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VERPLICHTINGEN INZAKE PERIODIEKE INFORMATIE TEN
GEVOLGE VAN DE TRANSPARANTIERICHTLIJN VAN KRACHT
VANAF 1 JANUARI 2008
VERKLARING MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE
GEGEVEN IN DIT RAPPORT 6 MAANDEN EINDIGEND OP
30 JUNI 2014
De ondergetekenden verklaren dat:
» het rapport 6 maanden eindigend op 30 juni 2014 dat is opgesteld
overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen,
een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële situatie en
de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen
ondernemingen.
» het rapport 6 maanden eindigend op 30 juni 2014 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.

Eric Van Zele, CEO 			

Carl Peeters, CFO

Barco | 6 maanden eindigend op 30 juni 2014

kerngegevens

In duizend euro

1ste helft 2014

1ste helft 2013

Omzet

498.008

597.868

Bruto resultaat

164.094

195.925

EBIT voor herstructurering

14.371

41.763

EBIT na herstructurering

14.371

37.143

Winst voor belastingen

13.385

35.923

Netto resultaat

11.007

31.652

Net resultaat toewijsbaar aan belang van derden

2.520

770

Net resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders

8.487

30.883

EBITDA voor herstructurering

54.857

76.730

EBITDA na herstructurering

54.857

72.110

Net resultaat per aandeel (in euro)

0,69

2,54

Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro)

0,68

2,45
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aantal medewerkers
30 juni 2014
3.919
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Op 09 juli 2014, bedroeg het kapitaal 55.559.717,92 euro, vertegenwoordigd door 12.994.849 aandelen.
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Toelichtingen bij de resultaten
Financiële hoogtepunten eerste jaarhelFt 2014:
»» Het orderboek bedroeg 479,8 miljoen euro, een stijging met 9,1% in
vergelijking met het einde van de eerste jaarhelft van 2013 en 4,1%
in vergelijking met eind vorig jaar.
»» De inkomende bestellingen bedroegen 511,6 miljoen euro, een daling
met 8,1% van 556,5 miljoen euro tijdens de eerste jaarhelft van 2013.
Bij constante wisselkoersen zou de daling 5,3% bedragen hebben.
»» De omzet bedroeg 498,0 miljoen euro, een daling met 16,7% van 597,9
miljoen euro tijdens de eerste zes maanden van 2013. Bij constante
wisselkoersen zou de daling 13,8% bedragen hebben.
»» De EBITDA bedroeg 54,9 miljoen euro, in vergelijking met 76,7 miljoen
euro voor 1H13. De EBITDA-marge was 11,0%, in vergelijking met 12,8%
tijdens de eerste jaarhelft van 2013.
»» De EBIT bedroeg 14,4 miljoen euro, vergeleken met 41,8 miljoen
euro tijdens dezelfde periode in 2013. De EBIT-marge was 2,9%, in
vergelijking met 7,0% tijdens de eerste zes maanden van 2013.
»» De cashpositie van het bedrijf blijft gezond met een positieve 41,0
miljoen euro, in vergelijking met 24,2 miljoen euro na de eerste zes
maanden van 2013.

geconsolideerde resultaten voor de eerste
jaarhelft van 2014
INKOMENDE BESTELLINGEN en ORDERBOEK
Het orderboek staat op 479,8 miljoen euro. Dit is 9,1% hoger in vergelijking
met 1H13 en 4,1% hoger in vergelijking met het einde van vorig jaar.
De inkomende bestellingen bedroegen 511,6 miljoen euro tijdens de
eerste jaarhelft van 2014, 8,1% lager in vergelijking met dezelfde periode
in 2013 met single digit dalingen in alle regio’s. Uitgedrukt als percentage
van het totale cijfer voor de inkomende bestellingen vertegenwoordigden

Amerika en de EMEA-regio elk 35% terwijl de APAC-regio 30% van dit
cijfer liet optekenen.
in miljoen euro

1H14

2H13

1H13

2H12

1H12

Orderboek

479,8

460,9

440,0

461,2

501,5

Inkomende bestellingen per regio
in miljoen euro

1H14

1H13

Verschil

Amerika

180,9

199,3

-9,2%

EMEA

180,0

193,0

-6,8%

APAC

150,7

164,2

-8,2%

omzet
De omzet voor de eerste jaarhelft van 2014 bedroeg 498,0 miljoen euro
en is het gevolg van een lager verkoopcijfer in alle divisies van Barco.
Alle regio’s lieten een minder sterke eerste jaarhelft noteren in vergelijking
met de eerste zes maanden van 2013. Amerika vertegenwoordigde 38%
van de omzet in vergelijking met 40% in de eerste jaarhelft van 2013. De
EMEA-regio was goed voor 37% van de omzet, in vergelijking met 33%
tijdens de eerste zes maanden van 2013. In de APAC-regio werd 25%
van de omzet genoteerd, vergeleken met 27% voor de periode 1H13.
Omzet per regio
in miljoen euro

1H14

1H13

Verschil

Amerika

189,2

239,6

-21,0%

EMEA

183,3

198,6

-7,7%

APAC

125,6

159,7

-21,4%
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winstgevendheid
Brutowinst
De brutowinstmarge steeg licht tot 33,0%. In 2013 bedroeg deze nog
32,8% na afsluiting van dezelfde periode. Door een lager verkoopcijfer
daalde de brutowinst in absolute cijfers van 195,9 miljoen euro naar
164,1 miljoen euro.
Werkingskosten
De totale indirecte kosten daalden met 6,7% in vergelijking met een jaar
eerder. Uitgedrukt als percentage van de omzet bedroegen de indirecte
kosten 36% voor wat betreft de periode 1H14.
De totale kosten –in cash- voor Onderzoek & Ontwikkeling bedroegen
51,6 miljoen euro en daalden met 0,8 miljoen euro, van 52,4 miljoen euro
voor de periode 1H13. Dit cijfer geeft ook voor een stuk de progressie
weer die geboekt werd met de integratie van de technologie die in de
voorbije jaren verworven werd. Uitgedrukt als percentage van de omzet
stegen de kosten voor O&O naar 10,4%, van 8,8% vorig jaar.
De kosten voor Sales & Marketing daalden met 7,9 miljoen euro tot 74,3
miljoen euro. Vorig jaar bedroegen deze voor dezelfde periode 82,1 miljoen euro. Uitgedrukt als percentage van de omzet bedroegen de kosten
voor Sales & Marketing 14,9%, in vergelijking met 13,7% vorig jaar.
De Algemene & Administratiekosten bedroegen 25,3 miljoen euro, vergeleken met 27,0 miljoen euro vorig jaar of 5,1% van de omzet in vergelijking
met 4,5% een jaar geleden.
Andere bedrijfsresultaten bedroegen 1,1 miljoen euro. In 2013 was dit
1,2 miljoen euro.

