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Barco: resultaten eerste helft 2022 (20 juli 2022) 
 

Inleiding 
We mochten ons opmaken voor een goede eerste jaarhelft van 2022 ten gevolge van de sterke 
groei van de inkomende bestellingen eind 2021. Die lagen 31% hoger dan over 2020. Ook het 
orderboek op datum van eind 2021 evolueerde heel gunstig tot 487 miljoen euro, dat was 73% 
meer in vergelijking met eind 2020 en 25% hoger dan het niveau van eind juni 2021. Er werd wel 
een kanttekening bij geplaatst en dat was de uitdaging om voldoende elektronische componenten 
geleverd te krijgen. Bij de publicatie van de resultaten over 2021 werd uitgegaan van een 
halfjaaromzet van 440 miljoen euro, het bedrijf klokte af op een stevige 472,6 miljoen euro!  
 
Evolutie orders versus omzet 
Grafiek: evolutie van het orderboek, de orders en de omzet per kwartaal in miljoen euro 

 
In de grafiek boven merken we het herstel van de orders of de inkomende bestellingen vanaf het 
derde kwartaal van 2020. Sinds de bodem toen werd bereikt, merken we een gestaag, doch niet 
rechtlijnig herstel. De haperende aanvoer van elektronische componenten zorgt inderdaad voor 
enkele uitdagingen. Belangrijker voor de nabije toekomst is de sterke groei van het orderboek 
sinds eind 2020, we mogen zeker uitkijken naar mooie omzetcijfers in de volgende kwartalen.  
 
Resultaten eerste helft 2022 
De omzet steeg 29,1% tot 472,6 
miljoen euro, dankzij groei bij de 3 
segmenten. Zonder het componen-
tentekort was de omzet 40 miljoen 
euro hoger uitgekomen. De EBITDA 
verbeterde 68% tot 46,2%. In 
absolute termen verbeterde de 
bedrijfswinst even sterk als de 
EBITDA, in relatieve termen was er 
een stijging van 344%. Het cijfer van 
2021 werd wel getemperd door voor 
2,2 miljoen euro uitzonderlijke kosten.   
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orderboek omzet orders (in miljoen euro)

(in miljoen euro) 21H1 22H1 % 21/22
Omzet 366,0 472,6 29,1%
EBITDA 27,5 46,2 68,1%
EBITDA-marge 7,5% 9,8% n.r.
Bedrijfswinst 6,0 26,8 343,6%

o.a. uitzonderlijke kosten -2,2 0,0 n.r.
Financieel resultaat -0,6 -0,3 n.r.
Belastingen -1,0 -4,8 n.r.
Bijdrage joint-ventures -1,7 0,4 n.r.
Nettowinst deel groep 2,5 22,4 812,5%
Winst per aandeel 0,03 0,25 733,3%
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Het financieel resultaat verbeterde verwaarloosbaar, de belastingen daarentegen stegen in 
belangrijke mate, een gevolg van de hogere bedrijfswinst. De bijdrage uit joint-venture verbeterde 
van -1,7 naar 0,4 miljoen euro. In totaal steeg de nettowinst met bijna 20 miljoen euro om uit te 
komen op 22,4 miljoen euro of 0,25 euro per aandeel.  
 
In deze jaarhelft zag Barco de netto cash van 309,8 miljoen euro eind 2021 dalen naar 233,6 
miljoen euro eind juni 2022. Ten eerste realiseerde het een negatieve operationele vrije cash-flow 
van 28 miljoen euro, vooral door de nood aan een hoger werkkapitaal (hogere voorraden en 
toename klantenvorderingen door de sterke omzetgroei. Daarnaast was er de dividenduitkering 
voor een bedrag van 21 miljoen euro, alsook verwierf het een bijkomend belang van 25% (van 
55% naar 80%) in de cinema joint-venture Cinionic. Dit bedrijf sloot een mooie overeenkomst met 
de Amerikaanse bioscoopgroep AMC, alsook met het Indische PVR Cinemas voor de levering 
van laserprojectiesystemen in haar 500 cinema’s.  
 
