering
van het Chinese vasteland.
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Enterprise
Engaging you to unleash
the power of shared knowledge

Enterprise-divisie
Omzet

308,2

335,9

358,7

2017

2018

2019

Enterprise 33%

20.6%
Corporate 58%
Control rooms 42%

Elke Barco Enterprise-oplossing is ontwikkeld om mensen beter te
laten samenwerken, door hen interactieve ervaringen aan te bieden.
Van boardrooms en werkplekken tot klaslokalen: al onze oplossingen
helpen mensen om de kracht van gedeelde kennis te ontketenen;
wat leidt tot slimmere ideeën en uiteindelijk ook betere resultaten.

EBITDA-marge

51.1%

Brutowinstmarge
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EEN INTERVIEW MET GEORGE STROMEYER

We slagen er steeds beter in om
mensen vlot te doen samenwerken.
Dat was de rode draad in 2019

ClickShare is al jaren de ster van Barco’s Enterprise-divisie.
"Investeerders en analisten vragen me allemaal of ClickShare
niet een eenmalig succes is. Wel, we hebben in 2019 opnieuw
hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de ClickShare-ster
blijft schitteren", lacht George Stromeyer, general manager
van de Enterprise-divisie. Toch was ClickShare niet het enige
succesverhaal in 2019.
Wat was voor u het hoogtepunt van 2019?
Ons groeiende vermogen om de samenwerking te verbeteren
in verschillende ruimtes: van meeting rooms, directiekamers
en leslokalen tot control rooms. Dat vermogen heeft een
enorm marktpotentieel. Door de samenwerking te bevorderen, helpen we organisaties bij een van hun grootste
uitdagingen: productiever werken.
Wat is jullie geheim?
We hebben fors geïnvesteerd om de gebruikerservaring beter
te begrijpen. Nu we echt weten wat de struikelblokken voor
samenwerking zijn, kunnen we die wegwerken. De gebruikerservaring gedurende de hele customer journey is onze core
business geworden.
Even concreter over de business: is ClickShare nog
steeds de motor van de meetingexperience business?
Laat me eerst even meegeven dat we besloten hebben om
de business te herdefiniëren en uit te breiden naar lobby’s,
experience centers, enz. Daarom noemen we de ‘meeting
experience’ nu de ‘workplace experience’. Maar inderdaad,
ClickShare bleef het goed doen dankzij een paar knappe
nieuwe extra’s, zoals de ClickShare App. Een aantal Fortune
500-bedrijven hebben ClickShare nu geïntroduceerd in al
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hun vestigingen, wereldwijd. Ze gebruiken daarbij ons XMS
eXperience Management Platform en meer en meer ook
andere oplossingen, zoals UniSee en Overture.
Ieder verhaal is eindig. Hoe ziet u de toekomst van
ClickShare?
Die vraag stelt iedereen me: “wanneer is het uit met de pret?”
Een marktstudie toonde aan dat ClickShare nog heel veel
potentieel heeft, in veel regio’s. Zelfs in Europa. 1/3 van de
bedrijven in de UK werkt bijvoorbeeld met ClickShare maar in
Italië zijn we nog relatief onbekend. Bovendien zijn we goed
voorbereid: om te voorkomen dat ClickShare een ‘one-trickponey’ wordt, lanceerden we recent ClickShare Conference.
De Conference-oplossing integreert de functionaliteit van de
camera en audio in een ruimte, volledig draadloos. Zo maakt
ClickShare Conference naadloze, remote videoconferencing
mogelijk, onafhankelijk van het device.
ClickShare Conference bewijst nog maar eens
dat u verder kijkt dan hardware?
Absoluut. We hebben onze softwareskills in 2019 aanzienlijk
aangescherpt en boden meer diensten met toegevoegde

waarde aan. Net zoals elke Barco-divisie breiden we ons
portfolio uit door hardware te combineren met mediamanagement en connectiviteit. Geleidelijk voegen we daar ook
workflow-oplossingen en analytics aan toe. Al onze nieuwe
producten bevatten bijvoorbeeld connectiviteit. Het nieuwe
XMS managementplatform maakt gebruik van de cloud en
analytics.
Zo komen we bij het segment Control Rooms, dat het
moeilijk had in het verleden. Hoe was 2019?
2019 was het jaar waarin we weer licht groeiden, dankzij
een sterke focus op performantie en oplossingen zoals
UniSee. Ook onze triple-play displaystrategie droeg bij tot ons
succes: door onze bestaande rear-projection-oplossingen
te combineren met lcd (UniSee) en nu ook led, hebben we
oplossingen voor alle marktsegmenten.
En hoe verging het het segment learning experience?
Die business is nog steeds klein, maar we wonnen een aantal
grote nieuwe deals met businessscholen zoals IESE. Er zijn 43
miljoen klaslokalen wereldwijd en 14.000 businessscholen.
Het marktpotentieel is dus enorm.

Door de samenwerking te verbeteren,
helpen we organisaties bij een van
hun grootste uitdagingen:
de productiviteit opdrijven.
George Stromeyer
General Manager Enterprise

Hoe wil u groei te stimuleren in
2020?
Groei zal inderdaad een focus zijn
voor 2020: we moeten al wat we
hebben optimaal inzetten en schalen. Zo zorgen we voor een leane,
winstgevende groei.

Onze activiteiten

Februari 2019
ClickShare krijgt ISO
27001-certificering
voor zijn beveiligingsprocessen
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Mei 2019
Introductie van de
XT-serie led-tegels
voor 24/7 bedrijfskritische operaties

September 2019
Lancering van het
XMS eXperience
Management Platform
om ClickShare en
wePresent units op
afstand te beheren
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Oktober 2019
University of Northampton wint AV Award voor
Onderwijsproject van
het Jaar

“We think with the customer”

Ecodesign in Enterprise

is Georges favoriete culturele bouwsteen:
"Onze divisie heeft de missie om organisaties te helpen
samenwerken. Om daarin te slagen, moeten we perfect
begrijpen wat onze klanten willen en hoe ze dat willen. In
2018 en 2019 hebben we een grote oefening gedaan rond
de customer journey, waardoor we nu in staat zijn om in elke
stap te denken zoals onze klanten. In 2019 hebben we daar
al de vruchten van geplukt. Voor mij is verregaande klantgerichtheid simpelweg de sleutel tot goed zakendoen.”

ClickShare Conference
Het ClickShare Conference-platform kreeg een A+ ecoscore
voor zijn lagere gewicht, verbeterde energie-efficiëntie,
bewust materiaalgebruik en goede recycleerbaarheid.
Lees meer op pagina B/35
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Healthcare
Enabling better
health outcomes

Healthcare-divisie
Omzet

243,2

245,0

268,8

2017

2018

2019

Healthcare 25%

13,3%
Chirurgie 27%
Diagnostic imaging 73%

Wij verbinden gezondheidswerkers bijna overal waar ze met patiënten
in contact komen: op de dienst beeldvorming en radiologie, tijdens
consultaties bij specialisten en in het operatiekwartier. Door ervoor te
zorgen dat medische dienstverleners volledige en buitengewoon
accurate beelden zien, maken we beter gefundeerde beslissingen
mogelijk, waar en wanneer die het hardst nodig zijn.

EBITDA-marge

38,3%

Brutowinstmarge
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Onze inspanningen om steeds vaker
hardware, software en diensten te
combineren, zijn beloond

Een nieuwe hub in China, een enthousiast onthaalde update
van Nexxis, aanhoudend succes voor diagnostiek en veelbelovende nieuwe oplossingen – waaronder boeiende nieuwe
technologie – op de agenda: 2019 zag er bij aanvang rooskleurig uit voor Barco's Healthcare-afdeling. Hebben ze de
verwachtingen kunnen inlossen? We vroegen het aan general manager Filip Pintelon.
De gezondheidszorg in China is booming. Hebben jullie
van dat momentum geprofiteerd?
Absoluut. China is ondertussen onze snelst groeiende markt:
we zetten er een double-digit groei neer. Daar zit uiteraard
de dynamiek in de markt zelf voor iets tussen. Maar we zouden onze groeicijfers niet hebben gehaald zonder robuuste
investeringen in de nieuwe R&D- en productiehub en in ons
team daar.
Groeit elk segment in China – van diagnostiek tot
chirurgie?
De focus ligt nog steeds op diagnostiek, maar we verwachten wel dat de vraag naar onze chirurgische oplossingen
vanaf 2020 zal aantrekken. In onze meer traditionele markten neemt de vraag naar oplossingen voor operatiekamers
(OK) alleszins duidelijk toe. De digitale OK is ondertussen de
nieuwe norm. Dat maakt dat onze jarenlange investeringen
in Nexxis nu echt lonen. Ziekenhuizen zien Barco als de
referentie als het gaat om oplossingen voor de digitale OK.
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Wat verwacht u van de strategische samenwerking
met caresyntax®?
caresyntax® is een expert in software voor chirurgische automatisering, analytics en AI. Door onze krachten te bundelen,
kunnen we onze line-up van oplossingen voor OK’s naar een
nieuw niveau tillen – met meer aandacht voor connectiviteit,
workflow en analyse. We hebben veel nieuwe ontwikkelingen in gedachten voor 2020, vooral gericht op het verder
verbeteren van samenwerking en kennisdeling.
Blijven productiviteit en samenwerking aandachtspunten
in de gezondheidszorg?
Meer dan ooit. Ziekenhuizen willen de complexiteit van hun
processen en de werkdruk van hun teams verminderen. Barco
helpt hen daarbij, niet enkel met high-end displays, maar ook
door de diensten en software die we rond onze hardware
ontwikkelen. We blijven natuurlijk een marktleider in diagnostische beeldvorming – we zijn er zelfs in geslaagd om
die positie in 2019 opnieuw te verstevigen. We merken dat er
vooral interesse is in oplossingen met toegevoegde waarde
zoals Uniti®. Daarom omvatten onze vernieuwde Coronis 4MP
en 6MP diagnostische displaysystemen nu productiviteits-

tools, net als Uniti®. Meer nog, we hebben MediCal QAWeb
vervangen door QAWeb Enterprise, dat het nog makkelijker
maakt om de kwaliteit en compliance van medische displays
te beheren, tot ver buiten de ziekenhuismuren.
Deden de incubator-initiatieven het goed in 2019?
Oxford University Hospitals gebruikt ondertussen Synergi™,
onze cloudgebaseerde technologie om de samenwerking
tijdens multidisciplinaire oncologiemeetings te stimuleren. We
hopen de software op grotere schaal te lanceren in 2020. En
onze Demetra-huidscanner werd goed onthaald in België en
Duitsland: zowel early adopters als experts zijn enthousiast.
Momenteel werken we nog aan de go-marketstrategie voor
Demetra. Nu artificiële intelligentie (AI) duidelijk aan een
opmars bezig is in healthcare, wil ik de AI-capaciteiten van
Demetra verder versterken.

U had het in 2018 al over AI en zelfs robotica.
Was er vooruitgang op dit gebied in 2019?
Robotica is een nieuwe opportuniteit voor onze custom
business, die medtech-bedrijven oplossingen op maat
aanbiedt. In 2019 hebben we een eerste succesvol
proefproject met robotica uitgevoerd, maar het is nog te vroeg om
daar meer over te zeggen. We weten
wel dat AI, machine-learning en
robotica absoluut de toekomst zijn.
Ziekenhuizen willen de complexiteit
Robotica evolueert vandaag razendvan hun processen en de workload
snel. Door in die evolutie mee te
van hun teams verminderen. Barco
gaan, blijven we ook zelf innoveren.
En naarmate we meer co-creëren
helpt hen daarbij, niet enkel met
met andere spelers merk ik dat we
hoogwaardige displays maar door ook
alsmaar dichter komen bij onze misdiensten en software aan te bieden
sie om aan zoveel mogelijk mensen
rond die hardware.”
de best mogelijke gezondheidszorgen aan te bieden.
Filip Pintelon
General Manager Healthcare

Onze activiteiten

Februari 2019
Presentatie van
Synergi™, met Oxford
University Hospitals
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Maart 2019
Opening van onze
nieuwe healthcare-hub
in Suzhou, China

November 2019
Lancering van nieuwe
Coronis Fusion 4MP en
6MP displaysystemen
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December 2019
Lancering van nieuwe
QAWeb Enterprise

“We own our results.”

Ecodesign in Healthcare

is Filips favoriete cultuurbouwsteen:
"We hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd in nieuwe
oplossingen. Nu moeten ervoor zorgen dat deze investeringen weerspiegeld worden in onze resultaten. Om ons doel
te bereiken, moeten we allemaal ownership nemen over ons
werk, door bv. problemen onmiddellijk op te lossen, ervoor
te zorgen dat de klant tevreden is, enz.”

Coronis Fusion 4/P/6MP
De vernieuwde Coronis Fusion 4MP/6MP diagnosedisplaysystemen zijn Barco's eerste medische displaysystemen
met een A+ ecoscore. Ze verbruiken minder stroom, gebruiken minder verpakkingsmateriaal en zijn gemakkelijker te
recycleren.
Lees het volledige verhaal op pagina B/33
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Barco UniSee is quasi
naadloos en enorm
helder. Dat maakt het heel
makkelijk om de schermen
te lezen en ermee te
werken.
Changwan Sun
Overheidsmedewerker
bij de provincie Jeollanamdo

Onze strategie
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Onze strategie naar het volgende
niveau tillen
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[ over deze visual ]
BARCO UNISEE AT
DISASTER STATUS CONTROL
CENTER
Jeollanamdo, Zuid-Korea

Inzetten op resultaten
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Kiezen voor duurzame impact
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Onze strategie naar
het volgende niveau tillen
In 2017 introduceerden we een nieuwe strategie, om ons te begeleiden op
weg naar onze missie om ‘bright outcomes’ of ‘briljante resultaten’ te leveren.
De strategie, die is opgebouwd rond vier strategische pijlers, streeft ernaar om
onze businessopportuniteiten maximaal te benutten over drie tijdshorizons,
in drie ‘hoofdstukken’. In 2019 tilden we de Barco-strategie naar het volgende
niveau: hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 1:
2016 - 2018
• Doelstelling: focus op
performantie en op het
vormgeven van de organisatie,
productportfolio en
marktstrategieën om een
gezonder, veerkrachtiger
platform te bouwen voor
toekomstige groei.

• Target: EBITDA van 8% in 2016
naar 12% in 2018, met een vlakke
toplijn.

Hoofdstuk 2:
2019 - 2022
• Doelstelling: focus op groei
door onze capaciteiten,
footprint, vaardigheden
en portfolio verder uit te
breiden terwijl we onze focus
op operationele efficiëntie
behouden.

• Target: efficiënte omzetgroei
(mid + single digit per jaar) en
EBITDA-marge tussen 14% en
17%.

Hoofdstuk 3:
2023 en verder
• Doelstelling: focus op ‘enabling
bright outcomes’ door
hardware, software en services
te combineren via nieuwe
businessmodellen.

• Target: groei in recurrente
inkomsten en doorgedreven
groei in toplijn en winst.
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1. Innoveren met impact
Innovatie bij Barco is meer dan innovatieve producten lanceren. We
willen innovatie met impact, i.e. innovatie die onze klanten toegevoegde
waarde biedt. Door onze innovatieplannen te analyseren – te bespreken
met klanten en risico’s weg te werken – willen we een solide rendement
op onze investeringen in innovatie.

2. Focussen op performantie
Barco is een leider en wil dat ook blijven, ook in tijden van verandering.
Daarom blijven we focussen op performantie: we werken hard om onze
efficiëntie en flexibiliteit te verhogen, we versterken onze commerciële
mogelijkheden, we herinvesteren de middelen die we besparen en we
denken na over de toegevoegde waarde van elke activiteit of handeling.

3. Inzetten op resultaten
We willen onze klanten resultaatgerichte oplossingen aanbieden in de
plaats van enkel producten. Dat vereist een andere manier van werken:
we moeten evolueren van een verkoper van technologische specs
naar een partner die meedenkt met de klant en resultaten levert door
hardware, software en services te bundelen.

4. Kiezen voor duurzame impact
Bij het uitvoeren van onze strategie willen we met respect werken voor
onze planeet, onze collega’s en de gemeenschappen waar we werken.
Jaar na jaar versterken we onze duurzaamheidsinspanningen in drie
domeinen: planeet, mensen en gemeenschappen.

Deze vijf culturele bouwstenen
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1. Innoveren met impact
Innovatie zit in het DNA van Barco. Dat maakt ons tot een technologieleider. Om die innovatie
te blijven aanwakkeren, investeren we fors in R&D, met een mooie balans tussen lange- en
kortetermijninitiatieven. Innoveren is echter meer dan nieuwe producten en diensten creëren.
Wij focussen op innovatie met impact, i.e. innovatie die onze klanten helpt om uitdagingen het
hoofd te bieden en die echt waarde toevoegt. Bovendien zijn we ook innovatief in de manier
waarop we werken en zakendoen. Door onze innovatieprocessen aan te scherpen, willen we
de return op onze investeringen in innovatie verhogen.

Actiepunten

Proofpoints in 2019

Blijven investeren in R&D

• Organisatie is meer gealigneerd en de globale structuur van softwareontwikkeling werd versterkt, o.a. door uitbreiding van het softwareteam
in India.
• 11% van onze omzet gaat naar R&D (in 2018 en 2019), met een balans
voor horizon 1, 2 en 3-projecten.

Innovatie bij Barco is
innovatie met impact

• Nieuwe UDM-projector beantwoordt aan de noden van de ProAv- en
eventsmarkt: buitengewone helderheid in een licht, compact design.
• De ClickShare App, die 250.000 keer werd gedownload, biedt gebruikers
de vrijheid om content te delen zoals zij dat willen.
• ClickShare Conference maakt videoconferencing makkelijk.
• Series 4-lasercinemaprojectoren helpen bioscopen om hun publiek een
gedifferentieerde ervaring aan te bieden.
• De nieuwe versies van Coronis Fusion 4MP en 6MP-displays vergroten het
vertrouwen van radiologen om de juiste diagnoses te stellen.

Innovatie is meer dan nieuwe
producten introduceren

• Nieuwe businessmodellen: weConnect, Demetra en Synergi™ officieel
gelanceerd als SaaS-oplossingen. Cinionic investeert in businessmodellen
van de toekomst.
• Aangrenzende markten: weConnect, Demetra en Synergi™ richten zich
op nieuwe markten zoals onderwijs, dermatologie en oncologie.

De return op onze
investeringen in innovatie
verhogen door processen en
organisatie te verbeteren

• Gerwin Damberg startte als nieuwe CTO en we introduceerden een
nieuwe ‘central technology office’ structuur.
• Barco’s technologische bouwblokken zijn herschikt om Barco klaar te
stomen voor de volgende generatie visualisatieoplossingen.

Onze strategie
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Demetra: huidkanker op een nieuwe
manier screenen
Onze Demetra-huidscanner is een schoolvoorbeeld van
innovatie met impact. Het platform combineert innovatieve hardware en software met intelligente AI-algoritmes
en wordt geleverd via een innovatief businessmodel: as a
service. “Demetra verandert de manier waarop we huidkanker screenen, de diagnose stellen en de evolutie opvolgen”, aldus prof. dr. Lieve Brochez, dermatologe aan het
Gentse Universitaire Ziekenhuis.

Ik kijk uit naar de vele extra
functionaliteiten die AI in de toekomst
aan Demetra zal toevoegen.
Prof. Dr Lieve Brochez
Dermatologe UZ Gent

Gigantisch potentieel
Het team van professor Brochez was nauw betrokken bij de
ontwikkeling van Demetra. Zij gaven input rond de workflow
van dermatoscopie en rond de beeldkwaliteit, testten de
tool en hielpen bij het opbouwen van een beeldbank die
helpt bij de automatische classificatie van huidlaesies door
neurale netwerken. “De Barco-ingenieurs waardeerden onze
input en integreerden onze feedback in de oplossing. Het
resultaat is een waardevolle, innovatieve tool met ontzettend
veel potentieel. Naarmate meer en meer AI-functionaliteit
geïntegreerd zal worden, zal de screening verder verbeteren. Ik ben er trouwens van overtuigd dat we Demetra in de
toekomst vlot zullen kunnen inzetten in andere domeinen
van de dermatologie.”
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2. Focussen
op performantie
Barco werkte de voorbije jaren hard aan het verbeteren van zijn performantie en het vormgeven van de organisatie. We maakten keuzes om onze businessportfolio te stroomlijnen en
focusten op (kosten-)efficiëntie en operationele uitmuntendheid. Die aanpak wierp vruchten
af: de focus op performantie is ondertussen ingebed in de organisatie en we zijn een veerkrachtiger bedrijf geworden. Sinds het begin van 2019 concentreren we ons meer en meer
op groei, zonder onze aandacht voor performantie te verliezen. Het aanscherpen van onze
commerciële uitmuntendheid is daarbij een aandachtspunt.

