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Dit financieel verslag in pdf-formaat is slechts een aanvullend
document. De officiële ESEF-versie (European Single Electronic
Format) primeert.

BIJLAGE
• Geïntegreerd Datapakket
• Verklarende woordenlijst
• Index van de GRI-inhoud
• Controleverslag

Alle definities voor alternatieve prestatiemaatstaven (APM’s) die in dit verslag zijn gebruikt, zijn beschikbaar
in de verklarende woordenlijst op Barco’s investor portal en in bijlage van dit jaarverslag.

MEER
• Rapport over governance & risico’s
• Rapport over planeet - mensen - gemeenschappen
• Financieel rapport
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Verder op weg naar
geïntegreerde rapportering

In 2020 zette Barco de eerste stap naar geïntegreerde verslaggeving in plaats van de traditionele jaarlijkse financiële
en duurzaamheidsverslagen. Dit nieuwe verslag geeft een
algemeen beeld van hoe we waarde creëren en behouden
op korte, middellange en lange termijn.
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De feedback op ons nieuwe geïntegreerde rapport was positief.
Dat motiveerde ons om in 2021 een stap verder te gaan. We
verfijnden de KPI’s, zorgden voor meer transparantie, scherpten
de inhoud aan en verbeterden de connectiviteit tussen het
verslag en onze corporate website om zo een nog beter jaarverslag af te leveren.
Is het nu perfect? Uiteraard niet. Geïntegreerde rapportering
is een reis. Maar naarmate we de ESG-standaarden verder
integreren in onze strategie, ons engagement voor langetermijn-waardecreatie versterken en de dialoog met al onze
stakeholders verdiepen, komt Barco stap voor stap dichter
bij echt geïntegreerd denken. Zo kunnen we steeds betere
resultaten boeken voor klanten, medewerkers, investeerders
en de samenleving in het algemeen.
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Interview met
onze ceo’s
In de tweede helft van 2021 kwamen An Steegen en
Charles Beauduin aan boord als de nieuwe co-ceo’s
van Barco. We polsten naar hun plannen en vroegen
hoe ze de toekomst van Barco vorm willen geven.
KERN Rapport
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Als leden van de Raad van Bestuur kent u Barco allebei
al een aantal jaren. Wat zijn de grootste sterktes van de
onderneming?
An Steegen: “Laat me eerst en vooral onderlijnen dat het voor
mij een hele eer en een privilege is om - samen met Charles de nieuwe ceo van Barco te zijn. Toen ik in 2017 bestuurder
werd, vielen me een paar dingen op. Barco heeft een pak
getalenteerde, gemotiveerde mensen in huis en de technische
expertise in beeldverwerking is indrukwekkend. Dat laatste is
ontzettend belangrijk voor onze toekomst. In onze huidige
digitale wereld is iedereen op zoek naar nieuwe inzichten,
nieuwe ervaringen en verbondenheid. Barco heeft de visualisatieoplossingen die de wereld nodig heeft om data tot leven
te brengen, ervaringen te creëren en mensen te verbinden.”
Charles Beauduin: “Alles dat we bij Barco doen, is inderdaad
gerelateerd aan één grote trend: het groeiende belang van
beelden. Nooit eerder hebben beelden zo’n fundamentele
rol gespeeld in de manier waarop mensen leven, werken en
zich ontspannen. Die nieuwe realiteit biedt enorme kansen
voor Barco. Onze organisatie is bovendien actief in gezonde
markten met mooie groeiopportuniteiten. Ook dat is een grote
sterkte.”
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Mensen willen nieuwe inzichten, nieuwe
ervaringen en verbondenheid. Barco heeft
de visualisatieoplossingen die de wereld
nodig heeft om data tot leven te brengen,
ervaringen te creëren en mensen te
verbinden.
An Steegen
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Terugblik op een uitdagend 2021

Opportuniteiten blootgelegd

Het voorbije jaar was niet het makkelijkste jaar om die
sterktes volop te benutten. Hoe kijkt u terug op 2021?
An Steegen: “Net als in 2020 was de veiligheid van onze
mensen en hun families onze prioriteit. De covid-19-crisis heeft
een blijvende indruk gemaakt op ons allemaal. Iedereen moest
een flinke dosis mentale kracht, veerkracht en flexibiliteit aan de
dag leggen. We zijn trots op het engagement van elke Barcomedewerker en doen ons uiterste best om de impact van de
pandemie zo goed mogelijk te beperken. Kijken we naar onze
business op zich, dan kunnen we niet ontkennen dat de crisis
onze resultaten voor het tweede jaar op rij beïnvloed heeft.
Onze orderportefeuille groeide, wat duidt op een duidelijke
opleving in onze eindmarkten, maar problemen met de voorraadketen gooiden roet in het eten. De sterke groei in nieuwe
bestellingen werd niet volledig weerspiegeld in onze omzet.”

In oktober 2021 besliste u om het bedrijf te reorganiseren.
Was dat een manier om de besluitvorming te versnellen?
Charles Beauduin: “Barco had een zeer complexe organisatiestructuur met veel concurrerende machtscentra. Dat leidde
tot trage besluitvorming en een gebrek aan end-to-end verantwoording. Daarom hebben we beslist om sales, marketing,
productmanagement en R&D te hergroeperen binnen onze
businessunits. Dat zal de efficiëntie en de ondernemingsdynamiek ten goede komen: kortere rapporteringslijnen, snellere
besluitvorming en meer responsiviteit tegenover klanten en
markten.”
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De sputterende toeleveringsketen was het voorbije jaar
een uitdaging voor veel bedrijven. Wat zijn volgens u de
grootste uitdagingen voor Barco in de toekomst?
Charles Beauduin: “De covid-19-crisis heeft een aantal zwakke
punten blootgelegd die we in de toekomst willen ombuigen
naar groeikansen en efficiëntiewinst. De verstoorde voorraadketen waar An het over heeft, wijst op een zwakte in onze
waardeketen. Als we onze positie in de upstream-waardeketen
kunnen versterken, zullen we minder afhankelijk zijn en ons
beter kunnen differentiëren van onze concurrenten. Daarom
willen we onze toeleverings- en productiecapaciteiten versterken en benutten.”

An, u had het over het enorme potentieel van Barco’s
beeldvormingscapaciteiten. Heeft u, als technologieexpert, plannen om deze verder uit te bouwen?
An Steegen: “Beeldverwerking is de rode draad in alles wat
we bij Barco doen, dus de mogelijkheden zijn enorm. Toch
hebben we meer baanbrekende oplossingen nodig die meerwaarde bieden en ons echt op de kaart zetten. Meer nieuwe
sterproducten, dus. Om die te kunnen ontwikkelen, moet
je als organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. De
juiste experts in huis hebben, bijvoorbeeld. Die hebben we.
Daarnaast moet je ook de moed hebben om keuzes te maken,
knopen door te hakken en nieuwe producten los te laten als
ze de verwachtingen niet snel genoeg kunnen inlossen. We
moeten er alles aan doen om onze technologie-experts te
ondersteunen en te begeleiden bij de keuzes voor de juiste
technologie en bij het versnellen van innovatie.”

Charles, ook China staat op de radar?
Charles Beauduin: “China heeft een gigantisch groeipotentieel
in de markten waarin wij actief zijn, zoals entertainment en
gezondheidszorg. We moeten onze lokale aanwezigheid daar
dus absoluut uitbreiden.”

07 ONZE
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Door onze organisatie te
vereenvoudigen, verkorten we de
rapporteringslijnen, nemen we sneller
beslissingen en zijn we responsiever
tegenover klanten en de markt.
Charles Beauduin
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2022 en daarna

KERN Rapport

Wat zijn uw prioriteiten en verwachtingen voor de
komende jaren?
An Steegen: “2022 wordt een overgangsjaar. Met de nieuwe
organisatiestructuur zijn we nu klaar om toe te werken naar de
realisatie van onze doelstellingen. Het ultieme doel is om een
onderscheidend productportfolio uit te bouwen waarmee we
de toon zetten en om een sterk marktaandeel te veroveren in
al onze markten en regio’s.”
Charles Beauduin: “Snelheid is hierbij van cruciaal belang, op
alle vlakken: we moeten sneller internationaliseren, sneller
werken en onze supply chain versnellen. Sneller innoveren
ook, zodat we ideeën vlot kunnen omzetten in verkoopbare
oplossingen. James Bond zou zeggen ‘there is no time to die’.”
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We hebben meer baanbrekende
oplossingen nodig die
meerwaarde bieden en ons echt
op de kaart zetten – nieuwe
sterproducten.
An Steegen

van onze duurzaamheidsstrategie versterken, het engagement bevorderen en ervoor zorgen dat duurzaamheid ingebed
raakt in alles wat we doen: in elke divisie, elke businessunit,
elke afdeling en elke regio. In eerste instantie zullen we ons
daarbij focussen op ‘Planet’-initiatieven: we willen onze CO2voetafdruk en die van onze klanten verder reduceren. Daarna
komt duurzame inzetbaarheid, met een focus op diversiteit
en inclusie.”

Barco

Snelheid is van cruciaal
belang, op alle vlakken.
Charles Beauduin
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2021 was ook het jaar van de VN-conferentie over
klimaatverandering in Glasgow, die nog maar eens het
belang van duurzame impact onderstreepte.
Wil Barco ook op dat vlak versnellen?
An Steegen: “Duurzame technologie is al jarenlang een passie
van mij. Ik was dan ook blij om te zien hoe hard Barco de
voorbije jaren heeft gewerkt aan duurzaamheid. We hebben
grote sprongen vooruit gemaakt. Nu moeten we de impact

Bouwen aan een veelbelovende toekomst
Tot slot: jullie vertrouwen erop dat Barco sterker uit de
crisis zal komen?
Charles Beauduin: “Barco is al vele decennia een technologieleider en zoals ik al zei is er een groot potentieel om onze
voorsprong te behouden – of eerder: om onze leiderschapspositie nog te versterken. Ik ben enorm trots dat ik nu aan het
stuur zit en samen met An en het hele team kan bouwen aan
een mooie toekomst voor Barco.”
An Steegen: “Ik treed Charles volmondig bij. Ik ben net zo
enthousiast om de toekomst van Barco vorm te geven, samen
met al onze mensen, klanten, partners en aandeelhouders.
En uiteraard wil ik al deze stakeholders ook bedanken voor
hun vertrouwen in ons bedrijf. Samen met het hele Barcoteam zullen we de volgende jaren hard werken om duurzame
waarde te creëren voor alle stakeholders.”
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Onze voorzitter Frank Donck
over de veranderingen in ons
leadershipteam
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2020 en 2021 waren twee moeilijke jaren voor de hele wereld.
Ook voor Barco. Jan De Witte heeft onze organisatie door de
covid-19-crisis geloodst. In de vijf jaar dat hij ceo was, heeft
hij Barco veerkrachtiger, internationaler en professioneler
gemaakt. De Raad van Bestuur is Jan zeer dankbaar voor alle
veranderingen die hij realiseerde.

Barco

Onze nieuwe ceo’s Charles
Beauduin en An Steegen brengen
een schat aan complementaire
ervaring en expertise mee om
ons bedrijf vooruit te stuwen.
Frank Donck

Geïntegreerd jaarverslag 2021

Onze nieuwe ceo’s Charles Beauduin en An Steegen brengen
een schat aan complementaire ervaring en expertise mee
om ons bedrijf vooruit te stuwen. Zowel An als Charles gaan
volop voor groei, ondernemerschap en innovatie. Door hun
vroegere rol in onze Raad van Bestuur kennen ze Barco door
en door. Dat is een enorme troef. Eens aan boord, hebben ze
de organisatiestructuur en het leiderschapsteam van Barco
snel gereorganiseerd, zodat ze konden beginnen focussen op
strategische prioriteiten en de uitvoering ervan. We zijn ervan
overtuigd dat Charles en An van Barco een sterker bedrijf zullen
maken dat de groeikansen op middellange en lange termijn
optimaal benut, in elk markt waarin we actief zijn.

7
Frank Donck
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De toekomst van Barco: 3 ‘brandende vragen’ die elke stakeholder zich stelt
1.
Is er nog een toekomst voor cinema?

2.
Is ClickShare klaar voor de trend van hybride meetings?

3.
Wanneer keren de resultaten van Barco terug naar het
niveau van 2019?

Absoluut. Cinema is springlevend! Er is een groot aanbod
aan nieuwe films en de box office doet het wereldwijd uitstekend. Er is wel een “maar”: bioscoopbezoekers zijn op
zoek naar premium-ervaringen. En die biedt Barco. Onze
opportuniteiten? We mikken op verdere expansie in China,
het Midden-Oosten, India en andere opkomende regio’s. En
nu de eerste generatie digitale projectoren end-of-life zijn
(suboptimale beeldkwaliteit, hoog energieverbruik...) moeten
we volop inspelen op de vernieuwingsgolf.

Hybride kantoorwerk – en dus ook hybride meetings – zijn
de toekomst. Er zijn echter maar weinig populaire platforms
die echte samenwerking en interactie garanderen tijdens
hybride meetings. Met ‘ClickShare Conference’ verbinden
deelnemers in de vergaderzaal hun laptops draadloos met
alle randapparatuur (camera’s, speakers, soundbars), zodat
ze vlot en veilig kunnen vergaderen en content delen, zonder
kabels.

We gaan ervan uit dat 2022 een overgangsjaar zal zijn. De
ene markt zal sneller herstellen dan de andere en de sputterende toeleveringsketen zal in het begin van het jaar nog
een impact zal hebben op onze resultaten. We zijn er wel
van overtuigd dat Barco uitstekend gewapend is om elke
groeikans te grijpen die zich aanbiedt in de eindmarkten.
Vanaf 2023 hopen we wel om boven de resultaten van 2019
(zowel top line als bottom line) uit te komen.

» Lees meer

» Lees meer

» Lees meer

01 BARCO
IN HET KORT

02 ONS BEDRIJF

03 HOE WE
WAARDE CREËREN

04 ONZE STRATEGIE
VORMGEVEN

05 INNOVATIE EN
TECHNOLOGIE

06 ONZE
MARKTEN

07 ONZE
RESULTATEN

Kerncijfers
Ecoscore

Omzet

Brutowinst

EBITDA

In miljoen euro

In miljoen euro

In miljoen euro
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Barco’s maatstaf voor klantervaring,
gemeten per kwartaal (topkwartiel sector)
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Medewerkers

(Database Corporate Associates op 31/12/2021)

Brutowinstmarge

2019

2020

2021

14%

7%

7%

2021
36%

3.141

2020

2021

37%

3.303

2019

2020

40%

3.636

2021

2019

2020

Gerapporteerd in hoofden, exclusief tijdelijke medewerkers

2019
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59

350

54

Barco

47

700

288

100

(Net Promoter Score)

284
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1,100

% inkomsten uit producten
met Barco ECO-label

153

31%

EBITDA-marge
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JANUARI

MAART

APRIL

(Remote) reading wordt veelzijdig met de nieuwe
12 MP diagnostische display
De veelzijdige Nio Fusion 12MP brengt diagnostische flexibiliteit en betrouwbaarheid binnen
handbereik van de radioloog. De display verbetert
de workflow en helpt radiologen om - met veel
vertrouwen - beslissingen te nemen.
» Lees meer

Science Based Targets initiatief geeft groen
licht voor onze CO2-reductiedoelstelling
Onze CO2-reductiedoelstelling is consistent met
de niveaus die nodig zijn om de opwarming van de
aarde onder de 1,5°C te houden (de meest ambitieuze doelstelling van het Akkoord van Parijs). Deze
erkenning bevestigt dat de aanpak die we in 2016
introduceerden, de juiste is.
» Lees meer

IMAX herbevestigt zijn vertrouwen in Barco
Barco en IMAX zijn al jarenlang trouwe partners. Nu
werken we ook samen om het gebruik van onze
laserlichtbrontechnologie te optimaliseren, zodat
we IMAX-systemen wereldwijd kunnen aansturen.
» Lees meer

FEBRUARI

Frost and Sullivan award voor ClickShare
Conference
Met de award erkent Frost en Sullivan ons marktleiderschap en het innovatieve karakter van onze
one-click, draadloze conferencingoplossing.
» Lees meer

APRIL

Chirurgische teams remote laten samenwerken
met baanbrekend platform
NexxisLive is een antwoord op de groeiende
behoefte aan hybride samenwerking. Het helpt
deelnemers om te praten, chatten en aantekeningen te maken alsof ze allemaal in hetzelfde
operatiekwartier (OK) zijn, met uitstekende audioen videokwaliteit en minimale latency.
» Lees meer

JUNI

Innovatie ten top: eerste standalone digitale
pathologiedisplay ter wereld
De nieuwe MDPC-8127-displays met ultrahoge
definitie helpen pathologen om enerzijds de beste
gezondheidsresultaten te garanderen, terwijl ze
anderzijds ook de verhoogde werkdruk helpen
verlichten.
» Lees meer
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Barco weConnect geaccrediteerd als
leeroplossing van topkwaliteit
weConnect, onze onderwijs- en opleidingsoplossing,
kreeg van het Learning and Performance Institute (LPI)
de ‘Gold Standard’: de grootste onderscheiding voor
leerproducten, -oplossingen en -diensten.
» Lees meer

Nieuwe led rear-projection cube combineert
performantie met duurzaamheid
De MVL-721 is een indrukwekkende, gere-engineerde
versie van onze succesvolle led RPC-videowall die de
noden van moderne controlekamers perfect inlost.
De cube verhoogt de lichtopbrengst met 55% zonder
extra stroomverbruik.
» Lees meer

SEPTEMBER

Een prestigieuze mijlpaal: 100.000 digitale
cinemaprojectoren
Sinds het prototype van onze eerste digitale cinemaprojector in 1999 op de markt kwam, werden meer
dan 100.000 Barco-cinema projectoren gebouwd –
een mijlpaal in de wereld van cinema.
» Lees meer

Tianfu International Airport tilt veiligheid
naar nieuw niveau met Barco OpSpace in 14
controlekamers
De nieuwe Tianfu International Airport in Chengdu
(China) is een toonbeeld van intelligent transport. Een
indrukwekkend pakket Barco-oplossingen helpt de
luchtverkeersleiders om het luchtruim – en de luchthaven – veilig te houden.
» Lees meer

NOVEMBER

Barco F400-HR: ‘s werelds eerste single-chip
native 4K simulatorprojector
Native 4K resolutie, tot 240Hz verwerkingssnelheid,
lasertechnologie en extreme betrouwbaarheid: de
nieuwe F400-HR scoort feilloos in zelfs de meest
veeleisende trainings- en simulatietoepassingen.
» Lees meer
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Inleiding tot Barco
Over Barco
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Barco is een wereldwijde technologieleider die netwerk
visualisatieoplossingen ontwikkelt voor de entertainment-,
enterprise- en healthcaremarkten. Onze oplossingen hebben een zichtbare impact. Ze laten mensen genieten van
meeslepende entertainmentervaringen. Ze helpen bedrijven
om kennis te delen en slimme beslissingen te nemen. En ze
zorgen ervoor dat ziekenhuizen hun patiënten de allerbeste
behandelingen kunnen geven.
Het hoofdkantoor van Barco ligt in Kortrijk (België) maar de
onderneming heeft vestigingen wereldwijd. Meer dan 3.000
medewerkers vertalen hun passie voor technologie naar 500
toegekende patenten. De aandelen van Barco staan sinds 1985
genoteerd op Euronext Brussel.

