Barco 6 maanden eindigend op
30 juni 2010

Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van
de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008
Verklaring met betrekking tot de informatie gegeven in dit rapport 6 maanden eindigend op 30 juni 2010

De ondergetekenden verklaren dat:
- de kwartaalrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen,
van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
- het rapport 6 maanden eindigend op 30 juni 2010 een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie
van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij
geconfronteerd worden.
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Eric Van Zele, CEO
Dirk De Man, CFO
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Kerngegevens op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten*
2010

2009

2010

2009

2de kwartaal

2de kwartaal

1ste helft

1ste helft

192.172
63.665

164.716
46.345

368.245
122.985

309.451
85.196

EBIT

5.808

-5.579

11.093

-11.574

Winst voor belastingen

5.269

-5.955

10.289

-12.766

Netto resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten
Netto resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten
Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders

4.295
0
4.295

-4.861
-376
-5.230

8.386
0
8.386

-10.406
4.319
-6.074

19.488

8.347

38.194

15.656

0,36
0,34

-0,44
-0,41

0,70
0,66

-0,51
-0,48

[ in duizenden euro ]
Omzet
Bruto resultaat

EBITDA voor herstructurering

* Voor 2009, exclusief de resultaten van Barco’s Advanced Visualization business unit (Voxar)
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Netto resultaat per aandeel (in euro)
Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro)

3

Aantal medewerkers
30 juni 2010

30 juni 2009

3.276

3.208

Totaal (voltijdse equivalenten)

Kapitaal en aandeelhouderschap
Op 30 juni 2010 bedroeg het kapitaal 54.169.171,60 euro, vertegenwoordigd door 12.669.955 aandelen.
Het aandeelhouderschap zag er als volgt uit:
VIM
Franklin Templeton Investment Corp.
Templeton Investment Counsel, LLC
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd.
Barco
Publiek
Totaal

9,87%
4,95%
3,14%
3,01%
5,82%
73,21%
100%

(1.249.921 aandelen)
(627.181 aandelen)
(397.984 aandelen)
(381.429 aandelen)
(737.963 aandelen)
(9.275.477 aandelen)
(12.669.955 aandelen)

9,26%
4,65%
2,95%
2.82%
5,47%
74,85%
100%

(1.249.921 aandelen)
(627.181 aandelen)
(397.984 aandelen)
(381,429 aandelen)
(737.963 aandelen)
(10.102.553 aandelen)
(13.497.031 aandelen)

Na verwatering
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VIM
Franklin Templeton Investment Corp.
Templeton Investment Counsel, LLC
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd.
Barco
Publiek
Totaal
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Deze informatie wordt continu aangepast op www.barco.com.
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Toelichtingen bij de resultaten

• De omzet van 192,2 miljoen euro bedroeg 16,7%
meer dan de 164,7 miljoen euro in het tweede
kwartaal van 2009.
• Het brutoresultaat groeide met 37,4% naar 63,7
miljoen euro in vergelijking met 46,3 miljoen euro
vorig jaar. De bruto winstmarge bedroeg 33,1%. In
het tweede kwartaal van 2009 was dit 28,1%. In
het eerste kwartaal van 2010 was dit 33,7%.
• De EBITDA bedroeg 19,5 miljoen euro in vergelijking met 8,4 miljoen euro in het tweede kwartaal
van 2009.
• De EBIT bedroeg 5,8 miljoen euro tegenover min
5,6 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009.
De EBIT-marge bedroeg 3,0% in vergelijking met
min 3,4% in het tweede kwartaal van 2009.
• De netto inkomsten voor het kwartaal bedroegen
4,3 miljoen euro in vergelijking met min 5,2 miljoen euro vorig jaar.
• Het netto resultaat per aandeel bedroeg 0,36 euro
ten opzichte van min 0,44 euro in het tweede
kwartaal van 2009.

Dhr. Van Zele zei dat het succes van de onderneming
niet langer enkel ondersteund wordt door twee uitblinkers, namelijk digital cinema en medical, maar
ook door alle andere divisies, waar de inkomende
bestellingen een sterke groei kenden, behalve dan
bij VLS/DS. “We zijn zeer tevreden dat onze control rooms en de defense/avionics divisies opnieuw
redelijke winstniveaus bereiken, terwijl onze VLS/
DS business nog moeite had om bij te benen. We
zijn er zeker van dat de strategische overname van
dZine Barco zal toelaten zijn aanbod uit te breiden
met software oplossingen voor content creatie om op
die manier toegevoegde waarde te creeëren in een
markt die momenteel vooral om displays draait.”
Tot slot zei Dhr. Van Zele: “Na de eindanalyse blijven
we er alle vertrouwen in hebben dat al onze divisies

Nieuwe rapporteringstructuur
Vanaf 2010 zijn de activiteiten van Barco georganiseerd in twee businessgroepen of segmenten. Elke
businessgroep is verantwoordelijk voor het management van zijn wereldwijde activiteiten.
De businessgroep Media, Entertainment & Simulation
(MES) omvat de vroegere Media & Entertainment
divisie, met events, out-of-home media & en digital
cinema, en de simulation activiteiten van de vroegere Avionics & Simulation divisie. De markten voor
events en out-of-home media heten voortaan Video
Lighting Solutions (VLS) en Digital Signage.
De andere businessgroep, Monitoring, Control &
Medical (MCM), brengt de vroegere Security & Monitoring divisie met traffic, surveillance & monitoring,
defense, medical en de avionics activiteiten van de
vroegere Avionics & Simulation divisie bijeen.
De resultaten van het eerste kwartaal van 2010 werden ook bekendgemaakt in lijn met deze nieuwe
structuur en de financiële resultaten van vorig jaar
werden geherformuleerd.
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• De inkomende bestellingen voor het kwartaal
bereikten met 298,9 miljoen euro het hoogste
punt ooit; dit is een stijging van 112,4% tegenover
140,7 miljoen euro vorig jaar.

Barco’s tweede kwartaal werd gekenmerkt door een
ongeziene groei van de inkomende bestellingen voor
alle markten, behalve voor digital signage. “Dit was
waarschijnlijk ons beste kwartaal ooit”, zei Dhr. Van
Zele, President en CEO, “met net geen 300 miljoen
euro aan inkomende bestellingen. Dit is een goed
voorteken voor de prestaties van Barco voor de
komende kwartalen. We maken een explosieve groei
mee in de vraag naar onze digitale cinemaprojectors
en we proberen zo goed mogelijk om te gaan met
het tekort dat hierdoor in de toeleveringsketen ontstaat.” Dhr. Van Zele zei ook dat de leveringen dit
kwartaal iets beter verliepen dan gepland, ondanks
de aanhoudende wereldwijde tekorten in de toelevering van elektronische onderdelen en subsystemen.
Hij zei dat de marges erop vooruit bleven gaan en dat
de kosten goed onder controle werden gehouden.

hun 10/10/20 bedrijfsdoelstellingen kunnen bereiken. Het is enkel een kwestie van tijd. We doen er
alles aan om dit te bereiken.”