Omzet

EBITDA

EBITDA %

Entertainment & Corporate

251,9

41,2

16,3%

Healthcare

88,4

9,7

11,0%

Industrial & Government

68,5

-1,4

-2,1%

Defense & Aerospace

64,0

8,1

12,7%

Ventures

26,2

-2,7

-10,5%

54,9

11,0%

Intergroepseliminaties
Groep

-1,0
498,0

Het verschil tussen de EBITDA en de EBIT nam toe: van 5,8 procentpunten van de omzet voor de periode 1H13 en 6,4 procentpunten voor het
volledige jaar 2013 tot 8,1 procentpunten voor 1H14. Dit is voornamelijk
te wijten aan een hogere afschrijving van geactiveerde ontwikkelingskosten. De laatste jaren zijn de Onderzoek & Ontwikkeling kosten voor
Barco gestegen door de verworven technologie die hierin is inbegrepen.
Samen met deze toegenomen O&O kosten boekte het bedrijf ook hogere
geactiveerde ontwikkelingskosten, wat dit jaar resulteerde in een hogere
afschrijving van geactiveerde ontwikkelingskosten in vergelijking met
vorig jaar. De afschrijving voor 1H14 bedroeg 29,2 miljoen euro, vergeleken met 23,1 miljoen euro voor de eerste jaarhelft van 2013. Dit
resulteert in een EBIT voor herstructurering van 14,4 miljoen euro voor
de eerste jaarhelft, vergeleken met 41,8 miljoen euro voor de periode
1H13. Barco houdt het budget voor Ontwikkeling & Onderzoek dit jaar
stabiel en bracht de geactiveerde O&O kosten op gelijke hoogte met de
afgeschreven kosten.
Inkomstenbelasting
Voor de eerste jaarhelft van 2014 bedroeg de inkomstenbelasting 2,4
miljoen euro, voor een belastingsvoet van 18,0%, in vergelijking met 4,3
miljoen euro voor de periode 1H13, of een belastingsvoet van 12,0%.

EBITDA & EBIT
De EBITDA voor herstructurering bedroeg 54,9 miljoen euro, in vergelijking
met 76,7 miljoen euro in 2013. De EBITDA-marge bedroeg 11,0% versus
12,8% voor de periode 1H13.

Nettowinst
De nettowinst bedroeg 11,0 miljoen euro, in vergelijking met 31.7 miljoen
euro vorig jaar. De netto marge voor het semester was 2,2%, vergeleken
met 5,3% in 2013.
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De nettowinst per gewoon aandeel (EPS) voor het halfjaar bedroeg 0,69
euro per aandeel, een daling ten opzichte van de 2,54 euro voor de eerste
zes maanden van 2013. Na verwateringseffect bedroeg de nettowinst
per aandeel 0,68 euro, vergeleken met 2,45 euro vorig jaar.

De ROCE stond op 8%, in vergelijking met 16% op 30 juni 2013 en 15%
op 31 december 2013.

RESULTATEN VAN DE DIVISIES VOOR DE EERSTE jaarHELFT
VAN 2014

KASSTROOM EN BALANS
Het bedrijf blijft het uitstekend doen wat de doelstellingen voor operationele performantie betreft en het beheer van het werkkapitaal verloopt
goed.
Op 30 juni 2014 bedroeg de netto financiële cashpositie van Barco 41,0
miljoen euro, in vergelijking met een negatieve 24,2 miljoen euro op 30
juni 2013 en een positieve 104,4 miljoen euro op 31 december 2013.
Barco maakte gebruik van zijn cash voor de betaling van dividenden,
voor de financiering van het inkoop eigen aandelen programma en voor
de overname van X2O.
De vrije kasstroom voor de eerste zes maanden van 2014 was een negatieve 8,1 miljoen euro, vergeleken met een negatieve 11,6 miljoen euro
voor dezelfde periode vorig jaar. Barco genereerde een bruto operationele
kasstroom van 54,9 miljoen euro.
Op het einde van de eerste jaarhelft van 2014 bedroegen de handelsvorderingen 158,1 miljoen euro, een daling van 36,4 miljoen euro ten
opzichte van vorig jaar en een daling van 19,4 miljoen euro ten opzichte
van 31 december 2013. De DSO bedroeg 56 dagen, vergeleken met 57
dagen op 30 juni 2013 en 52 dagen op 31 december 2013.
Met 236,8 miljoen euro lag de inventaris 14,6 miljoen euro lager dan op
30 juni 2013 en 25,2 miljoen euro hoger dan op 31 december 2013. De
voorraadrotatie stond op 2,6, vergeleken met 3,0 eind juni 2013 en 3,2
eind december 2013.
De handelsschulden bedroegen eind juni 2014 120,0 miljoen euro, wat
zo goed als gelijklopend is met de 118,4 miljoen euro eind juni 2013 en
een lichte stijging is in vergelijking met de 114,1 miljoen euro van 31
december 2013.
De investeringsuitgaven, zonder de geactiveerde ontwikkelingskosten,
bedroegen 10,7 miljoen euro, in vergelijking met 10,1 miljoen euro voor
dezelfde periode vorig jaar.

Entertainment & Corporate
1H14

1H13

Verschil %

Bestellingen

261,6

283,0

-7,6%

Omzet

251,9

306,2

-17,8%

EBITDA

41,2

48,1

-14,3%

16,3%

15,7%

EBITDA marge

De Entertainment & Corporate divisie presteerde volgens plan. Terwijl de
marktleiderspositie voor Digitale Cinema behouden werd, werd de strategie om mark taandeel te winnen in het Professionele AV
midden-segment (Venues & Hospitality en Corporate) uitgevoerd. Zoals
verwacht compenseerde een hogere verkoop binnen het Professionele
AV segment gedeeltelijk de omzetdaling binnen Digitale Cinema. Hierdoor
evolueerde de balans van de divisie verder in de richting van het Professionele AV segment: 45% van het verkoopcijfer van de divisie werd
geboekt voor niet-digitale cinema activiteiten. Vorig jaar was dit nog
30%.
Het marktaandeel van Barco in Digitale Cinema groeide verder aan tijdens
de eerste zes maanden van 2014 door grote programma wins en rollouts in China en andere opkomende landen zoals Brazilië en Indonesië.
Daarnaast breidde Barco de installed base en zijn share of wallet verder
uit met de introductie van nieuwe producten en veelbelovende concepten
zoals de Barco Alchemy module voor DC projectoren, laserprojectie en
audience interactiviteit en het leveren van diensten en upgrades.
Voor wat het Venues & Hospitality segment betreft, noteerde de E&C
divisie een sterke capture rate voor hoge performantie projectoren en
nieuwe verlichtingssystemen voor zowel de bestaande markten als voor
de groeimarkten. Ook de Corporate activiteiten leverden sterke resultaten
af met de verkoop van ClickShare. Het corporate channel programma
werd verder uitgerold in West-Europa en Noord-Amerika.
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Ondanks de daling van de verkoop, noteerde de divisie jaar-op-jaar
een betere brutowinstmarge en EBITDA-marge terwijl de integratie van
projectiondesign® succesvol werd afgerond en terwijl de operationele
performantie op hoog niveau werd gehandhaafd.