Onze missie:
enabling bright outcomes
Stel u voor dat er een manier was om het ongrijpbare te zien, te
voelen en te delen. Dat is wat er gebeurt als big data omgezet
worden in kennis. Als beelden tot inzichten leiden. En als ervaringen tot leven komen.
Dat is ook waar het allemaal om draait bij Barco. In een wereld
waarin data en rijke content exponentieel in belang toenemen,
geven wij onze klanten meer slagkracht dankzij inspirerende
oplossingen om te zien, te luisteren en te delen – zodat ze
waardevolle connecties kan maken.
De klant staat centraal in alles wat we bij Barco doen. Wij helpen u om hun doelstellingen te bereiken. Staat u in voor de
gezondheid en veiligheid van miljoenen mensen? Zijn onvergetelijke ervaringen uw handelsmerk? Helpt u mensen om
slimmer samen te werken? Wij ondersteunen u maximaal in
uw dagelijkse activiteiten. Op die manier leveren we samen
briljante resultaten – over de hele wereld.
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Onze organisatie
Division

Een review van onze
organisatiestructuur
Global services & Sales ops
KERN Rapport

In oktober 2021 besliste Barco om de bestaande matrix organisatiestructuur in te ruilen voor een eenvoudiger alternatief. In
het verleden waren onze geografische regio’s verantwoordelijk
voor sales, marketing en klantendiensten, in samenwerking met
de businessunits in de operationele divisies. Volgens de nieuwe
structuur valt regionale sales onder de businessunits, samen
met sales, productiebeheer en onderzoek & ontwikkeling.
Daarnaast worden meer algemene functies zoals services,
sales, operations, digitalisering, finance, hr, legal en Barco Labs
op globaal niveau beheerd.

Business
unit 1

Business
unit 2

Sales

Sales

Products

Products

R&D

R&D

Operations (MLO)

Corporate Digital & Information Office

Barco Labs

Finance & Strategy // HR & Legal

Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021

Onze nieuwe organisatiestructuur
werkt flexibiliteit, responsiviteit
en verantwoordelijkheid in de
hand. Businessunits staan nu
helemaal zelf aan het stuur om
hun strategische prioriteiten uit te
voeren, terwijl globale afdelingen
ten dienste staan van de hele
organisatie.
Charles Beauduin
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Entertainment

Cinema

Immersive
Experience

Healthcare
Enterprise
Diagnostics
Meeting
Experience

Large
Video Walls

Surgical
Imaging &
Modality
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Omzet per divisie
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25%*

38%

Asia-Pacific

EMEA*

37%

39%*

29%

33%

Amerika

Entertainment

Enterprise

Healthcare

* EMEA: Europa, Midden-Oosten & Afrika

* Verdeling gebaseerd op omzet 2021
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Geografische aanwezigheid

De mensen van Barco

Barco heeft vestigingen in 30 landen en R&D- en/of productievestigingen in 10 landen.

Onze medewerkers zijn de motor van ons succes. Een team van meer dan 3.000 mensen,
verspreid over de hele wereld, werken allemaal samen om ‘briljante resultaten’ te leveren.

Aantal medewerkers
2019
KERN Rapport

2020
2021

3.636
3.303
3.141

Geslacht
73% man
27% vrouw

Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Amerika
• Brazilië
• Canada
• Colombia
• Mexico
• Verenigde Staten

Asia-Pacific
• Australië
• China
• Hongkong
• India
• Japan
• Maleisië
• Singapore
• Taiwan
• Zuid-Korea

Europe, Middle East & Africa
• België
• Duitsland
• Frankrijk
• Italië
• Nederland
• Noorwegen
• Polen
• Rusland
• Spanje
• Turkije
• Verenigde Arabische Emiraten
• Verenigd Koninkrijk
• Zweden

Vestigingen
R&D en/of productievestigingen

Geografische opsplitsing
12% Amerika
33% Asia-Pacific
55% EMEA

Per functionele groep
41% Operations
30% Onderzoek & ontwikkeling
21% Sales & Marketing
7% Algemeen & Administratie

Gerapporteerd in hoofden, exclusief tijdelijke medewerkers (Database Corporate Associates op 31/12/2021)

01 BARCO
IN HET KORT

02 ONS BEDRIJF

03 HOE WE
WAARDE CREËREN

Leiderschap

De opdracht van ons leiderschapsteam en de Raad
van Bestuur is tweeërlei: ze beschermen ons bedrijf
en ze zorgen ervoor dat Barco waarde kan creëren
voor de brede maatschappij.
KERN Rapport

Terwijl de Raad van Bestuur onze strategische
richting bepaalt, stuurt en opvolgt, is ons Core
Leadership Team (CLT) verantwoordelijk voor de
uitvoering van de groepsstrategie en het groepsbeleid. Zij waken er ook over dat we onze doelstellingen en resultaten halen. Op die manier dragen

Barco
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alle bestuursorganen bij tot waardecreatie bij Barco.
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Raad van Bestuur
De samenstelling van de Raad van Bestuur voldoet aan de
vereisten inzake genderdiversiteit. Alle bestuurders bekleden
of bekleedden hoge functies in vooraanstaande internationale bedrijven of organisaties. Toen Charles Beauduin en An
Steegen in 2021 hun rol in de Raad van Bestuur omruilden
voor die van co-ceo, werd Frank Donck de voorzitter van de
Raad van Bestuur. Daarnaast verwelkomden we Lieve Creten
als nieuwe onafhankelijke bestuurder.

4

KERN Rapport

Bestuurders met 5
jaar anciënniteit bij
Barco

Barco

Frank Donck
Voorzitter

An Steegen
CEO

Charles Beauduin
CEO

3
Vrouwelijke leden
van de Raad van
Bestuur

Geïntegreerd jaarverslag 2021

Ashok K. Jain

Hilde Laga

Lieve Creten

3
Onafhankelijke
bestuurders
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Lees het CGR-verslag voor een overzicht van de veranderingen in de Raad van Bestuur in 2021. Op onze corporate website vindt u de biografieën.
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Het Core Leadership Team (CLT)
Het CLT, dat opereert onder het voorzitterschap van de ceo’s,
bestaat uit sleutelfiguren uit verschillende functies, segmenten
en regio’s. In 2021 verwelkomden we vier nieuwe CLT-leden.

9
KERN Rapport

An Steegen
CEO

Charles Beauduin
CEO

Wim Buyens
Cinionic

Geert Carrein
Diagnostics

Olivier Croly
Meeting & Learning
Experience

Gerwin Damberg
Cinema & Acting CTO

Barco

2
Ann Desender
Chief Financial Officer

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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CLT-leden met 5 jaar
anciënniteit bij Barco

Johan Fornier
Surgical & Modality

Stijn Henderickx
Immersive Experience

Anthony Huyghebaert
Chief HR Officer

Rob Jonckheere
Global Operations

Chris Sluys
Large Video Wall
Experience

Vrouwelijke
CLT-leden

6
Marc Spenlé
Chief Digital &
Information Officer

Iain Urquhart
Global Services & Sales
Operations

Kurt Verheggen
General Counsel

Kenneth Wang
MD Barco China

Lees het CGR-verslag voor een overzicht van de veranderingen in het CLT in 2021. Op onze corporate website vindt u de biografieën.

Niet-Belgische
CLT-leden
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Cultuur & ethiek
De 5 bouwstenen die de Barco-cultuur samenvatten
Elke organisatie heeft een cultuur – impliciet of
expliciet. De cultuur is de persoonlijkheid: een reeks
ongeschreven regels voor hoe een organisatie
zich gedraagt. Cultuur komt tot leven op veel
verschillende manieren. In 2019 verjongden we
onze bedrijfscultuur en definieerden we de culturele
KERN Rapport

kenmerken die we moeten omarmen om de toon te
blijven zetten in onze dynamische markten. Ethisch
gedrag is al jaren diep verankerd in onze cultuur.

Barco-cultuur: hoe we ons DNA uitdragen
Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Een bedrijfscultuur is overal. Ze komt tot leven in hoe we
ons gedragen tegenover onze klanten en in hoe we met hen
praten en naar hen luisteren. Ze wordt zichtbaar in de manier
waarop we onze processen vormgeven: kijken we vanuit ons
perspectief of vanuit het perspectief van wie ermee te maken
krijgt? Cultuur geeft ons richting bij het samenstellen van onze
teams en bepaalt ook de manier waarop wij met onze collega’s omgaan. Cultuur uit zich zelfs in de manier waarop we
elkaar ‘s morgens begroeten. En bovenal bepaalt ze hoe we
onze strategie uitvoeren. Cultuur is hoe wij ons DNA uitdragen.
» Lees meer over onze bedrijfscultuur

Het belang van ethiek en compliance
De reputatie en het langetermijnsucces van Barco zijn afhankelijk van het gedrag van zowel de werknemers als de zakelijke
partners. Daarom hechten we groot belang aan ethiek en
compliance: we investeren fors in een cultuur waarin ethisch
gedrag en compliance met zowel ons beleid als de geldende
regelgeving centraal staan.
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Barco heeft de voorbije jaren hard gewerkt rond duurzaamheid en ik ben onder de indruk
van de vooruitgang. Nu is het tijd om de impact van het programma te versterken, het
engagement te vergroten en ervoor te zorgen dat duurzaamheid wordt ingebed in alles wat

Bij Barco geloven we rotsvast dat duurzame business

we doen – in elke divisie, elke businessunit, elke afdeling en elke regio.
An Steegen

goede business is – en vice versa. Daarom zetten
we ons in voor een duurzame toekomst. Onze
duurzaamheidsstrategie (‘Go for Sustainable Impact’)
KERN Rapport
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maakt al enkele jaren integraal deel uit van onze
bedrijfsstrategie en we drijven onze inspanningen
voortdurend op.
Duurzaamheid houdt bij Barco niet alleen in dat we de toekomst van onze planeet veiligstellen, maar ook dat we onze
verantwoordelijkheid opnemen tegenover onze medewerkers
en tegenover de gemeenschappen waarin we actief zijn. Voor
elk van onze drie duurzaamheidspijlers – planeet, mensen en
gemeenschappen – formuleerden we een algemene ambitie,
evenals doelstellingen op middellange en korte termijn. Zij
vormen de leidraad en motiveren ons om duurzaamheid in
de hele organisatie te integreren.
Onze ambities en doelstellingen zijn gekoppeld aan de
duurzaamheidsdomeinen die het belangrijkst zijn voor onze
stakeholders en waar we de grootste impact kunnen realiseren:
onze materiële thema’s.

Planeet

Mensen

Gemeenschappen

We zullen onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten
verkleinen.

Wij inves teren in duurzame
inzetbaarheid door de juiste
omstandigheden te bieden zodat
onze medewerkers een motiverende, verrijkende en gezonde
carrière bij Barco kunnen uitbouwen. We stimuleren onze mensen
om te blijven leren en zichzelf te
ontwikkelen. Bovendien garanderen we een werkomgeving die
gezond is, zowel fysiek als mentaal. We zetten ons in om een
inclusieve werkplek op te bouwen
waar we de diversiteit van onze
mensen als een troef bekijken.

We zullen een actieve rol spelen
in de gemeenschappen waarin
we werken. Daarom houden we
ons aan de hoogste ethische en
kwaliteitsnormen, en verwachten
we dat onze zakelijke partners hetzelfde doen. Wij streven er altijd
naar om toegevoegde waarde
te bieden aan onze klanten via
onze oplossingen, diensten en
capaciteiten. Bovendien helpen we er voor te zorgen dat
meer mensen kunnen deelnemen aan en genieten van de
innovatiemaatschappij.
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Waardecreatiemodel

Het concept van ‘waardecreatie’ sluit perfect aan
bij de missie van Barco: mooie resultaten leveren.

Financieel

Financieel

Het ‘waardecreatiemodel’ rechts beschrijft hoe we

Geproduceerd

missie van onze onderneming centraal en linkt ze

Intellectueel

aan onze strategie en de markten waarin we actief
zijn. De horizontale lagen staan voor de zes kapitalen
waarin we de respectievelijke KPI’s groeperen.*
» Lees meer over ons Waardecreatiemodelop onze website

sie
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Briljante
resultaten
leveren

Planeet
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Mensen
Gemeenschappen

*

De 6 kapitalen zijn voorraden van waarde die als input gelden voor de waardecreatie van een organisatie. Zie achtergronddocument van de International
Integrated Reporting Council (IIRC).
De kapitalen zijn dezelfde gebleven als in het jaarverslag van 2020 en zijn in
lijn met de aanbevelingen van IIR. Sommige gerapporteerde KPI’s in Barco’s
waardecreatiemodel voor 2021 verschillen echter van de 2020 rapportering,
als gevolg van een KPI-evaluatie die we ter voorbereiding van het 2021 verslag
voorlegden aan het Auditcomité. Enkel de KPI’s gelinkt aan materiële thema’s
en met waardecreërende eigenschappen voor Barco werden geselecteerd
voor rapportering in het waardecreatiemodel.
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Financieel

In miljoen euro

160

100

1,000

90

140

800

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

80
120
70
100

60

80

54

60

59

50

40

30
40
20
20

10

% groei

2021

2020

2021
7%

EBITDA-marge

2019

2020
7%

2021
+4%

2019

2020
-29%

14%

2019

2021
+31%

+10%

2020
-32%

-4

% groei

2019
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700

+10%

Barco

700

804

900

770

900

9

979

1,000

800

24

1,100

746
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1,100

95

Nettowinst

In miljoen euro

153

EBITDA

In miljoen euro

1.083

Omzet

In miljoen euro

1.102

Bestellingen
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CapEx

Make

Voorraadwaarde

ROCE

In miljoen euro

(tegenover hardware-omzet)

In miljoen euro

(%)

160

Barco
10

120

50

100

40

80

30

60

20

40

10

20

15

10

5

2021
2,4

2020

2020
2,3

Voorraadrotatie

2019

2019
3,2

2021

2021
2%

2020

2020
2%

2019

2019
2%
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in % omzet
25

60

3%

5

140

4%

15

20

2021

15

70

176

80

175

180

25

169

90

66%

200

70%

100

63%

19

20

20
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Intellectueel
R&D investering

Medewerkers in R&D

# nieuwe patentaanvragen

# patenten bij einde jaar

504
461

500

945

941

450

15
14

900

400

402

100

1,000

945

110

101

16

13

90

800

12

80

350

11

700

300

8

500
50

250

8

9

60

7
400

40

150

5

300

30

200

6

4

2

100

2021

2020

2019

2021
30%

% van het totaal aantal
medewerkers

2021

2020
29%

2021
13%

2019

2020
13%

in % omzet

50

1

26%

2019

10
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Briljante
resultaten
leveren

Planeet
Energie-voetafdruk van
verkochte producten

% omzet* uit producten
met ECO-label

(ton CO2e/mio € inkomsten)
DOELSTELLING 2023: 52

(relatieve daling t.o.v. 2015)
DOELSTELLING 2023: -25%

DOELSTELLING 2023: 70%
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Broeikasgasemissies van onze
eigen activiteiten

0,73

(MWh/mio € inkomsten)
DOELSTELLING 2023: 38

0,80

Totaal energieverbruik
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* Inkomsten uit producten en projecten zoals vermeld in Toelichting 3 van het Financiële hoofdstuk van ons geïntegreerd jaarverslag.
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Briljante
resultaten
leveren

Mensen
Totaal aantal medewerkers
(# hoofden)

% vrouwen algemeen
& senior management

Gemiddeld aantal uren
opleiding per medewerker

Medewerker Net
Promoter Score
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Gemeenschappen
Net Promoter Score
van klanten

Gemiddelde cyberveiligheidsmaturiteitsscore

(Relatie NPS)

(NIST CSF)
DOELSTELLING 2025: 3,4

4

(# aantal productlijnen die onder de scope vallen)
DOELSTELLING: + 1 JAARLIJKS

(% van productiekosten)
DOELSTELLING 2023: 70%
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Onze strategie
vormgeven
KERN Rapport
Barco
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Onze missie:
enable bright
outcomes
Innoveren met impact

Barco heeft een ambitieuze missie: we willen ‘bright
KERN Rapport

outcomes’ of ‘briljante resultaten’ leveren door
content te vertalen naar inzicht en emotie. Ook
in onze huidige en snel veranderende wereld blijft
de ‘enabling outcomes’-strategie onze wegwijzer.

Kiezen voor duurzame impact

Om onze voorsprong te behouden in onze markten
moeten we de aanpak en prioriteiten wel permanent
verfijnen. Zo zorgen we ervoor dat ze in lijn
Barco

blijven met de veranderende dynamiek: relevante
markttrends, materiële topics en risico’s.

Vier strategische hefbomen
Geïntegreerd jaarverslag 2021

De focus op resultaten is een van de vier hefbomen van de
Barco-strategie. Die focus is nauw verweven met onze passie
voor innovatie – die Barco al sinds de beginjaren kenmerkt –,
constante aandacht voor performantie en de resolute keuze
om voor duurzame impact te kiezen.