Gewijzigde rapporteringfrequentie
De raad van bestuur heeft besloten om de frequentie van de financiële verslagen van de onderneming
te wijzigen vanaf het derde kwartaal van 2010. Dit
betekent dat Barco vanaf het derde kwartaal van
2010 een tussentijds verslag zal geven voor de eerste en derde kwartalen in plaats van de volledige
resultaten voor deze kwartalen.

|

• Barco’s orderboek bedroeg eind juni 2010 513,3
miljoen euro, enkele raamcontracten voor digitale
cinema niet meegerekend. Eind juni 2009 bedroeg
het orderboek 336,7 miljoen euro.

• De vrije kasstroom aan het einde van het kwartaal
bedroeg min 1,4 miljoen euro ten opzichte van
12,4 miljoen euro het jaar ervoor.

Barco

Financiële hoogtepunten van het tweede kwartaal
van 2010:
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VOOR HET KWARTAAL
Omzet en inkomende bestellingen
De omzet voor het kwartaal bedroeg 192,2 miljoen
euro, dit is jaar op jaar een stijging van 16,7%.
De interne omzetgroei bedroeg 10%. Alle divisies
gingen erop vooruit, behalve simulation en video
en lighting solutions/digital signage (VLS/DS). De
medische, digital cinema en avionics markten kenden de grootste groei in vergelijking met hetzelfde
kwartaal van het jaar ervoor.

De inkomende bestellingen in de APAC regio
bedroegen 18,9% van het totaal, in vergelijking met
35% voor Amerika en 46,1% voor de EMEALA regio.
De drie regio’s droegen sterk bij tot de algemene
stijging, met groeicijfers tegen of boven 100% ten
opzichte van het tweede kwartaal van 2009.
Het orderboek op het eind van het kwartaal was
513,3 miljoen euro of 52,4% meer dan op het eind
van het tweede kwartaal van 2009 en 34,2% hoger
dan in het eerste kwartaal van 2010.
Brutoresultaat

De omzet in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en
Latijns-Amerika (EMEALA) vertegenwoordigde 42,5%
van de geconsolideerde omzet, terwijl 35,6% van
de omzet werd gerealiseerd in Noord-Amerika en
21,9% in de Asia Pacific regio. In vergelijking met
het eerste kwartaal van 2010 bleef de omzet gelijk
in de EMEALA regio, terwijl de omzet respectievelijk
met 26,8% en 4,1% groeide in Noord-Amerika en
de APAC regio.
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De inkomende bestellingen in het tweede kwartaal
van 2010 bedroegen 298,9 miljoen euro, dit is een
stijging van 112,4% (waarvan 105% intern) tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De groei bij
de inkomende bestellingen zonder digital cinema en
de overname van Fimi bedroeg 39%. In vergelijking
met het tweede kwartaal van 2009 was de groei
uitgesproken in alle divisies, behalve VLS/DS, waar
de inkomende bestellingen op hetzelfde niveau
bleven.

Het brutoresultaat steeg jaar op jaar met 37,4% naar
63,7 miljoen euro. De brutowinstmarge bedroeg
33,1% tegenover 28,1% in hetzelfde kwartaal vorig
jaar en 33,7% in het eerste kwartaal van 2010.

Andere bedrijfsopbrengsten bedroegen min 1,4
miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2009
bedroegen andere bedrijfsopbrengsten 1,3 miljoen.
Belasting op het resultaat
In het tweede kwartaal van 2010 bedroegen de
belastingen 1,0 miljoen euro ten opzichte van een
positieve belastingimpact van 1,1 miljoen euro in het
tweede kwartaal van 2009.
Nettoresultaat
Het nettoresultaat steeg naar 4,3 miljoen euro ten
opzichte van min 5,2 miljoen euro in het tweede
kwartaal van 2009. Het netto resultaat voor het
tweede kwartaal van 2009 bevatte ook 0,4 miljoen
euro nettoverlies van beëindigde bedrijfsactiviteiten.
De nettomarge voor het kwartaal bedroeg 2,2% in
vergelijking met min 3,2% één jaar eerder.

EBIT
De EBITDA bedroeg 19,5 miljoen euro ten opzichte
van 8,4 miljoen euro het jaar ervoor. De EBIT
bedroeg 5,8 miljoen euro ten opzichte van min 5,6
miljoen in het tweede kwartaal van 2009.
De uitgaven voor research & development daalden
jaar op jaar van 19,2 miljoen euro of 11,7% van
de omzet naar 16,2 miljoen euro of 8,4% van de
omzet. De uitgaven voor sales & marketing stegen
van 23,4 miljoen euro of 14,2% van de omzet naar
27,7 miljoen euro of 14,4% van de omzet. De algemene en administratiekosten daalden ook van 10,6
miljoen euro of 6,4% van de omzet naar 12,5 miljoen euro of 6,5% van de omzet.

De nettowinst per gewoon aandeel (EPS) bedroeg
0,36 euro; een stijging tegenover min 0,44 euro in
het tweede kwartaal van 2009. Na verwatering steeg
de nettowinst per aandeel van min 0,41 euro naar
0,34 euro.

RESULTATEN VAN DE DIVISIES VOOR HET TWEEDE
KWARTAAL VAN 2009
Media, Entertainment & Simulation businessgroep
(MES)
De inkomende bestellingen voor MES stegen met
173,6% van 68,8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009 naar 188,1 miljoen euro in het tweede
kwartaal van 2010. De digital cinema en simulation
divisies leverden de grootste bijdrage aan deze groei.