Healthcare
1H14

1H13

Verschil %

Bestellingen

87,8

92,7

-5,3%

Omzet

88,4

98,6

-10,4%

9,7

12,2

-20,1%

11,0%

12,3%

EBITDA
EBITDA marge

Het orderboek van de Healthcare divisie steeg naar een recordhoogte.
Deze stijging is een weergave van de huidige ontwikkelingen in de
nieuwe marktsegmenten, waaronder surgical imaging en patient care,
en een groeiend netwerk van partners.

De divisie boekte minder inkomende bestellingen en een lager verkoopcijfer door een combinatie van een zwakkere markt, uitstel van projecten,
vooral in China, en ook door een verschuiving ten voordele van meer
midden-segment oplossingen met een lagere verkoopprijs, vooral in
Noord-Amerika.
Door de daling van het verkoopcijfer liet de divisie een negatieve EBITDA
optekenen. Barco is maatregelen aan het nemen om de negatieve EBITDA
om te keren en om de divisie te herpositioneren als technologieleider
binnen het midden segment en om de kosten beter af te stemmen op
het verkooppotentieel van de divisie.

Defense & Aerospace
1H14

1H13

Bestellingen

60,5

59,6

1,6%

Omzet

64,0

71,1

-9,9%

8,1

6,7

21,1%

12,7%

9,4%

EBITDA
EBITDA marge

Er waren iets minder inkomende bestellingen in vergelijking met vorig
jaar, voornamelijk doordat de markt zwakker bleef voor wat diagnostic
imaging betreft. De omzet daalde door een verzwakking van de diagnostic
& modality markt, vooral in West-Europa, en door de langere implementatiecycli van de nieuwe markttoepassingen.
Hoewel de timetable iets meer tijd in beslag neemt, blijven de fundamentals van de divisie zeer goed. Door kostenbesparende programma’s stegen
de brutowinstmarges. Hogere indirecte kosten -als gevolg van ongoing
business development activiteiten- zorgden dan weer voor een daling
van de EBITDA. Tijdens de eerste jaarhelft werden kostenbesparende
maatregelen getroffen om de winstgevendheid jaar-op-jaar te verhogen.

Defense & Aerospace noteerde een vlakke order intake en een lagere
verkoop voor de eerste jaarhelft. Dit was het gevolg van een minder goed
tweede kwartaal waarbij projecten uitgesteld werden naar de tweede
helft van het jaar. De herstructureringen van 2013 werpen verder hun
vruchten af, getuige de EBITDA-marge van 12,7%.

Ventures
1H14

1H13

Verschil %

Bestellingen

26,1

37,4

-30,1%

Omzet

26,2

42,7

-38,7%

-2,7

3,9

-171,1%

-10,5%

9,0%

EBITDA

Industrial & Government

EBITDA marge
1H14

1H13

Verschil %

Bestellingen

76,7

85,3

-10,1%

Omzet

68,5

80,8

-15,2%

EBITDA

-1,4

6,0

-123,6%

-2,1%

7,4%

EBITDA marge

Verschil %

Een zwakke prestatie van LiveDots was de voornaamste reden voor het
lagere verkoopcijfer van de Ventures.
Terwijl de brutowinstmarge redelijk stabiel bleef, daalde de brutowinst
in absolute cijfers, wat een negatieve impact had op de EBITDA en de
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EBITDA-marge voor de Venture groep. Er werden kostenbesparende maatregelen getroffen om de winstgevendheid te herstellen in de tweede
jaarhelft van 2014.

vooruitzichten voor 2H14
In de hiernavolgende mededelingen wordt vooruitgekeken naar de toekomst. De werkelijke resultaten kunnen dan ook aanzienlijk verschillen.
Op basis van Barco’s orderboek en de sales funnel, verwacht het management voor de tweede helft van 2014 een beter geconsolideerd resultaat
te kunnen afleveren dan dat voor de tweede helft van 2013. De indirecte
kosten voor de eerste jaarhelft van 2014 liggen lager dan vorig jaar en er
worden bijkomende kostenverlagende maatregelen genomen tijdens de
tweede helft van 2014. Het management mikt daarom op een hogere
winstgevendheid voor de tweede helft van dit jaar.
Voor het volledige jaar 2014 verwacht Barco dat de geconsolideerde
omzet en de EBITDA-bijdrage licht onder die van 2013 zullen liggen.

risicofactoren
Het management verwijst naar het hoofdstuk “Risicofactoren” in het
Jaarverslag 2013 (pagina’s 127 tot 133), dat van toepassing blijft voor de
tweede helft van 2014.
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Winst- en verliesrekening
In duizend euro

1ste helft 2014

1ste helft 2013

Omzet

498.008

597.868

Kostprijs van verkochte goederen

-333.914

-401.944

Brutoresultaat

164.094

195.925
-46.287

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

-51.186

Verkoop- en marketingkosten

-74.268

-82.142

Algemene en administratiekosten

-25.342

-26.962

Andere bedrijfsopbrengsten (kosten) - netto
EBIT voor herstructurering
Herstructurering
EBIT na herstructurering
Interestopbrengsten

1.073

1.228

14.371

41.763

0

-4.620

14.371

37.143

886

545

-1.880

-1.765

9

0

Resultaat voor belastingen

13.385

35.923

Belastingen op het resultaat

-2.408

-4.297

Resultaat na belastingen

10.978

31.626

Interestkosten
Overige bedrijfsopbrengsten (kosten) - netto

Aandeel in het resultaat van joint ventures en partners

29

27

11.007

31.652

Netto resultaat toewijsbaar aan belang van derden

2.520

770

Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

Netto resultaat

8.487

30.883

Netto resultaat per aandeel (in euro)

0,69

2,54

Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro)

0,68

2,45

Barco | 6 maanden eindigend op 30 juni 2014

Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten over de periode
In duizend euro