Focussen op performantie

Als we strategische beslissingen nemen, houden we meer en
meer rekening met de materiële topics die de meeste waarde
creëren voor Barco en zijn stakeholders.

Inzetten op outcomes
31
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1. Innoveren met impact

KERN Rapport

Barco is vastberaden om de volgende jaren nog meer in te
zetten op innovatie en technologie. Om onze positie als technologieleider te behouden, gaan we nog intensiever investeren
in onderzoek en ontwikkeling, vullen we onze eigen knowhow
aan met expertise in disruptieve nieuwe technologieën, reorganiseren we onze aanpak van innovatie en introduceren we
lean, agile innovatiepraktijken.

Barco

Door onze innovatie- en technologiecapaciteiten te versterken,
willen we ons verder onderscheiden van onze concurrenten.
Ons streefdoel: baanbrekende oplossingen ontwikkelen die de
manier waarop mensen werken, leven en spelen ondersteunen
en veranderen. Ondanks die versnelling houden we uiteraard
vast aan ons vertrouwde motto: innovatie bij Barco is innovatie
met impact, oftewel innovatie die onze klanten toegevoegde
waarde biedt. Door onze innovatieplannen te analyseren, te
bespreken met klanten en risico’s weg te werken, willen we
een solide return inbouwen op onze innovatie-investeringen.

Focusgebieden

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Verwezenlijkingen in 2021

Focus op innovatie
met evenwichtige
R&D-investeringen

• 13% van omzet besteed aan R&D op groepsniveau.
• Nieuwe co-ceo’s met sterke technologische achtergrond
(sinds 1 oktober 2021).
• Een meer gefocuste innovatie-aanpak om onze innovatiepijplijn evenwichtiger
te maken, met meer nieuwe groei-initiatieven.
• De globale softwareontwikkelingsstructuur werd verder versterkt als onderdeel van ons Corporate Digital & Information Office.
• Versterking van Barco’s Patentbescherming.

Innovatie met
impact

• Een nieuwe organisatiestructuur om de marktefficiëntie en de dienstverlening te verbeteren en de band tussen innovatie en reële klantenbehoeften te
versterken.
• Laserportfolio uitgebreid met geavanceerde, single-chip RGB-projectoren
(XDM en XDX) voor media-gebaseerde attracties.
• Eerste native single-chip projectoren voor simulatie- en Pro AV-toepassingen:
F-400-HR en G100 projectoren.
• ClickShare Conference wint Frost & Sullivan Best Practices Market Leadership
award en de ‘Most Popular’ award van Connected Magazine.

Meer dan
nieuwe producten
introduceren

• Verdere uitrol van SaaS-gebaseerde businessmodellen (weConnect
en Demetra).
• Verhoogde veiligheid in de Nexxis OK-oplossingen (volledig compliant met
de MDR-regelgeving).
• Vernieuwing van onze portfolio LCD videowall-oplossingen.
• Gerelateerde markten: nieuw, eerste standalone display voor digitale
pathologie.

» Check out more insights and interviews in
the ‘innovation and technology’ chapter

Beoordeling
Algemeen scoren we 2/4 op de verschillende deelgebieden:
we vinden dat we vooruitgang geboekt hebben maar er is
nog veel ruimte om nieuwe, effectievere groeimogelijkheden
aan te grijpen.

Status

Gelinkt aan deze hoogmateriële onderwerpen:
• Innovatiebeheer
• Productkwaliteit, -veiligheid en -beveiliging
• Productbeheer
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2. Focussen op performantie

De voorbije jaren werkte Barco hard aan het verbeteren van
zijn performantie en het vormgeven van de organisatie. Stap
voor stap zijn we zo een leaner en meer veerkrachtig bedrijf
geworden. Net toen we klaar waren om volop de focus te
leggen op groei, dwong de covid-19-crisis ons om onze focus
op performantie opnieuw aan te scherpen in 2020 en 2021.
KERN Rapport

In 2021 begonnen we te werken aan een aantal zwakke punten
die de pandemie had blootgelegd. We leggen de focus op de
vereenvoudiging van onze organisatiestructuur, de versterking
van onze supply chain, de waardeketen en onze innovatieinspanningen en het versnellen van onze business in China.
Op die manier willen we een sterker bedrijf worden, dat in
polepositie staat om elke groeikans te grijpen.

Focusgebieden

Verwezenlijkingen in 2021

Veerkrachtig zijn en
een betrouwbare
partner zijn

• Merkbare tekenen van herstel: orders stegen met 31% ten opzichte van 2020
(vlak in vergelijking met 2019).
• Blijvende focus op operationele continuïteit in al onze vestigingen, terwijl
landen en regio’s in start-stop lock-down modus gingen.
• Mijlpaal van 100.000 geproduceerde digitale bioscoopprojectoren bereikt.
• Ons engagement voor de markt van grote videowall-controlekamers werd
herbevestigd.

Focussen op
operationele
efficiëntie

• Vereenvoudiging van de organisatie, minder concurrerende machtscentra en
kortere rapporteringslijnen.
• Sterkere end-to-end-verantwoordelijkheid en snellere reacties door sales,
productmanagement en R&D te hergroeperen.
• Operationele uitgaven bleven op het niveau van 2019, terwijl orders met 31%
en sales met meer dan 4% stegen.

Commerciële
uitmuntendheid
versterken

• Verbeterde markteffectiviteit en dienstverlening door regionale sales te bundelen in de businessunits.
• Dankzij ons groeiende Alliance-programma (+50 partners) - wordt ClickShare
de meest universeel compatibele oplossing voor hybride meetings.

Focus op
waardeketen

• Strategische drivers als onderdeel van hoofddoelstellingen:
- Streven naar ”operational excellence”, incl. doorgedreven automatisering
en “design for manufacturing”.
- Managementfocus om Barco’s positie in de waardeketen te versterken en
onze positie in de toeleveringsketen te benutten.

Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Beoordeling
Onze scores op het vlak van ‘performantie’ schommelen tussen 1/4 en 3/4, afhankelijk van het deeldomein. We hebben
mooie stappen vooruitgezet op het vlak van operationele
efficiëntie en veerkracht. Er is nog ruimte voor verbetering
van onze waarde- en supply chain, onze China-aanpak en
commercial excellence.

Status

Focus op China

• Alle kansen in China grijpen door ons lokaal sterker te verankeren:
- Nieuwe fabriek in Suzhou voor healthcare (operationeel in december 2021).
- Investering in industriële site in Wuxi voor R&D en productie, vooral voor de
Chinese projectietechnologiemarkt.

Gelinkt aan deze hoogmateriële onderwerpen:
• Duurzame winstgevende groei
• Financiële veerkracht
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3. Inzetten op outcomes

Barco wil een betrouwbare partner zijn die zijn klanten niet
enkel producten maar resultaatgerichte oplossingen aanbiedt.
Daarom versterken we onze capaciteiten en organisatie om
hardware, software en diensten te kunnen combineren.

KERN Rapport
Barco
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De weg naar dit nieuwe businessmodel is lang. Maar omdat
onze technologie “mission critical” is voor onze klanten, is
het potentieel groot. Door op outcomes te focussen, zullen
onze klanten tevredener – en loyaler – zijn. Bovendien zorgt
dit businessmodel voor voorspelbare, recurrente inkomsten.
Stap voor stap boeken we vooruitgang op dit vlak.

Beoordeling
We scoren in 2021 laag (1/4) tot medium (2/4) op dit vlak.
‘Inzetten op outcomes’ is duidelijk een strategische doelstelling
die we niet in één jaar behalen. We zien de eerste tekenen van
vooruitgang maar moeten versnellen zodat we de volgende
jaren meer vooruitgang boeken.

Focusgebieden

Capaciteiten
en organisatie
versterken

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

Status

Verwezenlijkingen in 2021
• Lancering van een herzien dienstenaanbod onder de naam EPO (enable, protect, optimize) – als garantie voor betrouwbare resultaten en tevreden klanten.
• We positioneren de verkoopondersteunende organisatie zo dat ze optimaal
gebruik kan maken van de gemeenschappelijke vaardigheden en capaciteiten
in de verschillende Barco-businesses. Global Commercial Operations, Global
Services, Global Marketing en Global Partners en Channels bieden klantgerichte, best-in-class capaciteiten, systemen en processen op schaal aan.
• Goede vooruitgang op het vlak van klantbetrokkenheid.
• Innovatieve businessmodellen zoals Virtual classroom-oplossingen vinden
hun weg naar meer en meer referentieklanten wereldwijd.
• Lancering van het nieuwe NexxisLive-platform om het operatiekwartier
virtueel en veilig uit te breiden, door teleconferencing, teleassistentie en telemonitoring.
• Nieuwe overeenkomst tussen IMAX en Barco om samen te werken aan baanbrekende laserervaringen.

Gelinkt aan deze hoogmateriële onderwerpen:
• Klantbetrokkenheid
• Productkwaliteit, -veiligheid en -beveiliging
• Informatiebeveiliging & gegevensbescherming
• Productbeheer
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4. Kiezen voor duurzame impact
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Barco is ervan overtuigd dat duurzame business goede business is. Daarom is onze duurzaamheidsstrategie een integraal
onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Toen we beslisten
hoe we onze bedrijfsstrategie zouden uitvoeren, kozen we
ervoor om met respect te werken voor onze planeet, onze
mensen en de gemeenschappen waar we actief zijn. Voor
elk van die domeinen (‘onze duurzaamheidspijlers’) hebben
we een ambitieverklaring gedefinieerd, evenals verschillende
focusgebieden.

Focusgebieden

Verwezenlijkingen in 2021

Governance
en organisatie
versterken

• Co-ceo An Steegen is nu voorzitter van het exec sustainability steerco.
• Verdere implementatie van sterk ESG-governance met exec sponsor(s) en
workstream lead(s) voor elk (hoog) materieel ESG-thema.

Duurzaamheidsstrategie

• Onze doelstelling voor CO2-reductie werd formeel goedgekeurd door het
Science Based Targets-initiatief, de target beantwoordt aan de niveaus die
nodig zijn om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden.
• Nieuwe doelstellingen voor duurzaamheid bij onze leveranciers en voor
informatiebeveiliging.
• Duurzaamheid meer en meer integreren en implementeren in de businessunits, in lijn met de strategie.

Duurzaamheidsprestaties verbeteren
in de domeinen
planeet, mensen en
gemeenschappen

• Duurzaamheidsdoelstellingen rond planeet voor 2020 zijn allemaal bereikt:
- CO2-voetafdruk van onze activiteiten -20% (vs. 2015)
- Energievoetafdruk van onze producten -25% (vs. 2015)
- Ten minste 25% van de nieuwe productlanceringen kreeg het Barco
ECO-label.
• Lovende kritieken voor onze transparantie en prestaties:
- Agoria bekroont Barco als ‘Werkgever klaar voor de toekomst van werk’
- ESG-ratings: we behaalden top 12% prestaties in de sector met de
ESG-rating van Vigeo Eiris; CDP-score verbeterde van B- naar B
- Prijs voor de beste ESG-materialiteitsrapportage van IR magazine
• Plannen opstellen over onderwerpen als:
- Betrokkenheid van werknemers
- Diversiteit en inclusie
- Duurzaamheid van leveranciers

Jaar na jaar geraakt ons engagement om ‘voor duurzame
impact te kiezen’ dieper ingebed in het DNA van onze
onderneming.

Beoordeling
De afgelopen jaren hebben wij op dit gebied solide fundamenten gelegd, wat resulteert in een score van 3/4 tot 2/4.
Hoogtepunten zijn onder meer een sterk governancemodel
op basis van de materialiteitsbeoordeling die we in 2020
uitvoerden, duidelijke doelstellingen met welomschreven
stappenplannen, een uitgebreid programma om data te verzamelen, een transparante geïntegreerde rapportering en een
krachtige ecoscoringmethodologie. Die vooruitgang blijkt ook
uit de positieve beoordelingen van meerdere ratingbureaus
voor duurzaamheid. Om onze positie in dit domein verder
te versterken, zullen we een nieuw duurzaamheidshoofdstuk
lanceren. De focus: onze impact versterken door engagement
te stimuleren en te zorgen voor implementatie in de verschillende Barco-afdelingen.

Status

Gelinkt aan deze hoogmateriële onderwerpen:
• Informatiebeveiliging & gegevensbescherming
• Bedrijfsethiek
• Medewerkersbetrokkenheid
• Diversiteit & inclusie
• Productbeheer
• Klimaatverandering & energie
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Onze strategie in vorm
houden
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Zelfs het allerbeste plan moet continu worden bijgewerkt.
De wereldwijde pandemie heeft meer dan ooit aangetoond
hoe belangrijk het is om flexibel en veerkrachtig te zijn. Dat
houdt in dat ook onze strategie niet statisch mag zijn. Onze
vier strategiepijlers geven de richting aan, tonen hoe we onze
markten willen bespelen en hoe we een voorsprong willen
nemen. Maar we stellen die strategie toch steeds in vraag
en verfijnen en herwerken ze om ervoor te zorgen dat ze
verankerd blijft in de realiteit van onze business en de snel
veranderende wereld rond ons.

Markttrends

Om onze strategie in vorm te houden, bekijken we haar door
verschillende lenzen. We bestuderen relevante markttrends
en volgen de evoluties in de materiële topics en in de risico’s
die impact hebben onze business.

Materialiteit

Risico’s
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7 relevante
markttrends
Onze klanten, onze markten en zelfs onze wereld
veranderen vandaag sneller dan ooit. Die evoluties
hebben uiteraard een grote impact op onze
business. Daarom is het zo belangrijk om de trends
KERN Rapport

op te volgen en er rekening mee te houden bij het
uitvoeren van onze strategie. In de – niet exhaustieve
– lijst hieronder beschrijven we 7 markttrends die
relevant zijn voor onze business en een belangrijke
rol spelen bij het vormgeven van onze oplossingen
en onze strategie.

Barco

TREND #1

Cinema is niet dood,
maar verandert.

Geïntegreerd jaarverslag 2021

Door de pandemie investeerden mensen in grote tv-schermen
en comfortabele sofa’s. Videostreaming beleefde hoogdagen. En toch zal een huiskamer nooit de bioscoop vervangen.
Mensen hunkeren naar het grote scherm en kijken uit naar
een avondje cinema-ervaring. Bovendien is er massaal veel
digitale content op de markt vandaag en die beleef je nergens
beter dan in de bioscoop. Wat wel verandert, is het concept
van cinema: wie naar de bioscoop gaat, verwacht een premium filmervaring. Bioscoopuitbaters die die nood kunnen
inlossen, zullen sneller aan de huidige malaise ontsnappen en
een voorsprong nemen in de markt.
» Ontdek de cinema van de toekomst
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TREND #2

De dreigende
klimaatverandering

KERN Rapport

De COP26 klimaatconferentie in Glasgow en het klimaatrapport van het World Economic Forum 2021 onderstreepten het
nog maar eens: klimaatverandering is een wereldwijde noodsituatie. Veel landen in West-Europa, de VS en China hebben
beloofd om hun emissies tot nul terug te brengen. Daarnaast
zetten overheden, investeerders en werknemers bedrijven
onder druk om ambitieuzere emissiereductiedoelstellingen
vast te stellen zodat we de temperatuurstijging tot 1,5°C kunnen beperken. Consumenten over de hele wereld willen ook
actie. Organisaties die de klimaatuitdaging aangaan – en ook
andere ESG-doelstellingen omarmen – zullen worden beloond
en de toon zetten in hun markten.
» Lees meer over Barco’s beloftes CO2-reductie

Barco

TREND #3

China blijft een groeimotor
voor de wereld
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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De Chinese economie stond bruusk stil toen covid-19 toesloeg,
maar herstelde zich veel sneller dan in andere regio’s. Dankzij
de bloeiende middenklasse is China goed op weg om de
grootste consumentenmarkt ter wereld te worden. De pandemie heeft wel een reeks trends in de verf gezet, waaronder
digitalisering, binnenlandse consumptie en een groeiende
belangstelling voor kwalitatieve gezondheidszorg. Om die
kansen te grijpen, investeren buitenlandse bedrijven steeds
meer in China, verplaatsen ze hun toeleveringsketens naar het
land of gaan ze in zee met leveranciers die lokaal produceren.
» Lees meer over onze ‘focus op China’
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TREND #4

De nood aan efficiëntie en
snelheid in de gezondheidszorg

KERN Rapport

Nooit eerder stonden de gezondheidssystemen wereldwijd
zo hard onder druk als tijdens de covid-19-crisis. Zelfs vóór de
pandemie was de vraag naar gezondheidszorg al groter dan
het aanbod, waardoor artsen, radiologen, verpleegkundigen
en chirurgen dringend op zoek moesten naar manieren om
hun efficiëntie op te krikken en de stress te verlagen. Nieuwe
technologieën kunnen hen helpen om vlot digitale beelden
te analyseren, sneller diagnoses te stellen, workflows aan te
passen en chirurgische teams te orkestreren. Het resultaat:
minder druk op de zorgverleners en betere resultaten voor
de patiënten.
» Lees hoe onze healthcare-oplossingen de efficiëntie
verhogen

Barco

TREND #5

Hoe kunnen we de huidige
explosie van data opvangen?
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Individuen, bedrijven en overheden verzamelen een astronomische hoeveelheid digitale data. Jaar na jaar neemt dat aantal
nog toe. Die data zijn uiteraard nuttig, maar het is een enorme
uitdaging om ze te verzamelen, op te slaan, te verwerken, te
verdelen en weer op te halen. Laat staan om er inzichten uit te
halen. Van bedrijven tot verkeerscontrolecentra, alarmcentra,
nutsbedrijven en ziekenhuizen: elke organisatie die investeert
in solide, betrouwbare oplossingen voor dataverwerking,
analyse en visualisatie zal betere beslissingen nemen en zijn
concurrenten een stap voor blijven.
» Lees hoe Barco het juiste perspectief biedt op beeld- en
gegevensbeheer
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TREND #6

Alles wordt hybride

KERN Rapport

Meetings, seminaries, opleidingen en zelfs chirurgie zijn niet
langer of online of live, maar een mix van beide. Wat begon als
een noodzaak om veilig te werken tijdens de covid-19-pandemie wordt nu de gangbare manier van werken en leren: hybride
samenwerking is het nieuwe normaal. Die trend zal in 2022
en daarna blijven boomen. Technologie die mensen verbindt,
waar ze ook zijn, en een vlotte samenwerking mogelijk maakt,
is de sleutel tot succes in de nieuwe, hybride wereld.
» Ontdek hoe Barco hybride samenwerking ondersteunt in
elke omgeving

TREND #7

Barco
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Mensen hunkeren meer dan ooit
naar ervaringen
De ervaringseconomie die al enkele jaren populair was, kwam
abrupt tot stilstand door de covid-19-crisis. Dat was echter
maar tijdelijk. Door de pandemie ontdekte de wereld dat
sociaal contact en samenhorigheid cruciaal zijn en dat er meer
in het leven is dan materieel bezit. Meer dan ooit willen mensen
memorabele ervaringen beleven die zij kunnen delen met
familie en vrienden. Om deze ervaringen te creëren, worden
evenementen, musea, themaparken, enz. steeds interactiever
en zetten ze in op participatie.
» 3 zaken om rekening mee te houden als u
de volgende jaren een evenement organiseert
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Materialiteit
Barco’s materialiteitsmatrix (2020), gelinkt aan
de zes kapitalen van geïntegreerd rapporteren
Een continue opvolging van materiële thema’s
is cruciaal om op de hoogte te blijven van

Hoge materialiteit

opkomende risico’s en kansen. Aan de hand van
KERN Rapport

welke thema’s het belangrijkst zijn voor hun
bedrijf en hun stakeholders en waar ze moeten op
focussen. Wij updaten onze materialiteitsbeoordeling
regelmatig om erover te waken dat het de
veranderingen in onze business- en externe
omgeving weerspiegelt.