Actiepunten

Proofpoints in 2019

Keuzes maken:
onze businessportfolio
stroomlijnen

• De businessportfolio is gestroomlijnd. Toch moeten we keuzes blijven
maken om de impact – waarde – van onze innovatie-inspanningen te
garanderen.

Focussen op R&D en op
operationele efficiëntie

• Dankzij versnelde value engineering-initiatieven binnen de hele groep
steeg de brutowinstmarge in 2018 en 2019 tegenover 2016.
• Het nieuwe automatische warehouse – the Mall – helpt om operationele kosten te drukken, terwijl het productiviteit in de hand werkt.
• Succesvolle uitvoering van het ‘fit to lead’-herstructureringsplan om de
operationele efficiëntie te verbeteren: op schema om indirecte kosten te
besparen.

Commerciële
uitmuntendheid nastreven

• Solide investeringen in R&D en sales in China om onze commerciële
voetafdruk daar te vergroten (vooral in events, ProAV en healthcare).
• Uitbreiding van het nieuwe partnerprogramma om onze commerciële
scope te versterken.
• Commercieel management uitgebreid in elke regio waar we actief zijn.
• Uitrol van nieuwe diensten, bv. break-fix scope en definitie, dashboard
en rapporteringsprocessen en verbeterde interactie tussen divisies en
commerciële departementen.
• Cinionic sluit deals met grote namen in cinema, zoals Cineworld,
Cinemark en Pathé.
• EBITDA-marge stijgt met 14,1% - van 8% in 2016 (+6 procentpunten).

Onze strategie
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Value engineering voor
Series 4-projectoren leidt tot
indrukwekkende resultaten
Barco heeft zijn productievoetafdruk de voorbije jaren aanzienlijk geoptimaliseerd. Dankzij value engineering genieten
we van schaalvoordelen en werken we efficiënter. Toen ons
NPI-team het nieuwe Series 4-platform van lasercinemaprojectoren ontwikkelde, pasten ze value engineering best
practices toe – met indrukwekkende resultaten.

Dankzij het eenvoudige design is
het productieproces veel flexibeler:
we kunnen nu makkelijk, snel en
zonder grote kosten veranderingen
doorvoeren.
Filip Deruijck
VP Operations Belgium, Barco

Assemblagetijd: - 30%
“Een slim, modulair design zorgt voor een veel vlottere assemblage”, legt Filip Deruijck, VP Operations uit. “Omdat onze
Series 4-projectoren minder componenten (67 i.p.v. 146)
en minder schroeven (78 i.p.v. 183) bevatten dan bestaande
laserprojectoren, volstaat 11 meter productielijn (tegenover
33 meter), met 4 stops in de plaats van 8. Op die manier daalt
de assemblagetijd met een derde. In de tijd die we winnen,
assembleren we een aantal subcomponenten die vroeger naar
onderaannemers gingen. De nieuwe aanpak bespaart ons
trouwens niet alleen tijd en geld, maar maakt het productieproces ook veel flexibeler: we kunnen nu makkelijk, snel en
zonder grote kosten veranderingen doorvoeren.”
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3. Inzetten
op outcomes
Barco verkoopt niet langer technologische specs maar versterkt zijn capaciteiten en organisatie om hardware, software en diensten te kunnen combineren – zodat we onze klanten
outcomes kunnen aanbieden. De weg naar dit nieuwe businessmodel is lang. Maar omdat onze
technologie missiekritisch is voor onze klanten, is het potentieel groot. Door op outcomes te
focussen, zullen onze klanten tevredener – en loyaler – zijn. Bovendien zorgt dit businessmodel
voor voorspelbare, recurrente inkomsten. Stap voor stap boeken we vooruitgang op dit vlak.

Actiepunten

Proofpoints in 2019

Capaciteiten en organisatie
versterken

• Succesvolle uitrol van het ‘fit to lead-‘programma om onze organisatie beter af te stemmen op diensten en productmanagement.
• Versterken van onze softwareorganisatie in India.
• E-training om de hele organisatie te sensibiliseren rond het belang
van security.
• Verder uitbouwen van ons bedrijfsbrede softwareplatform, met
gezamenlijke componenten die alle divisies gebruiken.
• Partnership met caresyntax® om de waarde van Nexxis te verhogen
dankzij diensten rond workflow en analytics.

Het potentieel bestuderen
van oplossingen die inzetten
op outcomes en dit soort
oplossingen lanceren, via
nieuwe businessmodellen

• Invoering van een nieuw ‘value stack’ model dat divisies kunnen
gebruiken om nieuwe businessmodellen uit te proberen en hun
aanbod aan te vullen met workflow- en analyticsoplossingen.
• weConnect, Overture, UniSee, Demetra en Synergi™ worden
aangeboden via een SaaS-formule (incl. abonnement, registratie
en licenties).
• Laser as a Service, de retrofitoplossingen van Cinionic, zijn beschikbaar via verschillende betaalformules, inclusief een pay-as-you-go
model.
• De XMS Management Suite voor remote beheer van de ClickShareen wePresent-toestellen biedt ook analytics om samenwerking in
de digitale werkplek te bevorderen.

Onze strategie
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Meer samenwerking en engagement op de werkplek, dankzij de
eXperience Management Suite (XMS)
Ons Enterprise-team heeft een duidelijke, resultaatgerichte
missie: de kracht van gedeelde kennis ontketenen. De eXperience Management Suite (XMS) die ze in 2019 lanceerden,
helpt om die missie waar te maken. XMS omvat immers
niet alleen functionaliteit om de ClickShare- en wePresentoplossingen op afstand te monitoren en te beheren, maar
biedt ook analytics en inzichten.

Zowel klanten als partners
krijgen heldere inzichten in het
rendement van hun investeringen in
samenwerking
Wim Debruyne
VP Meeting Experience, Barco

De toekomst van de bedrijfswerkplek vormgeven
“XMS brengt de beschikbaarheid en het gebruik van elke base
unit en elke vergaderruimte in kaart. Op basis van die inzichten
kunnen onze klanten hun investeringen in de capaciteit van
de werkruimte aanpassen, om de productiviteit, de samenwerking en het engagement te bevorderen. Zo wordt XMS dus
een cruciaal platform om de toekomst van de bedrijfswerkplek
vorm te geven”, legt Wim Debruyne, VP Meeting Experience,
uit. “Bovendien opent XMS ook de deur naar outcome-based
businessmodellen. Partners van Barco kunnen de suite aanbieden als managed services: klanten die daarop intekenen,
krijgen remote fleet management, proactieve monitoring,
analyse, enz. zodat ze hun medewerkers een continue, vlekkeloze meeting experience kunnen garanderen”

A/50

Barco jaarverslag 2019

4. Kiezen voor
duurzame impact
Toen we beslisten hoe we onze bedrijfsstrategie zouden uitvoeren, kozen we om met
respect te werken voor onze planeet, onze collega’s en de gemeenschappen waar we
actief zijn. Jaar na jaar raakt ons commitment om te ‘kiezen voor duurzame impact’
dieper ingebed in het Barco DNA. Nu onze ambities en doelstellingen zijn gedefinieerd, blijven we onze organisatie versterken om een echte duurzaamheidscultuur in
te bedden en verbeteren we onze duurzaamheidsprestaties in de domeinen planeet,
mensen en gemeenschappen.

Actiepunten

Proofpoints 2019

Governance en organisatie
versterken

• We plukken de vruchten van vroegere investeringen om onze
organisatie te versterken, bv. onze nieuwe duurzaamheidsmanager.
• Jaarlijkse rapportering aan Barco’s Raad van Bestuur en Auditcomité.
• Het executive sustainability steerco volgt de vooruitgang en status van
ons duurzaamheidsprogramma op.

Duurzaamheidsstrategie

• Duurzaamheidsobjectieven op middellange termijn (2023)
gedefinieerd voor domein ‘planeet’.
• Vooruitgang op het vlak van interne en externe communicatie.

Duurzaamheidsprestaties
verbeteren in de
domeinen planeet,
mensen en
gemeenschappen

• Goud in de duurzaamheidsranking van EcoVadis (zilver in 2018).
• Prime Status ontvangen van ratingbureau ISS-oekom. Daarbij staat
Barco in de top 20% van de ‘Electronics Devices & Appliciances’-sector
wereldwijd.
• Barco One Campus krijgt ISO 14001-certificaat (milieumanagementsysteem).
• Op schema met de 2020 objectieven voor CO2-uitstoot (-16%).
• Lancering van het ECO-label dat producten classificeert volgens hun
prestaties op het vlak van ecodesign.
• A+ecoscore voor Series 4-laserprojectorplatform, Coronis Fusion
4MP en 6MP en ClickShare.

Onze strategie
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Inspanningen rond ecoscoring
in hogere versnelling
Omdat Barco open wil communiceren rond de ecologische
voetafdruk van zijn producten, lanceerden we in 2017 de
ecoscore. Deze objectieve tool classificeert onze producten
op basis van hun ecologische prestaties in vier domeinen:
energie, materiaal, verpakking en logistiek en end-of-life. In
2019 schakelden we een versnelling hoger op dit vlak: 80%
van onze producten kregen een ecoscore.

De ecoscoring-methodologie
moedigt onze ontwikkelaars aan
om duurzamere keuzes te maken
én informeert onze klanten rond de
ecologische prestaties van
onze producten.
Jan Daem
Environmental compliance officer bij Barco

Objectief en ambitieus
“Toen we de methodologie ontwikkelden, stond objectiviteit
centraal. Ecoscoring dient niet om Barco-producten te begunstigen maar kijkt puur naar de duurzaamheidsparameters”,
onderlijnt Jan Daem, environmental compliance officer. Om
de objectiviteit en de volledigheid, relevantie en betrouwbaarheid van de methodologie te verzekeren, onderwierpen we
die aan een externe audit. “Enkel producten die uitzonderlijk
goed scoren (A, A+ of A++) krijgen het Barco ECO-label”, gaat
Jan verder. ‘Voorlopig zijn dat slechts een paar producten.
Dat aantal zal echter snel toenemen want ecoscoring maakt
nu integraal deel uit van ons NPI (new product introduction) proces.”
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Technologie voor
vergaderzalen moet
engagement stimuleren
en de flexibiliteit en
connectiviteit bieden die
de huidige werknemers
verwachten.
Lieven Bertier
Global Marketing Manager Collaboration, Barco
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Verklaring met betrekking tot
de informatie die wordt verstrekt
in het jaarverslag 2019

De ondergetekenden verklaren dat:
• de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig
de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een
getrouw en eerlijk beeld geven van het vermogen, de
financiële toestand en de resultaten van de emittent en
de geconsolideerde ondernemingen;
• het jaarverslag een getrouw, eerlijk overzicht geeft van
de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en
van de positie van de emittent en de geconsolideerde
ondernemingen, evenals een beschrijving van de
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij
geconfronteerd worden.

Jan De Witte, CEO

Ann Desender, CFO

Governance
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Corporate
governanceverklaring
In overeenstemming met artikel 96, §2 van het Wetboek van
vennootschappen gebruikt Barco de Corporate Governance
Code van 2009 als referentiecode. Deze code kan gedownload worden via de link:
www.CorporateGovernanceCommittee.be
Barco wijkt af van de Corporate Governance Code op deze
vlakken:

Artikel 8.4 – Barco stelt de informatie bepaald door dit artikel
enkel ter beschikking op de website. Uit een analyse van de
bezoeken aan de website is gebleken dat deze informatie op
de webpagina’s zelf wordt opgezocht, in plaats van in het
Corporate Governance Charter dat eveneens ter inzage op
de website is gepubliceerd.

Appendix D, art. 5.3/1 en Appendix E, art. 5.4/1 – Het Bezoldigings- en benoemingscomité heeft geen meerderheid van
onafhankelijke bestuurders.
Het mandaat van de meeste bestuurders zal echter vervallen
tijdens de algemene vergadering van april 2020. De Raad
van Bestuur zal de samenstelling van het Bezoldigings- en
benoemingscomité herzien na deze jaarlijkse vergadering.

Barco’s Corporate Governance Charter kan gedownload worden via www.barco.com/corporategovernance
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Raad van Bestuur

Charles Beauduin

Jan De Witte

Frank Donck

Hilde Laga

Luc Missorten

An Steegen

Ashok K. Jain

4

2

3

Leden met
5 jaar senioriteit

Vrouwelijke leden
van de Raad

Onafhankelijke
leden

Governance

Charles Beauduin (°1959)
is sinds 1993 CEO en eigenaar van Michel Van de Wiele NV.
Van de Wiele is een internationaal technologiebedrijf en
marktleider in toepassingen voor de textielindustrie. De heer
Beauduin bekleedt meerdere functies in handelsverenigingen en werkgeversorganisaties. Hij behaalde een masterdiploma rechten aan de KU Leuven en is in het bezit van een
MBA van Harvard Business School.
De heer Beauduin is een internationaal manager met heel wat
ervaring op de Aziatische markt en in de Verenigde Staten.

Jan De Witte (°1964)
werd in september 2016 CEO van Barco. Hij beschikt over
wereldwijde leiderscapaciteiten en heeft de afgelopen 25
jaar uiteenlopende leidinggevende functies bekleed in
technologiebedrijven. Daarbij werkte hij aan operationele
uitmuntendheid, productontwikkeling en zorgde hij voor
de groei van diensten, oplossingen en softwareactiviteiten.
Voor zijn carrière bij Barco was de heer De Witte directielid
bij General Electric Cy. (GE) en CEO voor de Software- en
Solutions-activiteiten in de afdeling Healthcare. Tijdens zijn
17 jaar bij GE bekleedde hij wereldwijde managementfuncties op het gebied van beheer van de toeleveringsketen,
Quality/Lean Six Sigma, diensten en softwareoplossingen, en
woonde hij in Chicago, Milwaukee en Parijs.
Voor GE was de heer De Witte actief in operationele
managementfuncties op het gebied van beheer van de toeleveringsketen en productiebeheer bij Procter & Gamble
in Europa. Ook was hij senior consultant bij McKinsey &
Company waar hij in heel Europa klanten adviseerde uit de
luchtvaartindustrie, de verwerkende industrie en de hightechindustrie. In 2019 trad hij toe tot de Raad van Bestuur
van ResMed Inc.
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De heer De Witte behaalde een masterdiploma burgerlijk
ingenieur aan de KU Leuven en is in het bezit van een MBA
van Harvard Business School.
Frank Donck (°1965)
is sinds 1998 directeur van de investeringsholding 3D NV.
Deze holding investeert op lange termijn in een mix van
beursgenoteerde aandelen, private equity en vastgoed. Hij is
tevens voorzitter van Atenor Group NV en Telecolumbus AG,
niet-uitvoerend bestuurder van KBC Group NV en onafhankelijk bestuurder van Elia System Operator NV. Frank Donck is in
het bezit van een masterdiploma rechten van de Universiteit
Gent en van een masterdiploma finance van de Vlerick Business School. Hij begon zijn loopbaan als investeringsmanager
voor Investco NV en was lid van de Raad van Bestuur van
verschillende beursgenoteerde en private ondernemingen.
De heer Donck was o.a. voorzitter van Telenet Group Holding
NV. Hij is ook vicevoorzitter van de Vlerick Business School
en lid van de Belgische Corporate Governance Commissie.

Ashok K. Jain (°1955)
behaalde een master in technologie aan het Indian Institute
of Technology in Delhi, India. Tijdens zijn carrière richtte de
heer Jain verschillende technologische startups op die hij
tot succesvolle bedrijven uitbouwde dankzij zijn sterk leiderschap en inzicht in de mogelijkheden en trends binnen de
wereldeconomie. De heer Jain was oprichter en voorzitter
van de Raad van Bestuur van IP Video Systems, dat in februari
2012 door Barco NV werd overgenomen. Momenteel is hij
general partner bij Co=Creation=Capital LLC. De heer Jain
is afkomstig uit India en is Amerikaans staatsburger.
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Hilde Laga (°1956)
is in het bezit van een doctoraaldiploma rechten. Zij is een
van de stichtende leden van het advocatenmaatschap Laga,
dat zij tot 2013 bestuurde als managing partner en hoofd van
de Corporate M&A-praktijk. Hilde Laga zetelt sinds 2014 in de
Raad van Bestuur van Barco NV en NV Greenyard Foods. In
2015 werd zij lid van de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert
NV en Gimv NV. In 2016 werd zij voorzitter van Gimv NV.
Hilde Laga is lid van de Belgische Corporate Governance
Commissie en was tot 2014 lid van de Raad van Toezicht
van de F.S.M.A. (voordien C.B.F.A.).

Luc Missorten (°1955)
is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van Ontex
en lid van de Raad van Bestuur van Gimv NV, Recticel, Scandinavian Tobacco Group A/S en Mateco. Hij zetelde in de
Raad van Bestuur van LMS, Vandemoortele, Bank Degroof en
Corelio. Tijdens zijn loopbaan en tot eind 2014 was de heer
Missorten executive in meerdere ondernemingen: Corelio
(CEO), UCB (CFO) en ABInbev (CFO). Luc Missorten studeerde
rechten aan de KU Leuven en behaalde daarnaast een masterdiploma rechten aan de universiteit van California-Berkeley
en een Certificate of Advanced European Studies aan het
Europacollege in Brugge.

An Steegen (°1971)
behaalde een Phd in materiaalwetenschappen en elektrotechniek aan de KU Leuven, in samenwerking met het Belgische IMEC (Interuniversity Microelectronics Center).
In 2000 ging ze aan de slag bij IBM Semiconductor R&D in
Fishkill, New York. Als hoofd R&D en executive van IBM’s
International Semiconductor Alliance was ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IBM’s geavanceerde logic
semiconductortechnologie voor mobiele en draadloze
toepassingen. In 2010 keerde ze terug naar IMEC in België,
waar ze executive vicepresident Semiconductor Technology
& Systems werd. Mevrouw Steegen is een autoriteit in R&D
rond semiconductoren en een erkende, inspirerende thought
leader in innovatie in het IoT- en digitale tijdperk.
Sinds 2018 is Ann Steegen chief technology officer bij Umicore. Ze is verantwoordelijk voor de innovatiestrategie van
de onderneming en staat aan het hoofd van het centrale
R&D-team, waarbij ze de businessunits ondersteunt op het
vlak van schone mobiliteit, recyclage en duurzaamheid. Ze
overziet ook de incubatie-initiatieven die opportuniteiten
in nieuwe markten aanboren en is executive vicepresident
van de businesslijnen Electro-Optical Materials en Thin Film
Products.
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Raad van Bestuur
Situatie op 10 februari 2020
Voorzitter

Charles Beauduin

2020*

Bestuurders

Jan De Witte

2020*

An Steegen (1)

2020*

Secretaris

Luc Missorten

2021*

Adisys Corporation (vertegenwoordigd door Ashok K. Jain)

2020*

Hilde Laga (1)

2021*

Frank Donck (1)

2020*

Kurt Verheggen

General Counsel

(1) onafhankelijke bestuurders // * Datum waarop het mandaat vervalt: einde van de jaarlijkse algemene vergadering

De samenstelling van de Raad van Bestuur beantwoordt aan
de statutaire vereisten rond genderdiversiteit, zoals vastgelegd
in artikel 526 quater $2, nu artikel 7:86 van het Wetboek van
vennootschappen.

Alle bestuurders bekleden topfuncties of hebben topfuncties bekleed bij toonaangevende internationale bedrijven of
organisaties. Hun biografieën zijn beschikbaar op pagina’s
A/57-A/58 van dit jaarverslag.
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Core Leadership Team

Jan De Witte

Xavier Bourgois

Wim Buyens

Olivier Croly

Gerwin Damberg

Ann Desender

An Dewaele

Stijn Henderickx

6

2

5

CLT-leden met
5 jaar senioriteit

Vrouwelijke
CLT-leden

Niet-Belgische
CLT-leden
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Johan Heyman

Rob Jonckheere

Chang Tet Jong

Filip Pintelon

George Stromeyer

Iain Urquhart

Nicolas Vanden
Abeele

Kurt Verheggen
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Jan De Witte
Zie biografie bij Raad van Bestuur (A/57 – A/58)

CEO

Xavier Bourgois
Information Technologies
is senior vicepresident Information Technologies bij Barco.
Hij ging in 2015 bij Barco aan de slag na een loopbaan bij
General Electric en The Stanley Works, International Paper
en bpost, waar hij functies met een steeds grotere verantwoordelijkheid bekleedde in Operations, Supply Chain, IT
en Business Transformation. Xavier behaalde een MBA aan
de University of Chicago Booth School of Business en een
masterdiploma burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven.