Barco
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Evolutie orderboek
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Totaal [ in miljoenen euro ]

2Q10

1Q10

4Q09

3Q09

2Q09

1Q09

Orderboek

513,3

382,6

331,4

342,4

336,7

366,5

Monitoring, Control & Medical businessgroep (MCM)
De inkomende bestellingen bij MCM stegen met
54,2% (waarvan 40% intern) van 72,3 miljoen euro
in het tweede kwartaal van 2009 naar 111,5 miljoen
euro in het tweede kwartaal van 2010. Alle divisies binnen de businessgroep droegen bij tot deze
groei. Vooral de medische markt deed het erg goed,
met een stijging van de inkomende bestellingen
van 79,3%. Zonder de Fimi overname bedroeg de
interne groei bij de inkomende bestellingen 37%. In
de control room business van de traffic, surveillance
en monitoring (TSM) divisie worden de nieuwe LED
powered cubes door de markt gezien als de beste
die er zijn, en ze verbeteren de concurrentiepositie
van TSM in de markt. De wereldwijde inkomende
bestellingen voor deze divisie stegen met 21,9%.
De inkomende bestellingen voor MCM verdubbelden
bijna in Noord-Amerika en in de APAC regio. In de
EMEALA regio groeiden de inkomende bestellingen
met bijna 25%.
Eind juni 2010 bedroeg het orderboek 261,1 miljoen
euro in vergelijking met 229,6 miljoen euro het jaar
ervoor.
De omzet bij MCM steeg met 21,5% van 83,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009 naar
101,2 miljoen euro in het tweede kwartaal van
2010. Net als bij de inkomende bestellingen droegen alle divisies bij tot de stijgende omzet, en dit in

Met zijn 38,7 miljoen euro, steeg het brutoresultaat
voor de MCM businessgroep met 30,3% ten opzichte
van het tweede kwartaal van 2009. De bruto winstmarge bedroeg 38,3% tegenover 35,6% in dezelfde
periode vorig jaar.
De MCM EBIT voor het kwartaal bedroeg 6,4 miljoen euro, een EBIT-marge van 6,3%, tegenover 0,8
miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009 en
een marge van 1%. De EBIT-marge van de medische divisie kende dubbele cijfers. Zowel TSM als de
defense/avionics divisies leunen nu sterk aan bij de
EBIT-bedrijfsniveaus.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VOOR HET EERSTE
HALFJAAR
Financiële hoogtepunten van de eerste helft van
2010:
• Het orderboek bedroeg op het eind van de eerste
helft van 2010 513,3 miljoen euro, enkele digital
cinema kaderovereenkomsten niet meegerekend.
Eind juni 2009 bedroeg het orderboek 336,7 miljoen euro.
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De omzet in MES steeg met 10,7% naar 91,3 miljoen
euro in het tweede kwartaal van 2010, tegenover
82,5 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009.
De groei was afkomstig van Noord-Amerika en de
APAC regio. De EMEALA regio kende een lichte daling
van de omzet. In de digital cinema markt werd de
omzet meer dan verdubbeld naar 46,5 miljoen ten
opzichte van het tweede kwartaal van 2009. In het
eerste kwartaal van 2010 bedroeg de omzet bij
digital cinema 30,5 miljoen euro. Ondanks de aanhoudende wereldwijde tekorten in de toelevering
van elektronische componenten en subsystemen kon
het aantal leveringen toch groeien. Deze tekorten
zijn ook de oorzaak van vertragingen bij de leveringen in de VLS business, maar verwacht wordt dat dit
probleem zal afnemen in de tweede helft van 2010.
In het tweede kwartaal van 2010 was de omzet
lager bij simulation dan het jaar ervoor. Er wordt in
de tweede helft van 2010 een ommekeer verwacht
voor deze activiteiten.

MES EBIT voor het tweede kwartaal van 2010 was
min 0,6 miljoen euro ten opzichte van min 6,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009. De
simulation en digital cinema divisies boekten een
positieve EBIT, de laatste nipt met dubbele cijfers.

de drie regio’s, waarbij Noord-Amerika de grootste
relatieve groei boekte. De medische divisie zetten
een zeer sterke prestatie neer, ondanks het feit dat
de leveringen belemmerd worden door tekorten in
de toeleveringsketen. De medische divisie investeert
in de uitbreiding van nieuwe verkoopkanalen en de
ontwikkeling van nieuwe oplossingen die de productportefeuille in de healthcare markt verruimen.
De defense/avionics divisie haalde zijn voordeel uit
het omvangrijke orderboek in beide markten.

• De inkomende bestellingen voor het eerste half
jaar stegen met 72,4% van 298,7 miljoen euro
vorig jaar naar 515,1 miljoen euro.
• De omzet bedroeg 368,2 miljoen euro en steeg
met 19,0% van 309,5 miljoen euro in de eerste
helft van 2009.

|

Het orderboek bedroeg eind juni 2010 252,6 miljoen
euro, in vergelijking met 108,2 miljoen euro het jaar
ervoor.

Met zijn 24,9 miljoen euro kende het brutoresultaat
voor MES businessgroep een stijging van 46,5% ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bruto
winstmarge bedroeg 27,3% ten opzichte van 20,6%
in het tweede kwartaal van 2009.

Barco

De inkomende bestellingen voor MES stegen sterk
in de drie regio’s. Bij digital cinema waren de inkomende bestellingen van 113,7 miljoen euro bijna
8 keer zo groot als in dezelfde periode van vorig
jaar, met een sterke vraag in de drie regio’s. Raamcontracten zijn niet opgenomen in de inkomende
bestellingen. De inkomende bestellingen bij VLS/
DS kenden een lichte daling ten opzichte van het
tweede kwartaal van 2009, waarbij EMEALA de beste
prestatie neer zette. De daling van de wereldwijde
inkomende bestellingen voor deze divisie is te wijten
aan de digital signage business. Er wordt een ommekeer verwacht in de tweede helft van 2010 gezien de
overname van dZine Barco’s digital signage aanbod
zal uitbreiden met geavanceerde softwaretools voor
content creatie en beheer. In de simulation markt
verdrievoudigden de inkomende bestellingen in het
tweede kwartaal van 2009 dankzij het succes van de
nieuwe full mission simulator technologie.
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• Het brutoresultaat groeide met 44,7% naar 123,0
miljoen euro in vergelijking met 85,23 miljoen euro
vorig jaar. De bruto winstmarge bedroeg 33,4%. In
de eerste helft van 2009 was dit 27,5%.
• De EBITDA bedroeg 38,2 miljoen euro in vergelijking met 15,7 miljoen euro in de eerste helft van
2009.
• De EBIT bedroeg 11,1 miljoen euro tegenover min
11,6 miljoen euro in het tweede kwartaal van
2009. De EBIT-marge bedroeg 3,0% in vergelijking
met min 3,7% in de eerste helft van 2009.
• De netto inkomsten voor de eerste helft van 2010
bedroegen 8,4 miljoen euro in vergelijking met min
6,1 miljoen euro vorig jaar.

Barco
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• Het netto resultaat per aandeel bedroeg 0,70 euro
ten opzichte van min 0,51 euro in de eerste helft
van 2009.

8

activiteiten. De stockrotatie bedroeg 2,1 ten opzichte
van 2,6 op het eind van het tweede kwartaal van
2009. De handelsschulden bedroegen 92,4 miljoen
euro in vergelijking met 85,6 miljoen euro eind maart
2010. Eind juni 2009 bedroegen de handelsschulden
53,4 miljoen euro. De investeringsuitgaven voor het
tweede kwartaal van 2010, zonder de gekapitaliseerde kosten voor R&D, bedroegen 3,2 miljoen euro,
tegenover 0,6 miljoen euro het jaar ervoor.