Barco
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Onze materialiteitsbeoordeling
In 2020 voerden we de laatste uitvoerige materialiteitsbeoordeling uit, gebaseerd en afgestemd op onze geïntegreerde
rapporteringsaanpak en rekening houdend met de zes kapitalen (‘six capitals’). De materialiteitsmatrix bestaat uit drie
categorieën: laag, gemiddeld en hoogmateriële thema’s. De
illustratie geeft onze gemiddelde- en hoogmateriële thema’s
weer.
De Raad van Bestuur van augustus 2021 besloot om het thema
“Diversiteit & inclusie” van ‘gemiddeld’ naar ‘hoogmaterieel’ te
tillen, omdat Barco diversiteit en inclusie als een katalysator ziet
voor creativiteit en innovatie. Vanaf 2022 zullen wij nog meer
initiatieven nemen om een inclusievere werkplek te creëren
die de diversiteit van onze mensen omarmt.

2

BELANG VOOR DE STAKEHOLDERS

een materialiteitsbeoordeling begrijpen organisaties
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Gemiddelde materialiteit
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IMPACT OP LANGETERMIJNSUCCES VAN BARCO

Gemeenschappen
1.	Klantenbetrokkenheid
2.	 Productkwaliteit, -veiligheid
en -beveiliging
3.	 Informatiebeveiliging &
gegevensbescherming
4.	Bedrijfsethiek
5.	 Corporate governance
6.	 Verantwoord beheer van de
toeleveringsketen
7.	Gemeenschapsengagement
Intellectueel
8.	Innovatiebeheer
9.	Merk

Financieel
10.	Financiële veerkracht
11.	Duurzame winstgevende
groei
12.	Marktbereik

Planeet
18.	Productbeheer
19.	Klimaatverandering &
energie
20.	Afvalbeheer

Mensen
13.	Medewerkersbetrokkenheid
14.	Gezondheid, veiligheid en
welzijn van medewerkers
15.	Werkomstandigheden &
mensenrechten
16.	Leren & ontwikkeling
17.	 Diversiteit & inclusie

Geproduceerd
21.	Prestaties van activa op
lange termijn

» Een beschrijving van de materiële thema’s is beschikbaar
op onze website
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Dynamische, datagedreven
materialiteitsbeoordeling

KERN Rapport
Barco
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Omdat we beseffen dat de wereld om ons heen sneller dan
ooit verandert, hebben we in 2021 beslist om nog meer de
vinger aan de pols te houden voor wat van materieel belang is
voor onze sector. Terwijl onze materialiteitsbeoordeling in 2020
gebaseerd was op interviews en enquêtes met belanghebbenden, voerden we in 2021 een dynamische, datagedreven
analyse van de materialiteitsmatrix uit, in samenwerking met
het strategische informatiebedrijf Trensition.
Dankzij deze analyse kunnen we materiële topics identificeren
die steeds belangrijker worden, zoals leren & ontwikkeling,
diversiteit & inclusie en klimaatverandering & energie. Op
die manier kunnen we ons voorbereiden en zijn we beter
gepositioneerd om in te spelen op opkomende risico’s en
opportuniteiten.

Hoe werkt het?
Tre n s i t i o n g e b r u i k t A I e n b i g d at a o m
automatisch miljoenen datapunten uit publiek
b eschikbare b ro nn en te scann en en te
analyseren: van wetenschappelijke artikelen,

patenten, sectornieuws tot massamedia, enz. Op
die manier helpen ze bedrijven om problemen
te spotten die tot dan toe onder de radar bleven
maar wel potentieel disruptief zijn.
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Hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN
onze ambities vormgeven

Barco
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• SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: verzeker een goede
gezondheid en promoot welzijn voor iedereen, jong en oud
• SDG 7: Betaalbare en duurzame energie: verzeker toegang
tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie
voor iedereen
• SDG 8: Eerlijk werk en economische groei: bevorder
aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei,
volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor
iedereen
• SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur: bouw
veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en
duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
• SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie: verzeker
duurzame consumptie- en productiepatronen
• SDG 13: Klimaatactie: neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

HIGHLY MATERIAL TOPICS

We selecteerden zes SDG’s die nauw verband houden met
Barco’s hoogmateriële thema’s en de algemene strategie van
Barco:

Innoveren
met impact

UN SDGs

KERN Rapport

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn in
2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
opgesteld en bestaan uit 17 mondiale doelstellingen die tegen
2030 bereikt moeten worden. Deze doelstellingen kunnen
niet worden gehaald zonder de steun van het wereldwijde
bedrijfsleven. In ons streven om de SDG’s te ondersteunen,
focussen wij op de doelstellingen waar we de meeste impact
kunnen hebben. Tegelijk screenen en implementeren we ook
acties die bijdragen tot de andere doelstellingen.

2. Productkwaliteit,
-veiligheid en
-beveiliging
8. Innovatiebeheer
18. Productbeheer

Focussen op
performantie

Inzetten op
resultaten

10. Financiële veerkracht

1. Klantbetrokkenheid

11. Duurzame winstgevende groei

2. Productkwaliteit,
-veiligheid en
-beveiliging

Kiezen voor
duurzame impact
3. Informatiebeveiliging
& gegevensbescherming
4. Bedrijfsethiek

3. Informatiebeveiliging
& gegevensbescherming

13. Medewerkerbetrokkenheid

18. Productbeheer

18. Productbeheer

17. Diversiteit & inclusie

19. Klimaatverandering
& energie
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Stakeholderbetrokkenheid

KERN Rapport

Barco hecht groot belang aan stakeholderbetrokkenheid.
Externe standpunten helpen ons om opkomende problemen te identificeren en te prioriteren en om onze strategie,
acties en beleid beter af te stemmen op de belangen van de
maatschappij en de planeet. We moedigen onze stakeholders
aan om feedback te geven over onze prestaties en andere
aspecten van onze activiteiten, zoals transparantie.
Op onze website beschrijven we elke benadering van elke
stakeholdergroep. Uit de verschillende activiteiten die we tot
nu toe opzetten, is geen enkel significant aandachtspunt naar
voren gekomen met betrekking tot onze duurzaamheidsaanpak
en -prestaties.

Barco

Proces van stakeholderbetrokkenheid in 2020

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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In 2020 organiseerden we een uitgebreid proces rond stakeholderbetrokkenheid, waarbij zowel externe als interne
stakeholders betrokken waren. Hun feedback gebruikten
we ook om onze activiteiten vorm te geven in 2021. In totaal
namen 111 stakeholders deel aan de enquêtes en interviews.
» Lees meer over onze aanpak van stakeholderbetrokkenheid

Top 5 materiële thema’s per stakeholdergroep (beoordeling van 2020)
Klanten

Medewerkers

Investeerders

Leveranciers

(Niet-)gouvernementele organisaties

1

Klantbetrokkenheid

Klantbetrokkenheid

Financiële veerkracht

Innovatiebeheer

Klimaatverandering
& energie

2

Productkwaliteit,
-veiligheid en
-beveiliging

Medewerkerbetrokkenheid

Duurzame winstgevende groei

Productkwaliteit,
-veiligheid en
-beveiliging

Information security
& data protection

3

Innovatiebeheer

Productkwaliteit,
-veiligheid en
-beveiliging

Marktbereik

Bedrijfsethiek

Innovatiebeheer

4

Financiële veerkracht

Innovatiebeheer

Productkwaliteit,
-veiligheid en
-beveiliging

Klantbetrokkenheid

Producbeheer

5

Informatiebeveiliging
& gegevensbescherming

Merk

Corporate
governance

Financiële veerkracht / Duurzame
winstgevende groei

Gezondheid,
veiligheid & welzijn
van medewerkers
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Risico’s

In de context van zijn bedrijfsactiviteiten wordt

Risico

Barco blootgesteld aan een brede waaier risico’s die
ertoe kunnen leiden dat we onze doelstellingen niet
KERN Rapport
Barco
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» Lees meer over risicobeheer bij Barco

• Innoveren met impact
• Inzetten op outcomes

Menselijk kapitaal
en talentbeheer

• Medewerkersbetrokkenheid
• Leren en ontwikkeling
• Gezondheid, veiligheid en welzijn
medewerkers
• Diversiteit en inclusie

• Focussen op performantie
• Kiezen voor duurzame impact

4

Digitale transformatie en nieuwe
technologie

• Innovatiebeheer
• Leren & ontwikkeling

• Innoveren met impact
• Inzetten op outcomes

5

Macro-economisch
en geopolitiek

• Marktbereik

• Focussen op performantie

6

Productkwaliteit

• Productkwaliteit, -veiligheid en -beveiliging
• Klantbetrokkenheid
• Merk

• Innoveren met impact
• Inzetten op outcomes

7

Informatiebeveiliging

• Informatiebeveiliging & gegevensbescherming
• Productkwaliteit, -veiligheid en -beveiliging

• Focussen op performantie
• Kiezen voor duurzame impact

8

Databeheer en
privacy

• Innovatiebeheer
• Informatiebeveiliging & gegevensbescherming

• Kiezen voor duurzame impact

2021: toprisico’s
Tijdens het vierde kwartaal van elk jaar voert Barco voor het
hele bedrijf een risicobeoordeling en een compliance-gapanalyse uit. In 2021 resulteerde dat in een aantal veranderingen
in de classificatie en benaming van bepaalde risico’s.

• Innovatiebeheer
• Marktbereik

3

betrokkenheid door de Raad van Bestuur.

Risicobeheer is grondig ingebed in de Barco-processen,
op elk niveau. Voor elk belangrijk beheer-, verzekerings- of
ondersteunend proces hebben we een systematische risicobeheeraanpak die bestaat uit vijf stappen: identificatie, analyse,
evaluatie, response en monitoring.

• Focussen op performantie
• Kiezen voor duurzame impact

Productportfolio &
Innovatie

monitoren. Daarom hanteren we een systeem voor

Risicobeheerproces

• Verantwoordelijk beheer van
toeleveringsketen
• Duurzame winstgevende groei
• Productkwaliteit, -veiligheid en -beveiliging

2

een impact hebben op het bedrijf en willen die

risicomanagement en -controle met een actieve

Strategische hefboom

Toeleveringsketen
en ‘nth’ party-risico

uitvoeren. We willen anticiperen op die risico’s die
risico’s ook identificeren, prioriteren, beheren en

Materieel topic

1

bereiken of onze strategie niet met succes kunnen

45

Trend

NEW
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Barco is een echt technologiebedrijf dat de toon zet in beeldverwerking. In de beginjaren, was het bedrijf actief in de radioen televisiebranche, waarna de focus verschoof naar projectie.
De voorbije decennia hebben we onze scope en expertise stap
voor stap uitgebreid. Vandaag ontwikkelen we baanbrekende
oplossingen die gebaseerd zijn op vier technologiedomeinen.
We blijven fors (gemiddeld 11% tot 13% van onze omzet) investeren in R&D, voortbouwend op decennia ervaring en expertise
met beeldvorming en visualisatie. Dankzij die investeringen
kunnen we een antwoord bieden op de vragen in een snel
veranderende markt. Vandaag drijven we onze innovatie-inspanningen verder op. We verleggen onze focus naar nieuwe,
disruptieve oplossingen die mooie resultaten opleveren voor
onze klanten en ons helpen om een duurzame leiderschapspositie te behouden in onze markten.
Hoe hard we ook werken aan baanbrekende, disruptieve
oplossingen, we blijven trouw aan ons motto: innovatie bij
Barco is nooit puur technologiegedreven. We benaderen innovatie op een gedisciplineerde manier: elke nieuwe oplossing
of dienst is het resultaat van uitvoerig marktonderzoek en uitgebreid overleg met onze klanten, partners en interne teams.
Daarnaast staan productperformantie, -kwaliteit, -veiligheid
en -beheer steevast centraal in het ontwerpproces van elke
nieuwe Barco-oplossing
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Onze innovatieaanpak
Ons innovatieproces

KERN Rapport

Succesvolle innovatie is innovatie die waarde creëert voor
zowel de klant als de business. Door een goed georganiseerde, gedisciplineerde aanpak van innovatie zorgen we
ervoor dat onze ideeën nauw aansluiten bij onze strategie en
kunnen worden vertaald naar zowel groei als betere resultaten
voor onze klanten.

1. FUNNEL ENTRY GATE

Baanbrekende innovatie
die zich onderscheidt,
op businessunit-niveau

IDEATION

Baanbrekend idee niet
gerelateerd aan een
businessunit

3. PROOF OF CONCEPT
Geïntegreerd jaarverslag 2021

Idee is haalbaar, met een
beloftevolle businesscase

INCUBATOR

4. BREAK-EVEN GATE
Proof of concept wordt
een rendabel product/oplossing

48

SCALE UP

Business unit

Barco

SEED

Centrale organisatie / BarcoLabs

2. SEED FUNDING GATE
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Onze start-up aanpak
versnellen

De nieuwe, meer gestructureerde aanpak van
innovatie waarvoor Barco in 2020 het startschot gaf,
KERN Rapport

kreeg in 2021 de volledige steun van onze Raad van
Bestuur. Bovendien beslisten onze nieuwe ceo’s om
de R&D-investeringsportefeuille te herbekijken, om
meer ruimte te maken voor groei-initiatieven. Ze

Ons patentbeheer versterken

benadrukten ook hoe belangrijk het is om meer te
focussen op nieuwe groei-innovatie. CTO Gerwin

Barco
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Intellectueel eigendom (IP) is een competitief voordeel voor een technologiebedrijf
zoals Barco. Ondernemingen met een
mooie patentportfolio trekken meer klanten,
investeerders en ook medewerkers aan.
Innovatie zit in het levensbloed van Barco
maar IP en patenten werden toch altijd beschouwd als ‘iets technisch’ eerder dan een
strategisch voordeel. De voorbije twee jaar
hebben we het beheer van onze intellectuele
eigendomsrechten versterkt. Er werd een verantwoordelijke aangesteld voor patentbeheer
en in 2021 verwelkomden we een nieuwe collega met veel expertise op dat vlak.

Alle medewerkers kregen opleidingen over
het belang van patenten en het beheer van
intellectuele eigendom werd volledig geïntegreerd in ons innovatieproces. Vroeg in het
ontwikkelingsproces van nieuwe producten
controleren we nu al of we de oplossing
gepatenteerd kan worden, we vragen meer
patenten aan en we voeren professionele controles uit op inbreuken op ons intellectueel
eigendomsrecht. Dankzij die initiatieven wint
onze patentportfolio aan kwaliteit.

We hebben nu de juiste
ingesteldheid, een toegewijd
team en we investeren tijd
en geld in het beheer van
ons intellectuele eigendom.
Helemaal zoals het hoort in
een technologiebedrijf.
Gerwin Damberg
Barco CTO

Damberg grijpt die uitdaging met beide handen aan.