Wim Buyens
CEO Cinionic
staat aan het hoofd van Cinionic, de nieuwe cinema joint
venture. De voorbije 15 jaar bekleedde hij een reeks senior
managementrollen in hightechbedrijven. Hij startte zijn loopbaan in IT en ging dan werken bij het Deense bedrijf Brüel &
Kjaer, waar hij verschillende senior managementrollen had
in sales- en productstrategie. In november 2007 ging hij aan
de slag bij Barco als vicepresident Digital Cinema. In 2017
werd hij ook benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur
van de Advanced Imaging Society in Hollywood. De heer
Buyens was zeven jaar lang general manager van de Barco
Entertainment-divisie. Hij behaalde een ingenieursdiploma
en volgde een opleiding Executive Management aan Stanford
University en het IMD in Lausanne.

Olivier Croly
APAC
ging in 2017 bij Barco aan de slag als senior vicepresident van
APAC. Daarvoor bekleedde hij topposities bij GE Healthcare
en Philips, waarbij hij verschillende bedrijven in EMEA en Azië
leidde. Nadat hij in 1988 was afgestudeerd aan het National
Telecom Institute als master in telecommunicatie en informatica behaalde hij een MBA aan Paris Dauphine University.

Gerwin Damberg
Chief Technology Officer
begon bij Barco in 2016 toen Barco de light-steeringtechnologie overnam van MTT, het bedrijf dat de heer Damberg
had mee opgericht en waar hij als CTO werkte. Hij is een
ondernemer in hart en nieren. Het voorbije decennium
speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van beeldvormingstechnologie, zowel in startups als in gevestigde
technologiebedrijven, waar hij functies bij R&D, businessdevelopment en het management bekleedde. De heer
Damberg behaalde een ingenieursdiploma aan de University
of Applied Sciences in Karlsruhe, Duitsland en een PhD in
computerwetenschappen aan de University of British Columbia, Canada.

Ann Desender
Chief Financial Officer
trad in 2008 bij Barco in dienst en staat sinds 2010 aan het
hoofd van Barco’s global finance-team. Voor haar carrière bij
Barco bekleedde zij managementfuncties bij Unilin (Corporate Director of Finance & Reporting) en bij Arthur Anderson
en Deloitte, waar ze Senior Audit Manager was. Ann Desender
behaalde een masterdiploma in de toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Gent en voltooide
een Advanced Management Program aan de IESE Business
School in Barcelona.
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An Dewaele
Chief HR Officer
ging in 2017 bij Barco aan de slag. Daarvoor werkte ze 20 jaar
bij Volvo Group, waar ze verschillende hogere operationele
en strategische HR-posities bekleedde, op zowel lokaal als
globaal niveau. Nog daarvoor was ze HR-consultant bij De
Witte & Morel. Mevrouw Dewaele behaalde een masterdiploma in industriële psychologie aan de Universiteit Gent en
volgde het programma ‘Compensation and Benefits Management’ aan de Vlerick Business School.

Stijn Henderickx
EMEA
startte in 2013 bij Barco, waar hij een aantal functies
bekleedde in de Entertainment-divisie (o.a. vicepresident
Cinema en vicepresident Pro AV, Events & Simulation). In
het begin van 2019 werd hij aangesteld als senior vicepresident EMEA.
Voor zijn loopbaan bij Barco stond de heer Henderickx aan
het hoofd van Philips Arena Solutions, de wereldwijde
Philips-entiteit die zich toelegt op stadia en arena’s. Daarvoor
had hij meerdere strategische rollen, eerst als consultant
bij The Boston Consulting Group en daarna als Director
Corporate Strategy bij Philips. Hij behaalde een masterdiploma handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen.
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Johan Heyman
Organizational Excellence/'Fit to lead'
is senior vicepresident Organizational Excellence. In deze
rol beheert hij het ‘fit to lead’-transformatieprogramma van
Barco, dat werd gelanceerd om de Barco-organisatie strakker,
eenvoudiger en productiever te maken. De heer Heyman
trad in 2008 bij Barco in dienst als vicepresident Operations & Logistics, waarbij hij aan het hoofd stond van Barco’s
wereldwijde productiesites en de wereldwijde teams voor
logistiek, kwaliteit en procurement. Daarvoor bekleedde hij
verschillende managementfuncties in bedrijven die actief zijn
op de markt van semiconductoren: Alcatel Microelectronics,
AMI Semiconductor en ON Semiconductor.
Johan Heyman behaalde aan de Universiteit Gent een
masterdiploma elektronica en een postgraduaatdiploma
industrieel management.

Rob Jonckheere
Global Operations
is senior vicepresident Global Operations. Hij staat aan het
hoofd van Barco’s productiesites wereldwijd en de wereldwijde teams voor logistiek, procurement, kwaliteit en facilities.
De heer Jonckheere begon zijn loopbaan bij Barco in april
2016 als vicepresident Global Procurement. Hij heeft 30 jaar
ervaring in R&D en Program en General Management.
Voor hij bij Barco aan de slag ging, bekleedde hij verschillende functies met groeiende verantwoordelijkheid bij Philips
en TP Vision en was hij voorzitter van de Raad van Bestuur
van TP Vision Belgium. Hij behaalde een masterdiploma
ingenieur elektromechanica aan de KU Leuven.
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Chang Tet Jong
MD Barco China
trad op 1 april 2017 bij Barco China in dienst als senior vicepresident en managing director. Hij is ook lid van Barco's
Core Leadership Team.
De heer Chang staat aan het hoofd van de Barco-organisatie
in de Chinese regio. Zo leidt hij een reeks joint ventures en
strategische partnerships.
Chang Tet Jong kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring in
R&D, sales en marketing en algemeen management. Hij heeft
een uitgebreide professionele achtergrond in verschillende
landen van Asia-Pacific, vooral China, Zuidoost-Azië en India.
Hij werkte ook in West-Europa en woonde een aantal jaren
in Brussel. Voor zijn loopbaan bij Barco was hij vicevoorzitter en general manager van Sanbei Seed en hoofd van de
Corn and Vegetables-business bij Syngenta. Hij behaalde
een masterdiploma wetenschappen aan de Oklahoma State
University, VSA.

Filip Pintelon
GM Healthcare
ging in 2008 bij Barco aan de slag. Hij was er achtereenvolgens president van Avionics & Simulation, president van
Media, Entertainment & Simulation en COO. In het begin
van 2015 werd hij general manager van de Healthcaredivisie. Voor zijn komst naar Barco bekleedde hij topposities
bij Siemens, Accenture en The Boston Consulting Group. De
heer Pintelon behaalde in 1986 een masterdiploma wiskunde
& informatica aan de KU Leuven en daarna een MBA aan
de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij bekleedt
een aantal posities in industrieadviesorganen rond digitale
innovatie.

George Stromeyer
GM Enterprise
begon zijn carrière in 1988 bij Raychem Corporation. Sindsdien heeft hij zijn ervaring en verantwoordelijkheden op het
gebied van wereldwijde commercialisering geleidelijk uitgebreid, achtereenvolgens bij Scientific Atlanta, Inc., Cisco Inc
en Harmonic Inc.
De heer Stromeyer trad in februari 2016 bij Barco in dienst
als hoofd van de Enterprise-divisie, die zeven wereldwijde
vestigingen telt. Hij is afkomstig uit Silicon Valley en woonde
en werkte vele jaren in Europa en Latijns-Amerika, waardoor
hij een multiculturele, meertalige achtergrond heeft. George
Stromeyer behaalde een bachelor of science in mechanical
engineering aan Cornell University en een master in business
administration aan de Tuck School van Dartmouth College.

Iain Urquhart
Amerika
kwam in 2019 bij Barco aan boord als senior vicepresident
voor de regio Amerika. Daarvoor werkte hij bij Oracle waar
hij de SaaS-applicatiedivisie in Noord-Amerika succesvol
begeleidde in zijn transformatie naar de cloud, in nauwe
samenwerking met de channelpartners. Voor zijn rol bij
Oracle bekleedde de heer Urquhart verschillende managementfuncties bij Rackspace en Microsoft. De rode draad
doorheen zijn opdrachten was altijd de transformatie van
directe sales, channels en services naar de cloud en as-a-Service-businessmodellen. De heer Urquhart behaalde een
bachelor of science in geschiedenis en communicatie aan
de universiteit van Missouri-Columbia.
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Nicolas Vanden Abeele
GM Entertainment
is sinds december 2017 bij Barco aan de slag. De heer Vanden Abeele vervulde meer dan 20 jaar lang leidinggevende
functies in de technologie-en procesindustrie wereldwijd. Zo
woonde hij in Amerika, Azië (China/Singapore) en Europa.
Voor hij bij Barco startte, was hij divisiehoofd en lid van het
Executive Committee van de Etex Group. Van 1997 tot 2010
bekleedde hij verschillende topposities in regionale en businessdivisies bij Alcatel-Lucent. Hij startte zijn loopbaan bij
Arthur Andersen, waar hij in management en strategieconsulting actief was.
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Kurt Verheggen
General Counsel
is secretaris van de Raad van Bestuur. Als General Counsel bij
Barco is hij verantwoordelijk voor legal, risk en compliance.
De heer Verheggen begon zijn carrière bij het advocatenkantoor Linklaters en werkte daarna als legal counsel voor CMB,
Engie en General Electric. Hij behaalde een diploma rechten
aan de KU Leuven, een diploma rechten aan de Université
du Havre, een master rechten aan de Tulane University Law
School in New Orleans en een masterdiploma in real estate
management aan de Antwerp Management School.

De heer Vanden Abeele heeft een diploma bedrijfsadministratie van de KU Leuven en een masterdiploma in business van
het College of Europe en de Solvay School of Management.

Veranderingen in het Core Leadership Team
Barco NV wordt beheerd door een Core Leadership Team
(‘CLT’), dat is samengesteld uit sleutelfunctionarissen met
verschillende functies en uit diverse divisies en regio’s. Het
CLT wordt geleid door de chief executive officer en is verantwoordelijk voor de implementatie van Barco’s strategie
en beleid en voor de verwezenlijking van de doelstellingen
en de resultaten.
In 2019 werden een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd
aan de samenstelling van het CLT:
• Piet Candeel, senior VP EMEA, verliet Barco aan
het einde van het eerste kwartaal van 2019 en werd
opgevolgd door Stijn Henderickx (transitie aangekondigd
in het jaarverslag 2018, uitgevoerd in 2019).

• Johan Heyman, voormalige VP Operations, nam de rol
van vicepresident Organizational Excellence/‘fit to lead’
op en blijft lid van het CLT. Rob Jonckheere, voormalig
VP Global Procurement, volgt hem op als hoofd van
Global Operations (transitie aangekondigd in het
jaarverslag 2018, uitgevoerd in 2019).
• Gerwin Damberg werd benoemd tot chief technology
officier van Barco (aangekondigd in het jaarverslag 2018,
uitgevoerd in 2019).
• Ney Corsino, senior VP Americas, verliet Barco op het
einde van het derde kwartaal 2019. Hij werd opgevolgd
door Iain Urquhart.
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Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering (AVA) wordt gehouden op
de laatste donderdag van april. De aandeelhouders kunnen
de vergadering fysiek bijwonen of stemmen bij volmacht.
Stemmen gebeurt elektronisch met behulp van de diensten
van een externe partij. Het bedrijf staat open voor discussies
met volmachtadviseurs om hun beleid beter te begrijpen en
de activiteiten van de onderneming daarmee in overeenstemming te brengen, rekening houdend met de omvang, het
profiel, de jurisdictie en het geografische toepassingsgebied
van de activiteiten.

De afgelopen jaren namen alsmaar meer aandeelhouders
aan de vergadering deel. Meer dan de helft van de aandeelhouders woonde de jaarlijkse algemene vergadering bij in
2019. 38% was daarbij fysiek aanwezig op de vergadering.
In 2019 hernieuwde de buitengewone vergadering van
aandeelhouders het mandaat van de Raad van Bestuur om
eigen aandelen van het bedrijf te verwerven en te verkopen.

Deelname en gemiddelde aantal ‘voor’-stemmen
Stemmen bij volmacht

Fysiek aanwezig

Gemiddelde aantal ‘voor’-stemmen

100

80

60

52%
41%

56%

54%

58%

42%

40

91%

94%

97%

95%

94%

95%

20

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Aanwezigheden vergaderingen Raad van Bestuur en Comités van de Raad

Raad van Bestuur
We verwijzen naar titels 1 en 2 van het Corporate Governance
Charter van Barco voor een overzicht van de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en van de Comités
van de Raad.

4

3

100%

5

4

3

100%

Charles Beauduin

6

Jan De Witte

6

Frank Donck (1)

6

5

Ashok K. Jain

6

Hilde Laga (1)

5

Luc Missorten

6

5

An Steegen (1)

5

4

AANWEZIGHEID

BEZOLDIGINGSEN BENOEMINGSCOMITÉ

STRATEGISCH EN
TECHNOLOGISCH
COMITÉ

AUDITCOMITÉ

RAAD VAN
BESTUUR

Aanwezigheid bestuurders tijdens de vergaderingen van de
Raad van Bestuur en de Comités van de Raad

100%
3

100%

3

83%

4

100%
3

(1) onafhankelijke bestuurders

95%

Gemiddelde
aanwezigheid - totaal

93%

De tabel links geeft een volledig overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de
Comités van de Raad in 2019.
In 2019 besliste de Raad van Bestuur om het aantal bijeenkomsten terug te schroeven naar zes. Indien nodig, werd een
tussentijdse meeting gehouden via videoconferentie. Alle
vergaderingen van de Raad van Bestuur vonden in België
plaats.
De Raad van Bestuur kwam één keer samen in de ORSI
Academy in Wetteren, een opleidingscentrum voor robotchirurgie. ORSI is een vzw opgericht door Prof. Dr. Mottrie,
een pionier in robotchirurgie die in zijn Academy chirurgen
opleidt en certificeert in robotchirurgie. De bijeenkomst werd
afgerond met een diner dat ook het executive management
van Barco en een aantal van hun collega’s bijwoonden. Door
de bestuurders en managers samen rond de tafel te brengen,
wil Barco de interactie stimuleren.
Tijdens elke meeting evalueerde en besprak de Raad van
Bestuur de financiële resultaten en de financiële vooruitzichten van het bedrijf op korte en middellange termijn. In
het begin van het jaar heeft de Raad, op aanraden van het
Auditcomité, de financiële resultaten van 2018 goedgekeurd
en het dividend voorgesteld dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.
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Comités van de Raad

In nauw overleg met het Core Leadership Team heeft de
Raad ook nagedacht over de strategie van alle divisies op
korte en middellange termijn, de groei-initiatieven van de
groep besproken en er beslissingen over genomen, en de
financiële budgetten voor 2020 goedgekeurd.
De Raad van Bestuur volgde de implementatie van een aantal
strategische projecten nauw op, zoals de aankoop van een
minderheidsaandeel in de Chinese led-fabrikant Unilumin,
genoteerd op de beurs van Shenzhen.
De Raad dacht ook na over en besprak de nieuwe bedrijfscode en het Corporate Governance Charter.
Daarnaast woonden de leden van de Raad van Bestuur ook
een paar demo’s van nieuwe producten bij zoals de digitale
dermatoscoop Demetra en de nieuwe ClickShare.

Auditcomité
Het Auditcomité bestaat uit drie leden: Luc Missorten, die
de voorzitter is, en onafhankelijke bestuurders Frank Donck
en An Steegen. De leden van het Auditcomité hebben
relevante expertise in financiële, boekhoudkundige- en
juridische zaken, zoals aangetoond in hun biografieën op
pagina’s A/57-A/58.
Het Auditcomité kwam vijf keer samen in 2019. Alle leden
woonden alle meetings bij, behalve Ann Steegen die in vier
van de vijf vergaderingen aanwezig was.
De voorzitter van het Auditcomité bracht verslag uit over de
resultaten van elke vergadering aan de Raad van Bestuur.
Het jaarlijkse verslag over de activiteiten van het Auditcomité
werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Alle reguliere vergaderingen van het Auditcomité werden bijgewoond door de CEO, de CFO en de VP corporate finance.
De interne auditor van de groep en de externe auditor, PwC
Bedrijfsrevisoren/Accountants cvba, waren aanwezig tijdens
vier meetings. Tijdens bijeenkomsten van het Auditcomité
in 2019 werden onder meer de volgende zaken nagekeken
en/of besproken:

Overzicht van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur en de Comités in 2019
JANUARI
Comités van de Raad
Auditcomités
Bezoldigings- en nominatiecomité
Strategisch en technologisch comité

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI
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• De jaarrekening van 2018 en de tussentijdse rapportering
van de groep in 2019, met inbegrip van niet-financiële
informatie, alvorens die informatie werd gepubliceerd.
In de driemaandelijkse vergaderingen evalueerde het
Comité ook de toereikendheid en de geschiktheid
van het interne controlebeleid en de interne
auditprogramma's en hun conclusies.
• Aangelegenheden met betrekking tot de grondslagen
voor financiële verslaggeving, financiële risico's en de
naleving van de boekhoudnormen. Ook de naleving
van de statutaire en wettelijke vereisten en regelgeving,
met name op financieel gebied, werd bekeken. Het
Comité besprak ook in detail belangrijke bevindingen,
de belangrijkste risicodomeinen van Barco (waaronder
de verslaglegging daarover door de interne auditor,
alsmede de beoordeling van geschillen en andere
vorderingen), vervolgacties en passende maatregelen.
• Elk kwartaal evalueerde het Comité de vrije kasstroomgeneratie en werkkapitaalratio's.
• Het Comité onderzocht ook de potentiële indicatoren
en de bijzondere waardeverminderingstest die werd
uitgevoerd op goodwill, evenals risicomanagement
(cybersecurity, naleving van de wet, wisselkoers- en
treasury-instrumenten, gezondheid, veiligheid en
milieu, verzekeringen, GDPR en leveranciersrisico's).

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER
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• Het Comité heeft het interne auditcharter, het auditplan,
de scope van de audit en de reikwijdte ervan in relatie
tot de scope van de externe audit geëvalueerd en
goedgekeurd, alsmede de personeelsformatie, de
onafhankelijkheid en de organisatorische structuur van
de interne auditfunctie.
• Met betrekking tot de externe audit heeft het Comité
de voorgestelde auditscope en de aanpak van de audit
beoordeeld, evenals de honoraria, de onafhankelijkheid
van de externe auditor en de non-auditdiensten die
de externe auditor aanbiedt in lijn met Barco’s beleid
van niet-auditvergoedingen en het bijhorende beleid
goedgekeurd. Het Comité heeft ook de belangrijkste
auditaangelegenheden besproken, met focus op
waardering van goodwill en waardering van uitgestelde
belastingvorderingen, evenals de beleidsbrief van de
Commissaris van de groep, die geen aanbevelingen voor
materiële aanpassingen bevatte.
• Voor informatie over de honoraria van de commissaris
van de groep wordt verwezen naar toelichting 24
Transacties met verbonden partijen in deel C –
Financiële rapportering 2019.
• De impact van de nieuwe boekhoudkundige normen
IFRS 16 (leases) en IFRIC 23 (onzekere belastingposities)
die van toepassing zijn sinds 1 januari 2019.

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER
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Het Comité bekeek het rapport van de externe auditor waarin
hij zijn bevindingen en aandachtspunten deelt tijdens de
betrokken periode. Het Comité evalueerde ook de algemene
prestaties van de externe auditor en keurde het geüpdatete
charter van het Auditcomité goed, inclusief de lichte aanpassingen.

Het Comité geeft zijn opinie over aanstellingen bij de Raad
van Bestuur (voorzitter, nieuwe leden, hernieuwingen en
comités) en van leden van het Core Leadership Team. Andere
onderwerpen op de agenda van het Comité zijn het bezoldigingsbeleid, de vergoedingen van het senior management,
cruciale opvolgingen en benoemingen. Het Bezoldigings- en
benoemingscomité heeft toegang tot alle middelen die het
nuttig acht om zijn taken uit te voeren, inclusief extern advies.