VOORUITZICHTEN VOOR 2010

De volgende verklaringen zijn toekomstgericht en de
eigenlijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.
Gezien het hoge niveau van de inkomende bestellingen in het tweede kwartaal van 2010 en het
orderboek dat eind juni 2010 meer dan 500 miljoen
euro bedroeg, verwacht het management dat Barco
zijn groei zal doorzetten in de tweede helft van 2010.

• De vrije kasstroom op het einde van het eerste half
jaar bedroeg min 1,7 miljoen euro ten opzichte van
49,2 miljoen euro het jaar ervoor.

Risicofactoren

Balans

Het management verwijst naar het gedeelte “Risk
Factors” in het Jaarverslag van 2009 (pp. 60-1), dat
geldig blijft voor 2H10.

Eind juni 2010 had Barco een netto cashpositie van
21,9 miljoen euro, in vergelijking met een netto cashpositie van 21,3 miljoen euro op 31 maart 2010 en
een netto cashpositie van 36,9 miljoen euro op 30
juni 2009. Barco kocht geen eigen aandelen terug
in de eerste zes maanden van 2010 . Op 30 juni
2010 bedroegen de handelsvorderingen 154,4 miljoen euro, dit is 6,4 miljoen meer dan in het eerste
kwartaal van 2010. DSO bedroeg 72 dagen, dit is 5%
minder dan in het eerste kwartaal van 2010, maar
7% meer dan in het tweede kwartaal van 2009. Met
199,6 miljoen euro waren de voorraden 20,9 miljoen
euro groter dan eind maart 2010. De helft van die
stijging is afkomstig van de digital cinema business,
terwijl de andere helft verspreid is over de andere

Twee risicofactoren verdienen echter extra aandacht.
Wereldwijd tekort aan elektronische componenten
en subsystemen
Als gevolg van het aanhoudende wereldwijde tekort
aan elektronische componenten en subsystemen
loopt Barco het risico van vertraging bij leveringen
in sommige van zijn markten. Barco neemt maatregelen om de gevolgen van dit tekort te beperken en
tijdens 1H10 is het bedrijf erin geslaagd om ondanks
deze tekorten iets meer producten uit te leveren dan
gepland.

Wisselkoersrisico
De resultaten van de vennootschap worden uitgedrukt in euro. Dit betekent dat de resultaten
uit activiteiten en de financiële positie van Barcoafdelingen die zaken doen in andere munteenheden
dan de euro, tijdens het consolideringsproces in euro
moeten worden omgezet. Omdat de wisselkoersverhouding tussen deze buitenlandse munteenheden en
de euro voortdurend onderhevig is aan schommelingen, kan dit een negatieve weerslag hebben op de
geconsolideerde resultaten.
De belangrijkste munteenheid, en tegelijk ook de
belangrijkste risicofactor, is de Amerikaanse dollar.
Tijdens 1H10 versterkte de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro van 1,4582
op 13 januari tot 1,1878 op 7 juni. Sindsdien is de
euro opnieuw sterker geworden ten opzichte van de
dollar tot een niveau van meer dan 1.30 op 16 juli.
Circa 45% van de totale omzet van het bedrijf wordt
gerealiseerd in USD of aan de USD gekoppelde munteenheden, terwijl de kosten in dezelfde valuta slechts
ongeveer 30% van het totaal bedragen. De evolutie
van de wisselkoers van de USD tegenover de euro
kan niet worden voorspeld, wat een voortdurend
risico vormt bij het voorspellen van de verkoopvolumes voor de hele groep, vanwege het tijdsverloop
tussen het ogenblik van de bestelling en het tijdstip
van feitelijke levering en facturatie. Tegelijk kunnen
ook de winstmarges negatief beïnvloed worden.

2010

2009

2010

2009

2de kwartaal

2de kwartaal

1ste helft

1ste helft

192.172
-128.507

164.716
-118.372

368.245
-245.260

309.451
-224.255

Bruto resultaat

63.665

46.345

122.985

85.196

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Verkoop- en marketingkosten
Algemene en administratiekosten
Andere bedrijfsopbrengsten (kosten) - netto

-16.172
-27.737
-12.519
-1.428

-19.246
-23.426
-10.594
1.342

-34.636
-52.445
-23.398
-1.414

-36.482
-44.238
-20.862
4.812

5.808

-5.579

11.093

-11.574

97
-636
0

254
-629
0

576
-1.380
0

1.400
-2.592
0

Resultaat voor belastingen

5.269

-5.955

10.289

-12.766

Belastingen op het resultaat

-975

1.094

-1.903

2.360

4.295

-4.861

8.386

-10.406

0

-376

0

4.319

4.295

-5.237

8.386

-6.087

0

8

0
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4.295

-5.230

8.386

-6.074

0,36
0,34

-0,44
-0,41

0,70
0,66

-0,51
-0,48

[ in duizenden euro ]
Omzet
Kostprijs van verkochte goederen

Bedrijfsresultaat (EBIT)
Interestopbrengsten (kosten) - netto
Interestkosten
Ander niet-operationeel resultaat - netto

Netto resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteit
Netto resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteit
Netto resultaat
Aandeel van derden in het resultaat
Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

* Voor 2009, exclusief de resultaten van Barco’s Advanced Visualization business unit (Voxar)

Barco

|

Netto resultaat per aandeel (in euro)
Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro)

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

Winst-en verliesrekening op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten*
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Kasstroomoverzicht op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten*
2010
[ in duizenden euro ]

2009

2010

2009
1ste helft

2de kwartaal

2de kwartaal

1ste helft

EBIT
Herstructureringsprovisie (personeel)
Afschrijving van geactiveerde ontwikkelingskosten
Afschrijving materiële en immateriële vaste activa
Winst en verlies op vaste activa
Aandelenopties opgenomen als kost
Beëindigde bedrijfsactiviteiten: kasstromen uit operationele activiteiten

5.808
-1.104
10.439
3.241
-4
72
0

-5.537
-4.880
10.525
3.401
186
136
-158

11.092
-2.196
20.526
6.575
-6
144
0

-11.566
-7.818
20.488
6.742
182
272
210

Bruto operationele kasstromen

18.451

3.673

36.137

8.510

Wijziging van de handelsvorderingen
Wijziging van de voorraad
Wijziging van de handelsschulden
Andere wijzigingen in netto werkkapitaal
Beëindigde bedrijfsactiviteiten: wijzigingen in netto werkkapitaal