Vorig jaar vertelde u over de start-up aanpak die u wou
invoeren. Kan u dat nog even kort toelichten?
Start-ups hanteren een gedurfde en holistische benadering
van innovatie om te overleven. Alles begint bij een grensverleggend idee dat een echt pijnpunt van een klant aanpakt. Dat
idee wordt grondig onder de loep genomen: is het schaalbaar
en kan het tot exponentiële groei leiden. Kan het alle vakjes
aanvinken, dan valt de technologische oplossing vaak op zijn
plaats.
In 2020 rolden we bij Barco een innovatie-aanpak uit die deze
stappen integreert. Een keer per kwartaal pitchen innovatoren
hun ideeën in een venture capital-achtige setting. Enkel als
een idee aan alle criteria voldoet, komen er middelen (mensen
en geld) vrij om aan een proof of concept te werken die kan
worden getest bij goede klanten. Trouwens, ook duurzaamheid is ondertussen een van die criteria. Productontwikkelaars
houden rekening met duurzaamheid van bij het prille begin
van elk project.
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De nieuwe co-ceo’s
Vereist deze nieuwe
bestuderen, de pareltjes vinden en
gaven nu expliciet aan
benadering van innovatie
ze snel tot volwassenheid brengen.
dat ze sneller meer
ook nieuwe vaardigheden
Traagheid is de grootste vijand van
grensverleggende
of zelfs een andere
oplossingen met
bedrijfscultuur?
innovatie. Als je niet snel met een
toegevoegde waarde
Barco beschikt over vertopidee aan de slag gaat, verlies je je
willen. Is dat voor u
bluffend veel technologische
momentum.
een bevestiging van die
expertise, intelligentie en
nieuwe aanpak?
creativiteit. Het is echt fanIk schaar me graag achter
tastisch om in zo’n omgeving
dat engagement. Barco
te werken. Maar om echt
heeft een stevige positie
zo revolutionair te verin zijn kernmarkten, en we
nieuwen zullen we ons
moeten echt durven vernieuwen in onze bestaande of zelfs
team inderdaad moeten versterken met nieuwe collega’s die
in nieuwe markten. Het team dat Barco nu leidt, beschikt over
knowhow hebben in andere technologieën, zoals gaming of
meer technische expertise en marktinzicht dan een paar jaar
computer graphics. Nieuwe collega’s met een flinke portie
geleden. Zij zetten disruptie hoog op de agenda. We moedigen
ondernemingszin kunnen voor vuurwerk zorgen in onze engiop alle niveaus een innovatiecultuur aan. Natuurlijk weten we
neering- en productmanagementteams.
dat dat gepaard gaat met risico’s, maar het is inherent verbonden aan onze strategie. We pikken het verhaal dat we vorig jaar
Spannend maar ook best riskant. Hoe zorgt u ervoor dat
begonnen te schrijven dus op en steken nog een tandje bij. De
de investeringen in innovatie goed worden besteed?
voorbije jaren investeerde Barco hoofdzakelijk in incrementele
Risico is inherent aan innovatie. Maar sowieso is er natuurlijk
innovatie, waarbij we bestaande producten naar een hoger
een goed governanceproces nodig. We moeten voorzichtig
niveau tilden. Dat was uiteraard belangrijk maar nu willen we
zijn met de beslissingen die we nemen, het proces lean
onszelf bewust opnieuw uitvinden, boeiende nieuwe oplossinhouden en altijd eerlijk blijven tegenover onszelf: als een idee
gen ontwikkelen en deze ook in andere markten introduceren.
niet werkt, moeten we de stop eruit durven trekken. Stoppen is
De reorganisatie die An en Charles in oktober doorvoerden
geen schande of mislukking maar gewoon een goede les. Ook
zal helpen om die ondernemersgeest een boost te geven. We
belangrijk: als we vroeg veel potentieel zien in een bepaald
kunnen nu volop focussen op elke markt, met, mag ik hopen,
idee dan moeten we daar snel verder aan bouwen. Traagheid
de dynamiek van een startup.
is een van de grootste risico’s in bedrijfsinnovatie. We moeten
echt het startup-tempo en de startup-mentaliteit aanhouden
tijdens de hele groeifase. Als we te traag zijn, steken onze
concurrenten ons voorbij.
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Productkwaliteit, -veiligheid,
-bescherming en -beheer zijn
hoogmateriële onderwerpen

Ruwe ideeën aftoetsen aan de
noden van de klant

Guy Van Wijmeersch, Director Innovation & Design
Thinking, staat mee aan de wieg van innovatie bij
Barco. Zijn rol: vroege innovatie faciliteren en Barco
helpen om briljante nieuwe ideeën te vertalen naar
KERN Rapport

waardevolle ontwerpen die echte klantennoden
inlossen.

Barco

Onderzoeks- of ideation challenges samen met toonaangevende universiteiten, discussies met startups, workshops
met grote klanten, interne innovatie-uitdagingen in hackathons
of challenges voor onze emerging leaders: het zijn maar een
paar voorbeelden van initiatieven die Guy al nam om nieuwe
ideeën te genereren en die te verkennen.

Geïntegreerd jaarverslag 2021

“Door samen te werken met een heel ecosysteem van klanten,
experts en medewerkers, willen we de markt volledig begrijpen. Het heeft immers geen zin om te innoveren als niemand
de nieuwe oplossingen nodig heeft. Door marktinzichten te
combineren met spannende nieuwe ideeën die gebaseerd
zijn op de technologieën die Barco beheerst, kunnen we tot
echte innovatie komen”, legt Guy uit.
“De startup-like aanpak van innovatie die we vorig jaar lanceerden, werkt goed. Door elk idee door verschillende lenzen
te bekijken en het geleidelijk verder te ontwikkelen, evolueert
het naar een commerciële realiteit. Net als Gerwin ben ik blij
met de drive voor technologie die vandaag in ons management aanwezig is en met de recente reorganisatie. Ik hoop
dat ze tot meer disruptieve, nieuwe ideeën zullen leiden die
onze business op de langere termijn een boost zullen geven.”

51
» Lees hoe we bouwen aan het Barco-ecosysteem

Productkwaliteit en -beheer:
met stip op één
Als hoogtechnologisch bedrijf moeten wij
ervoor zorgen dat elk product dat wij ontwikkelen en lanceren kwalitatief, veilig en beveiligd
is. En dat gaat verder dan de wetten en normen
respecteren. We leggen de lat steeds hoger en
zorgen ervoor dat we de kwaliteitsnoden van
onze klanten inlossen en zelfs overtreffen. Dat
wordt verwacht van een merk van wereldklasse
zoals Barco.
Barco-producten zijn al altijd synoniem van topprestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Onze oplossingen staan ook bekend voor hun
gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid en lange
levensduur en onze diensten worden als uitstekend ervaren. Met elk van deze criteria houden we
rekening in de vroegste fasen van onze innovatie- en ontwerpprocessen.

Het Eurovisiesongfestival is
een megaproductie waar
wereldwijd maar weinig andere
producties kunnen aan tippen.
Logisch dat voor ons de
allerhoogste kwaliteitsnormen
gelden. Voor Eurovisie is alleen
kwaliteitstechnologie goed
genoeg. Die vonden we bij
Barco.
Ben Augenbrou
projectmanager voor Eurovisie 2021
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Technologie: domeinen

Beeldverwerking is en blijft de hoeksteen van
Barco’s technologiemap. Op basis van dat
technologiedomein hebben we nog drie domeinen
gedefinieerd. Zij zijn de fundamenten van de
KERN Rapport
Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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‘innovatie voor impact’ die Barco nu en in de
toekomst wil neerzetten.

Image processing
Professionele visualisatie vereist een combinatie van klassieke beeldverwerkingsalgoritmes en een datagedreven
aanpak. De ‘image processing’-technologie van Barco omvat
technologie voor het opnemen, verbeteren, verwerken,
begrijpen en weergeven van beelden en video maar ook
technieken om de interactie tussen mens en machine te
verbeteren. De implementatie van hoogperformante softwareoplossingen en moderne hardware, zoals grafische
verwerkingseenheden, wordt hierbij steeds belangrijker.

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

Computational optics
Computational optical technology gebruikt de eigenschappen
van licht om visuele ervaringen mogelijk te maken waar traditionele optische systemen alleen niet sterk genoeg voor zijn.
Deze technologie opent de deur naar nieuwe oplossingen
met functionaliteiten of waarde die andere visualisatie- of
beeldvormingstechnieken niet kunnen leveren. Voorbeelden
hiervan zijn Demetra, Barco’s multispectrale platform voor
dermatologen en de high dynamic range (HDR) light steering-technologie. Die laatste maakt gebruik van real-time
programmeerbare lasers en lenzen om licht om te vormen
tot glasheldere beelden met scherp contrast.

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

Barco is actief in drie gezonde markten: Entertainment,
Enterprise, en Healthcare. Onze beeldvormingsoplossingen
helpen klanten in elk van die markten om een zichtbare impact
te maken: ervaringen creëren, inzichten genereren en verbondenheid verzekeren.
KERN Rapport
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Onze aanwezigheid in deze drie markten gaat vele jaren terug
en is vooral gebaseerd op het potentieel van onze technologie: de entertainment-, enterprise- en healthcare-markten
hebben allemaal een reële behoefte aan de best mogelijke
beelvormingscapaciteit. Dankzij onze diepgewortelde expertise en ervaring kunnen we de toon zetten in elk van deze
markten. We werken hard om onze leiderspositie te blijven
handhaven en te versterken, door innovatieve, hoogkwalitatieve en meer en meer ook echt duurzame oplossingen aan te
bieden die waarde creëren en voldoen aan de verwachtingen
van onze klanten en eindgebruikers – of, beter nog: die hun
verwachtingen overtreffen.
Geografisch gezien zijn wij wereldwijd actief: van Europa, het
Midden-Oosten en de VS tot Azië (met een groeiende focus
op China).
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Klantbetrokkenheid is een
hoogmaterieel onderwerp

Klantbetrokkenheid
Connecteren met klanten en hun ecosystemen

In elke markt, elke divisie, elke businessunit en elk
land (van België en de VS tot China) gaat Barco altijd
KERN Rapport

tot het uiterste om de noden van zijn klanten in te
lossen. En toch beseffen we dat de eisen van onze
klant veranderen. Het is daarom belangrijker dan ooit
om met onze klanten in gesprek te gaan, ideeën met
hen uit te wisselen en hen centraal te stellen in alles
wat we doen.

Inzichten delen en trends bespreken

Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Om een uitstekende klantervaring te leveren,
moet je je klant perfect begrijpen. Hoe meer we
‘verbonden’ zijn met het leven en de ecosystemen van onze klanten, hoe beter we weten wat
ze willen en nodig hebben. Daarom grijpen we
elke kans om de band met onze klanten aan
te halen, inzichten te delen, trends te bespreken, samen te werken en zelfs oplossingen te
co-creëren.

Barco gelooft niet in technologie
omwille van de technologie.
Mensen komen altijd op de eerste
plaats. Daarom staat het team dat
Barco-producten ontwikkelt in
nauw contact met de toekomstige
gebruikers van die producten.
Olivier Vanovermeire
Chief Medical Officer bij Barco &
voormalig hoofd van de afdeling medische beeldvorming
bij AZ Groeninge (Kortrijk)

Een paar voorbeelden? In de EMEA-regio komen
40 van onze belangrijkste eindklanten regelmatig
samen in het ‘inner circle forum’ om trends en
roadmaps te bespreken. In de VS helpen rondetafelgesprekken met consultants ons om inzicht
te krijgen in de behoeften van onze markten.
Onze ‘imaging processing’-divisie heeft een
eigen Facebook-community, waar externe
professionals en Barco-experts ervaringen
uitwisselen en vragen stellen. En de healthcare- en cinema-teams brengen regelmatig
toonaangevende klanten en experts samen om
marktontwikkelingen en -noden te bespreken.

Op onze website en via vakpublicaties delen we
ook actief de resultaten van bepaalde studies
met de buitenwereld. Zo blijven onze klanten
en prospects betrokken bij wat er reilt en zeilt
in onze markten en kunnen ze een voorsprong
nemen in hun business.

Samenwerking en co-creatie
Barco werkt bovendien actief samen met
experts, klanten en prospects om onze oplossingen en diensten te bespreken, te testen en zelfs
te co-creëren. De Demetra-huidscanner, bijvoorbeeld, werd ontwikkeld in nauwe samenwerking
met dermatologen. Door de krachten te bundelen met mensen die de toestellen dag in dag uit
gebruiken, zien onze ingenieurs de wereld door
hun ogen. En dat doen we voor meer en meer
R&D-projecten. En ook ons marketing- en communicatieteam brengt tijd door met klanten om
hun noden echt te begrijpen en deze te vertalen
naar duidelijke inhoud.
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Uitzonderlijke klantervaringen
bieden in elke stap van het
aankooptraject

KERN Rapport
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De nieuwe displays hebben
onze “reading”-ervaring
gevoelig verbeterd. Zowel
ikzelf als mijn collega’s van de
dienst radiologie zijn uitermate
dankbaar voor de support van
het Barco-team. Het niveau
van dienstverlening was
buitengewoon.

Om wereldwijd uitstekend te scoren bij
onze klanten moeten we onze groei
versnellen. Dat kan door een reeks
front-office functies samen te brengen
die de businessunits en de rest van
Barco echt helpen om onze visie, missie
en doelstellingen te realiseren.

Tom Leyland
WWL NHS Foundation
and Teaching Hospital (VK)

Om vanuit het perspectief van onze klanten te kunnen denken
en goed te begrijpen hoe zij denken over – en wat ze verwachten van – onze aanpak en ons aanbod in elke stap van
de customer journey, lanceerden we in 2018 de ‘customer
experience roadmap’.
Ondertussen hebben we KPI’s geïdentificeerd, doelstellingen
vastgelegd en sturen we om de drie maanden een NPS (net
promoter score)-survey uit, die we continue monitoren. Op
basis van de feedback die we via de enquêtes verzamelen,
verbeteren we voortdurend ons aanbod, onze diensten en
onze vaardigheden.
Daarnaast digitaliseren we het end-to-end klantbetrokkenheidsproces om tegemoet te komen aan de groeiende vraag
naar snellere, buitengewone dienstverlening. Een speciale
customer journey management-organisatie ondersteunt de
transformatie en helpt om in het hele bedrijf de ‘always-customer-first’-mentaliteit in te voeren.

Hoe onze reorganisatie de intimiteit met de klant bevordert
Ook de reorganisatie die we in oktober 2021 doorvoerden, zal ons helpen om de klantervaring te
verbeteren. Door sales te centraliseren bij de managers van de businessunits, krijgen we een kortere lijn
met onze klanten. Zo kunnen we sneller reageren op
vragen en noden. Om de customer success journey

verder te verbeteren, brengen we vier globale functies
samen: commercial operations, service, marketing en
partners en channel management.
» Lees meer over onze initiatieven rond klantbetrokkenheid
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Drie divisies
Entertainment

KERN Rapport

Hoewel elke Barco-divisie zijn eigen doelstellingen, targets
en focusgebieden heeft, bieden ze allemaal innovatieve,
hoogkwalitatieve en in toenemende mate ook echt duurzame
visualisatieoplossingen die waarde creëren en de verwachtingen van Barco-klanten en eindgebruikers inlossen – of, beter
gezegd, overtreffen.
Toen we in oktober 2021 beslisten om onze organisatiestructuur te herbekijken, werd elke divisie opgesplitst in twee
businessunits. Elke businessunit heeft de autoriteit en verantwoordelijkheid om zelf zijn strategische prioriteiten uit te
voeren.

Enterprise
Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021

Healthcare
39%*

29%

33%

Entertainment

Enterprise

Healthcare

* Opsplitsing gebaseerd op omzet 2021
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Entertainment
Creating moments,
enriching lives

KERN Rapport

Of het nu in een bioscoopzaal, een sportarena, een concertgebouw, een museum of een attractiepark is, op een
bedrijfsevent of op een muziekfestival: onze end-to-end
entertainmentoplossingen zorgen overal voor onvergetelijke momenten. Je vindt ons trouwens ook in simulatie- of
trainingsomgevingen waar we piloten, Formule 1-rijders of
schippers helpen opleiden, en in virtuele 3D-omgevingen.
Door de meest geavanceerde en betrouwbare oplossingen te
combineren met uitgebreide dienstverlening helpen we onze
klanten aan de allerbeste resultaten.

Image
processing

Barco

De Entertainment-divisie omvat twee businessunits: Cinema
en Immersive Experience.
Advanced
projection

39%
Geïntegreerd jaarverslag 2021

Entertainment

50%
Cinema

50%
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Image
processing

Immersive Experience

Advanced
projection

Advanced
display

CINEMA

IMMERSIVE EXPERIENCE

Cinema biedt het meest complete gamma
slimme laserprojectoren en mediaservers in
de sector. Onze cinema-oplossingen worden
verkocht en ondersteund door CFG-BARCO
(voor China) en Cinionic (voor de rest van de
wereld).

Onze businessunit Immersive Experience
levert oplossingen die de specifieke behoeften inlossen van grote zalen, live-evenementen, projectiemapping, thematisch
entertainment (zoals musea en themaparken)
en simulatietoepassingen projectie, beeldverwerking en een modulaire support- en
serviceoplossing.
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Hoe Barco Entertainment
waarde creëert

Oplossingen en diensten waarop
professionals uit de entertainmentsector
kunnen vertrouwen
KERN Rapport

Barco onderscheidt zich van zijn concurrenten door zijn brede
portfolio van visualisatieoplossingen – grafische en mediaverwerking, projectoren, displays, enz. – die zijn ontworpen met
een niet-aflatende toewijding voor productperformantie en
uitzonderlijke dienstverlening.

Barco

Het merk Barco is synoniem voor technologische innovatie in
de entertainment- en simulatiemarkt. Ons volledige portfolio
maakt gebruik van intelligente platformen voor interoperabiliteit en gebruiksgemak. Elk product zet de standaard: de
beste beeldkwaliteit, de laagste TCO, de krachtigste software
en perfect geconnecteerde systemen. Om deze standaard te
handhaven en verder te verhogen, investeren we in productinnovatie, voortdurende verbetering, end-to-end diensten
en nieuwe businessmodellen die de noden van onze klanten
inlossen.

Geïntegreerd jaarverslag 2021

Ik werk nu al meer dan 25 jaar in de
sector en ben heel vertrouwd met Barcoprojectietechnologie. Als ik voor Barco kies,
weet ik dat we voor vele jaren goed zitten,
zonder dat er 24/7 een supportteam ter
plaatse moet zijn.
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Tor Ditlevsen
Lichtdesigner bij Superlys, die de installatie opzetten
in het Artic University Museum in Tromsø
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Een vertrouwd merk dat de klant centraal zet
Een nauwe relatie met de klant is cruciaal in de entertainmentmarkt. Dat bewijst bijvoorbeeld het succes van Cinionic. Door
naar de bioscoopuitbaters te luisteren en trends en noden te
bespreken met de bioscoopwereld slaagt Cinionic erin het
vertrouwen van de markt te winnen. Zo worden de grootste
bioscoopketens ter wereld klant van Cinionic.

KERN Rapport

Wat wil onze klant echt en hoe kunnen
wij het verschil maken, niet enkel op
het vlak van hard- en software maar
ook van diensten: dat is de eerste vraag

Een divisie met een doel:
kiezen voor duurzame impact

die we ons stellen in onze businessunit.
Daarom hechten wij groot belang aan
een nauwe samenwerking tussen onze
productmanagers, R&D-teams en de
Barco

salesmensen en staan we erop om
regelmatig met klanten samen te zitten.
Stijn Henderickx
EVP Immersive Experience

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Beide businessunits – Cinema en Immersive Experience –
zetten de klant voorop bij productontwikkeling. Van speciale
Facebook-groepen en adviesraden voor klanten tot uitgebreide testprojecten: allemaal helpen ze ons om de inzichten
en ideeën van onze klanten te delen met onze team, zodat
we onze belofte kunnen nakomen: uitzonderlijke ervaringen
leveren.