Bezoldigings- en benoemingscomité
De Raad van Bestuur heeft het Bezoldigings- en het benoemingscomité gebundeld in één enkel comité.
Het Bezoldigings- en benoemingscomité is samengesteld
uit drie bestuurders: Charles Beauduin, die de voorzitter is, en
Luc Missorten en Hilde Laga. Mevrouw Laga is onafhankelijk,
niet-uitvoerend bestuurder.
Het Comité beschikt over de nodige expertise om zijn missie
uit te voeren.
Het Bezoldigings- en benoemingscomité vervult de missie die
de wetgeving voorschrijft. Het komt minstens drie keer per
jaar samen, eveneens telkens wanneer het Comité bepaalde
zaken dient te behandelen die binnen zijn bevoegdheid vallen. De CEO wordt uitgenodigd op de meetings, behalve als
die zaken betreffen die hem persoonlijk aanbelangen. De
meetings worden voorbereid door de Chief HR Officer, die
de meetings bijwoont.

Het Comité is zich bewust van het belang van diversiteit in de
samenstelling van de Raad van Bestuur in het algemeen en
van de culturele en genderdiversiteit in het bijzonder. Voor
meer inlichtingen over hoe het bedrijf omgaat met diversiteit
en gelijke kansen verwijzen we naar het Duurzaamheidsverslag, hoofdstuk ‘Mensen’.
In 2019 kwam het Bezoldigings- en benoemingscomité vier
keer samen.
Het Remuneratie- en benoemingscomité heeft de resultaten van de bonusdoelstellingen voor 2018 onderzocht
voor Barco, het Core Leadership Team en de CEO. Voor het
Core Leadership Team werden de individuele bonuscriteria
besproken en werden de prestaties beoordeeld en gelinkt aan
de salarissen voor 2019. Voor ze de bonus voor 2018 en de
salarissen voor 2019 definitief goedkeurden kregen de leden
van het Bezoldigings- en benoemingscomité gedetailleerde
informatie voor elk individueel CLT-lid.
De toekenning van aandelenopties voor 2019 werd voorbereid en ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd.
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Naar aanleiding van het nieuwe langetermijn-incentiveplan
(LTI-plan) voor leden van het Core Leadership Team en voor
de executives dat in 2018 werd geïmplementeerd, werd een
actualisering van het aantal deelnemers uitgevoerd.
Het Comité besprak hoe het Core Leadership Team en de
N-2-functiehouders werden beoordeeld tijdens de jaarlijkse
performancegesprekken bij Barco en evalueerde Barco’s
Talent Vitality.
Het Bezoldigings- en benoemingscomité kreeg meer informatie over de Culture Journey die Barco opstartte om zijn
strategie in de toekomst succesvoller te kunnen uitvoeren.
Het Comité besprak ook de nieuwe benoemingen voor het
Core Leadership Team naar aanleiding van enkele verschuivingen die in de loop van het jaar in het team plaatsvonden.

Strategisch en technologisch comité
Het Strategisch en technologisch comité is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. Het bestaat uit vier leden:
Charles Beauduin, die voorzitter is, Ashok Jain, An Steegen
en Jan De Witte.
Het Strategisch en technologisch comité bespreekt de factoren die de bedrijfsstrategie zouden kunnen beïnvloeden.
Mogelijke onderwerpen zijn onder meer investeringen
in nieuwe technologieën of in markten of regio’s die een
invloed kunnen hebben op de toekomst van het bedrijf.
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Het gaat hier altijd om investeringen die gespreid zijn over
een aantal jaren en waarvoor het bedrijf zich gedurende de
volledige duur van het project financieel verbindt tot een
minimumbedrag van 10 miljoen euro. De investeringen kunnen ook fusies of overnames zijn.
In 2010 kwam het Strategisch en technologisch comité vier
keer samen. Het organiseerde ook specifieke werkvergaderingen per divisie om een gepaste diepgang en focus op
Barco’s divisies te garanderen. Het comité voerde ook een
jaarlijkse algemene review uit van kerntechnologieën die
zijn beschreven in het strategisch plan dat aan de Raad werd
voorgelegd.
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Evaluatie van de Raad van Bestuur en de Comités van de Raad
Het evalueren van de grootte, de samenstelling, de werking
en de prestaties van de Raad van Bestuur en de Comités van
de Raad, evenals de interactie met het management, is een
essentieel onderdeel van corporate governance.
Het principe van evaluatie van de Raad van Bestuur is volledig conform de Corporate Governance Code. We verwijzen
ook naar Titel 1 (1.3) van het Corporate Governance Charter
van Barco.
Zie www.barco.com/corporategovernance

In 2019 gaf de Raad van Bestuur een gerenommeerd consultancybedrijf de opdracht om de Raad grondig te evalueren.
Alle bestuurders, de CFO en de secretaris-generaal vulden
een onlinevragenlijst in die speciaal voor Barco was samengesteld en hadden een persoonlijk gesprek dat 1 tot 1,5u
duurde. Op basis van de antwoorden en feedback bereidt
het consultancybedrijf momenteel een rapport voor met

aanbevelingen om de efficiëntie van de Raad van Bestuur
verder te verbeteren. De volgende thema’s werden geëvalueerd: de interactie binnen de Raad (de relaties tussen de
individuele leden onderling en tussen de leden en de voorzitter) en tussen de Raad en het management, de kwaliteit en
timing van de informatie en de documenten voorgelegd aan
de Raad van Bestuur, de voorbereiding van vergaderingen
van de Raad van Bestuur, de kwaliteit van de besprekingen
en besluitvorming door de Raad van Bestuur, de mate waarin
de Raad van Bestuur alle relevante problemen op het vlak
van strategie, organisatie en management aanpakt en de
bijdrage van alle raadsleden aan het besluitvormingsproces
van de Raad.
De evaluatie wordt begin 2020 afgerond, waarna de bevindingen aan de Raad zullen worden voorgelegd.
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Remuneratierapport voor boekjaar 2019
Algemene bezoldigingsstrategie en
compensatiestructuur
Barco wil op basis van duurzame HR-praktijken een aantrekkelijk bedrijf zijn voor toptalent in de technologiemarkt. Een
goed loon vormt samen met carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden de basis van Barco’s Employee Value Proposition.
Barco streeft voor de totale verloning op alle vlakken naar
een positie boven de marktmediaan, waarbij een belangrijk
variabel deel gebaseerd wordt op de prestaties van het bedrijf,
het team en het individu. De beslissingen rond de verloning
zijn compliant en rechtvaardig en zorgen voor een juiste
balans tussen kosten en waarde.
De verloningspakketten worden jaarlijks herzien. Daarbij
wordt rekening gehouden met het algemene concurrentieniveau van de markt (op basis van tweejaarlijkse externe
marktgegevens), de individuele marktpositie en duurzame
individuele prestaties. Aan de hand van deze beoordeling
worden de individuele loonpakketten en het loonbeleid
aangepast en worden criteria voor het jaarlijkse bonusplan
opgesteld.
De belangrijkste elementen van Barco’s verloningsbeleid zijn:
Basissalaris
Het basissalaris weerspiegelt de functieverantwoordelijkheden, kenmerken van de job, ervaring en vaardigheden.
Verzekeringsplannen en andere voordelen
De voornaamste doelstelling van de pensioen- en verzekeringsplannen is om de medewerkers en hun familie zekerheid
te bieden, als ze de pensioenleeftijd naderen, gezondheidsproblemen hebben of bij invaliditeit of overlijden. De aard
en omvang van de verzekeringsplannen en andere voordelen zijn grotendeels in overeenstemming met de mediane
marktpraktijk.

Kortetermijn-incentive
Om de focus op de prestaties en realisaties op groeps-,
divisie/regio-, functionele afdeling en individueel niveau te
onderlijnen, werken we een jaarlijks Barco-bonusprogramma
uit dat rechtstreeks is gelinkt aan de jaarlijkse businessdoelstellingen. De jaarlijkse Barco-bonus is gebaseerd op de
prestaties van de groep (40%), divisie/regio/functionele afdeling (30%) en op de individuele prestaties (30%). De variabele
vergoeding in 2019 is gebaseerd op EBITDA, vrije kasstromen,
kosten, orders, omzet en individuele targets.
Status en resultaat 2019: 2250 medewerkers hebben recht
op een bonus.

Procedures voor het ontwikkelen van het
bezoldigingsbeleid en voor het bepalen van de
bezoldiging toegekend aan niet-uitvoerende
bestuurders en leden van het Core Leadership
Team (CLT)
Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en het CLT
houdt rekening met de heersende wetgeving, de Corporate
Governance Code en marktdata. Het wordt opgevolgd en
regelmatig nagekeken door het Bezoldigings- en benoemingscomité – met de hulp van interne specialisten – om
te zien of het in overeenstemming is met de veranderingen
in de wet, de Corporate Governance Code en de heersende
marktpraktijken en trends. De voorzitter van het Bezoldigings- en benoemingscomité informeert de Raad over de
activiteiten van het Comité en geeft advies rond eventuele
veranderingen in het verloningsbeleid. Indien de wet dat vereist, zal de Raad veranderingen in het beleid aan de algemene
vergadering voorleggen voor goedkeuring.
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Bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders
(in euro)
Op 25 april 2019 heeft de algemene vergadering, krachtens
artikel 17 van de statuten, de globale vergoeding van de volledige Raad van Bestuur vastgesteld op een totaalbedrag van
2.267.835 euro voor het jaar 2019. Dit bedrag omvat ook de
vergoeding van de uitvoerende bestuurder. Het resterende
bedrag wordt over de andere leden van de Raad verdeeld in
overeenstemming met de interne regels.
De vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders bestaat
enkel uit een jaarlijkse vaste component plus zitpenningen per vergadering die de bestuurders bijwonen. In lijn
met de tijd die hij/zij besteedt aan het opvolgen van de
Barco-business krijgt de voorzitter van de Raad een ander
verloningspakket. Dat omvat enkel een vaste component,
die door het Bezoldigings- en benoemingscomité wordt
bepaald en goedgekeurd door de Raad.

De verloning van de bestuurders voor 2019 was:
• een jaarlijkse bruto vaste verloning van 120.000 euro
voor de voorzitter van de Raad
• een jaarlijkse bruto vaste verloning van 30.000 euro
per bestuurder, plus individuele zitpenningen voor
aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van
Bestuur (2.550 euro bruto per bijeenkomst)
• 2.550 euro bruto voor leden van het Auditcomité en
5.125 euro bruto voor de voorzitter per meeting van het
Comité die hij bijwoont
• 2.550 euro bruto voor leden van het Bezoldigings- en
benoemingscomité per meeting van het comité die ze
bijwonen
• 2.550 euro bruto per volle dag en 1.500 euro bruto
per halve dag voor leden van het Strategisch en
technologisch comité, per meeting van het comité die
ze bijwonen

Individuele verloning voor niet-uitvoerende bestuurders
Raad van Bestuur
VASTE VERLONING
Charles Beauduin

BIJWONEN RAAD

BIJWONEN COMITÉ

120.000

TOTAAL 2019
120.000

Frank Donck

30.000

15.300

12.750

58.050

Ashok K. Jain

30.000

15.300

4.500

49.800

Hilde Laga

30.000

12.750

7.650

50.400

Luc Missorten

30.000

15.300

35.825

81.125

An Steegen

30.000

12.750

14.700

57.450

Governance

Barco jaarverslag 2019

A/75

Bezoldiging van de CEO en het Core Leadership
Team (in euro)
• de Voorzitter van de Raad, de CEO en leden van het
CLT krijgen geen zitpenningen voor het bijwonen van
meetings van Raad en de comités
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen variabele
prestatie-of resultaatgebonden remuneratie. Ze hebben
ook geen recht op stockopties of aandelen, noch op een
extra pensioenplan.
Deze verloningen worden gerekend als algemene kosten.
Op verzoek van het bedrijf hebben de volgende bestuurders
specifieke taken op zich genomen buiten het toepassingsgebied van hun bestuurderschap, waarvoor zij als volgt een
compensatie ontvingen:
• Ashok K. Jain: op basis van zijn uitgebreide ervaring in
Silicon Valley wordt de heer Ashok K. Jain verzocht extra
tijd te investeren in technologiebeoordelingen, de
identificatie van potentiële fusies en overnames en het
opstarten van nieuwe contracten: 1.500 euro (1 dag tegen
1.500 euro per dag).

Remuneratiebeleid voor de volgende twee boekjaren
Barco is niet van plan om veranderingen door te voeren aan
de bezoldiging voor niet-uitvoerende bestuurders.

De bezoldiging voor de CEO en het Core Leadership Team
wordt bepaald door het Bezoldigings- en benoemingscomité,
in overeenstemming met de voorschriften opgenomen in
het Corporate Governance Charter onder titel 4 (‘Remuneratie’), dat geraadpleegd kan worden op www.barco.com/
corporategovernance. Het Bezoldigings- en benoemingscomité herziet elk jaar het verloningspakket van het Core
Leadership Team. Daarbij wordt rekening gehouden met
het algemene concurrentieniveau van de markt (op basis
van tweejaarlijkse externe marktgegevens), de individuele
marktpositie en de individuele prestaties. Aan de hand van
deze beoordeling worden de individuele loonpakketten en
het loonbeleid aangepast en worden criteria voor het jaarlijkse bonusplan opgesteld. De belangrijkste elementen van
het verloningsbeleid voor executives zijn een basissalaris, een
variabele vergoeding op korte termijn, een variabele bonus
op lange termijn, aandelenopties, een pensioenplan en een
reeks andere voordelen.

Verloningspakket Chief Executive Officer
Het verloningspakket van de Chief Executive Officer bestaat
uit een basisvergoeding, een variabele vergoeding, aandelenopties, een pensioentoelage en andere componenten.
Barco streeft ernaar om een competitief remuneratiepakket
aan te bieden dat in lijn ligt met de verantwoordelijkheden
van een Chief Executive Officer die een industriële groep
leidt met verschillende businessplatformen.
Het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die het
bedrijf of zijn zusterbedrijven rechtstreeks en onrechtstreeks
toekennen aan de Chief Executive Officer, rekening houdend
met zijn rol in 2019, wordt hieronder beschreven.
Er werden geen aandelen toegekend.
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Jan De Witte

VERGOEDING

COMMENTAREN

Basisvergoeding

600.000 euro

Inclusief Belgische basisvergoeding en vergoeding voor buitenlandse bestuurder

Variabele kortetermijnvergoeding

720.000 euro

Jaarlijkse variabele vergoeding gebaseerd op de prestaties in 2019 (EBITDA van de
groep en specifieke kwaliteitgerelateerde doelstellingen die de Raad van Bestuur
bepaalde, zoals strategie, innovatie en organisatie), maximum bonusbetaling: 120%
van basisvergoeding. Dit bedrag maakt deel uit van de bonusprovisie inbegrepen in
de resultaten voor 2019.*
In lijn met de Belgische wet van 6 april 2010 rond Corporate Governance is de
betaling van de helft van de variabele vergoeding uitgesteld (25% na 1 jaar en 25% na
2 jaar) en onderhevig aan doelstellingen of criteria op meerdere jaren.

185.250 euro
206.700 euro

Uitgestelde betaling bonus 2017
Uitgestelde betaling bonus 2018

Aandelenopties

21.000 opties

Aantal aandelenopties toegekend in 2019

Pensioen- en verzekeringsplannen

300.000 euro

Andere voordelen

20.412 euro

* Inclusief de uitgestelde jaarlijkse variabele vergoeding gebaseerd op de prestaties in 2019.

Verloningspakket Senior Vice Presidents
(Core Leadership Team)
Het verloningspakket voor de leden van het Core Leadership
Team – behalve de Chief Executive Officer – bestaat uit een
basisvergoeding, een variabele kortetermijnvergoeding, een
variabele langetermijnbonus, aandelenopties, een pensioenbijdrage en verschillende andere componenten. Barco streeft
ernaar om een competitief remuneratiepakket aan te bieden
dat in lijn ligt met de verantwoordelijkheden van elk lid van
het CLT dat een globale industriële groep leidt met verschillende businessplatformen.

De Chief Executive Officer evalueert de prestaties van elk
van de andere leden van het CLT en bezorgt zijn beoordeling
aan het Bezoldigings- en benoemingscomité. Deze evaluatie
gebeurt jaarlijks op basis van de gedocumenteerde doelstellingen die rechtstreeks worden afgeleid van het businessplan,
waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke verantwoordelijkheden van elk CLT-lid. Alle elementen gebaseerd
op prestaties worden berekend op basis van de realisaties
afgewogen tegenover deze doelstellingen.
Basissalaris
Het basissalaris weerspiegelt de functieverantwoordelijkheden, kenmerken van de job, ervaring en vaardigheden.
Het wordt jaarlijks herzien en kan worden verhoogd, indien
verantwoord door de externe market.

Governance

Pensioen en andere voordelen
Het Core Leadership Team heeft recht op voordelen zoals
pensioen en vergoeding bij overlijden en invaliditeit op basis
van de bepalingen van de plannen voor het senior management in hun basislanden. Andere voordelen, zoals medische
zorg en bedrijfswagens of wagenvergoedingen, worden ook
voorzien in lijn met de regels van toepassing in het land waar
het CLT-lid is ingeschreven. Het soort en de grootte van deze
andere voordelen zijn in overeenstemming met de medianemarktpraktijk.
Kortetermijn-incentive
De focus op de prestaties en realisaties op groeps- en
individueel niveau wordt weerspiegeld in een variabel kortetermijn-remuneratieprogramma dat rechtstreeks is gelinkt
aan de jaarlijkse businessdoelstellingen.
De kortetermijnbonus is gebaseerd op groeps- (40%), divisie-,
regionale, functionele afdeling (30%) en individuele prestaties
(30%). De variabele bonus voor 2019 is gebaseerd op EBITDA,
vrije cashflow, kosten, orders, omzet en individuele targets.
Langetermijn-incentive
In 2018 implementeerde Barco het herziene beleid rond de
langetermijn-incentive die bestaat uit een combinatie van
een incentive cashplan op lange termijn en aandelenopties.
1) Incentive cashplan op lange termijn
Het incentive cashplan op lange termijn stimuleert en beloont
het engagement en het leiderschap bij het aansturen van de
Barco-business, in lijn met de strategische doelstellingen op
lange termijn.
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De langetermijn-bonus in cash is een voorwaardelijk recht
om een contante betaling te ontvangen na het bereiken van
een aantal langetermijn KPI’s van de onderneming op lange
termijn (omzet CAGR, groei EBITDA-marge en gecumuleerde nettowinst) over de respectievelijke planperiode van
3 boekjaren (2018, 2019 en 2029), op voorwaarde dat de
tewerkstelling werd voortgezet tot op de laatste dag van de
planperiode.
2) Aandelenopties
Het aandelenoptieplan geeft elke begunstigde het recht om
Barco-aandelen te kopen aan een uitoefenprijs die overeenstemt met de marktwaarde van de aandelen bij de toekenning.
Omdat aandelenopties niet worden gebaseerd op individuele
of bedrijfsprestaties, worden ze niet beschouwd als variabele
remuneratie zoals gedefinieerd door de Wet op Corporate
Governance.
Het Core Leadership Team dat in dit hoofdstuk wordt
besproken, telt 16 mensen.
• Piet Candeel ging op het einde van Q1 2019 met
pensioen terwijl zijn opvolger Stijn Henderickx het CLT
vervoegde op 1 januari 2019.
• Ney Corsino verliet het CLT eind Q3 2019. Zijn opvolger
Iain Urquhart werd lid van het CLT op 1 september 2019.
• Wim Buyens, CEO van Cinionic, valt buiten deze
rapportering.
Verloningsbeleid voor de volgende twee boekjaren
Barco is niet van plan om veranderingen door te voeren aan
de kenmerken en modaliteiten van de verloning voor leden
van het Core Leadership Team.
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VERGOEDING

COMMENTAREN

Basisvergoeding

4.154.104 euro

Variabele kortetermijnvergoeding

1.241.847 euro

Jaarlijkse variabele vergoeding gebaseerd op de prestaties in 2019.
Limiet voor maximum bonusuitbetaling staat op 150% van de
on-target bonus. Het bedrag van 1.241.847 euro werd voorzien in
de resultaten van 2019.

Variabele langetermijnvergoeding

1.377.045 euro

Variabele vergoeding gebaseerd op de prestaties van de
onderneming in de periode 2018-2020. Limiet voor maximum
bonusuitbetaling staat op 150% van de on-target bonus. Het
bedrag van 1.377.045 euro werd voorzien als pro-rata in de
resultaten van 2019.

Aandelenopties

24.950 opties

Aantal aandelenopties toegekend en aanvaard in 2019

Pensioen en vergoeding bij overlijden

378.685 euro

Defined contribution plannen

Verzekering invaliditeit
Andere voordelen*

52.163 euro
336.444 euro

* Incl. gezondheidsverzekering, arbeidsongevallen en risicoverzekeringen, bedrijfswagens, maaltijdcheques en andere vergoedingen.