Netto resultaat

2014

2013

6 maanden eindigend
30 juni 2014

6 maanden eindigend
30 juni 2013

11.007

31.652

2.449

-4.580

-644

341

116

-41

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten te herkwalificeren naar winst of verlies in volgende periodes
Omrekeningsverschillen van buitenlandse activiteiten
Kasstroomafdekking
Belastingen op het resultaat
Kasstroomafdekking, na aftrek van belastingen
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen, toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen, belang van derden
Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen, toewijsbaar aan
de aandeelhouders van de moedermaatschappij
Totaal van de gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen, belang van derden

-528

300

1.921

-4.281

1.989

-4.343

-68

62

12.996

27.310

-68

62
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BALANs
In duizend euro

30 juni 2014

31 december 2013

activa
156.732

145.705

Geactiveerde ontwikkelingskosten

Goodwill

93.641

93.248

Andere immateriële vaste activa

57.425

55.169

Terreinen en gebouwen

22.405

27.017

Andere materiële vaste activa

41.306

40.120

Financiële vaste activa

11.874

11.824

Uitgestelde belastingvorderingen

71.935

62.333

Andere vaste activa

14.154

14.286

Vaste activa

469.472

449.702

Voorraden

236.799

211.575

Handelsvorderingen

158.060

177.467

Overige vorderingen

43.344

44.102

Liquide middelen

92.438

156.545

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten
Vlottende activa
Totale activa

6.627

8.431

537.268

598.120

1.006.740

1.047.822

565.291

574.943

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

5.147

4.423

570.438

579.366

Financiële verplichtingen op meer dan een jaar

38.850

40.410

Uitgestelde belastingverplichtingen

11.620

11.721

2.991

15.322

53.461

67.453

Eigen vermogen

Overige verplichtingen op meer dan een jaar
Verplichtingen op lange termijn
Verplichtingen op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen

2.500

3.582

Verplichtingen op minder dan een jaar

12.112

11.657

Handelsschulden

120.032

114.133

Ontvangen vooruitbetalingen op klanten

83.588

93.562

Belastingsverplichtingen

34.021

30.124

Verplichtingen met betrekking tot het personeel

50.261

57.248

Overige verplichtingen op korte termijn
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten
Voorzieningen
Verplichtingen op korte termijn
Totale passiva

4.571

12.115

32.298

31.778

43.458

46.804

382.841

401.003

1.006.740

1.047.822
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TOELICHTINGEN BIJ DE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE
OVERZICHTEN
NIEUWE STANDAARDEN, INTERPRETATIES EN WIJZIGINGEN TOEGEPAST DOOR DE GROEP
De boekhoudgrondslagen die werden toegepast bij het opmaken van de
tussentijdse geconsolideerde financiële overzichten zijn in overeenstemming met dewelke werden toegepast bij het opmaken van de
jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2013, met
uitzondering van de eerste toepassing van de nieuwe standaarden en
interpretaties vanaf 1 januari 2014, hieronder omschreven:
»» IFRS 10 De geconsolideerde jaarrekening, van kracht per 1 januari 2014
»» IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten, van kracht per 1 januari 2014
»» IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten, van
kracht per 1 januari 2014
»» IFRS 10-12 Overgangsbepalingen, van kracht per 1 januari 2014
»» IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 - Beleggingsinstellingen, van kracht per 1
januari 2014
»» IAS 27 De enkelvoudige jaarrekening, van kracht per 1 januari 2014
»» IAS 28 Belangen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures,
van kracht per 1 januari 2014
»» IAS 32 Financiële instrumenten: Presentatie: Salderen van financiële
activa en financiële verplichtingen, van kracht per 1 januari 2014
»» IAS 39 Financiële instrumenten: Opname en waardering - Vernieuwing
van derivaten en voortzetting van hedge accounting, van kracht per 1
januari 2014
»» IFRIC 21 Heffingen van overheidswege, van kracht per 1 januari 2014
De eerste toepassing van de nieuwe standaarden, wijzigingen aan
bestaande standaarden en nieuwe interpretatie had geen invloed op
de geconsolideerde jaarrekening van de Groep, noch op de tussentijdse
verkorte financiële overzichten van de Groep.
Gepubliceerde standaarden die nog niet van kracht zijn
De onderstaande standaarden en interpretaties waren op de datum van
publicatie van de tussentijdse verkorte financiële overzichten van de Groep
uitgegeven maar nog niet van kracht. Hier zijn alleen de standaarden en
interpretaties opgesomd waarvan de groep een redelijke verwachting

heeft dat deze bij toekomstige toepassing een impact zullen hebben op
de toelichtingen, de financiële positie of de resultaten van de Groep. De
Groep is van plan deze standaarden en interpretaties toe te passen zo
gauw deze van toepassing zijn.
»» IFRS 9 Financiële instrumenten , de toepassingsdatum van deze
standaard is nog onbekend
»» IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten1, van kracht per 1
januari 2017
»» IFRS 14 Overlopende posten uit hoofde van tariefregulering1, van kracht
per 1 januari 2016
»» Wijziging aan IAS 16 en IAS 38: Verduidelijking van aanvaarbare
afschrijvingspraktijken1, van kracht per 1 januari 2016
»» Wijziging aan IFRS 11: Verwerking van verwervingen van belangen in
gezamenlijke operaties1, van kracht per 1 januari 2016
»» IAS 19 Personeelsbeloningen – Toegezegd-pensioenregelingen:
Werknemersbijdragen1, van kracht per 1 juli 2014
»» Jaarlijkse verbeteringen van IFRSs, cyclus 2010-2012 (gepubliceerd in
december 2013)1, van kracht per 1 juli 2014
»» Jaarlijkse verbeteringen van IFRSs, cyclus 2011-2013 (gepubliceerd in
december 2013)1, van kracht per 1 juli 2014
De Groep heeft geen standaard, interpretatie of wijziging, dat werd gepubliceerd maar nog niet van kracht is, vervroegd toegepast.
IFRS 9 Financiële instrumenten1
De gepubliceerde versie van IFRS 9 vertegenwoordigt de eerste en derde
fase van het project van de IASB ter vervanging van IAS 39. Deze fasen
betreffen de classificatie en waardering van de in IAS 39 opgenomen
classificatie en waardering van financiële activa en verplichtingen (eerste
fase) en hedge accounting (derde fase). In de volgende fasen buigt de
IASB zich over de bijzondere waardevermindering van financiële activa.
De eerste en derde fase van IFRS 9 hebben invloed op de classificatie en
waardering van de financiële activa van de Groep en op hedge accoun1