Barco is de grootste projectorfabrikant ter
wereld. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: duurzaamheid moet diep
verankerd zitten in onze ontwerpcultuur. Van het
eerste concept tot onze producten end-of-life
zijn: in elke stap moeten we rekening houden
met duurzaamheid. Door over te schakelen
naar een laserportfolio hebben we de totale
CO2-voetafdruk van onze producten aanzienlijk
verkleind. Laser verbruikt immers veel minder
energie dan traditionele lampen (-50%). Terwijl
het minder bedrijfs- en kapitaalkosten meebrengt
voor onze klanten.
We hebben onze projectoren ook lichter gemaakt
en beperken de verpakking tot een minimum.
Dat resulteert in minder kosten en een lagere
voetafdruk. En door onze projectoren en mediaservers steeds modulairder te maken, hebben
ze minder onderhoud nodig en kunnen ze
ook op afstand geüpgraded worden, wat de
nuttige levensduur verlengt. Ook het gebruik

van milieuvriendelijke materialen, zoals de
gerecycleerde kunststoffen voor onze SP2Klaserprojector , helpen de druk op onze planeet
te verminderen. Kortom: we doen er alles aan
om te verzekeren dat onze oplossingen aan de
strengste milieucriteria beantwoorden.

Duurzaamheid is geen bijzaak,
maar een integraal onderdeel van
ons innovatieproces. Daarnaast
zijn we voortdurend op zoek naar
manieren om onze eigen activiteiten
en logistiek duurzamer te maken.
Projectormotoren voor Amerikaanse
klanten worden nu bijvoorbeeld
ter plaatse in Atlanta gerepareerd,
in plaats van in België. Wij streven
ernaar om steeds minder sporen na
te laten op onze planeet. Duurzaam
ondernemen is gewoon beter
ondernemen. Da’s het verstandigste
dat we kunnen doen.
Gerwin Damberg
EVP Cinema
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The Cinionic experience
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De cinemamarkt is de voorbije jaren sterk en snel veranderd.
Analoge film is ondertussen bijna volledig vervangen door
digitaal. Barco heeft deze evolutie omarmd en aangemoedigd.
We waren bij de eersten die digitale projectoren lanceerden
en bleven innoveren. Onze cinematechnologie die nu op de
markt is, zorgt voor een echt wow-ervaring, terwijl de total
cost of ownership voor de bioscoopuitbater laag is. Dat laatste
is essentieel in de huidige, post-VPF (virtual print fee)-wereld,
waar de kosten voor bioscoopinfrastructuur gedeeld worden
over het ecosysteem.
Barco levert al meer dan een decennium de allerbeste digitale cinemaprojectoren en we investeren voortdurend in de
uitbreiding van ons productaanbod. Toch volstond dat niet
langer. We wisten dat we onze producten moesten aanvullen
met totaaloplossingen en diensten. Daarom riepen we Cinionic
in het leven: een full-servicekanaal voor de cinemamarkt.
» Lees meer op cinionic.com

Geïntegreerd jaarverslag 2021

Ons team is 100% toegewijd aan cinema. Net
als onze klanten zijn wij gepassioneerd door
de film, die voor een unieke beleving zorgt.
Dankzij zijn sociale karakter zal cinema blijven
bestaan: mensen willen uitgaan en plezier
hebben. Wij bieden bioscoopuitbaters de
technologie en content die ze nodig hebben
om die unieke ervaring te creëren.
Wim Buyens
CEO Cinionic
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Enterprise
Engaging you to unleash the
power of shared knowledge

KERN Rapport

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

Image
processing

De divisie Enterprise bestaat uit twee businessunits: Meeting
Experience en Large Video Walls.
Barco
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62

Large Video Walls
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MEETING EXPERIENCE

LARGE VIDEO WALLS

De Meeting Experience (MX)-businessunit
is een van de zeldzame spelers die een
totaalpakket aan samenwerkings- en visualisatietechnologieën aanbiedt voor de
slimme werkplek of leeromgeving: de
ClickShare-draadloze conferentie- en presentatiesystemen, installatieprojectoren,
videowalls, weConnect Virtual Classroom,
beeldprocessoren en bijhorende diensten.

De Large Video Walls-businessunit levert
oplossingen die operatoren in controlekamers
helpen om goed geïnformeerde beslissingen
te nemen: videowalls, videowallcontrollers,
controlekamersoftware en een volledig pakket ondersteunende diensten.
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Hoe Barco Enterprise
waarde creëert

Oplossingen en diensten waarop
organisaties op kunnen vertrouwen

KERN Rapport

Barco bouwt al sinds 1994 oplossingen voor visualisatie en
samenwerking in controlekamers. Dankzij de uitzonderlijke kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze
oplossingen en ons end-to-end aanbod bleven we de nummer één doorheen de jaren voor controlekamerprofessionals
die een helder zicht willen op het terrein dat ze monitoren.

Barco

Ook als het gaat om technologie voor meeting rooms en
leeromgevingen zijn we geobsedeerd door kwaliteit. Door
nauw samen te werken met klanten en eindgebruikers,
feedback te vragen en voortdurend gebruiksgegevens te analyseren, begrijpen we de hardware- en softwarebehoeften
van onze markt. Op basis van die inzichten passen we bestaande oplossingen aan en ontwerpen we nieuwe producten.
Bovendien onderhouden we ook nauwe banden met resellers
en andere partners. Dankzij ons advies, onze training en support kunnen ook zij de kwaliteitsvolle klantenervaring leveren
die past bij het merk Barco.

Geïntegreerd jaarverslag 2021

Organisaties die een grote controlekamerinstallatie
nodig hebben, gaan liefst in zee met één
leverancier. Wij bieden een echte end-to-end
oplossing. We leveren alle types videowalls
en bundelen die met mediabeheer, workflow
support, analytics en ondersteunende diensten.
Die aanpak, gecombineerd met onze solide
kwaliteitsreputatie, maakt van Barco het nummer
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1 merk in de controlekamermarkt.
Chris Sluys
EVP Large Video Walls
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Een vertrouwd merk dat de klant centraal zet
Barco streeft er al sinds zijn beginjaren naar om uitzonderlijke
klantervaringen te leveren. In 2018 besloot de Enterprise-divisie
echter om nog een stapje verder te gaan en klantbetrokkenheid
naar een hoger niveau te tillen. We brachten de “customer
journey” in kaart en lanceerden initiatieven om de band met
de klant te versterken. Ondertussen werd dat initiatief uitgerold
naar de hele organisatie.

KERN Rapport

De laatste jaren heeft de Enterprise-divisie de samenwerking
met partners, klanten en eindgebruikers versterkt om inzicht
te krijgen in de pijnpunten van klanten, nieuwe oplossingen
te testen en adoptie en tevredenheid te stimuleren. Op onze
beurt delen we expertise en ervaring met onze resellers en
consultants. Zo kunnen ook zij hun marktpositie te versterken
.
» Lees meer: Hoe consultants Barco helpen het grotere plaatje
te zien in controlekamerprojecten

Barco

Onze klant is onze ultieme verkoper.
Daarom moeten we er alles aan doen om te
verzekeren dat onze klanten en eindgebruikers
Geïntegreerd jaarverslag 2021

met plezier met onze ClickShare- en
weConnect-oplossingen werken en echte
fans zijn. Initiatieven zoals de ClickShare Beta
Testing Community en klantenadviesraden
helpen ons om de pijnpunten van onze
eindgebruikers te begrijpen, zodat we ons
aanbod voortdurend kunnen verfijnen.
Olivier Croly
EVP Meeting Room Experience
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Een divisie met een doel:
kiezen voor duurzame impact
Door gebruik van duurzame componenten
en grondig geteste materialen, gaan de
Enterprise-oplossingen van Barco lang
mee wat hun duurzaamheid in de hand
werkt. Ook ‘eenvoudige upgradebaarheid’
wordt meer en meer een criterium bij het
ontwikkelen van hardware- en softwareoplossingen. Klanten die bijvoorbeeld een
lampgebaseerde rear-projection-videowall
van ons in huis hebben, kunnen nu quasi
moeiteloos een RGB-laserprojectiemodule
integreren in de bestaande mechanische
structuur. Zo verlengen ze de levensduur van de wall aanzienlijk, terwijl ze ook het energieverbruik verminderen.
In onze UniSee lcd-videowalls zijn de inputmodules,
de voeding en de lcd-schermen fysiek van elkaar
gescheiden. Als er dus een nieuwe technologie voor
inputconnectiviteit beschikbaar is, kunnen de inputborden gewoon in het veld worden vervangen.

We waren onder de indruk
van de kleuruniformiteit
van de Barco videowall
en waarderen de
energie-efficiëntie van de
oplossing.
Fernando Almeida Teles
hoofd van het Service Operation Center
bij Altice Portugal
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Healthcare
Enabling better healthcare
outcomes for more people

KERN Rapport

Barco verbindt gezondheidswerkers bijna overal waar ze
met patiënten in contact komen: op de dienst beeldvorming
en radiologie, tijdens consultaties bij specialisten en in het
operatiekwartier. Door ervoor te zorgen dat medische dienstverleners volledige en buitengewoon accurate beelden zien,
maken we beter gefundeerde beslissingen mogelijk en helpen
we hen om efficiënter te werken in een steeds complexere
healthcare-omgeving.

Image
processing

Image
processing

De divisie Healthcare bestaat uit twee businessunits: Diagnostic
Imaging en Surgical and Modality.
Barco
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33%
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Healthcare

50%
Diagnostic Imaging

50%
65

Surgical & Modality

Advanced
display

DIAGNOSTIC IMAGING

SURGICAL & MODALITY

De businessunit Diagnostic Imaging biedt
een uitgebreid assortiment uiterst nauwkeurige medische displaysystemen voor
disciplines als radiologie, mammografie,
tandheelkunde, pathologie en clinical review
imaging, plus een volledig pakket ondersteunende diensten.

Surgical and Modality bundelt twee activiteiten met veel synergiemogelijkheden,
aangezien ze dezelfde eindklanten hebben (vaak operatiekamers) en ook dezelfde
go-to-market strategie vereisen. Het aanbod van deze businessunit omvat niet
a lle e n chirurgische b e e ldsche rm e n,
maar ook ons portfolio voor het digitale
operatiekwartier (OK) (gebaseerd op video-over-IP-technologie) en displays op maat
voor modaliteitsbeeldvorming. Ook hier bieden we een volledig pakket ondersteunende
diensten.
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Hoe Barco Healthcare
waarde creëert

Oplossingen en diensten waarop de
medisch wereld kan vertrouwen
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Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021

66

Bij de ontwikkeling van onze medische displays is er
niet de minste ruimte voor compromissen. We overtreffen systematisch alle richtlijnen voor productkwaliteit.
In een ziekenhuisomgeving kan een zorgoplossing
immers het verschil maken tussen leven of dood. Daarom
bieden we radiologen, chirurgen en andere artsen medical-grade displayoplossingen die altijd en overal een
heldere en consistente beeldkwaliteit (helderheid en
contrast) garanderen. Op die manier helpen we hen om
nauwkeurige diagnoses te stellen, de beste behandelingsopties te kiezen en elke chirurgische ingreep met perfectie
uit te voeren. Bovendien zijn onze oplossingen en diensten
voor de gezondheidszorg betrouwbaar en ondersteunen ze
gezondheidswerkers ononderbroken, elke minuut dat ze in
hun radiologiekamer of het operatiekwartier aan het werk zijn.

De healthcare-oplossingen van
Barco worden al tientallen jaren
beschouwd als de beste op de markt.
Ondertussen blijven we compliance
verder automatiseren, maintenance
en incidenten beter beheren en ons
dienstenaanbod verder uitbreiden.
Zo wordt ons aanbod alsmaar
kwalitatiever en betrouwbaarder.
Geert Carrein
EVP Diagnostic Imaging
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Een vertrouwd merk dat de klant centraal zet
Barco wil er zeker van zijn dat zijn healthcare-oplossingen
echt helpen om betere resultaten te leveren voor de patiënt.
Daarom betrekken we de gebruikers van onze oplossingen
steeds vaker bij de ontwerp-, concept- en validatiefasen.

KERN Rapport
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Zo werken we al jaren samen met een Radiology Advisory
Board die bestaat uit zowel klanten als belangrijke opinieleiders. De raad helpt ons diagnostics-team om hun noden
te begrijpen, trends te spotten en ideeën, stappenplannen en
oplossingen te bespreken. In 2021 richtten we ook een Surgical
Advisory Board op, met exact hetzelfde doel. Daarnaast
worden nieuwe oplossingen zoals de Demetra-huidscanner
ontwikkeld in nauwe samenwerking met de toekomstige
gebruikers.

In onze modality business
ontwerpen we oplossingen op
maat. We starten echt van nul,
zodat we exact die prestaties en
features kunnen leveren die onze
klanten nodig hebben. Geen enkele
business die beter illustreert hoe
Barco denkt met de klant.
Johan Fornier
EVP Chirurgie en Modaliteit

Een divisie met een doel:
kiezen voor duurzame impact
Duurzaamheid is diep verankerd in onze
healthcare-divisie. Al in 2005 begon het team
rekening te houden met de CO2-voetafdruk en
recycleerbaarheid van nieuwe producten. De
Coronis Fusion 4MP en 6MP diagnostische displays waren de eerste Barco-producten met
ecoscore A. Stap voor stap krijgen steeds meer
producten een A-score.

Om de steeds strengere normen rond energie-efficiëntie, materiaalkeuze, verpakking en
logistiek en einde-levensduur in te lossen,
moeten we soms fundamentele keuzes maken.
Daarom is er voortdurende afstemming en
overleg nodig tussen het R&D-team en het
ecoscoringteam. Die aanpak werkt uitstekend
en leidt tot echt duurzame resultaten.
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Focus op China

China speelt een hoofdrol in de toekomst van Barco.
Vandaag hebben we er al een marktaandeel van
meer dan 50% in cinema, de interesse in andere
Barco-entertainmentoplossingen groeit snel en het
KERN Rapport

potentieel voor onze healthcare-business is enorm.
Om onze positie in de dynamische Chinese markt te
verstevigen, moeten we in 2022 en de jaren daarna
onze lokale productiecapaciteiten versterken, onze
innovatie-, R&D- en verkoopteams uitbreiden en
nauwer samenwerken met lokale leveranciers.

Barco

De China-strategie van Barco in
3 vragen en antwoorden
Kenneth Wang, MD van Barco China sinds maart 2021, legt uit
hoe Barco alle kansen in groeimarkt China wil grijpen.

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Waarom is China zo’n belangrijke markt voor Barco?
China is vandaag een van de grootste economische leiders.
Niet alleen het BNP maar ook de consumptie stijgt razendsnel.
Onze cinemabusiness groeit er jaar-na-jaar en we zijn er nog
steeds marktleider. Maar er is ook veel interesse in andere
oplossingen zoals bijvoorbeeld projectiemapping. Daarnaast
heeft de Chinese overheid een groot actieprogramma opgezet
om tegen 2030 de gezondheid van de Chinese bevolking (1.4
miljard mensen!) te verbeteren. Dat zorgt voor massa’s investeringen in de gezondheidsinfrastructuur. Entertainment en
healthcare zijn twee van Barco’s grootste markten. Het potentieel voor onze organisatie is dus enorm.

Hoe wilt u die groeikansen grijpen?
Op dit moment bestaat ons team in China uit 350 mensen,
plus nog eens 130 in CFG-Barco, China Film Group, de
bioscoop-joint venture waarin we 49% van de aandelen hebben. Daarnaast is er een Barco-projectorfabriek in Peking en
sinds 2018 ook een healthcarehub in Suzhou. In december
2021 openden we in Suzhou een nieuwe fabriek om onze
productiecapaciteit voor medische displays te vergroten. In de
toekomst willen we nog meer vestigingen openen. Daarnaast
werken we ook aan een Barco China Labs-team dat innovatie tot leven zal brengen en willen we onze lokale R&D-,
productontwikkeling- en verkoopteams vergroten. We zullen
innovatie stimuleren op basis van de successen die we in het
verleden boekten. En we willen zoveel mogelijk samenwerken
met lokale partners.
Waarom is het zo belangrijk dat er een krachtige Barcoorganisatie komt in China?
Om succesvol te zijn in China moet je de klanten echt goed
begrijpen. De Chinese cultuur is heel anders dan die op vele
andere plaatsen in de wereld. Als we onze producten en strategie willen afstemmen op de Chinese markt, moeten we dat
dus doen vanuit China zelf. Bovendien werken lokale fabrieken
en lokale sourcing ook kostenefficiëntie in de hand en helpen
ze ons om sneller in te spelen op klantenvragen. Dat is een
must om de Chinese markt te veroveren.

“Om in China succesvol te zijn, moet
je de lokale klanten begrijpen. Dat is
niet makkelijk want ze hebben echt
wel andere voorkeuren en noden dan
Westerlingen. Als Barco zijn producten
en strategie wil afstemmen op de
Chinese markt, moeten we dat dus
doen vanuit China zelf.”
Kenneth Wang
MD van Barco China
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Groepresultaten
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* Opdeling gebaseerd op omzet 2021

130

54

Healthcare

450

288

Enterprise

900

284

Entertainment

500

150
140

429

33%

1,000

804

29%

550

770

39%*
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1,100

153

Omzet

EBITDA-marge
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Commentaren bij de groepsresultaten

Omzet boekjaar 2021 € 804 miljoen, EBITDA-marge 7,3%.

KERN Rapport

Vraag blijft sterk met orderboek 73% hoger dan eind 2020.

De bestellingen bedroegen 979 miljoen euro, een stijging met
31% in vergelijking met 2020, onder impuls van een stevig
economisch herstel in alle markten en regio’s.