Aandelenopties toegekend aan het Core
Leadership Team in 2019

De leden van het Core Leadership Team kregen en aanvaardden 24.950 aandelenopties

Na goedkeuring door de algemene vergadering en op voorstel van het Bezoldigings- en benoemingscomité heeft de
Raad van Bestuur beslist aandelenopties toe te kennen aan
15 CLT-leden en 8 andere medewerkers (specifieke functies
tewerkgesteld in Silicon Valley). De uitoefenprijs is 173,80
euro per optie, met een wachtperiode van drie jaar. Het aantal aandelen toegekend aan elke individuele begunstigde
is gedeeltelijk variabel, gebaseerd op een evaluatie van de
prestaties, m.a.w. in hoeverre de betrokkene bijdraagt tot het
succes van het bedrijf op lange termijn. De opties worden
gratis aangeboden aan de begunstigden.

Het Core Leadership Team ontving geen aandelen als onderdeel van hun remuneratiepakket.
We verwijzen naar pagina C/65 in de Financiële Rapportering
voor een overzicht van het aantal aandelenopties dat in het
kader van deze aandelenoptieplannen wordt toegekend.
Het Core Leadership Team wordt voorgesteld op pagina’s
A/62 - A/65 van dit jaarverslag.
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Aantal aandelenopties
toegekend in 2019

Aantal aandelenopties
uitgeoefend in 2019
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Aantal aandelenopties
vervallen in 2019

Xavier Bourgois

850

200

-

Tet Jong Chang

1.700

-

-

Ney Corsino

-

1.234

-

Olivier Croly

1.700

-

-

Gerwin Damberg

1.300

-

-

Ann Desender

2.000

700

-

An Dewaele

1.400

-

-

Stijn Henderickx

1.300

500

-

Johan Heyman

850

500

-

Rob Jonckheere

650

-

-

Filip Pintelon

1.500

5.250

-

George Stromeyer

3.000

15.000

-

Iain Urquhart

6.000

-

-

Nicolas Vanden Abeele

1.700

-

-

Kurt Verheggen

1.000

600

-

Belangrijkste bepalingen van de contractuele
relaties met het bedrijf en/of zusterbedrijven,
inclusief de betalingen met betrekking tot
verloning in geval van vroeg vertrek
Leden van het Core Leadership Team, inclusief de CEO, hebben als deel van hun verantwoordelijkheid een bestuurdersrol
in zusterbedrijven van de groep. Als dergelijke bestuurdersrollen worden vergoed, dan worden ze inbegrepen in de
bedragen hierboven opgesomd, onafhankelijk van het feit of
de positie beschouwd wordt volgens lokale wetgeving als
aangegaan als werknemer of als zelfstandige. Voor de vertrekregelingen van leden van Core Leadership Team gelden de
lokale wetgeving of de normale afspraken, met uitzondering
van:
• De Chief Executive Officer: volgens het contract dat
werd opgemaakt toen de CEO werd benoemd, geldt
een opzegtermijn van zes maanden.

De contracten van de leden van het Core Leadership Team
bevatten geen claw-back clausule die voorziet in het terugkrijgen van de variabele vergoeding in geval van foutieve
financiële informatie. De geauditeerde jaarcijfers worden als
basis genomen om te bepalen of de vooropgestelde doelstellingen al dan niet gehaald zijn.
Wijzigingen in de Belgische Vennootschapswetgeving die
momenteel ter herziening voor ligt, zouden een impact
kunnen hebben op de afspraken rond het terugvorderen
van variabelevergoeding. Barco zal zijn positie terzake in de
loop van 2020 heroverwegen.

Vertrek van leden van het Core Leadership Team
• Piet Candeel ging eind Q1 2019 met pensioen.
• Ney Corsino verliet het CLT eind Q3 2019 en de Barcogroep eind Q4 2019.
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Gedragscode
Transparantie van transacties met betrekking tot
aandelen of andere financiële instrumenten van
Barco
De handelscode van Barco is onderdeel van het Corporate
Governance Charter dat beschikbaar is op de Barco-website
(www.barco.com/corporategovernance). De code beantwoordt aan de vereisten van de Verordening (EU) nr. 596/2014
van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik. Personen met
managementverantwoordelijkheden en personen die nauwe
banden met hen hebben, dienen de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (‘FSMA’) binnen een termijn van drie
werkdagen na afsluiting van de transactie op de hoogte te
brengen van alle transacties met betrekking tot aandelen of
andere financiële instrumenten van Barco. Dergelijke transacties worden openbaar gemaakt op de website van de FSMA
(www.fsma.be) en op de website van het bedrijf, in dit laatste
geval op totaalbasis.

Functioneel belangenconflict
Een bestuurder die bestuurder of businessmanager is van
een klant of een leverancier, of die door een klant of leverancier wordt tewerkgesteld, moet dit feit melden aan de Raad
van Bestuur voor die een agendapunt bespreekt dat (direct
of indirect) betrekking heeft op deze klant of leverancier.
Deze verplichting geldt ook wanneer een familielid van een
bestuurder een van de bovenvermelde functies bekleedt.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer een bestuurder
of een familielid van de bestuurder (direct of indirect) in het
bezit is van meer dan 5% van de aandelen met stemrecht van
een klant of leverancier.
Als gevolg hiervan moet de betreffende bestuurder:
• de vergadering verlaten wanneer dit agendapunt wordt
besproken;
• zich onthouden van de beraadslaging en de
besluitvorming rond het betreffende agendapunt.

Belangenconflicten
Basisprincipes
• Art. 523 van het Wetboek van vennootschappen voorziet
in de regelgeving om een oplossing te vinden voor
belangenconflicten die zich voordoen binnen het kader
van het mandaat van een bestuurder.
• Elk lid van de Raad moet erop toezien dat deze
regelgeving strikt wordt nageleefd.
• Elke handeling of transactie die een potentieel
belangenconflict met zich meebrengt, moet
zorgvuldig worden onderzocht om zo een dergelijk
belangenconflict te vermijden.
• In 2019 heeft geen enkele bestuurder enig
belangenconflict in de zin van art. 523 van het Wetboek
van vennootschappen gemeld.

Deze wettelijke bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de klant of leverancier een beursgenoteerd bedrijf is
en wanneer de deelname van de bestuurder (of van zijn/
haar familielid) plaatsvindt in het kader van activa die onder
beheer werden geplaatst van een vermogensbeheerder die
deze activa naar eigen oordeel beheert, zonder rekening
te houden met de bestuurder (of met zijn/haar familielid).

Governance

Commissaris
Zie nota 24 "Transacties met verbonden partijen" in boek C - Financiële rapportering 2019.
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De ergonomie is veel beter
dan met een analoge
dermatoscoop. Met
Demetra heb ik ’s avonds
geen vermoeide ogen
meer omdat ik beide ogen
kan gebruiken.
Dr. Marco Andrea Tomassini
Perugia, Italië

Risicomanagement
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Risicomanagement
en controleprocessen
Risicomanagementprocessen
Pagina A/85

Risicofactoren
Pagina A/92

Financieel risicobeheer
en interne controle
Pagina A/95

[ over de visual ]

BARCO DEMETRA,
EEN NIEUWE KIJK OP
DERMOSCOPIE
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In de context van zijn bedrijfsactiviteiten wordt Barco blootgesteld aan een brede
waaier risico’s die ertoe kunnen leiden dat Barco zijn doelstellingen niet bereikt of
zijn strategie niet met succes kan uitvoeren. Barco wil anticiperen op die risico’s die
een impact hebben op het bedrijf en wil die risico’s ook identificeren, prioriteren,
beheren en monitoren. Daarom hanteert Barco een systeem voor risicomanagement en -controle in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
de Belgische Corporate Governance Code van 2009. Risicobeheer is een kerntaak
van de Raad van Bestuur, het Core Leadership Team (CLT) en alle andere medewerkers met managementverantwoordelijkheden.

Barco’s systeem voor risicomanagement en -controle is ontworpen om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

Operationele en
strategische
doelstellingen

De principes van het COSO-referentiekader en de ISO
31000-standaard voor risicomanagement vormden het
uitgangspunt voor de uitwerking van het systeem voor
risicomanagement en -controle.

Operationele
uitmuntendheid

Monitoring

Gecontroleerde
omgeving

Informatie en
communicatie

Doelstellingen

Risicobeheer
en -controlesysteem

Doelen
Controleactiviteiten

Compliance met alle
geldende wetten
en voorschriften

Correcte en
tijdige financiële
rapportering

Identificatie

Risicorespons

Analyse en
evaluatie

Risicomanagement
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Gecontroleerde omgeving
Barco streeft naar een cultuur van volledige compliance en
een risicobewuste houding. Door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden te definiëren in alle relevante domeinen
creëren we een omgeving waarin we onze bedrijfsdoelstellingen en -strategieën op gecontroleerde wijze kunnen
nastreven. Om dat kader te scheppen, worden verschillende
universele beleidslijnen en procedures doorheen de organisatie gehanteerd zoals:
• De Ethische gedragscode
• Regels voor beslissings- en tekenbevoegdheid
• De cultuurbouwsteen van Barco
• Het systeem voor kwaliteitsbeheer en andere
beheersystemen
• Processen voor risicoanalyse, -rapportering en
-vermindering

Risicobeheerproces
Risicobeheer is grondig ingebed in de Barco-processen,
op elk niveau. Voor elk belangrijk beheer-, verzekerings- of
ondersteunend proces heeft Barco een systematische risicobeheeraanpak uitgewerkt en geïmplementeerd. De aanpak
bestaat uit vijf stappen: identificatie, analyse, evaluatie, respons en toezicht & controle.
Het CLT staat volledig achter deze aanpak. De werknemers
worden regelmatig over deze onderwerpen geïnformeerd
en opgeleid om zo een voldoende hoog niveau van risicomanagement en -controle te kunnen garanderen op alle
bedrijfsniveaus.

Identificatie en analyse: jaarlijkse risicobeoordeling en analyse van de gebieden waar regels
onvoldoende worden nageleefd (compliancegapanalyse)
Tijdens het vierde kwartaal van het jaar voert Barco voor het
hele bedrijf een risicobeoordeling en een compliancegapanalyse uit. Het doel van deze oefening is om het risicobewustzijn in heel Barco te vergroten en te formaliseren,
door een groot deel van het management en de mensen die
een sleutelfunctie bekleden bij dit proces te betrekken. Het
moedigt het management aan om actief na te denken over
de risico’s die een impact hebben op de business en biedt
hen – evenals alle andere executives – een duidelijk zicht
op hoe hun collega’s over de hele wereld risico percipiëren.
Om de risico’s te identificeren, organiseert Barco een reeks
risico-interviews, audits en peilingen. Het resultaat wordt
samengevoegd in een overzicht dat de leden van het CLT
kunnen inkijken en bespreken. Alle domeinen van het Barco
risico-universum komen daarbij aan bod. Om op een consistente manier een risicoscore te kunnen geven aan de
geïdentificeerde risico’s werden inherent risico (gebaseerd
op de ‘waarschijnlijkheid’ en ‘impact’) en controleniveau
wegingen toegekend, die resulteren in een restrisico. Op
basis van de risicoscores wordt een risicomatrix opgesteld,
waar risico’s worden geclassificeerd als hoog, gemiddeld en
laag. Het resultaat van hun werk wordt samengevat in een
definitief verslag dat wordt gevalideerd door het Auditcomité.
Voor alle grote risico’s worden risicorespons- en beheersmaatregelen voorzien en worden acties geformuleerd om
de risico’s weg te werken. Het resultaat wordt ook gebruikt
voor de planning van de interne audit, als input voor het
werkprogramma inzake risico’s en compliance en voor verzekeringsprogramma’s.
De Risk and Compliance Manager heeft de leiding over het
risicobeheerproces, samen met de Interne Auditor.
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Risico-universum van Barco
Tijdens de risico-evaluatie wordt rekening gehouden met onder andere de volgende risico’s.
We onderscheiden vier risicocategorieën:

Operationele
risico’s

Financiële
risico’s

Compliancerisico’s

Strategische
risico’s

HRM
(sociale aspecten,
personeel,
mensenrechten, …)

Boekhouding &
controlling

Ethiek & zakelijk gedrag

Technologie
(externe dynamiek/
evolutie)

Ontwikkeling van nieuwe
producten & product
lifecycle management

Financiële rapportering

Forecasting & planning

Sourcing & leveranciers
Intellectuele eigendom
Eigendom & vaste activa

Milieu, gezondheid &
veiligheid

Operationele strategie
Markt & concurrentie

Verkoop & diensten

Informatietechnologie
& cyberrisico’s

Technologie (intern)

Kasbeheer & liquiditeit
Netto werkkapitaal

Operaties

Wetgeving & door
de overheid opgelegde
beperkingen

Internationale normen
Organisatiestrategie
Productregelgeving
Ecologische impact

Risicomanagement
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Operationele risico’s
Human Resources Management
Opgeleide medewerkers en een flexibele organisatie zijn
cruciaal voor het succes van onze onderneming. Het is van
het allergrootste belang dat we de juiste mensen kunnen
aantrekken om de huidige en toekomstige noden van onze
business in te lossen, dat we hen kunnen opleiden en dat ze
bij Barco blijven. Slagen we daar niet in, dan heeft dat een
negatieve impact op onze organisatie.
Information Technology, databescherming
en cybersecurity
Barco vertrouwt in grote mate op IT-systemen: infrastructuur,
netwerken, beheersystemen, applicaties en databases, die
worden onderhouden door een team van ervaren experten.
Ondanks die expertise en ervaring is een veiligheidsincident
of dataverlies door terrorisme, misdaad, geweld, vandalisme,
diefstal of een menselijke fout (bv. antwoord op phishingmail) niet ondenkbeeldig. Zo’n inbreuk kan zware gevolgen
hebben voor medewerkers, sites, activa, cruciale informatie
of intellectueel eigendom en voor de hele groep op zich.
Ontwikkeling van nieuwe producten & product lifecycle
management
Om een succesvolle technologieleider te zijn en te blijven,
moet Barco vlot nieuwe producten ontwikkelen, die rekening
houden met de vraag van de klant en de gebruikerservaring.
Slagen we er niet in om nieuwe producten op de markt
te brengen of zijn de producten die we lanceren nog niet
matuur, dan kan dat leiden tot omzetverlies, een krimpend
marktaandeel, extra kosten en imagoschade.

Productkwaliteit
Klanten en partners van Barco rekenen erop dat we hoogkwalitatieve producten leveren. Door kwaliteitsproblemen
of vertragingen kan Barco imagoschade oplopen of klanten
verliezen.
Intellectuele eigendom
Het is voor een technologiebedrijf als Barco essentieel om
intellectuele eigendomsrechten op tijd te registreren en alle
cruciale patenten te beschermen. Patenten kunnen worden
uitgedaagd en hun geldigheid verliezen na de uitreiking.
Barco monitort veranderingen in intellectuele eigendomsrechten, maar we kunnen onbewust toch inbreuk plegen op
IP-rechten van anderen, wat kan leiden tot claims en boetes.
Aankoop bij leveranciers
Barco-producten integreren heel wat materialen en componenten van leveranciers. Dat maakt ons afhankelijk van
de beschikbaarheid van die materialen en componenten en
van hun leveranciers, evenals van de kwaliteit en kostprijs.
Als onze leveranciers worstelen met capaciteitsproblemen,
stakingen, cyberaanvallen of andere problemen, dan kunnen
ook wij daar hinder van ondervinden.
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Financiële risico’s

Compliancerisico’s

Wisselkoers- en renterisico
Aangezien Barco wereldwijd actief is, zijn de activa, investeringen, inkomsten en kasstromen onderhevig aan en
beïnvloed door de evolutie van buitenlandse wisselkoersen.
Als we er niet in slagen om de interestvoet af te dekken, kan
dat een negatieve impact hebben op onze cashpositie.

Business ethics
Het niet naleven van Barco's Ethische gedragscode, zoals het
niet implementeren van goed bestuur in alle vestigingen en
joint ventures en rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkenheid bij schendingen van de mensenrechten, vormen
risico’s. Ethiek verwijst ook naar oneerlijke handelspraktijken en -gedrag, fraude, corruptie, omkoping en alle andere
vormen van onethisch gedrag die kunnen leiden tot gerechtelijk onderzoek, vervolging en gerelateerde reputatieschade.

Krediet- en liquiditeitsrisico
Kredietrisico's die voortvloeien uit de operationele activiteiten van Barco op het gebied van kredietvereisten. Gebrek
aan goed kredietbeheer en onvoldoende kredietverzekering
kunnen leiden tot inkomstenverlies. Het liquiditeitsrisico is het
risico dat de groep niet in staat is om aan de verplichtingen te
voldoen op het moment dat ze verschuldigd zijn, omdat we
er niet in slagen om effecten of harde activa om te zetten in
liquide middelen zonder verlies van kapitaal en/of inkomsten.
Boekhoudkundige en financiële rapportering
Het risico van opzettelijke of onopzettelijke onjuiste opgaven
van financiële verslaggeving, corruptie en het omzeilen van
interne controles. Dit omvat het risico dat de jaarrekening
van Barco geen getrouw beeld geeft van de werkelijke positie en winstgevendheid van de onderneming. Het falen van
Barco's risicomanagementsysteem en interne controles kan
leiden tot misverstanden in de financiële rapportering en een
negatieve impact hebben op Barco's reputatie en financiële
resultaten. Dit kan er ook toe leiden dat de verplichtingen
inzake informatieverstrekking en rapporteringsstandaarden
niet worden nageleefd.
Forecasting en planning
Het prognose- en planningsrisico heeft betrekking op verkeerde of slechte beslissingen die worden genomen op basis
van een onjuiste prognose van de toekomstige cashflow. Dit
kan ook leiden tot een slecht beheer van het werkkapitaal.

Compliance met wet- en regelgeving
De activiteiten van Barco zijn onderhevig aan de geldende
wet- en regelgeving in de verschillende rechtsgebieden waar
het bedrijf actief is. Deze wetten en regels worden steeds
complexer en strenger en veranderen sneller en vaker dan
voorheen. Ze omvatten onder meer vereisten inzake gegevensbescherming, zoals de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming, intellectuele eigendomswetten,
regels rond arbeidsrelaties, fiscale wetten, anticoncurrentiewetten, uitwisselingswetten, import- en exportregelgeving,
handelsbeperkingen, anti-omkoping en anti-corruptiebepalingen. Bovendien moet een beursgenoteerde onderneming
zoals Barco voldoen aan aanvullende regels met betrekking
tot de rechten van aandeelhouders, corporate governance,
handel met voorkennis, enz. Het is een uitdaging om te
verzekeren dat de onderneming, alle medewerkers en zelfs
alle zakelijke partners deze wetten, voorschriften en regels
overal ter wereld naleven. Ondanks opleidingsprogramma's,
bewustmakingsinitiatieven en regelmatige audits, kan niet
worden uitgesloten dat factoren als menselijke fouten of
gewoon onwetendheid het bedrijf blootstellen aan schending
van bepaalde wetten en regels.
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Strategische risico’s
Milieu-impact en duurzaamheid
Het niet naleven van Barco's duurzaamheidsstrategie en de
objectieven op het vlak van CO2-voetafdruk, energievoetafdruk en ecoscoring, vormt een risico. Klimaatverandering
wordt ook voor de overheid steeds belangrijker, met evoluerende regelgeving tot gevolg. Als Barco niet doeltreffend
omgaat met de problematiek van klimaatverandering, loopt
het het risico dat het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet nakomt en zich niet aanpast aan het veranderende
klantengedrag.

Markt- en concurrentierisico
Alle Barco-divisies hebben met concurrentie te maken. Door
de groeiende globalisering van onze markten wordt het
immers alsmaar makkelijker voor een onderneming om zich
op elke markt te vestigen. Concurrenten kunnen een voorsprong nemen op Barco op het vlak van productinnovatie,
productkwaliteit of kostprijs, wat kan leiden tot een verlies
van inkomsten, marges en winst.

Productcertificatie en regulering
Als Barco de toenemende productnormen en reglementaire
en certificatie-vereisten niet naleeft, kunnen ze leiden tot een
verlies van marktaandeel in bepaalde domeinen. Daarnaast
kan het niet naleven van de certificatievereisten tot boetes
leiden, gerechtelijke vervolging of uitsluiting van bepaalde
markten.