-4.999
-19.456
8.516
13.547
0

6.466
19.588
-7.168
-4.447
780

-10.548
-39.201
23.119
17.723
0

46.469
27.813
-13.638
-2.898
-2.714

Wijziging in netto werkkapitaal

-2.390

15.218

-8.907

55.032

Netto operationele kasstromen

16.061

18.891

27.230

63.543

-539
-2.307
0
0

-375
2.169
-302
53

-804
-3.073
0
0

-1.192
414
-302
414

13.215

20.436

Uitgaven in productontwikkeling
Aankopen van materiële en immateriële vaste activa
Opbrengsten uit verkoop van materiële en immateriële vaste activa
Verwerving van ondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen1
Verkoop van ondernemingen, na aftrek van gerealiseerde liquide middelen2
Beëindigde bedrijfsactiviteiten: kasstromen uit investeringsactiviteiten

-11.471
-3.187
59
0
1.976

-6.899
-555
-27
0
-1

0

Kasstromen ontstaan uit investeringsactiviteiten

-12.623

Opnames van (+), terugbetalingen van (-) langetermijnschulden
Opnames van (+), terugbetalingen van (-) kortetermijnschulden

-612
-1.281

Kasstromen ontstaan uit financiële activiteiten
Netto daling/stijging van de liquide middelen

Kasstroom ontstaan uit operationele activiteiten

Interestopbrengsten/-kosten
Belastingen
Andere niet-operationele resultaten
Beëindigde bedrijfsactiviteiten: belastingen
Kasstroom ontstaan uit operationele activiteiten

23.353

62.877

-19.199
-5.876
70
-1.999
1.976

-14.160
-1.784
0
0
0

0

0

22.774

-7.482

-25.029

6.830

-411
-34.418

-168
4.949

-105
-71.051

-1.893

-34.829

4.781

-71.156

-1.301

-21.875

3.107

-1.448

Liquide middelen aan het begin van de periode

50.307

92.569

45.901

72.119

Liquide middelen aan het einde van de periode

49.008

70.670

49.008

70.670

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

Kasstroom ontstaan uit investeringsactiviteiten

Barco

* Voor 2009, voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief kasstroom van Barco’s Advanced Visualization business unit (Voxar)
Noot 1 Verwerving van ondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen, houdt verband met de overname van Element Labs (zie Commentaar – overnames). De overnameprijs van 19 miljoen
euro voor FIMI werd reeds betaald per 31 december 2009.
Noot 2 Verkoop van ondernemingen, na aftrek van gerealiseerde liquide middelen, houdt verband met de verkoop van de AVIS-divisie (Voxar) op 31 januari 2009, waarvoor 4 miljoen euro borg werd gegeven
op dat moment. Zoals bepaald in het contract werd 50% van de borgstelling geïnd in het tweede kwartaal van 2010. Het resterende deel van de borgstelling zal worden geïnd in juli 2011.

|

Kasstromen ontstaan uit financiële activiteiten
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Balans
[ in duizenden euro ]

30 juni 2010

31 dec 2009

ACTIVA
Goodwill1
Geactiveerde ontwikkelingskosten
Andere immateriële vaste activa1
Terreinen en gebouwen
Andere materiële vaste activa
Financiële vaste activa1
Uitgestelde belastingvorderingen
Andere vaste activa

46.986
56.823
9.366
31.340
24.628
326
34.911
8.910

32.265
54.434
5.204
30.988
23.193
19.327
34.042
10.025

Vaste activa

213.289

209.479

Voorraden
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen
Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten

199.576
154.444
33.488
49.089
6.462

146.265
134.805
26.931
45.901
9.095

Vlottende activa

443.059

362.997

Totale activa

656.348

572.475

Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
Belangen van derden

362.553
1

344.264
1

Eigen vermogen

11.738
10.039
15.374

11.906
10.727
5.446

Schulden op lange termijn

37.151

28.080

Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden op minder dan een jaar
Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen in uitvoering
Belastingschulden
Schulden met betrekking tot het personeel
Andere schulden op korte termijn
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten
Voorzieningen

1.878
13.580
92.408
33.510
13.845
39.022
5.341
12.924
44.134

2.393
8.116
67.852
27.493
12.203
28.451
3.997
10.802
38.824

Schulden op korte termijn

256.643

200.131

Totale passiva

656.348

572.475

Nota 1 De toename van de goodwill en de andere immateriële vaste activa in vergelijking met 31 december 2009 houdt verband met de overname van FIMI (zie Commentaar - overnames). Aangezien de
effectieve controle over het bedrijf werd overgedragen op 1 januari 2010, worden de cijfers van FIMI opgenomen in de cijfers van de Barco-groep vanaf 1 januari 2010. De 19 miljoen euro die werd betaald
per 31 december 2009 werd genoteerd als investering in de balans per 31 december 2009 en werd vervangen door de onderliggende netto activa van FIMI in de balans per 30 juni 2010.

|

344.265

Barco

362.554

Financiële schulden op meer dan een jaar
Uitgestelde belastingverplichtingen
Andere schulden op meer dan een jaar

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

PASSIVA
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Commentaar
IFRS-normen
Het kwartaalrapport werd opgemaakt volgens IAS 34.
In de tussentijdse rapporteringen worden dezelfde
boekhoudprincipes en berekeningsmethodes gebruikt
als in de jaarrekening 2009 met uitzondering van
bepaalde herclassificaties (zie Herclassificaties) en de
hieronder vermelde nieuwe standaarden en interpretaties, van kracht per 1 januari 2010:

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

• IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS (herziene versie), van toepassing vanaf 1 januari 2010
• IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS – Bijkomende
vrijstellingen bij eerste toepassing1, van toepassing
vanaf 1 januari 2010
• IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen – met
liquide middelen van de groep vereffende op
aandelen gebaseerde betalingen , van toepassing
vanaf 1 januari 2010
• IFRS 3 Bedrijfscombinaties (herziene versie) en IAS
27 geconsolideerde en individuele jaarrekeningen
(gewijzigd), van toepassing vanaf 1 juli 2009
• IFRS 9 Financiële instrumenten1, van toepassing
vanaf 1 januari 2013
• IAS 24 Toelichtingen verbonden partijen (herziene
versie)1, van toepassing op 1 januari 2011

• IAS 32 Financiële instrumenten: Presentatie – classificatie van uitgifte van rechten, van toepassing
vanaf 1 februari 2010
• IAS 39 Financiële instrumenten: erkenning en
waardering - in aanmerking komende afgedekte
items, van toepassing vanaf 1 juli 2009
• IFRIC 12 Concessiecontracten, van toepassing vanaf
29 maart 2009
• Wijzigingen aan iFRic 14/ias 19 – Voorafbetalingen van minimale financieringsverplichtingen1, van
toepassing vanaf 1 januari 2011
• IFRIC 15 Verantwoording opbrengsten bouwovereenkomsten, van toepassing vanaf 1 januari 2010
• IFRIC 16 Afdekking van netto investeringen in
buitenlandse activiteiten, van toepassing vanaf 1
juli 2009
• IFRIC 17 Uitkeringen op niet liquide activa aan
eigenaars, van toepassing vanaf 1 november 2009
• IFRIC 18 Overdracht van activa van klanten, van
toepassing voor transacties na 1 juli 2009
• IFRIC 19 Herstructurering van schulden door
uitgifte van aandelen1, van toepassing vanaf 1
juli 2010
• Verbeteringen van de IFRS1 (april 2009)
1

|

Bedragen van voorgaande periodes werden herzien
om wijzigingen in de voorzieningen voor garantieverplichtingen weer te geven als deel van de Kostprijs
van de verkochte goederen in plaats van als deel van
de Overige bedrijfsopbrengsten (kosten) en depot
repair als deel van de Kostprijs van de verkochte
goederen in plaats van als deel van Verkoop- en
marketingkosten. De tabel hieronder illustreert de
impact van deze herclassificaties.