Nog niet aanvaard door de EU per 19 juni 2014
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ting, maar hebben geen invloed op de classificatie en waardering van
de financiële verplichtingen van de Groep. De Groep zal de gevolgen van
deze standaard in samenhang met de overige fasen beoordelen zodra de
definitieve standaard, met inbegrip van alle fasen, is gepubliceerd. Deze
standaard is van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari
2018. De huidige versie van IFRS 9 omvat geen verplichte ingangsdatum,
maar kan reeds worden toegepast (op voorwaarde dat dit door de EU
wordt toegestaan). Een verplichte ingangsdatum zal worden toegevoegd
wanneer het nieuwe model rond bijzondere waardeverminderingen
en een beperkt aantal wijzigingen aan de classificatie en waardering
werden toegevoegd.
IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten1
De International Accounting Standards Board (IASB) heeft in mei 2014 de
standaard IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten gepubliceerd.
IFRS 15 legt de vereisten vast bij de verwerking van opbrengsten die moeten worden toegepast op alle contracten met klanten (met uitzondering
van contracten die in het toepassingsgebied vallen van de standaarden rond huurovereenkomsten, verzekeringscontracten en financiële
instrumenten). De standaard moet worden toegepast op boekjaren die
beginnen op of na 1 januari 2017. De Groep zal in januari 2016 beginnen met de analyse van de invloed op de voornaamste bronnen van
opbrengsten.
IFRS 14 Overlopende posten uit hoofde van tariefregulering1
IFRS 14 staat het eerste toepassers van IFRS toe bedragen in verband
met tariefregulering te blijven opnemen in overeenstemming met hun
vorige boekhoudregels. Echter, om de vergelijkbaarheid te vergroten met
entiteiten die reeds IFRS toepassen, en die deze bedragen niet opnemen,
vereist IFRS 14 dat het effect van tariefregulering afzonderlijk wordt
gepresenteerd. De standaard zal geen invloed hebben op de financiële
positie of de resultaten van de Groep. De standaard is van kracht voor
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.
IAS 19 Personeelsbeloningen – Toegezegdpensioenregelingen:
Werknemersbijdragen1
De wijziging vereenvoudigt de verwerking van bijdragen van werknemers
of derden aan toegezegd-pensoenregelingen die geen verband houden
met de anciënniteit van de werknemer. De Groep beoordeelt momenteel
de gevolgen van deze standaard. De gewijzigde standaard is van kracht
voor boekjaren die beginnen op of na 1 juli 2014.
1

Nog niet aanvaard door de EU per 19 juni 2014

Wijziging aan IAS 16 en IAS 38: Verduidelijking van aanvaarbare
afschrijvingspraktijken1
In IAS 16 en IAS 38 staat beschreven dat activa dienen te worden afgeschreven volgens de verwachte wijze waarop de toekomstige voordelen
van het actief zullen worden gebruikt. De IASB heeft verduidelijkt dat
het gebruik van methoden die steunen op de verwachte opbrengsten
ter bepaling van de afschrijvingskost van een actief niet kan worden
toegestaan, gezien de gerealiseerde opbrengsten uit een activiteit waarbij het actief wordt gebruikt doorgaans worden beïnvloed door andere
factoren dan het gebruik van de economische voordelen van het actief.
Bovendien verduidelijkt de IASB dat opbrengsten doorgaans worden
verondersteld geen geschikte basis te zijn voor het bepalen van de wijze
waarop de economische voordelen van een immaterieel actief worden
gebruikt. Deze veronderstelling kan echter in beperkte gevallen worden
weerlegd. De wijziging is van kracht voor boekjaren die beginnen op of
na 1 januari 2016.
Wijziging aan IFRS 11: Verwerking van verwervingen van belangen
in gezamenlijke operaties1
IFRS 11 behandelt de verwerking van belangen in joint ventures en
gezamenlijke operaties. De gepubliceerde wijzigingen voegen nieuwe
ondersteuning toe bij het verwerken van de verwerving van een belang
in een gezamenlijke operatie dat voldoet aan de definitie van een bedrijf
(‘business’). De wijzigingen leggen de gepaste verwerking vast van dergelijke verwervingen. De Groep beoordeelt momenteel de gevolgen van
deze wijziging. De wijziging is van kracht voor boekjaren die beginnen
op of na 1 januari 2016.
Jaarlijkse verbeteringen van IFRSs, cyclus 2010-2012 (gepubliceerd
in december 2013)1
De IASB heeft de verbeteringen van de standaarden en interpretaties voor
de cyclus 2010-2012 gepubliceerd om inconsistenties weg te nemen en
teksten te verduidelijken.
»» IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen: De definities van
een prestatievoor waarde en een voor waarde gerelateerd
aan de dienstperiode zijn verduidelijk t, waarmee diverse
toepassingsproblemen zijn opgelost.
»» IFRS 3 Bedrijfscombinaties: Verduidelijkt dat een voorwaardelijke
vergoeding bij een bedrijfscombinatie die niet als eigen vermogen
wordt geclassificeerd, nadien wordt gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeverschillen in de winst-en-verliesrekening,
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ongeacht of de vergoeding in het toepassingsgebied van IFRS 9
‘Financiële instrumenten’ valt.
»» IFRS 8 Operationele segmenten:
- Verduidelijkt dat bij aggregatie van operationele segmenten de
economische kenmerken moeten worden vermeld op basis waarvan
is beoordeeld dat de segmenten vergelijkbaar zijn.
- Voorts is verduidelijkt dat vermelding van de aansluiting van de
segmentactiva op het totaal van de activa slechts wordt vereist
indien die aansluiting aan de ‘key operating decision maker’ wordt
gerapporteerd (vergelijkbaar met de vereiste informatieverschaffing
ten aanzien van segmentverplichtingen).
»» IFRS 13 Waardering tegen reële waarde: In de Basis for Conclusions
is verduidelijkt dat kortlopende vorderingen en schulden waarvoor
geen rente wordt aangerekend kunnen worden gewaardeerd aan het
factuurbedrag indien het effect van discontering niet materieel is.
»» IAS 16 Materiële vaste activa en IAS 38 Immateriële activa: De methode
voor herwaardering is verduidelijkt: bij een herwaardering worden
cumulatieve afschrijvingen geëlimineerd zodat de bruto boekwaarde
en de boekwaarde gelijk zijn aan de marktwaarde.
»» IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen: Verduidelijkt is
dat een ‘managemententiteit’ (een entiteit die managementdiensten
verstrekt) kwalificeert als een verbonden partij waarop de
toelichtingsvereisten inzake informatieverschaffing over verbonden
partijen van toepassing zijn. Een entiteit die gebruik maakt van
dergelijke diensten dient de daarvoor gemaakte kosten te vermelden.

de portfolio-vrijstelling kan worden toegepast op financiële activa,
financiële verplichtingen en andere contracten.
»» IAS 40 Vastgoedbeleggingen: De onderlinge relatie tussen IFRS
3 en IAS 40 is verduidelijkt. In IAS 40 wordt door middel van de
beschrijving van aanvullende diensten een onderscheid gemaakt tussen
beleggingsvastgoed en vastgoed voor eigen gebruik. IFRS 3 moet
worden gebruikt bij de vaststelling of er bij een transactie sprake is
van de aankoop van een actief of van een bedrijfscombinatie.