Voor het volledige jaar verwacht het management een omzetgroei van 25% en een EBITDA-
marge tussen 10% en 12%. De winst per aandeel kan hierdoor uitkomen op afgerond 0,60 euro 
per aandeel.  
 
We wensen nogmaals de fantastische evolutie van het orderboek te benadrukken. Tegenover 
eind 2019 lag het orderboek eind juni 2022 67% hoger!  
 
Bespreking per segment  
 

 
 
Het segment Entertainment zag de omzet 23% stijgen tot 160 miljoen euro in de eerste helft van 
2022. De inkomende bestellingen namen 11% toe, de Chinese lockdownmaatregelen hadden 
een zeker negatieve impact op de prestaties. De EBITDA van dit segment belandde wel in het 
rood ten bedrage van 2,7 miljoen euro. Deze mindere prestatie wijt het management aan de 
investeringen in nieuwe toepassingen (geschatte kost van zo’n 5 miljoen euro) en aan het tekort 
aan componenten. Wat de deelsegmenten betreft, merkte Barco een sterk herstel in cinema, bij 
de andere deelsegmenten (o.a. evenementen, attracties en simulatie) was er eerder een 
geleidelijk herstel.  
 
Het segment Enterprise kende een omzetgroei van 43% en profiteerde van de hoge inkomende 
orders voordien. De EBITDA verviervoudigde bijna, de EBITDA-marge steeg van 5,4% naar 
18,4%. Naast de schaalvoordelen van de hogere omzet profiteerde het ook van de gunstige 
product mix (lees er werden meer toepassingen met een hogere marge verkocht). De orders 
namen 24% toe. Corporate, het subsegment dat de ClickShare-toepassingen omvat, kende een 
sterk herstel door de normalisering van de kantoormarkt in Europa en Amerika. Bij het 
subsegment controlekamers verliep het herstel geleidelijker. De rendabiliteit blijft er wel achter 
door de opgelopen logistieke (transport) kosten.  
 

(miljoen euro) 21H1 22H1 Δ21/22 21H1 22H1 Δ21/22 21H1 22H1 Δ21/22
Entertainment 129,7 160 23,4% 186,3 207,2 11,2% 6,0 -2,7 n.r.
Enterprise 103,9 148,7 43,1% 110,7 137,7 24,4% 5,6 27,4 389,3%
Healthcare 132,4 163,9 23,8% 168,6 164,3 -2,6% 15,8 21,6 36,7%
Totaal 366,0 472,6 29,1% 465,6 509,2 9,4% 27,5 46,2 68,0%

Omzet Inkomende bestellingen EBITDA
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De omzet van het segment Healthcare steeg 24%, de EBITDA sprong 37% hoger. Vorig jaar had 
het een recordorderboek opgebouwd en daar plukte het bedrijf nu de vruchten van. De 
inkomende bestellingen vielen logischerwijze licht terug, na de heel goede prestatie vorig jaar. De 
situatie in de ziekenhuizen normaliseert zich na de coronadrukte van de voorbije 2 jaar, wat 
toelaat om de uitgestelde projecten in te halen.  
 
 
Conclusie en waardering 
We hebben er een tijdje moeten opwachten, maar nu laat Barco heel snel de corona-omgeving 
achter zich en wordt de investeringsachterstand van de klanten snel ingehaald. Het beste moet 
duidelijk nog komen wat de resultaten betreft, het hoge orderboek laat het beste vermoeden voor 
de nabije toekomst.  
Maar we merkten eerder al op dat Barco heel veel vertrouwen geniet op de financiële markt, wat 
ervoor zorgt dat beleggers steevast vooruitlopen op het verwachte herstel. Sinds begin dit jaar 
won het aandeel 18%, terwijl de Bel-20 13% gedaald is.  
Door die sterke koersprestatie werd ons koersdoel van 22 euro bereikt. Dat koersdoel verhogen 
we naar 24 euro om de iets beter dan verwachte resultaten te verrekenen. Het blijft natuurlijk een 
conservatief koersdoel, waarbij weinig groei na 2022 verrekend wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
Gert De Mesure (20 juli 2021, koers Barco: 24,20 euro) 
 
 
 