2de kwartaal 2009

1ste helft 2009

Daling van kostprijs van verkochte goederen

-644

-774

Daling van brutowinst

-644

-774

Daling van verkoop- en marketingkosten
Daling van andere bedrijfsopbrengsten

1.110
-466

1.972
-1.198

0

0

Impact op EBIT

Barco

Bepaalde items die in het verleden werden gerapporteerd onder specifieke capties van de financiële
staten werden opnieuw geclassificeerd om in overeenstemming te zijn met het huidige jaarverslag.

Nog niet bekrachtigd door EU.

[ in duizenden euro ]
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Herclassificaties

Er is geen impact op de netto inkomsten noch ingehouden winst vanaf 30 juni 2009.

In het eerste half jaar van 2010 droeg Fimi 21.9 miljoen euro bij tot de totale omzet van de Groep, wat
resulteerde in 0,9 miljoen euro EBIT. De EBIT van FIMI
in het eerste half jaar kende een negatieve impact
door IFRS-aanpassingen opgenomen in de openingsbalans. Deze IFRS-aanpassingen hielden verband met
reële waarde-aanpassingen op de inventaris en de
waardeschatting van de klantenlijst, afgeschreven
over 5 jaar.

[ in duizenden euro ]

01/01/2010

Vaste activa
Immateriële vaste activa (klantenbestand)
Andere vaste activa

10.561
5.000
5.561

Vlottende activa
Voorraden
Handels- en andere vorderingen

17.239
9.998
7.240

Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Liquide middelen

-4.916
-8.635
81

Netto activa

14.329

Goodwill

14.721

Totale acquisitiekost

29.050

De goodwill die werd opgenomen bij de overname is
gerelateerd aan de complementaire technologische
expertise en talent van het FIMI-personeel en de
synergieën die verwacht worden door de integratie
van FIMI in de medical divisie. De bijkomende earnout van 10 miljoen euro wordt volledig beschouwd
als bijkomende goodwill op het ogenblik van de
overname. Het is immers hoogst waarschijnlijk dat
dit bedrag zal worden gehaald over de volgende
5 jaar, gezien dit volledig in lijn ligt met de omzet
die FIMI de voorbije jaren realiseerde met de Philips
Groep.

Per 17 maart 2010 heeft Barco een deel van de
activa, intellectuele eigendomsrechten en knowhow van Element Labs, een LED-videosysteemexpert
uit Santa Clara, Californië, verworven. Deze activaverwerving werd beschouwd als immaterieel met
betrekking tot enige bijkomende vereisten aangaande informatieverschaffing.

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

De overname werd boekhoudkundig verwerkt volgens de overnamemethode en conform IFRS 3
Bedrijfscombinaties (Herzien).

Geauditeerd

|

Op 31 december 2009 sloot Barco de acquisitie af
van 100% van de aandelen van FIMI, de displayfabrikant uit Italië die voordien een dochteronderneming
was van Royal Philips Electronics. Met de overname bevestigt Barco opnieuw de groeistrategie
en de koers die werd uitgestippeld voor de medische markt: verdere uitbreiding en aanwezigheid
in nieuwe marktsegmenten zoals mobile point of
care apparatuur. De totale kostprijs van de transactie bedraagt 19 miljoen euro. Het contract voorziet
tevens een bijkomende earn-out van 10 miljoen euro
over de volgende vijf jaar. De earn-out is gelijk aan
35% van de cumulatieve netto aankoopwaarde van
de Philips Group met FIMI over de volgende vijf jaar
en is beperkt tot 2.5 miljoen euro per jaar.

De gecondenseerde balans van FIMI werd bepaald in
overeenstemming met IFRS op datum van de overname:

Barco

Overnames

13

Wijzigingen in het eigen vermogen toewijsbaar aan
de aandeelhouders van de moedermaatschappij
[ in duizenden euro ]
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij op 31 dec
Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode
Warrantregelingen

Barco

|
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Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij op 30 juni
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2010

2009

2010

2009

2de kwartaal

2de kwartaal

1ste helft

1ste helft

354.247

403.083

344.264

403.176

4.295
3.938
72

-5.230
-383
136

8.386
9.758
144

-6.074
232
272

362.553

397.606

362.553

397.606

Kasstroomoverzicht op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten*
2010
[ in duizenden euro ]

2009

2010

2009
1ste helft

2de kwartaal

2de kwartaal

1ste helft

EBIT
Herstructureringsprovisie (personeel)
Afschrijving van geactiveerde ontwikkelingskosten
Afschrijving materiële en immateriële vaste activa
Winst en verlies op vaste activa
Aandelenopties opgenomen als kost
Beëindigde bedrijfsactiviteiten: kasstromen uit operationele activiteiten

5.808
-1.104
10.439
3.241
-4
72
0

-5.537
-4.880
10.525
3.401
186
136
-158

11.092
-2.196
20.526
6.575
-6
144
0

-11.566
-7.818
20.488
6.742
182
272
210

Bruto operationele kasstromen

18.451

3.673

36.137

8.510

Wijziging van de handelsvorderingen
Wijziging van de voorraad
Wijziging van de handelsschulden
Andere wijzigingen in netto werkkapitaal
Beëindigde bedrijfsactiviteiten: wijzigingen in netto werkkapitaal

-4.999
-19.456
8.516
13.547
0

6.466
19.588
-7.168
-4.447
780

-10.548
-39.201
23.119
17.723
0

46.469
27.813
-13.638
-2.898
-2.714

Wijziging in netto werkkapitaal

-2.390

15.218

-8.907

55.032

Netto operationele kasstromen

16.061

18.891

27.230

63.543

-539
-2.307
0
0

-375
2.169
-302
53

-804
-3.073
0
0

-1.192
414
-302
414

13.215

20.436

Uitgaven in productontwikkeling
Aankopen van materiële en immateriële vaste activa
Opbrengsten uit verkoop van materiële en immateriële vaste activa
Verwerving van ondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen1
Verkoop van ondernemingen, na aftrek van gerealiseerde liquide middelen2
Beëindigde bedrijfsactiviteiten: kasstromen uit investeringsactiviteiten