Deze verbeteringen zijn van toepassing op boekjaren die aanvangen op
of na 1 juli 2014.

De effectieve controle werd overgedragen op 1 april 2014. X20 werd
opgenomen in de Barco-structuur als een business venture, waardoor
de onderneming in de mogelijkheid verkeert om haar platformtechnologie verder te ontwikkelen en tegelijkertijd kan groeien dankzij Barco’s
wereldwijde sales- en servicenetwerk. Bovendien zullen de specifieke
mogelijkheden die de toepassingen van X2O bieden en de technologie
van dit bedrijf geleidelijk aan geïntegreerd worden in toepassingen die
verdeeld zullen worden op al de markten waar Barco actief is.

Jaarlijkse verbeteringen van IFRSs, cyclus 2011-2013 (gepubliceerd
december 2013)1
Dit betreffen de verbeteringen van de standaarden en interpretaties
voor de cyclus 2011-2013 met als doel inconsistenties weg te nemen en
teksten te verduidelijken.
»» IFRS 3 Bedrijfscombinaties: Verduidelijkt dat niet alleen joint ventures,
maar alle gezamenlijke regelingen buiten het toepassingsgebied
van IFRS 3 vallen. Voorts is verduidelijkt dat de uitzondering op het
toepassingsgebied slechts geldt voor de verwerking in de jaarrekening
van de gezamenlijke regeling zelf.
»» IFRS 13 Waardering tegen reële waarde: Er werd verduidelijkt dat
1

Nog niet aanvaard door de EU per 19 juni 2014

Deze verbeteringen zijn van toepassing op boekjaren die aanvangen op
of na 1 juli 2014.

OVERNAMES
overname van X2O
Op 19 maart 2014 verwierf Barco 100% van de aandelen van de in
Canada gevestigde onderneming X2O Media Inc. De overname kadert in
de strategie van Barco om meer aan te bieden dan display- en projectietechnologie. Met deze transactie wordt Barco’s portefeuille uitgebreid met
content distributie en workflowoplossingen op basis van geavanceerde
networking- en connectiviteitmogelijkheden.

De overname werd geboekt aan de hand van de overnamemethode
in overeenstemming met IFRS3 Bedrijfscombinaties (herziene versie).
Tijdens het eerste halfjaar van 2014 droeg X2O drie maanden omzet en
een EBITDA van 0,5 miljoen euro bij aan de totale omzet van de Groep,
wat resulteerde in een EBITDA van -0,9 miljoen euro. Indien de overname
had plaatsgevonden in het begin van het jaar, dan zou de totale omzet 0,8
miljoen euro en de EBITDA voor de periode -1 miljoen euro geweest zijn.
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De transactiekost van 0,1 miljoen euro werd als kost opgenomen en is
geboekt onder de administratiekosten op de winst- en verliesrekening en
maakt deel uit van de operationele kasstromen in het kasstroomoverzicht.

De IFRS aanpassingen betreffende overige immateriële vaste activa
houden verband met aanpassingen aan de reële waarde inzake de
waardebepaling van technologie (afgeschreven op 7 jaar).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betaalde bedragen
voor X2O en de bedragen van de overgenomen activa en passiva zoals
erkend op de datum van overname.

De totale overnamekosten omvatten het bedrag van 13,3 miljoen euro dat
is betaald bij de sluiting van de overeenkomst, waarvan 1,9 miljoen euro
op een waarborgrekening geplaatst werd voor een periode van twee jaar.
De goodwill die bij de overname is erkend, heeft betrekking op de potentiële commerciële synergie-effecten en een verhoging van de waarde
van de bestaande portefeuille van Barco, de strategische controle over
de traditionele (display- en projectie)concurrenten die Barco verwerft
door toegang te krijgen tot het productaanbod van X2O en het volledige
personeelsbestand.

Activa en Passiva X2O
In duizend euro

01/04/2014
Reële waarde

Overige immateriële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Total vaste activa
Voorraden
Handelsvorderingen

3.204
26
3.230
0
580

Overige vlottende activa

813

Totaal vlottende activa

1.393

Leasing verplichtingen

-5

Uitgestelde belastingschulden

-836

Totale schulden op lange termijn

-840

Overige verplichtingen op korte termijn

-20

Overige schulden op korte termijn

-1.501

Totale schulden op korte termijn

-1.521

Cash
Totale overgenomen netto-activa

94
2.356

Totale aanschaffingskost

13.277

Goodwill

10.921

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Behalve compensatietransacties met de CEO, Corporate Senior Vice Presidents en Bestuurders, waren er geen andere transacties met verbonden
partijen. De aard van de compensatietransacties met de CEO, Corporate
Senior Vice Presidents en Bestuurders in de loop van de eerste 6 maanden
van 2014 vertoonden geen wezenlijke verschillen met de transacties
vermeld in het jaarrapport van 2013 (bladzijden 124-125).
Alle transacties met betrekking tot aandelen of andere financiële instrumenten van Barco, die plaatsvonden tijdens de eerst jaarhelft van 2014,
staan tegen het einde van de eerste maand na afsluiting van het kwartaal
op de website van de onderneming.