Organisatorische strategie
Een management dat onvoldoende commitment heeft en de
strategische planning niet naar de praktijk kan vertalen, kan
tot problemen leiden. Een onderneming zoals Barco moet
in staat zijn om organisatorische structuren te stroomlijnen
en zijn processen en systemen voortdurend optimaliseren.
Een onduidelijke bedrijfsstructuur kan leiden tot volatiliteit
en een gebrek aan verantwoording, verantwoordelijkheid
en goede besluitvorming.

Gezondheid en veiligheid
Barco is wereldwijd actief, wat risico’s met zich meebrengt
rond ongevallen op het werk en verplichtingen voor het personeel. De onderneming streeft ernaar om gezondheids- en
veiligheidsincidenten zo goed mogelijk te voorkomen door
uitgebreide veiligheids- en preventieprogramma’s. Bovendien
zorgen we dat alles gedekt is in verzekeringspolissen.

Fusies en overnames
Het gebrek aan een governancemodel in de context van
fusies, overnames, joint ventures en verkoop kan resulteren
in niet-conformiteit, onverwachte verplichtingen, verlies van
intellectueel eigendom en financiële verliezen. Een mislukte
integratie na een overname kan problemen veroorzaken in
verschillende organisatiedomeinen.
Technologische evolutie
Het onvermogen om mee te blijven met de snel veranderende
technologische ontwikkelingen, kan een onderneming parten
spelen. In de markten waarin Barco actief is, is een snelle
time-to-market de sleutel tot succes. De sterke concurrentie
uit Azië zou het huidige businessmodel kunnen verstoren.
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Risico-evaluatie

Risicorespons

Om aan de risico’s de juiste prioriteit toe te kennen, worden
ze eerst geëvalueerd door ze op een consistente manier
te waarderen op vlak van impact en waarschijnlijkheid. Het
resulterende inherente risico houdt nog geen rekening met
de managementactiviteiten of controlemaatregelen om dat
risico in te bedden.

Managementrespons op restrisico’s
‘Te verbeteren risico’s’ worden aangepakt met behulp van
een actieplan. De doelstelling: de impact van dit soort risico’s
op het vermogen van het bedrijf om zijn doelstellingen te
bereiken, tot een minimum te beperken. Dit soort risico’s
wordt in voorkomend geval opgevolgd door de CEO.

FREQUENT

25
KRITISCH RISICO

20
ONAANVAARDBAAR RISICO

VERBETEREN

OPVOLGEN

15
OP TE VOLGEN RISICO

10

INHERENT RISICO

ZELDZAAM
VERWAARLOOSBAAR

DESTRUCTIEF

Het restrisico wordt dan bepaald door rekening te houden met het controleniveau (controlemaatregelen en hun
efficiëntie) van elk risico.
De schalen voor impact, waarschijnlijkheid en controleniveau zijn gebaseerd op een aanvaardbaar niveau van
risicoblootstelling dat wordt vastgesteld door de Raad van
Bestuur.

AANVAARDEN

CONTROLENIVEAU

2

OPTIMALISEREN

3

4

5

De ‘op te volgen risico’s’ worden opgevolgd door een lid
van het CLT.
Aanvaardbare risico’s en ‘te optimaliseren risico’s’ worden
opgenomen in het risicoregister van het betreffende proces.
Elk risico wordt toegewezen aan een eigenaar die verantwoordelijk is voor monitoring en opvolging.
De Risk and Compliance Manager biedt ondersteuning bij
de invoering van duidelijke processen en procedures voor
een ruime waaier bedrijfsactiviteiten die verband houden
met de controle van conformiteit, veiligheid en export. Naast
deze controleactiviteiten is er een verzekeringsprogramma
ingevoerd voor bepaalde risicocategorieën die niet kunnen
worden geabsorbeerd zonder een aanzienlijk effect op de
balans van het bedrijf.
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Risicomonitoring
Informatie en communicatie
Een tijdige, volledige en nauwkeurige informatiestroom,
zowel top-down als bottom-up, is van cruciaal belang voor
een effectief risicobeheer.

Dankzij monitoring kan Barco ervoor zorgen dat de interne
controles effectief blijven werken. De continuïteit en de
kwaliteit van Barco’s raamwerk voor risicomanagement en
-controle worden geëvalueerd door de volgende actoren:

Binnen de operationele domeinen heeft Barco een Management Control and Reporting System (MCRS) ingevoerd ter
ondersteuning van een efficiënt beheer en een nauwkeurige rapportering van zakelijke transacties en risico’s. Met dit
systeem kan het Barco-managementteam op regelmatige
tijdstippen relevante informatie verzamelen over bepaalde
bedrijfsactiviteiten. Dit proces zorgt voor een duidelijke toewijzing van functies en verantwoordelijkheden, waardoor
alle stakeholders op een consistente manier op de hoogte
kunnen worden gehouden van externe en interne wijzigingen of van risico’s die mogelijk een impact hebben op hun
verantwoordelijkheidsgebieden.

• Interne Auditor – de taken en verantwoordelijkheden
die worden toegewezen aan de Interne Auditor worden
verduidelijkt in het Internal Audit Charter, dat werd goedgekeurd door het Auditcomité. De belangrijkste taak van
de afdeling Interne Audit zoals gedefinieerd in het Internal
Audit Charter is ‘de organisatie een toegevoegde waarde
bieden door op een gedisciplineerde en systematische
manier het interne controlemechanisme te evalueren en
aanbevelingen aan te reiken om dit mechanisme te
verbeteren”.
• De Externe Auditor – in de context van de externe audit
beoordeelt hij/zij de jaarrekeningen.
• De Compliance Officer – in het kader van het Corporate
Governance Charter van het bedrijf.
• De Risk and Compliance Manager – speelt binnen het
bedrijf een cruciale rol door te garanderen dat risicoitems correct worden gecoördineerd en opgevolgd. De
afdeling Legal, Risk and Compliance waartoe de Risk and
Compliance Manager behoort, rapporteert direct aan de
CEO via de General Counsel.
• Het Auditcomité – de Raad van Bestuur en het Auditcomité
dragen de eindverantwoordelijkheid voor de interne
controle en het risicomanagement. (Zie ook het deel
‘Comités van de Raad’ in dit ‘Company Report’.)

Naast de invoering van het MCRS heeft de onderneming
verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid van
vertrouwelijke informatie te garanderen en om werknemers
een communicatiekanaal aan te reiken voor het rapporteren van (vermeende) schendingen van wetten, regels, het
bedrijfsbeleid of ethische waarden.
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Risicofactoren
Belangrijkste risico's
Zoals in vorige jaren heeft Barco ook in 2019 zijn bedrijfsrisico’s in kaart gebracht en geanalyseerd. Hieronder staan de acht
voornaamste risico’s die tijdens die oefening warden geïdentificeerd. We geven ook de trend aan, evenals de belangrijkste
maatregelen. Meer informatie over het beheer van cyberrisico’s en databeveiliging vindt u in Deel B - Duurzaamheidsverslag
2019.

Trend =

CYBERRISICO
• Wereldwijde implementatie van een Information Security Management-systeem volgens
ISO27001 voor Barco-producten
• Multidisciplinaire raad om alle inspanningen rond dataveiligheid te coördineren, monitoren en
beheren
• Voortdurende aanpassing van de methodologie voor het invoeren van nieuwe producten (NPI)
om de veiligheid van onze oplossingen te verbeteren
• Verbeterd proces voor het opvangen van zwakke plekken in de veiligheid van producten
• Constante verbeteringen om de continuïteit van de business en de fysische bescherming van
servers en IT-infrastructuur te verbeteren
• Cyber security awareness-maand en opleidingen voor medewerkers

We werken aan een
ISO27001-certificaat voor
de businessprocessen en
infrastructuur van Barcoproducten

MARKT/CONCURRENTIERISICO

Trend =

• Uitvoering van het ‘fit to lead’-herstructureringsplan om wendbaarder, flexibeler en efficiënter te werken
rond productbeheer, sales en diensten
• Middelen die vrijkomen door kostenefficiënter te werken, worden geïnvesteerd in groei-initiatieven en innovatie
• Strengere regels rond IP-rechten
• Central technology office aangestuurd door de CTO

GEO-POLITIEK/ MACRO-ECONOMIE

Trend p

• Wereldwijde spreiding van activiteiten
• ‘In country for country’-aanpak: we verspreiden onze R&D-, productie- en verkoopactiviteiten in toenemende mate
over de hele wereld (bv. India, China, Taiwan)

KWALITEIT – NEW PRODUCT INTRODUCTION (NPI)
• Vastgelegde NPI-processen die een duidelijk kader scheppen
• NPI-werkgroepen om de implementatie van nauwkeurige NPI-processen aan te houden en te verbeteren
• Scrum als agile kader voor softwareontwikkeling

Trend 
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Trend p

• Natuurlijk hedgingprogramma voor Chinese Yuan, USD, Taiwanese Dollar
• Opvolgen van volatiele buitenlandse wisselkoersen
• De ontwikkelingen van Brexit en de uitvoering van het Brexit-mitigatieplan opvolgen om de impact van Brexit op onze activiteiten
te beoordelen en erop te anticiperen (doorlooptijden, belastingen, douane, logistieke stromen, enz.)

DATABESCHERMING

Trend 

• Bedrijfsbrede regels rond databescherming, in elke Barco-site wereldwijd, in lijn met GDPR
• Data Protection Impact Assessment (DPIA) in de productontwikkeling om te verzekeren dat alle gegevens op de juiste wijze worden
verwerkt en opgeslagen
• Het beheer van veiligheidsrisico’s is ingebed in het NPI-proces
• Data Protection Officer houdt toezicht op alle privacy- en gegevensbeschermingskwesties en zorgt voor de naleving van GDPR en de lokale regelgeving.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
• Opensource-complianceprogramma om ervoor te zorgen dat alle gebruikte software
de opensource-licenties en regelgeving respecteert
• Proactief toezicht op en bestrijding van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
• Organisatie van opleidingen om de awareness rond intellectueel eigendom
aan te scherpen
• Gestructureerde aanpak voor het indienen van octrooien

STRATEGISCHE CONVERSIE

Trend 

Barco heeft een sterke productportfolio,
met heel diverse oplossingen en
nutspatenten, die het consistent versterkt
ter bescherming tegen de concurrenten
die de gepatenteerde Barco-technologie
willen kopiëren

Trend p

• Commitment, vastberadenheid en een sense of urgency om strategische beslissingen om te
zetten naar de praktijk
• Uitvoering van het ‘fit to lead’-programma
• ‘In country for country’-strategie

Nota’s:
1.	 GDPR: General Data Protection Regulation goedgekeurd door het Europese Parlement op 14 april 2016, dat van kracht ging op 5 mei 2018.
2.	 De trend geeft aan of het risico voor Barco is verhoogd of verlaagd in vergelijking met het jaar daarvoor.
3.	 De maatregelen gelinkt aan de risico’s rond accounting en financiële rapportering worden beschreven in het luik ‘Barco consolidated - financiële rapportering’
van dit jaarverslag.
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Nauw opgevolgde risico’s
TOPIC

BELEID

Klimaatverandering

Wat?
Naarmate de aarde meer opwarmt, zullen ook de mens en het milieu meer gevolgen ondervinden
– van problemen bij bevoorrading tot schade en verlies veroorzaakt door de stijgende zeespiegel en
extreme weersomstandigheden.
Barco werkt actief aan het reduceren van broeikasgasemissies.
Hoe?
Hoe de groep de risico’s van klimaatverandering aanpakt, wordt uitgebreid toegelicht in het
Duurzaamheidsverslag van Barco (Boek B).

Sociale en personeelsaangelegenheden

Wat?
Zorgen voor nakoming van lokale en internationale wetgeving rond sociale zekerheid en
minimumlonen; het beleid rond industriële partnerships en internationale normen rond vrijheid van
vereniging. Dit omvat ook niet-discriminatie in bepaalde domeinen (bv. rekrutering) en landen.
Hoe?
• Barco betrekt alle werknemers in collectieve aankoopovereenkomsten door rekening te houden
met de vereiste lokale regelgeving rond personeel in de landen waar het werkt.
 Bv. in België volgt Barco de sectorafspraken voor automatische loonindexering, verlof, enz.
• Barco behandelt specifieke topics rond personeel door bedrijfsspecifieke aankoopovereenkomsten
te sluiten.
 Waar toepasselijk organiseert Barco medewerkersraden (zowel nationaal als internationaal).
 Collectieve arbeidsovereenkomsten op bedrijfsniveau met specifieke bepalingen rond loon- en
werkomstandigheden, ouderschapsverlof, enz.
• Barco streeft ernaar om zijn medewerkers uitdagende, zinvolle en waardevolle kansen aan te
bieden voor persoonlijke en professionele groei. Dit omvat respect voor het individu, een positieve
werksfeer, gezondheid en veiligheid op het werk en milieubescherming.
 Barco heeft een antidiscriminatiebeleid dat beschikbaar is op het intranet (BarcoZone).
Het beleid valt onder de verantwoordelijkheid van het HR-team.
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TOPIC

BELEID

Mensenrechten

Wat?
Barco wordt rechtstreeks blootgesteld aan risico’s rond mensenrechten, als werkgever maar ook
door de activiteiten in de regio’s waar het actief is. Lokale ontwikkelingen en politieke of sociale zaken
kunnen het gedrag van onze medewerkers of partners beïnvloeden en een impact hebben op het
naleven van regelgeving rond milieu, gezondheid en veiligheid of arbeid en mensenrechten. Barco
kan bovendien grondstoffen aankopen van leveranciers in regio’s die de rechten van hun personeel,
zoals de vrijheid van vereniging, niet respecteren.
Hoe?
Barco neemt zijn sociale verantwoordelijkheid ernstig en hecht groot belang aan respect voor
mensenrechten. We engageren ons om de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief die rond
mensenrechten, te respecteren.
• Het mensenrechtenbeleid van Barco is in overeenstemming met de normen en het beleid van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
• We promoten gelijke rechten en discrimineren geen enkele medewerker, kandidaat,
onderaannemer of leverancier op grond van zijn/haar nationaliteit, ras, leeftijd, fysische kenmerken,
sociale, politieke of religieuze voorkeur, enz. Barco moedigt sociale en culturele diversiteit
aan en alle aanwervingen, de bezoldiging, de evaluatie van leveranciers en het toekennen van
aanbestedingen zijn enkel gebaseerd op professionele kwalificaties.
• Barco’s Ethische gedragscode wordt strikt nageleefd en geldt voor iedereen die bij Barco werkt
en voor alle Barco-partners, onafhankelijk van hun posities of verantwoordelijkheden. Onze
leveranciers worden geëvalueerd en moeten de RBA-gedragscode (een reeks normen rond arbeid,
ethiek, en gezondheid & veiligheid) en de Product Compliance Requirements Code naleven.
• Via de ethics mailbox kan iedereen, zelfs anoniem, een probleem rapporteren aan het Ethisch
Comité.
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TOPIC

BELEID

Corruptie

Wat?
Barco is actief en verkoopt zijn producten in uiteenlopende regio’s. In sommige van die regio’s
worden we geconfronteerd met risico’s ten gevolge van politieke en economische instabiliteit, het
ontbreken van respect voor de wet en corruptie. Barco wil ethisch zakendoen, met respect voor alle
lokale en internationale wetten en regelgeving. Er is echter altijd een risico dat een medewerker,
agent, distributeur of onderaannemer actief of passief ongepaste betalingen doet aan overheidsambtenaren om een bepaalde situatie te beïnvloeden of een bepaalde activiteit te verkrijgen of te
behouden en daarbij de geldende wetten en regelgeving schendt.
Hoe?
Compliance en integriteit staan centraal in onze waarden. Barco neemt heel wat maatregelen om te
vermijden dat medewerkers of mensen die voor Barco handelen bij corrupte praktijken zijn betrokken.
De hele Barco-groep hanteert groepswaarden, een beleid en een ethische gedragscode.
• Het corruptie- en omkooprisico maakt deel uit van het jaarlijkse risico-evaluatieproces.
• Barco heeft controleprocedures uitgewerkt om leveranciers te screenen voor tot een
samenwerking wordt overgegaan. De procedure houdt rekening met het risicoprofiel en
de reputatie van de zakenpartner en met het naleven van ethische normen. Onze grootste
businesspartners worden regelmatig opnieuw geëvalueerd.
• In al onze aankoopprocedures en -processen hanteren we een aantal kernprincipes zoals het
vierogen-principe om belangenvermenging te voorkomen.
• Barco medewerkers zijn verplicht om ‘Standards at Work’-opleidingen te volgen die hen herinneren
aan de ethische principes en waarden van de groep.
• Om het risico van witwasprocedures te beperken, werd een proces opgesteld waarbij alle
inkomende betalingen worden gescreend (Payment Processing Policy).
• De ethics mailbox is een toegankelijk, anoniem mechanisme om inbreuken te rapporteren.
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Risicomanagement en interne
controle met betrekking tot het
financieel rapporteringsproces
Finance en accounting manuals (handleidingen) zorgen
voor een nauwkeurige en consistente toepassing van de
accountingregels binnen het bedrijf. Deze handleidingen
zijn beschikbaar voor de belangrijkste accountingsecties.
Specifiek wat het financiële aspect betreft, wordt elk kwartaal een bottom-up risicoanalyse uitgevoerd om de huidige
risicofactoren te identificeren en te documenteren. Voor
alle belangrijke risico’s worden actieplannen gedefinieerd.
De resultaten van de analyse worden besproken met de
commissaris.
De accountingteams zijn verantwoordelijk voor het leveren
van de financiële cijfers (sluitposten, afstemmingen, enz.)
terwijl de controllingteams de correctheid van deze cijfers
controleren. Deze controles omvatten coherentietests door
vergelijkingen met historische en budgetcijfers, evenals steekproeven van transacties op basis van de relevantie ervan.
Alle belangrijke onderdelen van de jaarrekening over kritieke
boekhoudkundige schattingen en onzekerheden worden
periodiek gerapporteerd aan het Auditcomité.

Er zijn specifieke interne controleactiviteiten met betrekking
tot financiële rapportering ingesteld, waaronder het gebruik
van een periodieke sluitings- en rapporteringscontrolelijst.
Deze controlelijst zorgt voor een duidelijke communicatie
van tijdlijnen, garandeert de volledigheid van taken en staat
in voor een correcte toewijzing van verantwoordelijkheden.
Er zijn specifieke identificatieprocedures voor financiële
risico’s van kracht om de volledigheid van de financiële
voorzieningen te garanderen.
Een uniforme rapportering van financiële informatie in het
hele bedrijf zorgt voor een consistente informatiestroom.
Hierdoor kunnen mogelijke anomalieën worden geïdentificeerd.
In samenspraak met de Raad van Bestuur en het Core
Leadership Team wordt er een externe financiële agenda
opgesteld. Deze agenda wordt vervolgens bekendgemaakt
aan de externe stakeholders. Met deze externe financiële
rapportering wil Barco zijn stakeholders de informatie bieden
die zij nodig hebben om doordachte zakelijke beslissingen
te nemen.
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We waren enorm
onder de indruk van
de scherpe beelden,
de mooie kleur en het
contrast – ondanks
het licht in de zaal.
De projectoren
werkten bovendien
probleemloos, vanaf de
eerste nacht.
Scott Waldrep
Production Systems Coordinator
bij Church of the Highlands
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Commentaren
bij de resultaten
Solide toplijngroei,
verdere winstverbetering in alle divisies
Financiële hoogtepunten van het boekjaar 2019

Voorafgaande opmerking:

• De bestellingen bedroegen 1.102,2 miljoen euro
(+9,8%)1; orderboek eind 2018 +6%
• De omzet bedroeg 1.082,6 miljoen euro (+9,5%; bij
constante wisselkoersen +6,4%)1
• De EBITDA bedroeg 153,0 miljoen euro (+22,9%) of 14,1%
van de omzet (+2,0 procentpunten)
• De nettowinst2 bedroeg 95,4 miljoen euro
(+20,4 miljoen euro)
• Voorstel om het brutodividend te verhogen van
2,30 euro naar 2,65 euro per aandeel
• Voorstel tot aandelensplitsing 7:1

• Om vergelijkbare gegevens voor 2018 te presenteren,
worden de cijfers over vorig jaar voor orderboek,
bestellingen en omzet pro forma getoond, alsof
de deconsolidatie van de BarcoCFG joint venture
plaatsvond op 1 januari 2018.
• Aangezien de impact van de deconsolidatie op de
brutowinst, EBITDA en EBIT niet materieel is, worden
deze gerapporteerde waarden niet aangepast, noch
de marges.
• Een overzicht van de gerapporteerde en pro-formacijfers over de voorgaande kwartalen zijn te vinden in
het stuk ‘pro-forma-vergelijking’, pagina A/113.

