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Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen
voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007

Resultatenrekening
in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006

Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten ………………………………………………………………….297.642 343.413
Meerwaarden op de verkoop van schepen ………………..………….48.625 - 
Overige opbrengsten ………………………………………………………………….- - 
Andere bedrijfsopbrengsten ………………….……..……………….. 31.450 5.698

Kosten voor scheepvaartactiviteiten …………………….………….-117.987 -110.815
Minderwaarden op de verkoop van schepen ………………… - - 
Afschrijvingen ……………………………………………………… -77.241 -69.483
Bijzondere waardeverminderingen (-) / terugnames (+) ……………….. - - 
Bezoldigingen en personeelsvoordelen………………………………………..-5.339 -4.699
Andere bedrijfskosten ……………………….…………………… -9.129 -10.404
Netto herstructureringskosten ………………………………………. - - 

Nettoresultaat van marktindekkingen …………………..…….. 5.341 1.465

Bedrijfsresultaat …………………………………….……………………..173.362 155.175

Financiële opbrengsten ………………………………………………… 2.188 975
Financiële kosten ………………………………………………… -37.473 -31.672
Netto financieringskosten …………..…………………………… -35.285 -30.697
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen ………………………………………………………………….- - 
Resultaten van andere financiële activa ……………………….. - 1.789
Netto wisselkoerswinst (+) / verlies (-) ……………………………. -1.774 -942

Resultaat vóór belastingen ……………………………………………….136.303 125.325

Belastingen …………………………………………………………… -815 -685
Uitgestelde belastingen ……………………………………………………………37 65

Resultaat van de periode ……………………………………………….135.525 124.705

Waarvan:
Aandeel Groep ……………………………………………………………135.525 124.705
Belangen van derden ……………………………………………………………- - 

Gewogen gemiddelde aantal aandelen ...........................................................................................52.518.862 52.518.862
Gewone winst per aandeel (in USD) ………………………………………………2,58 2,37
Verwaterde winst per aandeel (in USD) ………………………………………………2,58 2,37
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Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen
voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007

Balans
in duizenden USD 30.06.2007 31.12.2006

ACTIVA
VASTE ACTIVA ………………………………………………………………….2.168.663 2.165.302

Materiële vaste activa ………………………………………………………………….2.163.133 2.155.824
Schepen ………………………………………………………………….2.003.967 1.949.793
Offshore installaties ………………………………………………………………….- - 
Vastgoedbeleggingen ………………………………………………………………….- - 
Terreinen en gebouwen ………………………………………………………………….- - 
Activa in aanbouw ………………………………………………………………….158.210 205.002
Overige materiële vaste activa ………………………………………………………………….956 1.029

Immateriële vaste activa ………………………………………………………………….4.740 8.745

Financiële vaste activa ………………………………………………………………….12 10
Investeringen in geassocieerde deelnemingen ………………………………………………………………….- - 
Beleggingen in aandelen ………………………………………………………………….1 1
Vorderingen op meer dan één jaar ………………………………………………………………….11 9

Uitgestelde belastingvorderingen ………………………………………………………………….778 723

VLOTTENDE ACTIVA ………………………………………………………………….189.105 174.892

Voorraden ………………………………………………………………….- - 
Handels- en overige vorderingen ………………………………………………………………….140.873 110.666
Belastingvorderingen………………………………………………………………….465 987
Geldbeleggingen ………………………………………………………………….- - 
Liquide middelen ………………………………………………………………….47.767 63.239

TOTAAL ACTIVA ………………………………………………………………….2.357.768 2.340.194
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30.06.2007 31.12.2006

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ………………………………………………………………….1.040.258 1.022.483

Kapitaal en reserves ………………………………………………………………….1.040.258 1.022.483
Kapitaal ………………………………………………………………….56.248 56.248
Uitgiftepremies ………………………………………………………………….353.063 353.063
Omrekeningsverschillen ………………………………………………………………….985 936
Herwaarderingsreserve ………………………………………………………………….- - 
Eigen aandelen ………………………………………………………………….- - 
Overgedragen resultaten ………………………………………………………………….629.962 612.236

Belangen van derden ………………………………………………………………….- - 

LANGLOPENDE SCHULDEN ………………………………………………………………….1.093.749 1.107.555

Leningen op meer dan één jaar ………………………………………………………………….1.091.089 1.104.938
Financiële leasing ………………………………………………………………….50.495 55.153
Kredietinstellingen ………………………………………………………………….1.040.594 1.049.785
Overige leningen ………………………………………………………………….- - 