RECHTSZAKEN EN VERBINTENISSEN
In de eerste 6 maanden van 2014 vonden er geen belangrijke veranderingen plaats met betrekking tot de rechtszaken en verbintenissen die
werden gemeld in de geconsolideerde jaarrekening van 2013.
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Wijzigingen in het eigen vermogen
In duizend euro

Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij op 31 december
Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
Dividend
Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen
Kapitaalverhoging
Aankoop (-)/verkoop (+) van eigen aandelen
Warrantregelingen
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij op 30 juni

2014

2013

6 maanden eindigend
30 juni 2014

6 maanden eindigend
30 juni 2013

574.943

538.050

8.487

30.883

-18.410

-16.856

1.921

-4.281

-741

7.600

-1.543

1.354

634

636

565.291

557.386

Belang van derden 31 december

4.423

-

Wijziging in consolidatiemethode

0

2.216

Dividend uitgekeerd aan derden

-1.728

0

Aandeel van derden in het netto-resultaat

2.520

770

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen
Belang van derden 30 juni
Eigen vermogen 30 juni

-68

62

5.147

3.048

570.438

560.434
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kasstroomoverzicht
In duizend euro

2014

2013

6 maanden eindigend
30 juni 2014

6 maanden eindigend
30 juni 2013

EBIT na herstructurering

14.371

37.143

Afschrijving van geactiveerde ontwikkelingskosten

29.220

23.058

Afschrijving van materiële en immateriële vaste activa

11.266

11.910

Kasstromen ontstaan uit operationele activiteiten

Winst en verlies op vaste activa
Aandelenopties opgenomen als kost
Aandeel winst/verlies van joint venture

34

-3

634

636

29

27

55.555

72.771

Wijziging van de handelsvorderingen

20.796

14.879

Wijziging van de voorraad

-24.228

-4.060

5.566

-27.777

Bruto operationele kasstromen

Wijziging van de handelsschulden
Andere wijzigingen in netto werkkapitaal

-23.738

-14.939

Wijziging in netto werkkapitaal

-21.604

-31.898

Netto operationele kasstromen

33.951

40.873

Interestopbrengsten

886

545

Interestkosten

-1.880

-1.765

Belastingen

-4.194

-11.471

Overige niet-bedrijfsresultaten
Kasstromen ontstaan uit operationele activiteiten

8

0

28.770

28.182

Kasstromen ontstaan uit investeringsactiviteiten
Uitgaven in productontwikkeling

-29.587

-29.160

Aankopen van materiële en immateriële vaste activa

-10.707

-10.094

Opbrengsten uit verkoop van materiële en immateriële vaste activa
Verwerving van ondernemingen van de groep, na aftrek van verworven liquide middelen1
Dividend uitgekeerd aan derden
Kasstromen ontstaan uit investeringsactiviteiten

4.062

95

-20.340

-51.667

-1.728

0

-58.300

-90.827

-18.410

-16.856

Kasstromen ontstaan uit financiële activiteiten
Betaalde dividenden
Uitgifte aandelen

-741

7.600

-1.543

1.354

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

-88

20.962

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

-14.160

4.190

Kasstromen ontstaan uit financiële activiteiten

-34.943

17.249

Verkoop van eigen aandelen

Netto daling/stijging van de liquide middelen

-64.473

-45.395

Liquide middelen aan het begin van de periode

156.545

122.139

Omrekeningsverschil op liquide middelen (CTA)

366

-958

Liquide middelen aan het einde van de periode

92.438

75.785

Per 30 juni 2014 verwijst dit naar de overname van X2O voor een bedrag van 13,2 miljoen, 2,5 miljoen euro earn-out betalingen aan Philips voor de Fimi-overname, 1 miljoen euro uitgestelde
vergoeding betaald voor JAOTech en 4,2 miljoen euro voor Awind. Per 30 juni 2013 verwijst dit naar de overnames van Projectiondesign en Awind (zie Overnames) en earn-out betalingen aan
Philips voor de Fimi-overname, verminderd met cash ontvangen na de verandering van consolideringsmethode van CFG Barco.
1
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vrije kasstroom
In duizend euro

2014

2013

6 maanden eindigend
30 juni 2014

6 maanden eindigend
30 juni 2013

EBIT na herstructurering

14.371

37.143

Afschrijving van geactiveerde ontwikkelingskosten

29.220

23.058

Afschrijving van materiële en immateriële vaste activa

11.266

11.910

Winst en verlies op materiële en immateriële vaste activa

34

-3

Deelname in de winst/(verlies) van joint ventures

29

27

Bruto operationele kasstromen

54.921

72.134

Wijziging van de handelsvorderingen

20.796

14.879

Wijziging van de voorraad
Wijziging van de handelsschulden

-24.228

-4.060

5.566

-27.777

Andere wijzigingen in netto werkkapitaal

-23.738

-14.939

Wijziging in netto werkkapitaal

-21.604

-31.898

Netto operationele kasstromen

33.317

40.237

Interestopbrengsten

886

545

-1.880

-1.765

Belastingen op het resultaat

-4.194

-11.471

Kasstromen ontstaan uit operationele activiteiten

28.128

27.546

Uitgaven in productontwikkeling

-29.587

-29.160

Aankopen van materiële en immateriële vaste activa

-10.707

-10.094

Interestkosten

Opbrengsten uit verkoop van materiële en immateriële vaste activa
Kasstromen ontstaan uit investeringsactiviteiten
Vrije kasstroom

4.062

95

-36.233

-39.160

-8.105

-11.614

25
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segmentinformatie
Per 1 januari 2014 wijzigde Barco de samenstelling van de divisies als
volgt:
»» Barco’s Projection divisie heet nu Entertainment & Corporate. Hierin zijn
High End Systems en Collaboration (ClickShare) geïntegreerd.
»» De Advanced Visualization divisie heet nu Industrial & Government. De
Collaboration-activiteiten maken hier niet langer deel van uit.

BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN BARCO IN 2014:
»» Entertainment & Corporate (vroeger Projection met High End
Systems en Collaboration (Clickshare)): ontwerpt en produceert een
brede reeks projectoren, LED displays, beeldverwerkingsproducten,
professionele verlichtingsproducten en dedicated collaboration software
voor gebruik tijdens evenementen, concerten, openluchtfestivals, in
winkels, sportstadia, musea, auditoria, vergaderzalen en bioscopen.
»» Industrial & Government (vroeger Advanced Visualization zonder
Collaboration): biedt een volledig portfolio aan van hoogstaande muurgemonteerde videomodules in een brede reeks van afmetingen
en resoluties.
»» Healthcare: heeft een uitstekende reputatie voor het leveren van
betrouwbare visualisatie-oplossingen die van cruciaal belang zijn
voor een hoogstaande zorgverlening. Het productgamma omvat
geavanceerde schermen voor radiologische, mammografische,
chirurgische, tandheelkundige en pathologische beeldvorming en
modality imaging, alsook DICOM-compatibele controleschermen, netwerkgebaseerde digitale OR-systemen en point-of-care-apparatuur.
»» Defense & Aerospace: biedt krachtige displaysystemen, visualisatieplatformen met grote schermen, geavanceerde verwerkingsmodules
en network-client-toepassingen, die ervoor zorgen dat de nodige
informatie ook in veeleisende en kritische omstandigheden continu
beschikbaar blijft. De opleidingen die voordien waren ondergebracht
in de divisie Control Rooms & Simulation werden toegevoegd aan de
divisie Defense & Aerospace.
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Barco’s ventures:
»» BarcoSilex: actief in elektronische engineering op hoog niveau.
»» LiveDots: biedt krachtige ledschermoplossingen voor binnen- en
buiteninstallaties.
»» Orthogon: ontwikkelt softwarecomponenten voor luchtverkeersleiding.
»» X2O Media Inc: biedt content distributie en workflowoplossingen op
basis van geavanceerde networking- en connectiviteitmogelijkheden
aan.