(1) Om vergelijkbare gegevens voor 2018 te presenteren, worden de cijfers over vorig jaar voor de bestellingen en omzet pro forma getoond,
alsof de deconsolidatie van de BarcoCFG-joint venture plaatsvond op 1 januari 2018. Zie bijlage III voor meer informatie.
(2) Nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij.
(3) BarcoCFG is de entiteit waar Barco samenwerkt met China Film Group om de Chinese cinemamarkt commercieel te benaderen. Barco had een belang
van 58% in deze entiteit tot eind juni 2018, toen het 9% van de aandelen verkocht aan China Film Group. Zie de verklarende woordenlijst op het einde
van dit jaarverslag.

Commentaren bij de resultaten
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Commentaren bij de resultaten
Alle divisies realiseerden in 2019 een solide omzetgroei,
wat resulteerde in een geconsolideerde groei van 9,5%.
In de Entertainment-divisie groeide de omzet met 11,3%,
voornamelijk in de EMEA-regio en Noord-Amerika. Als
marktleider in cinemaprojectie speelde Barco in die regio’s
in op de sterkere vraag naar vervangingsprojectoren, die
zich zoals verwacht in 2019 op gang trok. In de Enterprisedivisie resulteerden de aanhoudende double-digit groei voor
ClickShare en de lage single-digit groei voor het Control
Rooms-segment in een omzetgroei van 6,8%. De Healthcaredivisie boekte een sterke omzetstijging van 9,7% als gevolg
van solide prestaties in zowel het diagnostic- als het surgicalsegment.

In het kader van het ‘In China for China’-programma is het
R&D- en productiecentrum van Barco's Healthcare-divisie
in Suzhou nu operationeel, wat ook – zoals gepland –
resulteerde in omzetgroei in de Chinese healthcare-markt.
In de Entertainment-divisie lanceerde Barco het Series 4
laserprojectorplatform en haalde het referentiecontracten
binnen voor de vervanging van projectoren. Zo verstevigde
het zijn positie als marktleider. Barco bleef ook investeren
in de productportefeuille van ClickShare en lanceert in
het eerste kwartaal van 2020 een nieuw product in de
ClickShare-range.

Dankzij een goeie kostendiscipline verbeterde de EBITDAmarge met 2 procentpunten tot 14,1%. Alle divisies
rapporteerden een groei van de EBITDA en van de EBITDAmarge. In lijn met die groei steeg ook de geconsolideerde
EBIT met 20 miljoen euro tot 110 miljoen euro of 10,2%
van de omzet. Als gevolg van de verbeterde EBITDA en het
efficiënte beheer van het werkkapitaal genereerde het bedrijf
een hogere vrije kasstroom.

Citaat van CEO Jan De Witte:

In de loop van 2019 begon Barco met de uitvoering van het
'fit to lead'-programma, het plan om de efficiëntie en de
competenties van het bedrijf aan te scherpen. In de context
van dit programma nam de onderneming verschillende
initiatieven, waaronder de uitbreiding van de verkoopkanalen,
diensten en partnerprogramma's, de versterking van het
softwareteam en de ontwikkeling van een company-wide
softwareplatform met gemeenschappelijke componenten
die gebruikt worden in alle divisies.

In 2020 willen we ons focussen op de groeiopportuniteiten
in onze markten met een meer competitief Barco. We blijven
investeren in onze toekomst om uit te groeien tot een
‘outcome-based solution provider’ met inzet van hardware-,
software- en servicecompetenties. Onze performantie in
2019 en onze objectieven voor 2020 houden ons daarbij op
weg naar duurzame winstgevende groei.”

"In 2019 hebben we onze ambitie waargemaakt: we zetten
een toplijngroei neer met een omzetstijging in alle bedrijfssegmenten. Door zowel te focussen op groeiversnelling
als op beheersing van de bedrijfskosten hebben we voor
het derde opeenvolgende jaar twee procentpunten aan de
EBITDA-marge toegevoegd.”
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Vooruitzichten voor 2020

Dividend

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen.
De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

De Raad van Bestuur zal de algemene vergadering voorstellen
om het brutodividend dat in 2020 zal worden uitgekeerd te
verhogen van 2,30 euro tot 2,65 euro per aandeel.
Het volgende tijdschema zal aan de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld:

Voor zover de wisselkoersen het gemiddelde niveau van 2019
handhaven, verwacht het management voor 2020 een mid+
single-digit toplijngroei en een verbetering van de EBITDAmarge richting 15%.
Deze managementvooruitzichten voor het jaar houden
rekening met een verwachte zwakkere vraag in het Entertainment-segment in 2020 in China als gevolg van de uitbraak
van het Covid-19 virus en gaan ervan uit dat de beperkingen
op productie- en logistieke activiteiten tegen eind februari
worden opgeheven.
Mede door de impact van het Covid-19 virus en ook door
mogelijke impact op de verkoopdynamiek na de lancering
van ClickShare Conference verwacht het management dat
de groei voor het volledige jaar zich meer zal manifesteren
in de tweede jaarhelft dan in de eerste jaarhelft van 2020.

• Ex-dividenddatum: maandag 11 mei 2020
• Registratiedatum: dinsdag 12 mei 2020
• Betalingsdatum: woensdag 13 mei 2020

Aandelensplitsing
De Raad van Bestuur zal ook een aandelensplitsing voorstellen aan zijn aandeelhouders om de toegankelijkheid
van het Barco-aandeel te verbeteren. De Raad van Bestuur
stelt voor om elk bestaand aandeel te splitsen in 7 nieuwe
aandelen. De streefdatum vanaf wanneer nieuwe aandelen
kunnen worden verhandeld is 1 juni 2020.

Commentaren bij de resultaten
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Geconsolideerde resultaten voor het boekjaar 2019
Bestellingen en orderboek
Toelichting: In het orderboek en de bestellingen zijn grote
raamcontracten met bioscoopklanten zoals IMAX, Cineworld
en Cinemark, die in 2019 zijn getekend, niet opgenomen.

In overeenstemming met Barco’s regels met betrekking tot
ordererkenning worden enkel de afroeporders van deze
raamcontracten opgenomen in het orderboek en de bestellingen op het ogenblik van ontvangst.

Orderboek
IN MILJOEN EURO
Orderboek

31 DEC 2019

31 DEC 2018

WIJZIGING

322,3

303,2

+6,0%

Het orderboek aan het einde van het jaar bedroeg 322,3 miljoen euro, een stijging van 6,0% in vergelijking met 303,2 miljoen
euro eind 2018 op een proformabasis. Dit is voornamelijk het gevolg van de sterke resultaten in de Entertainment-divisie, met
een toename in de vraag naar vervangingsprojectoren voor bioscopen.
Bestellingen
IN MILJOEN EURO
Bestellingen
Bestellingen zonder wisselkoerseffecten

FY19

FY18

WIJZIGING

1.102,2

1.003,6

+9,8%

-

-

+6,7%

De bestellingen bedroegen 1.102,2 miljoen euro, een stijging van 9,8% in vergelijking met vorig jaar, dankzij de sterke resultaten in elk van de drie divisies. De bestellingen stegen met 7,5% in het eerste semester en met 12% in het tweede semester.
Bij constante wisselkoersen bedroeg de toename van de bestellingen +6,7%.
De drie regio’s droegen allemaal bij aan de toename van de bestellingen in 2019. De regio ‘Americas’ presteerde het sterkst
met een aanzienlijke bijdrage van de cinemabusiness in de Entertainment-divisie.
Bestellingen per divisie
IN MILJOEN EURO

FY19

FY18

WIJZIGING

Entertainment

491,0

410,1

+19,7%

Enterprise

350,9

336,6

+4,2%

Healthcare

260,2

256,9

+1,3%

1.102,2

1.003,6

+9,8%

Groep
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Bestellingen per regio
WIJZIGING

FY19

FY18

(IN NOMINALE WAARDE)

Amerika

41%

38%

+14%

EMEA

36%

35%

+6%

APAC

23%

27%

+8%

Omzet
De omzet over het hele jaar steeg met 9,5% dankzij de goede groei in de drie divisies.
Na een stijging met 8,3% in het eerste semester klom de omzet in het tweede semester met 10,5% dankzij sterke prestaties
in de Entertainment- en Healthcare-divisies.
‘Americas’ en EMEA waren de sterkste groeiregio's, terwijl de APAC-regio kampte met een zwakkere Chinese cinemamarkt.

Omzet
IN MILJOEN EURO
Omzet
Omzet zonder wisselkoerseffecten

FY19

FY18

1.082,6

989,0

WIJZIGING
+9,5%

-

-

+6,4%

Omzet per divisie
IN MILJOEN EURO

FY19

FY18

WIJZIGING

Entertainment

455,1

408,1

+11,5%

Enterprise

358,7

335,9

+6,8%

Healthcare

268,8

245,0

+9,7%

1.082,6

989,0

+9,5%

FY19

FY18

(IN NOMINALE WAARDE)

Amerika

39%

36%

+15%

EMEA

37%

36%

+9%

APAC

24%

28%

+1%

Groep

Omzet per regio
WIJZIGING
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Winstgevendheid
Brutowinst
De brutowinst steeg met 16,3 miljoen euro naar 429,3 miljoen
euro, tegenover 413,0 miljoen euro vorig jaar.

De overige bedrijfsresultaten bedroegen een positieve 0,3
miljoen euro, tegenover 2,5 miljoen euro in 2018.

De brutowinstmarge daalde met 0,4 procentpunten van
40,1% in 2019 naar 39,7%, als gevolg van hogere kwaliteitskosten gerelateerd aan product ramp-ups en productietransfers in de Entertainment- en Healthcare-divisies.

EBITDA en adjusted EBIT5
De EBITDA steeg met 22,9% tot 153,0 miljoen euro, tegenover
124,5 miljoen euro vorig jaar.
De EBITDA-marge steeg met 2,0 procentpunten tot 14,1%
tegenover 12,1% voor 2018.

Operationele kosten en overige bedrijfsresultaten
De totale operationele kosten bedroegen 319,5 miljoen euro,
in vergelijking met 325,5 miljoen euro een jaar eerder.
De operationele kosten bedroegen 29,5% van de omzet,
in vergelijking met 31,6% in 2018, een verbetering met
2,1 procentpunten.
• De kosten voor R&D daalden licht tot 119,4 miljoen
euro, tegenover 120,3 miljoen euro vorig jaar, wat de
meer selectieve R&D-investeringsaanpak illustreert. Als
percentage van de omzet bedroegen de kaskosten voor
R&D 11,0% van de omzet, in vergelijking met 11,7% het
jaar voordien.
• De kosten voor Sales en Marketing daalden tot
142,5 miljoen euro, in vergelijking met 147,7 miljoen
euro in 2018, als gevolg van kostenverlagingen in de
drie divisies, in productmanagement en in services en
marketing. Als percentage van de omzet bedroegen
de kosten voor Sales en Marketing 13,2% van de omzet,
in vergelijking met 14,4% in 2018.
• De algemene en administratiekosten bedroegen 57,6
miljoen euro, in vergelijking met 57,5 miljoen euro vorig
jaar. Als percentage van de omzet bedroegen ze 5,3%,
tegenover 5,6% in 2018.

De EBITDA en de EBITDA-marge per divisie
ziet er als volgt uit:
2019
IN MILJOEN EURO

OMZET

EBITDA

Entertainment

455,1

43,3

9,5%

Enterprise

358,7

74,0

20,6%

268,8

35,7

13,3%

1.082,6

153,0

14,1%

Healthcare
Groep

EBITDA %

EBITDA per divisie 2019 tegenover 2018:

IN MILJOEN EURO

2019

2018

Entertainment

43,3

32,9

VERSCHIL
+31,7%

Enterprise

74,0

60,9

+21,5%

Healthcare

35,7

30,6

+16,4%

Groep

153,0

124,5

+22,9%

(4) De operationele kosten zoals hier gebruikt betreffen de operationele kosten met inbegrip van afschrijvingen
op materiële en immateriële vaste activa.
(5) EBITDA en adjusted EBIT in dit persbericht zijn exclusief bijzondere waardeverminderingen en herstructureringskosten en
het overig niet-operationeel resultaat: zie de begrippenlijst in het jaarverslag.
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Barco noteerde voor 2019 een double-digit groei
van de EBITDA, met solide winsten in alle divisies.
• De aanzienlijke groei van de EBITDA in de
Entertainment-divisie weerspiegelt de operating
leverage-effecten op hogere volumes voornamelijk in
het cinemasegment.
• De EBITDA steeg in Enterprise door de aanhoudende
double-digit groei voor ClickShare en de verbetering van
de winstgevendheid voor Control Rooms.
• De Healthcare-divisie boekte EBITDA-winst op een
gunstige productmix, terwijl ze bleef investeren in
groei-initiatieven.

De adjusted EBIT bedroeg 110,0 miljoen euro, of 10,2% van
de omzet, in vergelijking met 90,0 miljoen euro of 8,7% van
de omzet voor 2018.

Belastingen op het resultaat
In 2019 bedroegen de belastingen 20,8 miljoen euro, voor
een effectieve belastingvoet van 18%. In 2018 bedroegen de
belastingen 16,6 miljoen euro, wat een effectieve belastingvoet geeft van 17,7%.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders
bedroeg 95,4 miljoen euro na aftrek van 1,2 miljoen euro
gerelateerd aan de minderheidsbelangposities in Cinionic.
Voor 2018 bedroeg het nettoresultaat toewijsbaar aan de
aandeelhouders 75,0 miljoen euro na aftrek van een minderheidsbelang in BarcoCFG van 2,3 miljoen euro.
De nettowinst per gewoon aandeel (EPS) verhoogde tot 7,60
euro in vergelijking met 6,03 in 2018. Na verwateringseffect
bedroeg de winst per aandeel 7,51 euro, in vergelijking met
5,98 in 2018.

Commentaren bij de resultaten
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Kasstroom en balans
Vrije kasstroom en werkkapitaal
Barco genereerde een vrije kasstroom van 88,7 miljoen euro voor het jaar, 25,5 miljoen euro meer dan de 63,2 miljoen euro
voor 2018, dankzij een toename van de bruto operationele vrije kasstroom en een solide beheer van het werkkapitaal.

IN MILJOEN EURO

2019

2018

2017

139,8

120,9

104,0

Wijzigingen van de handelsvorderingen

-32,2

-11,2

-7,3

Wijzigingen van de voorraden

-33,0

0,3

-3,6

Wijzigingen van de handelsschulden

23,4

-1,3

-19,7

Overige wijzigingen van het werkkapitaal

15,6

-12,7

-8,1

Wijzigingen in werkkapitaal

-26,1

-24,9

-38,7

Vrije nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten

65,3

Vrije brutokasstromen uit bedrijfsactiviteiten

113,7

96,0

Interestopbrengsten/-kosten

5,8

4,3

2,0

Belastingen op het resultaat

-13,1

-12,5

-4,4

Vrije kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

106,4

87,9

63,0

Aankoop van materiele en immateriële vaste activa (excl. One Campus)

-20,2

-25,6

-23,2

2,4

0,9

0,2

Vrije kasstromen uit investeringsactiviteiten

-17,8

-24,7

-23,0

VRIJE KASSTROOM

88,7

63,2

40,0

Inkomsten uit de verkoop van materiele en immateriële vaste activa
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Werkkapitaal
De voorraden + vorderingen – schulden bedroegen 21,7% van de omzet, in vergelijking met 19% in 2018.
Het netto-werkkapitaal bedroeg 3% van de omzet, in vergelijking met 0,2% in 2018.
IN MILJOENEN EURO
Handelsvorderingen
DSO
Voorraden

FY19

FY18

FY17

195,4

161,8

182,1

55

52

55

169,0

135,1

154,1

Voorraadrotatie

3,2

3,8

3,6

Handelsschulden

-128,9

-105,1

-114,5

DPO
Overig werkkapitaal
TOTAAL WERKKAPITAAL

Investeringsuitgaven
De investeringsuitgaven bedroegen 20,2 miljoen euro, in vergelijking met 25,6 miljoen euro in 2018.
Goodwill
De goodwill op het niveau van de groep bleef gelijk tegenover eind 2018 (105,6 miljoen euro).

71

59

58

-205,2

-189,3

-263,3

30,2

2,5

-41,6

Kaspositie
De netto financiële kaspositie, inclusief de nettokaspositie
in Cinionic, bedroeg 329,4 miljoen euro tegenover 332,0
miljoen euro eind 2018.
De onmiddellijk beschikbare nettokaspositie bedroeg 253,4
miljoen euro ten opzichte van 247,4 miljoen euro vorig jaar,
als gevolg van een positieve vrije kasstroom, gecompenseerd
door uitbetaalde dividenden, investeringen in caresyntax® en
Unilumin en een verhoogde financiële schuld van 33 miljoen
euro als gevolg van de implementatie van IFRS 16.
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Resultaten van de divisies voor het boekjaar 2019
De organisatiestructuur van Barco
Barco is een wereldwijd technologiebedrijf dat oplossingen ontwikkelt voor drie
grote markten: Entertainment, Enterprise en Healthcare. Die markten worden
weerspiegeld in de structuur van de divisies:

Entertainment

Cinema
Venues & Hospitality

De Entertainment-divisie combineert
de activiteiten Cinema en Venues &
Hospitality. Die laatste omvatten de
activiteiten Professional AV, Events en
Simulatie.

Enterprise

Corporate
Control Rooms

De Enterprise-divisie combineert de
activiteiten Control Rooms en Corporate. ClickShare levert de grootste
bijdrage aan de Corporate-activiteiten.

Healthcare

Surgical
Diagnostic

De Healthcare-divisie omvat de activiteiten rond Diagnostic Imaging (diagnostische en multimodale beeldvorming) en Surgical (oplossingen voor
de operatiekamer).
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Entertainment-divisie
IN MILJOENEN EURO

FY19

FY186

VERSCHIL
MET FY18
+19,7%

Bestellingen

491,0

410,1

Omzet

455,1

408,1

+11,5%

EBITDA

43,3

32,9

+31,7%

EBITDA-marge

9,5%

7,3%

De Entertainment-divisie zette een sterke prestatie neer in
2019. De bestellingen en de omzet stegen met respectievelijk
20% en 12%, wat gepaard ging met een verbetering van de
EBITDA met 2,2 procentpunten tot 9,5% (vergeleken met
7,3% in 2018)6.
De solide groei van de bestellingen en de omzet van Cinema
was grotendeels toe te schrijven aan een combinatie van een
hoger volume van projectoren voor vervangingscontracten
voor bioscopen in Noord-Amerika en West-Europa en hogere
gemiddelde prijzen die deels werden gecompenseerd door
een daling van de omzet uit nieuwe cinemazalen in China en
andere opkomende markten. De nieuwe contracten maken
van 2019 duidelijk het startjaar van de vervangingscyclus
voor cinemaprojectoren. Barco bracht bij het begin van
de vervangingscyclus voor projectoren, in april 2019, het
4K-laserprojectorplatform Series 4 uit. Dit platform wordt
gepositioneerd als het nieuwe mainstreamplatform voor
bioscopen en dient op die manier Barco's leiderschap in
deze markt te versterken.

Het Cinema-segment was goed voor ongeveer 58% van de
omzet van de divisie in 2019, tegenover 54% in 2018 op een
vergelijkbare proformabasis.
Met een sterkere focus op thema-entertainment heeft het
segment Venues & Hospitalities meer bestellingen binnengehaald en het klantenbestand uitgebreid. In het tweede
semester zette de business een goed resultaat neer dat,
zoals verwacht, de minder goede resultaten van het eerste
semester compenseerde. UDM, het nieuwe compacte V&H
projectorplatform, werd in het laatste kwartaal van 2019
gelanceerd en verbreedt op deze manier de portefeuille van
lasergebaseerde projectoren.