Financiële hoogtepunten boekjaar 2021
en vierde kwartaal 2021(1)

De omzet over het jaar nam toe met 4% tot 804 miljoen euro,
en weerspiegelde toch nog de impact van de pandemie op de
bedrijfsactiviteiten en de componententekorten (de geschatte
impact in Q421 was ongeveer 15 miljoen euro).

• Bestellingen boekjaar 2021 979 miljoen euro, +31% ten opzichte van boekjaar 2020
• Omzet boekjaar 2021 804 miljoen euro, +4% t.o.v. boekjaar 2020
• Orderboek van 487 miljoen euro, 206 miljoen euro hoger t.o.v. boekjaar 2020

Barco

• EBITDA boekjaar 2021 58,5 miljoen euro of 7,3% van de omzet t.o.v. 53,6 miljoen
euro in 2020
• Adjusted EBIT boekjaar 2021 19,4 miljoen euro, t.o.v. 10,2 miljoen euro in 2020
• Vrije kasstroom voor boekjaar 2021 van 78 miljoen euro t.o.v. -36 miljoen euro
voor boekjaar 2020
• Bestellingen voor Q421 + 52% vs 4Q20 ; -2% vs 4Q19
• Omzet voor Q421 +29% vs 4Q20 ; -21% vs 4Q19

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Toplijn van de groep – stevige bestellingen
maar conversie naar omzet blijft steken

• Voorstel om het dividend te verhogen naar 0,4 euro per aandeel van 0,378 euro
vorig jaar.

(1) Alle definities voor alternatieve prestatiemaatstaven (APM’s) zijn beschikbaar in
de verklarende woordenlijst en op Barco’s investor portal.

De omzet van het vierde kwartaal groeide met 29% in vergelijking met Q420 dankzij groei in elke businessunit, maar bleef
wel nog 21% lager dan het vierde kwartaal van 2019, vóór de
pandemie.
Het orderboek bereikte op het einde van het jaar 2021 een
recordniveau van 487 miljoen euro.
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Vooruitzichten voor de eerste
helft van 2022

KERN Rapport

Omzetprestatie per divisie – bemoedigende
opleving in Entertainment en Enterprise

Winstgevendheid en vrije kasstroom

De Entertainment-divisie liet in 2021 een mooie groei optekenen in zowel bestellingen als omzet, na een matig 2020.
Beide businessunits droegen bij aan de groei op jaarbasis.
Cinema kende in alle regio’s een toename van de bestellingen
en noteerde een sequentiële stijging van de omzet. De
businessunit Immersive Experience veerde op, vooral in de
fixed-install-markt, als gevolg van een grotere vraag naar toepassingen voor musea, projectiemapping en themaparken.

De brutowinstmarge voor het jaar daalde in 2021 met 1,1
procentpunten tot 35,7%, als gevolg van hogere logistieke en
componentenkosten, vooral in het tweede halfjaar van 2021.
Met gelijkaardige operationele kosten als in 2020, bedroeg de
EBITDA voor 2021 58,5 miljoen euro, met een EBITDA-marge
van 7,3%, tegenover 53,6 miljoen euro en een EBITDA-marge
van 7% in 2020.

Barco

Enterprise zag vanaf het tweede kwartaal van 2021 elk kwartaal
een verdere toename van de bestellingen, in beide businessunits. De omzet herstelde tegen het einde van het jaar,
dankzij degelijke leveringen en implementaties voor zowel de
Meeting Experience- als het Large Videowall-segment.
De bestellingen voor Healthcare bereikten in 2021 een recordniveau onder impuls van de hervatting van investeringen in de
gezondheidszorg, zowel in de markten Diagnostic Imaging
als Surgical & Modality. De omzet bleef stabiel, maar was wel
geremd door een tekort aan componenten.

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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De vrije kasstroom voor 2021 bedroeg 78 miljoen euro,
tegenover een negatief cijfer van 36 miljoen euro het jaar
voordien, vooral als gevolg van een betere bruto operationele
kasstroom en een daling van het werkkapitaal.

Aanknopen met de financiële
langetermijndoelstellingen
2021 was een uitdagend jaar, maar er waren onmiskenbare
tekenen van herstel in de vraag naar Barco-oplossingen, in
alle businessunits en regio’s. Dit is een mooi bewijs van de
veerkracht in Barco’s eindmarkten en de sterkte van zijn marktposities. Het Barco-team vormde uitdagingen om tot kansen,
en heeft zich goed aangepast aan de impact van de pandemie op de bedrijfsactiviteiten. De nieuwe organisatiestructuur
leverde meteen na de implementatie al voordelen op het vlak
van klantresponsiviteit en teambetrokkenheid.
Hoewel de onderneming nog steeds te maken heeft met
onzekerheid over de vorm en het tempo van het marktherstel, begint Barco het jaar met een sterk orderboek, een solide
balans en een aangepaste kostenstructuur die de flexibiliteit
geeft om de toekomstige risico’s en kansen het hoofd te bieden. Bijgevolg blijft Barco goed gepositioneerd om terug aan
te knopen met zijn financiële langetermijndoelstellingen.

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen. De
werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.
Voor de eerste helft van 2022 – en in de veronderstelling dat
de problemen in de toeleveringsketen niet verslechteren –
verwacht het management een omzetstijging van ongeveer
20% ten opzichte van de eerste helft van 2021. We verwachten
een hogere EBITDA-marge dan die voor het volledige jaar
2021 als gevolg van een geleidelijke verbetering van de brutowinstmarge en een operationeel leverage- effect op een
hogere omzet.
Voor het volledige jaar 2022 geeft Barco geen vooruitzichten.
Barco’s visibiliteit voor het volledige jaar is momenteel immers
beperkt en de bedrijfsomstandigheden kunnen in de loop van
het jaar aanzienlijk veranderen.
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Dividend

Update voor het vierde kwartaal van 2021

De Raad van Bestuur van Barco zal aan de algemene vergadering een brutodividend voorstellen van 0,4 euro per aandeel,
een stijging van 5% in vergelijking met het dividend van 0,378
euro van vorig jaar.

De resultaten van het vierde kwartaal waren aanzienlijk beter dan vorig jaar en het derde kwartaal van 2021. Het orderboek steeg
verder tot een recordniveau van 487,0 miljoen euro, voornamelijk dankzij een aanhoudend sterk bestellingsniveau.

Bestellingen en omzet op kwartaalbasis 2019 – 2021

Orders

Sales

De aandeelhouders kunnen kiezen tussen betaling in cash of
in aandelen, om op die manier te herinvesteren in het bedrijf.
KERN Rapport

Ceo Charles Beauduin en Frank Donck, de voorzitter van
de Raad van Bestuur, bevestigen de intentie van respectievelijk Titan Baratto NV en 3D NV om te opteren voor het
keuzedividend.
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In een omgeving die werd gekenmerkt door een mix van
vraagherstel, periodieke lockdowns en verstoringen in de
toelevering, realiseerden Entertainment en Enterprise een
omzetgroei van ongeveer 40% in het vierde kwartaal, zowel
in vergelijking met het derde kwartaal als met het vierde kwartaal van 2020.
De Healthcare-divisie boekte een groei van 5% in vergelijking
met het vierde kwartaal van 2020 en van 10% in vergelijking
met het derde kwartaal van 2021.

4Q20

1Q21

2Q21

3Q21

4Q21

Hoewel de omzet op jaarbasis in alle divisies toenam, bleven
de componententekorten en logistieke disrupties voor vertragingen zorgen bij de conversie van bestellingen naar omzet
(geraamde impact van circa 15 miljoen euro in het vierde
kwartaal).
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Geconsolideerde resultaten voor boekjaar 2021
Bestellingen
De bestellingen bedroegen 978,8 miljoen euro, een stijging
van 31% ten opzichte van 746,0 miljoen euro een jaar geleden,
met toenames in alle divisies en regio’s.

Bestellingen
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Bestellingen

978,8

746,0

1.102,2

Bestellingen zonder wisselkoerseffecten
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Orderboek
Het orderboek aan het einde van het jaar bedroeg 487,0 miljoen euro, tegenover 281,5 miljoen euro aan het einde van het
boekjaar 2020. Dit is een stijging met 73%, vooral dankzij sterke
toenames van bestellingen in alle divisies, in combinatie met
een trage conversie van bestellingen naar omzet.

+31%
+34%

Orderboek
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Verschil t.o.v. FY20

Orderboek

487,0

281,5

322,3

+73%

Barco

Bestellingen per divisie
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Verschil t.o.v. FY20

 Entertainment

386,6

268,7

491,0

+44%

 Enterprise

262,4

215,2

350,9

+22%

 Healthcare

329,8

262,1

260,2

+26%

Groep

978,8

746,0

1.102,2

+31%
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Bestellingen opgesplitst per regio
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Verschil
(in nominale waarde)

Amerika

37%

39%

41%

+28%

EMEA

37%

35%

36%

+37%

APAC

26%

26%

23%

+27%

100%

100%

100%

+31%

Wereldwijd
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Verschil t.o.v. FY20
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Omzet
Als gevolg van een tragere conversie van bestellingen naar
omzet, voornamelijk te wijten aan een sputterende supply
chain, steeg de omzet over het hele jaar met 4%.

Omzet
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Change vs FY20

Omzet

804,3

770,1

1.082,6

+4,4%

Omzet zonder wisselkoerseffecten
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Impact door verstoringen in de toelevering
Zoals we eerder al aanhaalden, is Barco niet immuun voor het
tekort aan componenten en verstoringen in de supply chain
en had dit een impact op bepaalde productlijnen. Hoewel
het team erin slaagde om de impact hiervan grotendeels te
beperken, waren er toch negatieve gevolgen voor de omzet,
vooral bij de levering van projectoren en grote videowalls
en de assemblage van displays en componenten voor de
gezondheidszorg.
Terwijl de omzet in Healthcare een status-quo kende, lieten
Entertainment en Enterprise mid- tot high- single-digit stijgingen optekenen. Op regionaal vlak boekte EMEA met +9% de
sterkste stijging ten opzichte van vorig jaar, terwijl Amerika
en de APAC-regio slechts een lichte omzetstijging boekten.

+6,7%

Sales by division
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

 Entertainment

309,7

291,4

455,1

Change vs FY20
+6%

 Enterprise

233,1

216,8

358,7

+8%

 Healthcare

261,5

261,9

268,8

-0%

Groep

804,3

770,1

1.082,6

+4,4%

Sales by region
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Change (in nominal value)

Amerika

37%

39%

39%

+1%

EMEA

38%

36%

37%

+9%

APAC
Wereldwijd

25%

25%

24%

+3%

100%

100%

100%

+4,4%
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Winstgevendheid
Brutowinst
De schaarste aan componenten en transportmiddelen leidde tot
hogere kosten van verkochte goederen, en zette bovendien een
rem op de efficiëntie van productie en verkoop. Deze combinatie
van factoren had een merkbare impact op de brutowinstmarge
voor 2021.
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Barco voerde prijsverhogingen door in zijn portfolio en regio’s,
en verwacht dat deze prijsverhogingen de brutowinstmarge in de
loop van de eerste helft van 2022 zullen ondersteunen.
In 2021 bedroeg de brutowinstmarge 35,7%, een daling van 1,1
procentpunt ten opzichte van 2020. De brutowinst bedroeg 287,5
miljoen euro, een stijging met 1,3% ten opzichte van 2020 bij een
omzetstijging van 4,4%

Indirecte kosten en overige bedrijfsresultaten
De totale indirecte kosten werden onder controle gehouden
op 265,4 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar. Dit was het
resultaat van aangehouden kostenbeheersingsmaatregelen,
gecompenseerd door selectieve investeringen in R&D en commercialisatie met het oog op het uitbreiden en versterken van
onze marktpositie.
Als percentage van de omzet bedroegen de indirecte kosten
33,0% in 2021 in vergelijking met 34,5% in 2020.
• De R&D-kosten bleven met 101,3 miljoen euro onveranderd,
tegenover 102,6 miljoen euro vorig jaar. Als percentage van
de omzet bedroegen de R&D-kosten 12,6% van de omzet, ten
opzichte van 13,3% het jaar voordien.
• De verkoop- en marketingkosten stegen licht tot 116,2
miljoen euro, in vergelijking met 112,3 miljoen euro in 2020.
Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en
marketingkosten 14,5% van de omzet, in vergelijking met 14,6%
in 2020.

• De algemene en administratiekosten bedroegen 47,9 miljoen
euro, in vergelijking met 50,4 miljoen euro vorig jaar. Als
percentage van de omzet bedroegen ze 6,0%, tegenover 6,5%
in 2020.
De overige operationele kosten bedroegen 2,7 miljoen euro; dit
is 5,6 miljoen euro lager dan in 2020. Deze daling is een combinatiegevolg van lagere wisselkoersverliezen, lagere voorzieningen
voor dubieuze debiteuren en andere voorzieningen, en gerealiseerde winsten op de verkoop van een gebouw in een Duitse site.

EBITDA en adjusted EBIT
De combinatie van een bescheiden toename van de brutowinst
en het stabiele niveau van de indirecte uitgaven leidde tot een
stijging van de EBITDA tot 58,5 miljoen euro, tegenover 53,6
miljoen euro vorig jaar.
De EBITDA-marge bedroeg 7,3%, tegenover 7,0% in 2020.

EBTIDA per divisie
In miljoen euro

Sales

EBITDA

EBITDA %

 Entertainment

309,7

21,5

6,9%

 Enterprise

233,1

14,6

6,3%

 Healthcare

261,5

22,4

8,6%

Groep

804,3

58,5

7,3%

EBITDA per divisie 2021 t.o.v. 2020 (en 2019)
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Change vs FY20

 Entertainment

21,5

0,3

6,9%

+7380%

 Enterprise

14,6

18,2

6,3%

-20%

 Healthcare

22,4

35,0

8,6%

-36%

Groep

58,5

53,6

7,3%

+9%

De drie divisies boekten allemaal een mid tot high single-digit
EBITDA-marge voor het volledige jaar.
• De EBITDA-marge van Entertainment steeg van break-even
in 2020 tot 6,9% dankzij een hogere brutowinstmarge,
ondersteund door enerzijds prijsverhogingen die de impact van
verstoringen in de toelevering konden beperken, en anderzijds
een gedisciplineerde indirecte kostenbeheersing;
• De EBITDA-marge van Enterprise bedroeg 6,3%, 2 procentpunten lager dan vorig jaar, voornamelijk als gevolg van
een lagere brutowinst door hogere transportkosten en
componententekorten, in combinatie met toegenomen
investeringen in commercialisering en ontwikkelingen in de
kern productportfolio.
• De EBITDA-marge van Healthcare was bijna 5 procentpunten
lager op jaarbasis als gevolg van een negatieve impact op de
brutowinstmarge van componententekorten en verstoringen
van het transport, waarbij de stijgingen in verkoopprijzen pas
later effect zullen genereren.

De adjusted EBIT2 bedroeg 19,4 miljoen euro of 2,4% van de
omzet in vergelijking met 10,2 miljoen euro of 1,3% van de omzet
voor 2020.
Als gevolg van de aangekondigde organisatorische wijziging en
een aantal kostenverlagende maatregelen in verschillende landen
en functies, boekte Barco 6,4 miljoen euro aan herstructureringen en waardeverminderingen. Hierdoor bedroeg de EBIT 13,0
miljoen euro, in vergelijking met -4,3 miljoen euro in 2020.

(2) De adjusted EBIT is de EBIT zonder herstructureringskosten en bijzondere
waardeverminderingen, zie de begrippenlijst in het jaar- en halfjaarverslag.
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Kasstroom en balans
Belastingen op het resultaat
De belastingen in 2021 bedroegen 2,1 miljoen euro voor een
effectief belastingtarief van 18%, in vergelijking met nul vorig
jaar op een negatief resultaat voor belastingen.
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Nettoresultaat
Het nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders over
het volledige jaar bedroeg 8,9 miljoen euro, in vergelijking met
-4,4 miljoen euro een jaar geleden.

In miljoen euro

als gevolg toen van een lagere EBITDA en van cash uitgaven
voor herstructureringsmaatregelen en werkkapitaal.
Alle divisies droegen bij aan de positieve vrije kasstroom-evolutie voor 2021
FY21

FY20

FY19

Bruto operationele vrije kasstroom

50,5

43,9

139,8

Wijzigingen van de handelsvorderingen

-4,9

41,4

-32,2

Barco

4,4

-12,3

-33,0

Wijziging van de handelsschulden

42,8

-59,9

23,4

Overige wijzigingen van het nettowerkkapitaal

13,2

-24,0

15,6

Wijziging van het nettowerkkapitaal

55,5

-54,8

-26,1

Vrije operationele kasstroom, netto

106,1

-10,8

113,7

Wijziging van de voorraden

De nettowinst per gewoon aandeel (EPS) bedroeg 0,10 euro,
vergeleken met -0,05 euro in 2020. Na verwateringseffect
bedroeg de winst per aandeel ook 0,10 euro, in vergelijking
met -0,05 in 2020.

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Vrije kasstroom en werkkapitaal
De vrije kasstroom voor 2021 bedroeg 78,0 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een bruto operationele kasstroom van
50,5 miljoen euro, in combinatie met een verlaagd werkkapitaal. De vrije kasstroom voor 2020 bedroeg -35,9 miljoen euro

Interestopbrengsten/-kosten

-1,1

-0,1

5,8

Belastingen

-8,4

-10,4

-13,1

Vrije kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

96,6

-21,4

106,4

Aankopen van materiële en immateriële vaste activa

-18,8

-15,0

-20,2

0,2

0,5

2,4

-18,6

-14,5

-17,8

78,0

-35,9

88,7

Inkomsten uit de verkoop van materiële en immateriële vaste activa

Vrije kasstromen uit investeringsactiviteiten
Vrije kasstroom
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Werkkapitaal
De voorraden + handelsvorderingen – handelsschulden bedroegen 27,2% van de omzet, in vergelijking met 32,6% in 2020.
Het netto werkkapitaal verbeterde tot 5% van de omzet, in
vergelijking met 10% van de omzet in 2020.
KERN Rapport
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Investeringsuitgaven
De investeringsuitgaven bedroegen 18,8 miljoen euro, in
vergelijking met 15,0 miljoen euro in 2020, een stijging die
gerelateerd is aan investeringen om Barco’s productie-footprint
in China uit te breiden.