Het management volgt de resultaten van de vier divisies en de vier ventures afzonderlijk op, om beslissingen over het toekennen van middelen
te kunnen maken en de prestaties te kunnen beoordelen. De prestaties
van de divisies worden geëvalueerd op basis van EBITDA. De financiering van de Groep (inclusief financieringskosten en -opbrengsten) en
de inkomstenbelasting worden beheerd op het niveau van de Groep en
worden niet toegewezen aan de operationele divisies.
Als gevolg hiervan heeft de Groep de segmentrapportering afgestemd
op de bedrijfsstructuur, wat resulteert in vijf segmenten.
De transferprijzen tussen de segmenten worden bepaald op een ‘arm’s
length’ basis, vergelijkbaar met transacties met derde partijen.

BEDRIJFSSTRUCTUUR 2013

BEDRIJFSSTRUCTUUR 2014

HEALTHcare

HEALTHcare

Projection

Entertainment & Corporate
» met inbegrip van High End Systems

Advanced Visualization

Industrial & Government

Defense & Aerospace

Defense & Aerospace

VENTURES

VENTURES

» LiveDots // High End Systems // Orthogon // Silex

» LiveDots // Orthogon // Silex // X2O Media
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Resultaten per operationeel segment
De volgende tabel geeft de omzet- en winstinformatie weer voor de
eerste zes maanden, met betrekking tot de operationele segmenten
van de groep, respectievelijk eindigend op 30 juni 2014 en 30 juni 2013.

In duizend euro

2014

2013
1ste halfjaar

Entertainment & Corporate
Healthcare

Omzet

EBITDA1

Omzet

EBITDA1

251.873

41.177

306.240

48.064

88.421

9.723

98.636

12.164

Industrial & Government

68.509

-1.406

80.812

5.954

Defense & Aerospace

64.000

8.106

71.058

6.695

Ventures

26.159

-2.742

42.692

3.854

-955

0

-1.569

0

498.008

54.857

597.868

76.730

Intergroepseliminaties
Totaal groep

(1) EBITDA: EBIT voor herstructurering + afschrijvingen op investeringen + afschrijvingen op geactiveerde ontwikkelingskosten
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segment-activa
De volgende tabel geeft de segment-activa en -passiva weer van de operationele segmenten van de groep op 30 juni, 2014 en 31 december 2013:

In duizend euro

2014

2013

30 juni 2014

31 december 2013

Entertainment & Corporate

341.064

331.974

Healthcare

128.839

127.825

Industrial & Government

113.758

120.878

Defense & Aerospace

121.556

129.336

Activa
Segment-activa

Ventures
Totaal activa van segmenten

50.700

37.884

755.916

747.897

Passiva
Segment-passiva
Entertainment & Corporate

186.086

202.672

Healthcare

45.833

44.435

Industrial & Government

49.598

54.100

Defense & Aerospace

35.357

38.353

Ventures
Totaal passiva van segmenten

15.012

13.376

331.885

352.936
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Geografische opsplitsing van de omzet
Het management wijst verkoopsresultaten van de Groep 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 en Afrika (EMEA),
Noord-Amerika en Latijns-Amerika (amerika) en de Aziatisch-Pacifische
regio (APAC ). De taartdiagrammen hieronder geven de distributie weer
van de verkoopsresultaten van de Groep voor de eerste zes maanden,
respectievelijk eindigend op 30 juni 2014 en 30 juni 2013.

APAC
25%

EMEA
37%

APAC
27%

1H
2014

EMEA
33%

1H
2013

38%
AMERIKA

40%
AMERIKA

GROEP

1H 14

1H 14

EMEA

183,3

36,8%

-15,3

14 - 13
-7,7%

AMERIKA

189,2

38,0%

-50,4

-21,0%

APAC

125,6

25,2%

-34,2

-21,4%
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Gebeurtenissen na balansdatum
Wij verwijzen naar het persbericht van 11 juli 2014, waarin Barco aankondigde dat het bedrijf verschillende voorstellen in overweging neemt met
betrekking tot de Defense & Aerospace en bepaalde Venture activiteiten.
Deze voorstellen gaan uit van vooraanstaande industriële ondernemin-

gen die een meer gerichte focus hebben in de desbetreffende markten.
Barco neemt de verschillende voorstellen in overweging en zal voor eind
augustus beslissen of hieraan mogelijk gevolg wordt gegeven.

31
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Auditor’s report
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 per 30 juni 2014

Inleiding
Wij hebben de bijgevoegde tussentijdse verkorte financiële toestand van
het geconsolideerd geheel (“de balans”) van Barco NV (de “Vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de Groep”) per 30 juni
2014 nagekeken, alsook de bijhorende tussentijdse verkorte geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht
van het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor
het semester afgesloten op deze datum, en de toelichtingen, gezamenlijk, de “Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten”. Deze
staten tonen een geconsolideerd balanstotaal van € 1.006.740 duizend
en een geconsolideerde winst (toe te rekenen aan de eigenaars van
de vennootschap) voor het semester afgesloten op deze datum van
€ 8.487 duizend. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en het voorstellen van deze Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde
Financiële Staten in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standard IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving (“IAS
34”) zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie te formuleren over deze
Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten op basis van
ons beperkt nazicht.

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 Internationale
Controlestandaarden (ISA’s). 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 auditopinie.

Draagwijdte van ons nazicht

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door

Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd in overeenstemming met de
Internationale Standaard voor Beoordelingsopdrachten 2410 “Beoordeling
van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke
auditor van de entiteit”. Een beperkt nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het bekomen van informatie, hoofdzakelijk
van personen verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige

ConclusiE
Op basis van ons beperkt nazicht wijst niets erop dat de bijgevoegde
Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten geen getrouw
beeld geven van de financiële toestand van de Groep per 30 juni 2014,
en van haar resultaat en kasstromen voor het semester afgesloten op
die datum, in overeenstemming met IAS 34.

Gent, 18 juli 2014

Marnix Van Dooren		
Lieve Cornelis
Vennoot			Vennoot
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