-11.471
-3.187
59
0
1.976

-6.899
-555
-27
0
-1

0

Kasstromen ontstaan uit investeringsactiviteiten

-12.623

Opnames van (+), terugbetalingen van (-) langetermijnschulden
Opnames van (+), terugbetalingen van (-) kortetermijnschulden

-612
-1.281

Kasstromen ontstaan uit financiële activiteiten
Netto daling/stijging van de liquide middelen

Kasstroom ontstaan uit operationele activiteiten

Interestopbrengsten/-kosten
Belastingen
Andere niet-operationele resultaten
Beëindigde bedrijfsactiviteiten: belastingen
Kasstroom ontstaan uit operationele activiteiten

23.353

62.877

-19.199
-5.876
70
-1.999
1.976

-14.160
-1.784
0
0
0

0

0

22.774

-7.482

-25.029

6.830

-411
-34.418

-168
4.949

-105
-71.051

-1.893

-34.829

4.781

-71.156

-1.301

-21.875

3.107

-1.448

Liquide middelen aan het begin van de periode

50.307

92.569

45.901

72.119

Liquide middelen aan het einde van de periode

49.008

70.670

49.008

70.670

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

Kasstroom ontstaan uit investeringsactiviteiten

Barco

* Voor 2009, voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief kasstroom van Barco’s Advanced Visualization business unit (Voxar)
Noot 1 Verwerving van ondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen, houdt verband met de overname van Element Labs (zie Commentaar – overnames). De overnameprijs van 19 miljoen
euro voor FIMI werd reeds betaald per 31 december 2009.
Noot 2 Verkoop van ondernemingen, na aftrek van gerealiseerde liquide middelen, houdt verband met de verkoop van de AVIS-divisie (Voxar) op 31 januari 2009, waarvoor 4 miljoen euro borg werd gegeven
op dat moment. Zoals bepaald in het contract werd 50% van de borgstelling geïnd in het tweede kwartaal van 2010. Het resterende deel van de borgstelling zal worden geïnd in juli 2011.

|

Kasstromen ontstaan uit financiële activiteiten
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Vrije kasstroom*
2010

2009

2010

2009

2de kwartaal

2de kwartaal

1ste helft

1ste helft

EBIT
Afschrijving van geactiveerde ontwikkelingskosten
Herstructurering 2009
Afschrijving van materiële en immateriële vaste activa
Winst en verlies op vaste activa

5.808
10.439
-1.104
3.241
-4

-5.537
10.525
-4.880
3.401
186

11.093
20.526
-2.196
6.575
-6

-11.566
20.488
-7.818
6.742
182

Bruto operationele kasstromen

18.379

3.695

35.993

8.028

Wijziging van de handelsvorderingen - (toename)/afname
Wijziging van de voorraad - (toename)/afname
Wijziging van de handelsschulden - toename/afname
Andere wijzigingen in netto werkkapitaal

-4.999
-19.456
8.516
13.547

6.466
19.588
-7.168
-4.447

-10.548
-39.201
23.119
17.723

46.469
27.813
-13.638
-2.898

Wijziging in netto werkkapitaal

-2.392

14.438

-8.907

57.746

Netto operationele kasstromen

15.987

18.133

27.086

65.774

-539
-2.307

-375
2.169

-804
-3.073

-1.192
414

Kasstromen ontstaan uit operationele activiteiten

13.141

19.927

23.209

64.997

Uitgaven in productontwikkeling
Aankopen van materiële en immateriële vaste activa
Opbrengsten uit verkoop van materiële en immateriële vaste activa

-11.471
-3.187
59

-6.899
-555
-27

-19.199
-5.876
70

-14.160
-1.784
0

Kasstromen ontstaan uit investeringsactiviteiten

-14.599

-7.481

-25.005

-15.944

-1.458

12.446

-1.796

49.053

[ in miljoenen euro ]

Interestopbrengsten/-uitgaven
Belastingen

Barco

|

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

VRIJE KASSTROOM
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* Voor 2009, exclusief de vrije kasstroom van Barco’s Advanced Visualization business unit (Voxar)

Segmentinformatie

Transactieprijzen tussen operationele segmenten
gebeuren volgens het “at arm’s length” principe, op
gelijkaardige wijze als transacties met derden.

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

• De Media, Entertainment & Simulation (MES)
business group is actief op de digitale cinema, evenementen en “out of home” media markten, en
biedt een gamma projectie, beeldverwerking en LED
toepassingen aan, net als gespecialiseerde projectietoepassingen voor simulatiedoeleinden.
• De Monitoring, Control & Medical (MCM) business
group focust op visualisatietoepassingen voor verkeer & toezicht, nutsvoorzieningen & procescontrole,
omroepen & telecom, defensie & veiligheid en biedt
een breed gamma displaytoepassingen aan voor
medische beeldvorming en voor gebruik aan boord
van vliegtuigen.

Het management houdt toezicht op de resultaten
van de afzonderlijke business groups voor het nemen
van beslissingen in verband met het toekennen van
werkingsmiddelen en de prestatiebeoordeling. De
prestaties van de segmenten worden geëvalueerd
op basis van operationele winst of verlies. De financiering van de Groep (met inbegrip van de financiële
kosten en opbrengsten) en de inkomstenbelasting
worden gestuurd vanuit de groep en worden niet
toegekend aan operationele segmenten.

|

Overige bedrijfsopbrengsten en depot repair als deel
van de Kostprijs van de verkochte goederen in plaats
van als deel van de Verkoop- en marketingkosten
(zie IFRS normen, Herclassificaties).

Barco

Vanaf 2010 worden de activiteiten van Barco opgedeeld in twee business groups. Elke business group,
Media, Entertainment & Simulation en Monitoring,
Control & Medical, is verantwoordelijk voor het
wereldwijde management van hun business. De
Media, Entertainment & Simulation business group
(MES) omvat de vroegere Media & Entertainment
divisie en het Simulation segment van de vroegere
Avionics & Simulation divisie. De vroegere Security &
Monitoring divisie, de Medical Imaging divisie en het
Avionics segment van de Avionics & Simulation divisie werden geïntegreerd in de Monitoring, Control &
Medical business group (MCM). Als gevolg hiervan
werden de financiële resultaten van de voorgaande
jaren herwerkt. De bedragen van de voorgaande
periodes werden eveneens herwerkt om wijzigingen in de voorzieningen voor garantieverplichtingen
weer te geven als deel van de Kostprijs van de
verkochte goederen in plaats van als deel van de
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Resultaten per businessgroep
op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten*

De volgende tabellen geven de omzet- en winstinformatie weer voor het tweede kwartaal en de eerste zes maanden, met betrekking tot de operationele segmenten
van de groep, respectievelijk eindigend op 30 juni 2010 en 2009.

