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TRADING UPDATE 1Q19 
 
Een eerste kwartaal met gezonde groei 
 
Kortrijk, België, 17 april 2019, 7h30 – Vandaag heeft Barco (Euronext: BAR; Reuters: 
BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal 
afgesloten op 31 maart 2019.1 
 
Barco boekte in het eerste kwartaal 269,0 miljoen euro aan bestellingen, een stijging van 10,0% 
in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Bij constante wisselkoersen lagen de 
bestellingen 6,1% hoger dan vorig jaar. 
 
Het orderboek per 31 maart 2019 was goed voor 341 miljoen euro, een stijging van 12,4% 
tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. 
 
De omzet voor het kwartaal bedroeg 242,8 miljoen euro, een stijging van 8,4% in vergelijking 
met het eerste kwartaal van 2018. Bij constante wisselkoersen was de omzet 4,1% hoger dan 
vorig jaar. 
 
Alle divisies hebben in het eerste kwartaal van het jaar groei gerealiseerd. 
De Enterprise-divisie boekte opnieuw een kwartaal van solide groei met een aanhoudend sterke 
dynamiek voor zowel ClickShare als Control Rooms, die voor het derde opeenvolgende kwartaal een 
omzetgroei jaar-op-jaar optekende. Ook de omzet van de Entertainment-divisie was sterker dan 
vorig jaar als gevolg van een verderzetting van de groei in de cinemasector in Noord-Amerika en 
EMEA. De Healthcare-divisie tenslotte zette in alle segmenten solide resultaten neer. 
 
Citaat van de CEO, Jan De Witte 
 
“Ik ben tevreden dat de vooruitgang die we blijven maken zich nu ook vertaalt in goede toplijn 
resultaten voor het eerste kwartaal. We hebben de voorbije twee jaar portfoliokeuzes gemaakt en 
turnarounds in gang gezet, en we hebben onze middelen meer toegewezen naar nieuwe product 
aanbiedingen en naar een versterking van onze commerciële mogelijkheden. We realiseren nu terug 
groei terwijl we verder blijven werken om van Barco een duurzaam winstgevend groeibedrijf te 
maken", zegt Jan De Witte, CEO van Barco. 
“Uitgaande van stabiele wisselkoersen en een stabiel wereldwijd economisch klimaat, verwachten we 
nu een mid-single tot high-single digit omzetgroei voor het volledige jaar, met een verdere groei van 
de EBITDA en EBITDA-marge.” 2 
 
Orderboek en bestellingen 

Orderboek 

(in miljoen euro) 31 mar 
2019 

31 dec 
2018 

30 sep 
2018 

30 jun 
2018 

31 mar 
2018 

Orderboek 341,0 303,2 319,5 324,4 303,4 

                                           
1 Om vergelijkbare gegevens voor 2018 te presenteren, worden de cijfers over vorig jaar voor de bestellingen en omzet pro forma 
getoond in de veronderstelling dat de deconsolidatie van BarcoCFG-joint venture had plaatsgevonden. Zie bijlage III voor meer informatie 
in het persbericht over de resultaten voor het volledige jaar 2018. 
2 De groeipercentages in de vooruitzichten van het management zijn gebaseerd op vergelijkingen met de resultaten van 2018 op een pro 
forma basis. 
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Bestellingen 

(in miljoen euro) 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 

Bestellingen 269,0 263,9 243,3 252,0 244,4 
 

Omzet 

Omzet 

(in miljoen euro) 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 

Omzet 242,8 281,7 248,7 234,7 223,9 

Omzet per divisie 

(in miljoen euro) 1Q19 1Q18 Verschil 

Entertainment 94,1 89,2 +5,5% 

Enterprise 86,5 74,2 +16,7% 

Healthcare 62,2 60,6 +2,7% 

Groep 242,8 223,9 8,4% 
 
 
 
 
 
 
 
Bijkomende informatie 

Financiële kalender 

- Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders  donderdag 25 april 2019 

- Ex-dividenddatum       maandag 6 mei 2019  

- Registratiedatum dividend      dinsdag 7 mei 2019 

- Betalingsdatum dividend      woensdag 8 mei 2019 

- Capital Markets Day       donderdag 9 mei 2019 

- Aankondiging van de resultaten 1H19    donderdag 18 juli 2019 

- Trading update 3Q19      woensdag 23 oktober 2019 
 
 
 
De in dit persbericht verstrekte informatie is niet door de commissaris gecontroleerd. 
 
  



PERSBERICHT – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORWETENSCHAP 
 

P 3 / 3 

 
 
Barco nv | Beneluxpark 21 | B-8500 Kortrijk | België 
Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 35 | B-8500 Kortrijk | België 
IBAN BE49 3850 5234 2071 BBRUBEBB | BTW BE 0473.191.041 | RPR Gent, afdeling Kortrijk 
www.barco.com  

 
Disclaimer: 
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige 
inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en 
onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten 
aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen 
worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht 
opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte 
verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. 
Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en 
neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te 
corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door 
Barco wordt verspreid. 
 
Over Barco 
Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd briljante resultaten levert. We bieden zoveel meer dan beeld 
alleen: door onze visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken, 
inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van 
controlekamers tot vergaderzalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot het 
operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen en attracties). In 2018 
realiseerden we een omzet van 1,028 miljard euro, dankzij een team van 3.600 medewerkers. Hun passie 
voor technologie zit vervat in 400 patenten. 
Meer informatie? Surf naar www.barco.com en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube 
(BarcoTV) of Facebook (Barco). 
 
© Copyright 2019 by Barco 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Carl Vanden Bussche, VP Investor Relations 
+32 56 26 23 22 of carl.vandenbussche@barco.com 
 

http://www.barco.com/
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