(6)		 Om vergelijkbare gegevens voor 2018 te presenteren, worden de cijfers over vorig jaar voor de bestellingen en omzet pro forma getoond,
alsof de deconsolidatie van de BarcoCFG-joint venture plaatsvond op 1 januari 2018. Zie bijlage III voor meer informatie.
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Enterprise-divisie
IN MILJOENEN EURO

FY18

Bestellingen

350,9

336,6

323,9

+4,2%

Omzet

358,7

335,9

308,2

+6,8%
+21,5%

EBITDA
EBITDA-marge

De Enterprise-divisie boekte een omzetgroei van 7% voor het
jaar met een stijging van de EBITDA-marge van 2,5 procentpunten, voornamelijk als gevolg van een verbetering van de
winstgevendheid voor Control Rooms.
Wat de verkoopmix betreft was het Corporate-segment in
2019 goed voor ongeveer 58% van de omzet van Enterprise.
In Corporate zorgden de aanhoudende hoge vraag en de
goeie verkoopdynamiek in zowel het IT- als het AV-kanaal
voor een double-digit groei van het volume en de omzet in
alle regio's. ClickShare is inmiddels geïnstalleerd in meer
dan 720.000 vergaderzalen wereldwijd tegenover 500.000
vergaderzalen eind 2018.
Het bedrijf bleef investeren in het verbeteren van de functies
van ClickShare, ontving een ISO 27001- certificatie voor het
developmentproces en ontwikkelde ClickShare Conference,
een nieuwe product in de ClickShare-categorie dat in het
eerste kwartaal van 2020 wordt gelanceerd.

FY17

VERSCHIL
MET FY18

FY19

74,0

60,9

40,7

20,6%

18,1%

13,2%

Door het ClickShare-aanbod uit te breiden met ClickShare
Conference wil de Enterprise-divisie zijn leiderschapspositie
in de meetingroom-markt bestendigen en de markt verder
verruimen naar andere domeinen, naast de mature markt
van draadloze presentatiesystemen.
Het Control Rooms-segment keerde zoals beloofd terug
naar groei met een lage single-digit vooruitgang. Daarnaast
behaalde Control Rooms een break-evenresultaat op basis
van een verbetering van de brutowinstmarges en een vermindering van de bedrijfskosten.
UniSee presteerde goed en leidde tot nieuwe opportuniteiten
buiten de traditionele oplossingen voor Control Rooms,
zoals corporate workplace-projecten. Barco heeft ook een
strategische samenwerking afgesloten met Unilumin waardoor het zijn aanbod van kostenefficiënte ledoplossingen
kan uitbreiden. Dit resulteerde in een verdere versterking
van Barco’s videowall-propositie met de introductie van een
triple-play technologie-offering (led, rear-projection en lcd).
In lijn met de bedrijfsstrategie bleef Control Rooms investeren
in software en netwerkoplossingen om de waardepropositie
van zijn geïntegreerde hardware en software te versterken.

A/112

Barco jaarverslag 2019

Healthcare-divisie
IN MILJOENEN EURO

FY18

Bestellingen

260,2

256,9

245,8

+1,3%

Omzet

268,8

245,0

243,2

+9,7%
+16,4%

EBITDA
EBITDA-marge

Op basis van een sterk orderboek boekte de Healthcaredivisie een goede omzetgroei in alle segmenten. Zowel
het diagnostic- als het surgical-segment hebben een hoge
single-digit omzetgroei gerealiseerd, dankzij een verbeterde
productpositionering en een uitbreiding van het partnernetwerk.
Het segment diagnostics was voor het tweede opeenvolgende jaar goed voor 73% van de omzet van de divisie.
Door het operating leverage-effect op de hogere omzet
verhoogde de divisie de EBITDA-marge van 12,5% tot 13,3%.
Het surgical segment kent een goede dynamiek in alle regio’s.
Barco zag de verkoop van Nexxis 2.0, zijn digitale platform
voor operatiekamers, groeien – wat de evolutie naar digitale
operatiekamers in de hand werkt. Ongeveer 3.000 operatiekamers wereldwijd zijn nu uitgerust met Barco-technologie.

FY17

VERSCHIL
MET FY18

FY19

35,7

30,6

27,5

13,3%

12,5%

11,3%

In de eerste helft van het jaar ging de divisie een strategisch
partnerschap aan en verwierf het een minderheidsbelang in
caresyntax®. Dankzij de samenwerking kan Barco zijn waardepropositie voor de operatiekamer versterken en nieuwe
ontwikkelingen van het digitale Nexxis-platform versnellen.
In het kader van het ‘In China for China’-programma opende
de divisie in maart 2019 een lokale healthcarehub in China,
waar medische displays worden ontwikkeld en geproduceerd. Dit resulteerde in een begin van volumegroei in China.
Tegelijkertijd breidde Barco zijn wereldwijde productportefeuille uit met de lancering van de nieuwe 4 MP en 6
MP diagnostische beeldschermplatformen. Het investeerde
ook verder in een aantal groei-initiatieven, waaronder de
Demetra-scanneroplossing voor huidkanker, die in 2019 in
een aantal testmarkten werd gelanceerd.

Commentaren bij de resultaten
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Proformavergelijking
Zoals aangekondigd in de resultaten van het eerste halfjaar van 2018 heeft Barco
de verkooptransactie van 9% van het aandelenkapitaal in de BarcoCFG-joint venture voltooid, en zijn belang in de joint venture teruggebracht tot 49%. Hierdoor
worden de bestellingen en de omzet van de BarcoCFG-joint venture met ingang
van juli 2018 niet langer geconsolideerd in de resultaten van de Barco-groep en
van de Entertainment-divisie.

2019 gerapporteerd versus pro forma 2018
Om een vergelijkbare rapportering mogelijk te maken voor 2019 versus 2018, stellen we ook de proforma-orders en -sales
voor de eerste helft van 2018 voor alsof de deconsolidatie op 1 januari al gebeurd was.

IN MILJOEN EUR

GERAPPORTEERD

1Q18

PRO FORMA
1Q18

GERAPPORTEERD

2Q18

PRO FORMA
2Q18

GERAPPORTEERD

1H18

PRO FORMA
1H18

GERAPPORTEERD

FY18

PRO FORMA
FY18
1.003,6

Groepsbestellingen

276,0

244,4

263,6

252,0

539,7

496,4

1.046,9

Omzet Entertainment

110,3

89,0

118,6

100,4

228,9

189,4

447,6

408,1

Omzet groep

245,2

223,9

252,9

234,7

498,1

458,6

1.028,5

989,0
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Nexxis™ geeft de scope
en efficiëntie in een
operatiekwartier een
serieuze boost. Zo kunnen
de medewerkers zich
focussen op de zorg voor
de patiënten in de plaats
van op technische issues.
Rachel Coxon
Vicepresident Healthcare APAC, Barco
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Kerncijfers voor de aandeelhouder
Aantal aandelen (in duizenden)
PER AANDEEL (IN EURO)

13.068

13.067

13.064

2019

2018

2017

Nettoresultaat per aandeel

7,60

6,03

Nettoresultaat per aandeel na verwateringseffect

7,51

5,98

1,99

Brutodividend

2,65

2,30

2,10

Nettodividend
Rendement op het eigen vermogen

2,01

1,86

1,61

1,47

13,0%

12,0%

5,5%

Rendement brutodividend

(a)

1,2%

2,3%

2,4%

Jaarlijkse return

(b)

123,8%

13,2%

13,9%

Pay-outratio

(c)

36,3%

40,1%

110,7%

Koers-winstratio

(d)

28,8

16,4

44,4

(a) Brutodividend / slotkoers op het einde van het jaar
(b) Toename of afname aandelenkoers + brutodividend betaald in het jaar, gedeeld door slotkoers van vorig jaar				
(c) Brutodividend x aantal aandelen op 31 december / nettoresultaat – aandeel van de groep
(d) Aandelenkoers op 31 december / nettoresultaat per aandeel
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Evolutie van de aandelenkoers
Laagste tot hoogste prijs

Gemiddelde slotkoers

250

200

150

100

50

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aandelenkoers
PER AANDEEL (IN EURO)

2019

2018

2017

2016

2015

Gemiddelde slotkoers

166,60

105,60

86,91

65,90

58,37

Hoogste slotkoers

222,00

123,60

95,31

80,50

64,26

Laagste slotkoers

100,60

89,90

78,94

54,37

53,54

Slotkoers op 31 december

219,00

98,90

89,25

80,04

61,60

24,455

23,215

16,862

21,921

22,189

2.862,09

1.292,35

1.166,00

1.045,05

801,80

Gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag
Beurskapitalisatie op 31 december (in miljoenen)

(e)

(e) Het gemiddelde aantal aandelen dat dagelijks verhandeld werd, houdt rekening met het handelsvolume op de Lit Venues:
Euronext en met geregistreerde handelsvolumes op de alternatieve platformen BATS, Chi-X, Turquoise en Equiduct.
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Liquiditeit
LIQUIDITEIT

BRON

Totaal jaarlijkse volume (aandelen)

2019

2018

Euronext

6.039.275

4.996.551

3.447.772

Lit venues (1)

6.235.915

5.919.720

4.299.723
7.851.057

16.131.618

10.802.134

Euronext

23.683

19.594

13.521

Lit venues (1)

24.455

23.215

16.862

Alle beurzen en handelsplatformen
Dagelijks gemiddeld handelsvolume

Alle beurzen en handelsplatformen

(2)

(2)

Euronext
Totale jaarlijkse volumes (omzet) in miljoen euro

2017

Lit venues (1)
Alle beurzen en handelsplatformen

(2)

Velociteit

63.261

42.361

30.788

768,45

468,74

262,09

1.040,74

625,55

373,15

2.714,28

1.140,92

684,20

45,99%

38,16%

25,43%

Opmerking (1 & 2): Gebaseerd op het Fidessa-beursrapport: http://fragmentation.fidessa.com. Deze cijfers houden rekening met het handelsvolume
in de categorie ‘Lit Venues’. Deze categorie omvat Euronext en de alternatieve platformen BATS, Chi-X, Turquoise en Equiduct. De categorie ‘Alle beurzen en
handelsplatformen’ omvat de Lit Venues, de Systematic internalizers, off-book transacties en dark venues.

Gemiddeld dagelijks handelsvolume

2019

2018

Alle beurzen en handelsplatformen
Euronext

2017
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Barco aandelenkoers 2019
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Aandeelhoudersstructuur
Aandeelhouders
In een onderzoek naar Barco’s wereldwijde aandeelhouderschap in november 2019 werd bijna 97% van het
aandeelhouderschap(1) van de onderneming geïdentificeerd.
De geïdentificeerde institutionele investeerders waren in het
bezit van bijna 76% van alle aandelen (tegenover 75% eind
2018). 5% van de aandelen waren eigen aandelen van het
bedrijf en 13% was in handen van niet-professionele investeerders.

Geografische verspreiding
Het grootste deel van de institutionele aandelen is nog
steeds in handen van Belgische aandeelhouders, met een
sterke proportionele vertegenwoordiging tegenover peers en
sectorgemiddelden. In 2019 waren de binnenlandse investeerders nettoverkopers van het aandeel, waardoor hun
positie met ongeveer 3 procentpunten verminderde. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn respectievelijk
de tweede en derde grootste investeerdersregio (institutioneel eigendom). Het aandeelhouderschap in de VS is met 3,5
procentpunten gestegen, met een significante groei van het
aantal kopers ten opzichte van het aantal verkopers. Ook het
aandeelhouderschap in het Verenigd Koninkrijk groeide, met
de komst van een aantal nieuwe toonaangevende kopers.
De Franse investeerdersbasis blijft goed vertegenwoordigd.
Frankrijk is de vierde grootste regio met institutionele aandelen, met een kleine uitstroom in de loop van 2019.
Volgens de Nasdaq Belgian Client Base benchmark zijn
vooral België en Noorwegen sterk vertegenwoordigd, via
de binnenlandse referentieaandeelhouder en Norges Bank.
De VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn ondervertegenwoordigd.
(1) Analyse van de aandeelhouders door Nasdaq Advisory services in januari 2019.

Investeringsstijl
Waardegeoriënteerde investeerders blijven de grootste groep
binnen Barco’s institutionele aandeelhoudersbasis maar er
was een daling in proportionele vertegenwoordiging, van
20% in 2018 naar 18% in november 2019. Hoewel een aantal
waardegeoriënteerde investeerders die hun aandelen in 2019
verkochten, aanzienlijke winsten boekten op hun investering,
blijven ze geïnteresseerd aangezien verwacht wordt dat het
risicoprofiel van het bedrijf aanzienlijk af zal nemen. Zowel
de groeigeoriënteerde beleggers (18%) als de investeerders
van het GARP-type (11%) bleven op hetzelfde niveau als in
2018. Groeigerichte investeerders waren de meest actieve
groep bij de kopers, wat erop wijst dat investeerders aantrekkelijke instappunten blijven zien, gezien het groeiprofiel
van de onderneming.
Het aantal indexbeleggers namen toe na de BEL_20-notering
in maart 2019 en de marktevolutie van het bedrijf.
Volgens de Nasdaq Technology Client base benchmark zijn
vooral de groeigeoriënteerde, GARP- en indexbeleggers
ondervertegenwoordigd.
Volgens de analyse is 10% van de institutionele aandelen
in handen van SRI (Social Responsible Investment of maatschappelijk verantwoord beleggen)-fondsen (vooral Europa
en vooral Core SRI), in lijn met het niveau van 2018. Core
SRI-beleggers zijn beleggers die sterk gemotiveerd zijn om
verantwoord te beleggen en de ESG- (ecologische, sociale
en governance)-criteria integreren in hun beleggingsbeslissingsmodellen. Deze investeerders omvatten de meest
progressieve pensioenfondsbeheerders en gespecialiseerde
duurzame beleggingsadviseurs.
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Concentratie
Het algemene concentratieniveau van Barco’s topinvesteerders daalde. Een lagere aandeelhoudersconcentratie is
geen slechte zaak omdat het de onderneming beschermt
tegen een volatiele aandelenkoers als een topbelegger zou
beslissen om zijn positie aanzienlijk te wijzigen. Het concentratieniveau van Barco’s top 10-investeerders daalde met
1 procentpunt in de bestudeerde periode, na een aantal
verkopen. De concentratie in de top 25 en top 50 van investeerders zakte ook, met ongeveer 3 procentpunten.

Aandeelhoudersstructuur

De categorieën staan nu in voor:
• Top 10: 45% (-1pp)
• Top 25: 61% (-3pp)
• Top 50: 69% (-3pp)

Geografische verspreiding

In vergelijking met de Mid Cap client-benchmark liggen de
concentratieniveaus van Barco iets boven het gemiddelde.
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Institutioneel

76%

Retail

13%

Bedrijfsgerelateerd

5%

Brokerage/trading

3%

Niet-toegewezen

3%

België

40%

Verenigde Staten

25%

Frankrijk

9%

Verenigd Koninkrijk

9%

Noorwegen

7%

Rest van Europa

10%

Rest van de wereld

<1%

Investeringsstijl
Waarde

18%

Groei

18%

GARP

11%

Index

8%

Hedge Fund

2%

Andere

43%
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Eigendom van Barco-aandelen in 2018 (op 31 december 2019)
18,32%

Titan Baratto NV
Norges Bank (Centrale bank van Noorwegen)

4,48%

3D NV

3,94%

Barco NV

3,69%
69,56%

Publiek

100,00%

TOTAAL

Vergoeding van de aandeelhouders
Dividend

Dividendbeleid

De Raad van Bestuur heeft besloten de algemene vergadering aan te bevelen om een dividend van 2,65 euro (bruto)
per aandeel uit te betalen in 2019 (in vergelijking met 2,3
euro in 2018). Dit betekent een nettodividend van 1,86 euro
netto, na aftrek van 30% roerende voorheffing. Met een dividend van 2,65 euro bedraagt de pay-outratio 36,3% en het
brutodividendrendement 1,2%.

Het bedrijf bevestigt zijn dividendbeleid waarbij het dividend
zal meegroeien met de resultaten op lange termijn en de
evolutie van de onderneming. Het dividend wordt vastgesteld
door de Raad van Bestuur en voorgelegd aan de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders aan het einde
van elk boekjaar.

Ex-dividenddatum:
maandag 11 mei 2020
Registratiedatum (+1): dinsdag 12 mei 2020
Betalingsdatum (+1):
woensdag 13 mei 2020
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Barco’s investment case
Sterke fundamenten met technologie en
marktleiderschap in gezonde markten
Barco kan bogen op ruim 85 jaar ervaring. Het is een robuust
merk dat in de hele wereld bekend is om zijn technologische
leiderspositie op drie solide markten: Entertainment, Enterprise en Healthcare. Barco heeft wereldwijd een leidende
positie in elk van deze markten. Wij leveren voor deze
markten grotendeels missiekritieke oplossingen: er is echt
behoefte aan de hoogwaardige en betrouwbare technologie
die wij leveren. Barco een trendsetter in deze markten, dankzij
onze jarenlange ervaring, een grondig inzicht in de behoeften
van de klant, geavanceerde knowhow in het ontwikkelen van
onderscheidende technologie en in het leveren van oplossingen met toegevoegde waarde en een goed ontwikkeld
go-to-market-netwerk.

Strategie met duidelijke focus
De onderneming is volop bezig met de implementatie van
de ‘enabling bright outcomes’-strategie. Daarbij bouwt Barco
competenties uit om een succesvol bedrijf te worden dat
zowel hardware als software en services levert – om zo de
kansen die de levenscyclus van de Barco-producten hebben
optimaal te benutten. Op die manier zal Barco ook de relatie
met zijn klanten verbeteren en meer recurrente inkomsten
verwerven.

Solide financiële resultaten
De voorbije jaren heeft Barco zijn organisatie gestroomlijnd
en blijft het de focus van zijn activiteiten aanscherpen. Sinds
de introductie van het 'focus to perform'-programma in 2016
(als onderdeel van de 'enabling bright outcomes'-strategie)
heeft Barco meetbare en gestage vooruitgang geboekt, in
de eerste plaats door de productportfolio en de footprint te
rationaliseren en door value engineering. Als gevolg hiervan is de EBITDA-marge gestegen van 8% in 2016 naar 12%

in 2018. Het nettoresultaat groeide tot 7% van de omzet.
In 2019 zette de onderneming weer een toplijngroei neer
(+9%) met omzetgroei in alle divisies en versterkte het de
EBITDA-marge verder tot 14%. In de loop der jaren geniet
Barco van een positieve nettokaspositie op jaarbasis. Het
bedrijf volgt een conservatieve koers in het beheer van de
financiële en netto kaspositie.

Een sterk en betrouwbaar leiderschaps-team
Met enkele nieuwe ervaren leiders werd Barco's leiderschapsteam de laatste jaren globaler en gediversifieerder. De inzichten van de nieuwe leden zijn een uitstekende aanvulling op
het sterke potentieel en de competenties die beschikbaar
zijn bij Barco. Het team heeft zijn beloftes nageleefd, in lijn
met het ‘Say.Do’-motto. Iedereen gelooft dat Barco over
de nodige troeven beschikt om duurzame winstgevende
groei te blijven leveren. Om zijn capaciteiten te versterken en
efficiënter te werken, terwijl de topline in alle divisies groeit,
implementeert de onderneming het ‘fit to lead'-programma.

Vertrouwen van onze aandeelhouders
Barco’s degelijke strategie, sterke marktpositie en sterke
financiële resultaten zijn de redenen waarom Barco het vertrouwen van zijn aandeelhouders geniet en versterkt. Barco
kan rekenen op een uiterst stabiel, internationaal aandeelhoudersbestand, waarin waardegeoriënteerde investeerders sterk vertegenwoordigd zijn. Sinds 2015 zijn zowel
Van de Wiele NV als 3D NV vertegenwoordigd in de Raad
van Bestuur. Samen hebben zij inmiddels 22% van de
Barco-aandelen in handen. Jaar na jaar genieten de Barcoaandeelhouders van een consequente groei van het dividend,
wat de winstgevende groei van de onderneming reflecteert.
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Analisten die Barco volgen
Bank Degroof Petercam sa

Stefaan Genoe

Berenberg

Trion Reid

Flemish Federation of Investors and Investor Club

Gert De Mesure

ING

Marc Hesselink

KBC Securities

Guy Sips

Kempen & Co N.V.

Christophe Beghin

Kepler Cheuvreux

Matthias Maenhaut

Financiële kalender 2020
Aankondiging van de resultaten 4Q19 en FY19

donderdag 13 februari 2019

Trading update 1Q20

woensdag 17 april 2020

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

donderdag 30 april 2020

Aankondiging van de resultaten 1H20

donderdag 16 juli 2020

Trading update 3Q20

woensdag 21 oktober 2020

Informatie over het aandeel
Barco aandeel

BAR

ISIN BE0003790079

Barco VVPR-strip

BARS

ISIN BE0005583548

Reuters

BARBt.BR

Bloomberg

BAR BB

Verdere informatie, waaronder de driemaandelijkse consensus-update, rapporten, verwijzing naar conferences,
roadshows en relevante beurzen vindt u op Barco’s investeerdersportaal.
www.barco.com/investors
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