ROCE
ROCE voor het jaar bedroeg 4% tegenover 3% in 2020 en
25% in 2019.

Cash position
De netto financiële kaspositie, inclusief de nettokaspositie in
Cinionic, bedroeg 309,8 miljoen euro, tegenover 193,5 miljoen
euro eind 2020.
De stijging ten opzichte van vorig jaar is toe te schrijven aan
de omslag naar een positieve vrije kasstroom, een lager
bedrag aan uitbetaalde dividenden en de verkoop van een
minderheidsparticipatie.

07 ONZE
RESULTATEN

.
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Handelsvorderingen

157,0

146,1

195,4

56

67

55

175,5

175,4

169,0

DSO (aantal dagen klantenkrediet)
Voorraden

De verbeteringen van het werkkapitaal zijn hoofdzakelijk te
danken aan het innen van vervallen handelsvorderingen, voornamelijk in Entertainment, en aan hogere handelsschulden
gerelateerd aan hogere aankoopniveaus van componenten.
De voorraadniveaus bleven stabiel tegenover eind 2020, het
gecombineerde effect van een hogere voorraad onafgewerkte
producten en een lagere voorraad afgewerkte producten.

06 ONZE
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Voorraadrotatie
Handelsschulden
DPO (aantal dagen leverancierskrediet)

2,4

2,3

3,2

-114,0

-70,3

-128,9

80

53

71

Overig werkkapitaal

-171,7

-170,6

-205,2

Totaal werkkapitaal

46,8

80,6

30,2
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Update Planeet - Mensen - Gemeenschappen
Planeet
Het duurzaamheidsprogramma van Barco berust op 3 pijlers:
de planeet, onze mensen en de gemeenschappen waarin en
waarmee we werken.

KERN Rapport

Voor elk van deze drie duurzaamheidspijlers hebben we
een algemene ambitieverklaring en verschillende focusdomeinen gedefinieerd. In dit hoofdstukje schetsen we enkele
hoogtepunten van de vooruitgang die we in 2021 binnen
elk van deze pijlers hebben geboekt. Voor meer informatie
over onze duurzaamheidsaanpak en -realisaties verwijzen we
naar ons rapport over Planeet – Mensen – Gemeenschappen.

In de pijler ‘Planeet’ hebben we ons tot doel gesteld om onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten te verkleinen.

Reductie van broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten
(vs baseline 2015)
% Inkomsten uit producten met een ECO-label

Barco

FY20

FY19

Change vs 2020

-33%

-34%

-20%

-1ppt

31%

26%

+5ppts

In 2021 boekten we maar beperkt vooruitgang in het verkleinen
van onze ecologische voetafdruk. Door ernstige verstoringen
in de toeleveringsketen groeide onze logistieke voetafdruk.
Die toename werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door
besparingen op het vlak van mobiliteit (zakenreizen en brandstofemissies), als gevolg van lockdowns en reisbeperkingen.

70% van onze inkomsten moet uit producten met een ECOlabel komen. 3 In 2021 was 31% van de inkomsten afkomstig
van producten met een Barco ECO-label, tegenover 26%
voor 2020. Gezien het aanbod aan producten met ECOlabel toeneemt, verwachten we dat ook die inkomsten zullen
toenemen.

Om de voetafdruk en de milieuvriendelijkheid van onze
oplossingen te verbeteren, introduceerden we een ecoscoringmethodologie die ondertussen is uitgerold. Sinds 2020
registreren we de inkomsten uit oplossingen met ECO-label en
voor 2023 hebben we een streefniveau van 70% vooropgesteld:

Daarnaast werd onze CO2-reductiedoelstelling formeel
goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief, en
consistent verklaard met de niveaus die vereist zijn om de
klimaatopwarming onder de 1,5°C te houden.

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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FY21

(3) Meer informatie over onze ecoscoringmethodologie vindt u op de Barco-website.
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Mensen
Barco investeert in duurzame inzetbaarheid door alle medewerkers de juiste omstandigheden aan te bieden om een
motiverende, verrijkende en gezonde carrière uit te bouwen.
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In 2021 startten we met het meten van de Employee Net
Promoter Score (E-NPS) via korte enquêtes. Dat resulteerde
in een eerste E-NPS score van 38,5, een niveau dat valt binnen
de categorie “grote betrokkenheid”.

Medewerker Net Promoter Score

FY21

FY20

FY19

Change vs 2020

38,5

-

-

NA

Barco

Gemeenschappen

Geïntegreerd jaarverslag 2021

Barco wil een actieve rol spelen in de gemeenschappen waarin
het actief is door de hoogste ethische en kwaliteitsnormen
na te leven en dit ook te aan te houden ten aanzien van
zakenpartners.
Daarnaast streven we ernaar om meerwaarde te bieden aan
onze klanten door onze oplossingen, diensten en capabilities.
In die context focussen we ook hard op het leveren van een
buitengewone klantervaring. Elk kwartaal vragen we feedback

Customer Net Promoter Score

80

op bij onze eindklanten en partners aan de hand van de relationele Net Promoter Score (NPS) als de standaard maatstaf
voor klantenervaring.
In 2021 hebben we de responserate aanzienlijk verhoogd ten
opzichte van de voorgaande jaren, waardoor de resultaten
betrouwbaarder en inzichtelijker zijn geworden. Op het einde
van het vierde kwartaal van 2021 behaalde Barco een NPSscore van 47, identiek aan die eind 2020. Terwijl Healthcare

FY21

FY20

Change vs 2020

47

47

0

een stabiele score had, zagen we schommelingen bij andere
divisies. De Meeting Experience-unit, bijvoorbeeld worstelde
met een score die lager lag dan de piekresultaten in 2020.
Dit werd gecompenseerd door stevige stijgingen voor het
Immersive Experience-segment. Een score boven de 50 wordt
aanzien als “uitstekend” en is het niveau waar we Barco naartoe
willen sturen.
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Resultaten van de Entertainment-divisie

Divisie in de groep

Omzet

Brutowinst

EBITDA

In miljoen euro

In miljoen euro

In miljoen euro

150

120

50%

92

90

83

310

291

300

30

80
70

250

60
200

20

50

150

40
30

100

10

20
50

10

% omzet van producten met het Barco ECO-label

2020

2021

0%

7%

2021
30%

2019

2020
28%

Brutowinstmarge

9.5%

2019
32%

2021

25%

0

Ecoscore
2020
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Immersive Experience

100
350

22

Cinema

40

110

2019

Barco

50%

43

130

400

Distributie op basis van omzet

50

140

500
450

143

550

455
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39%
Entertainment

EBITDA-marge
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Dankzij aanhoudende solide bestellingen gedurende het hele
jaar, groeide het orderbook van de Entertainment-divisie in
2021 met 44% en de omzet met 6% ten opzichte van 2020.
De stijging van de bestellingen en de omzet weerspiegelen
de hervatting van de activiteiten in de businessunit Immersive
Experience, waardoor er een sterke vraag was naar vaste
installaties (musea, themaparken), projectiemapping en cinemaoplossingen in China. Cinema was goed voor ongeveer
50% van de omzet van de divisie in 2021, in lijn met vorig jaar
en ten opzichte van 58% in 2019.
De cinema-industrie kende in 2021 een heropleving. De
bioscoopzalen gingen weer open in de meeste regio’s in de
tweede helft van het jaar en dankzij het aantrekkelijke filmaanbod waren de bezoekersstatistieken bemoedigend. Na een
lange periode waarin bioscopen gesloten waren als gevolg van
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de pandemie, geeft deze heropleving Barco het vertrouwen
dat de groeimogelijkheden in de cinemasector intact blijven.
De groei van de bestellingen was stevig in vergelijking
met 2020, vooral dankzij nieuwe installaties in China, het
Midden-Oosten, Latijns-Amerika en een aantal kleinere vervangingsprojecten in ontwikkelde regio’s. De omzetgroei was
wel nog bescheiden omdat belangrijke programma’s voor
projectorvernieuwing nog werden uitgesteld in 2021. We verwachten een hervatting van deze programma’s in de tweede
helft van 2022.
Het Cinema-segment zag ook een toegenomen belangstelling
voor zijn retrofit programma-aanbod, en eveneens voor zijn
licentiegebaseerde Cinionic Giant Screen-aanbod dat momenteel meer dan 400 installaties telt wereldwijd (inclusief China).
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ntertainment

In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Change vs FY20

Bestellingen

386,6

268,7

491,0

+44%

Omzet

309,7

291,4

455,1

+6%

EBITDA

21,5

0,3

43,3

+7380%

EBITDA-marge

6,9%

0,1%

9,5%

Bestellingen en omzet per kwartaal 2019-2021

Bestellingen

Omzet

De Entertainment-divisie
boekte een stijging met
44% van de bestellingen
en een omzetstijging
met 6% over het jaar ten
opzichte van 2020.

Barco tekende in 2021 ook een nieuwe langetermijn raamovereenkomst met IMAX: samen werken ze aan IMAX’ overstap
naar laserprojectie voor zowel de bestaande install base als
voor nieuwe installaties en gerelateerde services.
Binnen de Immersive Experience-businessunit vertaalden
de versterking van de commerciële focus op de vaste installaties en de uitbreiding van de productportfolio zich in een
groter marktaandeel en groeiende bestellingen en omzet. Er
was vooral veel vraag naar de succesvolle immersieve digitale
installaties in musea, waarin Barco een leidinggevende positie
heeft verworven, en naar andere vaste AV-installaties wereldwijd. Dit compenseerde de zwakte in het subsegment Events
die te wijten was aan afgelaste evenementen en pandemiegerelateerde lockdownmaatregelen.
De omzet van het Simulation-segment daalde licht in 2021,
maar de sterke marktpositie van het segment en het binnenhalen van contracten bij referentieklanten ondersteunden de
aangroei van het orderboek in de loop van het jaar.
De brutowinstmarge van Entertainment verbeterde lichtjes in
vergelijking met vorig jaar als gevolg van prijsverhogingen die
de impact van hogere kosten voor componenten en transport
compenseerden. In combinatie met een strikte beheersing
van de indirecte kosten resulteerde dit in een aanzienlijke verbetering van de EBITDA en een EBITDA-marge van 6,9% in
vergelijking met 0,1% voor 2020.
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Resultaten van de Enterprise-divisie

Divisie in de groep

Omzet

Brutowinst

EBITDA

In miljoen euro

In miljoen euro

In miljoen euro
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De Enterprise-divisie kende een geleidelijk herstel in de loop
van het jaar. Ze liet heel wat bestellingen optekenen in de
tweede helft van het jaar, gevolgd door een solide omzet in
het laatste kwartaal van het jaar. Als gevolg daarvan stegen de
bestellingen op jaarbasis met meer dan 20% en de omzet met
8%. Wat de verkoopmix betreft, was de Meeting Experiencebusinessunit in 2021 goed voor ongeveer 52% van de omzet
van Enterprise tegenover 51% in 2020 en 58% in 2019.

KERN Rapport

In het Meeting Experience-segment resulteerden de toenemende integratie van draadloze conferentieoplossingen en
de heropening van kantoren in een geleidelijk herstel van de
bestellingen, vooral in de EMEA-regio gedurende het hele jaar
– met verdere bevestiging van de aanhoudend sterke correlatie
met de regionale ‘back-to-office’ dynamiek – en in een sterke
toename van de bestellingen gedurende het derde kwartaal
van 2021. Dit vertaalde zich in een aanzienlijke omzetgroei in
het laatste kwartaal van het jaar.
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ClickShare is nu geïnstalleerd in bijna 1 miljoen vergaderzalen
wereldwijd, in vergelijking met 850.000 eind vorig jaar.
De nieuwe ClickShare Conference was goed voor 45% van het
ClickShare-volume in het laatste kwartaal van 2021. Er zijn nu
meer dan 70.000 ClickShare Conference-eenheden verstuurd
en/of geïnstalleerd sinds de lancering in 2020. Barco bleef bouwen aan een community van toonaangevende spelers in het
ecosysteem voor vergaderzalen van over de hele wereld. Dit
maakt ClickShare tot de meest universeel compatibele oplossing voor hybride vergaderingen. Tegelijk ontving ClickShare
Conference awards omdat het een oplossing biedt voor het
‘nieuwe normaal’ van hybride vergaderingen. Gebruikers prijzen het systeem voor zijn eenvoud en het gemak waarmee
het samenwerkt met andere platformen. Daarnaast werd
ClickShare ook geïntegreerd in Barco’s cloudplatform. Dat
maakt monitoring, diagnostics en analytics mogelijk op de
hele geconnecteerde stack van 30.000 vergaderzalen.
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In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Change vs FY20

Bestellingen

262,4

215,2

350,9

+22%

Omzet

233,1

216,8

358,7

+8%

EBITDA

14,6

18,2

74,0

-20%

EBITDA-marge

6,3%

8,4%

20,6%

Bestellingen en omzet per kwartaal 2019-2021

Bestellingen

Omzet

100
80

De Enterprise-divisie kende
een geleidelijk herstel over
het jaar met een sterke
orderintake in de 2de helft,
gevolgd door een sterke
omzetstijging in het laatste
kwartaal van het jaar.

Wat betreft het weConnect groei-initiatief, zag de divisie
haar investeringen in verkoop en marketing resulteren in een
gestaag groeiend aantal gerenommeerde referenties in verschillende regio’s en een groeiende verkoopsfunnel.
Het segment Large Video Walls boekte gedurende het hele
jaar vooruitgang op kwartaalbasis, zowel op het vlak van
bestellingen als van omzet. In de eerste drie kwartalen van
het jaar was de omzetgroei traag, voornamelijk als gevolg van
projectuitstel gerelateerd aan covid-beperkingen. Het vierde
kwartaal liet dan weer een gezonde opleving zien onder impuls
van grootschalige implementaties in de regio Amerika. De
omzet werd evenwel nog steeds geremd door tekort aan bepaalde componenten.
De bestellingen stegen tot gezonde niveaus ten opzichte van
2020 en overtroffen die van 2019, wat de sterkte van de marktpositie en de waardepropositie van het segment weerspiegelt.
Het segment Large Video Walls boekte ook vooruitgang bij
de verdere uitbouw en commercialisering van zijn softwareen netwerkoplossingen-portfolio met ook meer beheer en
onderhouddiensten, waaronder upgrades van de install base.
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De divisie realiseerde een EBITDA-marge van 6,3%, een daling
ten opzichte van de 8,4% van een jaar geleden, voornamelijk als
gevolg van hogere logistieke en componentenkosten alsook
hogere indirecte onkosten gerelateerd aan selectieve investeringen in R&D en marketing.
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Resultaten van de Healthcare-divisie

Divisie in de groep

Omzet

Brutowinst

EBITDA

In miljoen euro

In miljoen euro

In miljoen euro

200

40

180

350

35

35

400

36

KERN Rapport

33%
Healthcare

262

30

262

50%

100

80

150

15

60

Surgical & Modality
100

10
40

50

5

20

% omzet van producten met het Barco ECO-label

2020

2021

13%

9%

2021
33%

2019

2020
37%

Brutovvwinstmarge

13%

2019

2021

20%

2020

Ecoscore
2019

Geïntegreerd jaarverslag 2021

85

20

87

200

22

103

50%

Diagnostic Imaging

25

120

38%

Barco

250

140

96

Distributie op basis van omzet

269

160
300

EBITDA-marge

01 BARCO
IN HET KORT

02 ONS BEDRIJF

03 HOE WE
WAARDE CREËREN

KERN Rapport

De Healthcare-divisie tekende een zeer solide groei van de
bestellingen op, in lijn met de geleidelijke hervatting van de
investeringen in Diagnostic Imaging en Surgical & Modality.
De conversie naar omzet bleef achter, wat resulteerde in een
gelijkblijvende omzet op jaarbasis. Dit was vooral te wijten aan
vertraagde leveringen door een componententekort. Door de
sterke order intake en de tragere conversie zag Healthcare zijn
orderboek aanzienlijk toenemen.

Het segment Diagnostic Imaging kreeg veel meer
bestellingen, gedreven door een toegenomen vraag naar
diagnostische oplossingen in de regio’s Amerika en EMEA. De
omzet daalde echter licht ten opzichte van 2020 door uitstel
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van implementaties en disrupties in de toeleveringsketen. Het
segment versterkte ook zijn waardepropositie met de eerste
standalone medisch gekeurde digitale pathologiedisplay ter
wereld.
Ook het segment Surgical & Modality kreeg meer bestellingen
in combinatie met een bescheiden omzetgroei. Strategische
partners voeren de vraag naar Barco’s digitale OR-oplossing
op, nu operatiekamers in toenemende mate overstappen op
digitale oplossingen. Barco breidde ook het aanbod uit van
zijn Surgical- segment met de toevoeging van Nexxislive,
een geavanceerd en beveiligd cloudgebaseerd collaboratief
softwareplatform.

Healthcare heeft voor zijn groei-initiatief Demetra, een
diagnostische oplossing voor huidkanker, zowel in de regio’s
Amerika als Europa partners toegevoegd, en zag zijn geïnstalleerde basis – hoewel nog steeds klein – op maandbasis
gestaag aangroeien in 2021.
De EBITDA-marge lag onder die van vorig jaar, vooral als
gevolg van hogere kosten voor componenten en transport.
We verhoogden onze prijzen voor healthcare-producten en
verwachten dat deze correcties de brutowinstmarge positief
zullen beïnvloeden vanaf de eerste jaarhelft 2022.
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Healthcare-divisie
In miljoen euro

FY21

FY20

FY19

Change vs FY20
+26%
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Bestellingen

329,8

262,1

260,2

Omzet

261,5

261,9

268,8

-0%

EBITDA

22,4

35,0

35,7

-36%

EBITDA-marge

8,6%

13,4%

13,3%

Bestellingen en omzet per kwartaal 2019-2021

Bestellingen

Omzet
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De Healthcare-divisie liet
een zeer solide groei van
de bestellingen optekenen,
in lijn met de geleidelijke
hervatting van de
investeringen en plannen in
de gezondheidszorg op het
gebied van Diagnostische
beeldvorming en Surgical.
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