[ in duizenden euro ]
Omzet
Media, Entertainment & Simulation
Monitoring, Control & Medical
Eliminaties
Totaal

EBIT

2009

2de kwartaal

2de kwartaal

EBITDA

Omzet

EBIT

91.325

-572

4.996

82.474

-6.411

-179

6.380

14.492

83.370

833

8.526

-350

0

0

-1.128

0

0

192.172

5.808

19.488

164.716

-5.579

8.347

2010

2009

1ste helft

1ste helft

Omzet

EBIT

EBITDA

Omzet

EBIT

EBITDA

Media. Entertainment & Simulation

167.553

1.069

11.841

152.426

-15.175

-3.158

Monitoring, Control & Medical

201.913

10.023

26.353

159.128

3.601

18.814

-1.221

0

0

-2.103

0

0

368.245

11.093

38.194

309.451

-11.574

15.656

Eliminaties

Barco

|

Totaal

18

EBITDA

101.197

[ in duizenden euro ]

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

2010

* Voor 2009: voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief de kasstromen van de medical advanced visualization activiteiten van de business unit Voxar

Segment activa
De volgende tabel geeft de segment-activa weer van de operationele segmenten van de groep op 30 juni 2010 en 31 december 2009.
[ in thousands of euros ]
[ in duizenden euro ]

30 juni 2010

31 december 2009

ACTIVA
Segment activa Media, Entertainment & Simulation
Segment activa Monitoring, Control & Medical

254.675
277.967

205.110
230.617

Total activa van segmenten

532.642

435.726

Segment passiva Media, Entertainment & Simulation
Segment passiva Monitoring, Control & Medical

114.283
121.111

87.732
84.604

Totale passiva van segmenten

235.394

172.335

Barco

|

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

PASSIVA
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Geografische opsplitsing van de omzet
op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten*

Het management wijst verkoopsresultaten toe aan de regio’s op basis van naar waar de goederen verscheept of waar de diensten geleverd werden, en erkent hierbij
drie regio’s, waarover moet gerapporteerd worden: Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika (EMEALA), Noord-Amerika (NA) en de Aziatisch-Pacifische
regio (APAC). De taartdiagrammen hieronder geven de distributie weer van de verkoopsresultaten van de groep voor het tweede kwartaal en de eerste zes maanden,
respectievelijk eindigend op 30 juni 2010 en 2009.

2de kwartaal 2009
NOORD-AMERIKA
35.6%

EMEALA
48.0%

NOORD-AMERIKA
32.4%

Groep

2de kwartaal 2010

asia-pacific
19.6%
2Q 09
2Q 09

Groep

2Q 10

48,0%

EMEALA

81,6

42,5%

2,6

3,3%

Noord-Amerika

53,4

32,4%

Noord-Amerika

68,5

35,6%

15,1

28,2%

APAC

32,3

19,6%

APAC

42,1

21,9%

9,8

30,4%

1ste helft 2010
NOORD-AMERIKA
33.3%

EMEALA
46.8%

EMEALA
44.3%

|

asia-pacific
19.9%

Barco

10 - 09

79,0

NOORD-AMERIKA
33.3%

20

asia-pacific
21.9%
2Q 10

EMEALA

1ste helft 2009

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

EMEALA
42.5%

asia-pacific
22.4%

Groep

1H 09

1H 09

Groep

1H 10

1H 10

EMEALA
North America
APAC

144,9
102,9
61,6

46,8%
33,3%
19,9%

EMEALA
North America
APAC

163,2
122,4
82,6

44,3%
33,3%
22,4%

* Voor 2009, exclusief de resultaten van Barco’s Advanced Visualization business unit (Voxar)

10 - 09
18,3
19,5
21,0

12,6%
19,0%
34,1%

Gebeurtenissen na datum van de financiële verklaring

Barco

|

6 maanden eindigend op 30 juni 2010

Begin juli 2010 rondde Barco de overname af van
100% van de aandelen van het Belgische bedrijf
dZine NV, een specialist in oplossingen voor digital signage. De totale overnamekost voor Barco op
het moment van de transactie bedroeg 8 miljoen
euro. Het contract voorziet verder in een extra earn
out gebaseerd op het netto-actief per 31 december 2010 van maximaal 2 miljoen euro, en een
extra earn out op basis van EBITDA van maximaal
5 miljoen euro over de komende twee jaar. Barco
kan geen verdere informatie verstrekken in overeenstemming met IFRS3 Business Combinations,
als gevolg van de timing van de overname. Deze
aanvullende informatie zal worden verstrekt op het
einde van het jaar.
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Verslag van de commissaris

Verslag van de commissaris aan de aandeelhouders
van Barco NV over het beperkt nazicht van de
tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële
staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2010

Inleiding

Barco

|
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Wij hebben de bijgevoegde tussentijdse verkorte
geconsolideerde balans van Barco NV (de “Vennootschap”) per 30 juni 2010 nagekeken, alsook
de bijhorende tussentijdse verkorte geconsolideerde
resultatenrekening, het geconsolideerde overzicht
van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
de vermogensmutaties en het kasstroomoverzicht
voor het semester afgesloten op deze datum, en de
toelichtingen. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en het voorstellen van deze
tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten in overeenstemming met International Financial
Reporting Standard IAS 34 Tussentijdse Financiële
Verslaggeving (“IAS 34”) zoals goedgekeurd voor
toepassing in de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over
deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële
staten op basis van ons beperkt nazicht.
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Draagwijdte van ons nazicht

Conclusie

Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd in overeenstemming met de aanbeveling van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren betreffende opdrachten van
beperkt nazicht. Een beperkt nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het bekomen
van informatie, hoofdzakelijk van personen verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige
aangelegenheden, en uit het toepassen van analytische en andere werkzaamheden. Een beperkt nazicht
is aanzienlijk minder uitgebreid dan een audit uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Bijgevolg
waarborgt een beperkt nazicht niet dat wij kennis
zouden krijgen van alle belangrijke elementen die bij
een volledige controle aan het licht zouden komen.
Daarom onthouden wij ons van een audit opinie.

Op basis van ons beperkt nazicht wijst niets erop
dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten niet in alle materiële
opzichten zijn opgesteld in overeenstemming met
IAS 34, zoals goedgekeurd voor toepassing in de
Europese Unie.

Gent, 16 juli 2010
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Lieve Cornelis
Vennoot		
Jan De Luyck
Vennoot
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