Uitgestelde belastingverplichtingen ………………………………………………………………….- - 

Personeelsbeloningen ………………………………………………………………….2.222 620

Uitgestelde overheidssubsidies ………………………………………………………………….- - 

Voorzieningen ………………………………………………………………….438 1.997

KORTLOPENDE SCHULDEN ………………………………………………………………….223.761 210.156

Handelsschulden ………………………………………………………………….96.332 87.641
Belastingverplichtingen ………………………………………………………………….340 65
Schulden op ten hoogste één jaar ………………………………………………………………….126.964 122.327
Voorzieningen ………………………………………………………………….125 123

TOTAAL PASSIVA ………………………………………………………………….2.357.768 2.340.194
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EURONAV

Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen
voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007

Kasstroomoverzicht
in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006

Netto cash  en cashequivalenten bij de aanvang van de periode ……………………………..63.239 51.388

Resultaat vóór belastingen …………………..………………………………. 136.303 125.325

Aanpassing voor niet-cash transacties ……………………………………………………65.395 67.052
Aanpassingen voor items opgenomen als investerings- of 
financieringsactiviteit …………………………………………......………..

-8.703 30.797

Wijzigingen in werkkapitaal ………………………………………..………………..-15.891 40.538
Betaalde belastingen …………………………..……………………………. -18 -1.516

Betaalde interesten ………………………………………………………………….-38.814 -34.132
Ontvangen interesten ………………………………………………………………….1.863 936
Ontvangen dividenden …………………...………………………………………….. - - 
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten …………………………………………….………………..140.135 229.000

Aankoop van schepen ………………………………………………………………….-150.241 -92.731
Verkoop van schepen ……………………………………………………………………..118.445 - 

Aankoop van andere materiële of immateriële activa ………………………………………………-145 -650
Verkoop van andere materiële of immateriële activa ………………………………………………32 - 

Aankoop van aandelen …………………………………………………………………. - - 
Verkoop van aandelen ………………………………………………………… - 4.392

Leningen aan verbonden partijen ………………………………………………….. - - 
Terugbetaling van leningen aan verbonden partijen …………………………………………………..- - 

Netto cash uit de verkoop van geconsolideerde ondernemingen ……………………..- - 
Netto cash uit de aankoop van geconsolideerde ondernemingen ……………………..- - 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten …………………………………………….………………..-31.909 -88.989

Kapitaalverhoging ……………………………...……………………………………….. - - 
Aankoop / verkoop van eigen aandelen …………………………………………...…………………………………..- - 

Nieuwe lange-termijn leningen ………………………………………………….. 93.760 13.861
Terugbetaling van lange-termijn leningen …………………………………………………..-98.753 -59.983

Leningen van verbonden partijen ………………………………………………….. - - 
Terugbetaling van leningen van verbonden partijen …………………………………………………..- - 

Betaalde dividenden …………………...…………………………………………..-118.372 -101.405
Kasstroom uit financieringsactiviteiten …………………………………………….………………..-123.365 -147.527

Effect van wisselkoerswijzigingen …………………………………………………..-333 3.177

Netto cash en cashequivalenten bij het einde van de periode ……………………………..47.767 47.049

Met ingang van deze periode wordt het kaststroomoverzicht voorgesteld op basis van de
indirecte methode.  De voorstelling van de vorige periode werd op dezelfde wijze aangepast.
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Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen
voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen
in duizenden USD

Kapitaal
Uitgifte- 
premies

Omrekenings- 
verschillen

Herwaarde- 
ringsreserve

Eigen 
aandelen

Overge-
dragen 

resultaten

Kapitaal en 
reserves

Belangen 
van derden

Totaal 
eigen 

vermogen

56.248 353.063 568 1.214 - 495.226 906.319 - 906.319

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Herwaardering aan reële waarde ……………………………………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 
Overgeboekt naar resultaat na verkoop ………………………….……………………………………….- - - -1.214 - - -1.214 - -1.214

Omrekeningsverschillen…………………………………………………………………….- - 331 - - - 331 - 331
Netto-resultaat direct opgenomen in eigen vermogen ………………- - 331 -1.214 - - -883 - -883
Aandeel van de Groep in het resultaat ……………………………………………….- - - - - 124.705 124.705 - 124.705
Totaal opgenomen kosten en baten ………………………………………..……………………………………….- - 331 -1.214 - 124.705 123.822 - 123.822

Dividenden …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - -101.032 -101.032 - -101.032
Uitgifte van kapitaal …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Terugbetaling van kapitaal …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Eigen aandelen …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Andere wijzigingen …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 

56.248 353.063 899 - - 518.899 929.109 - 929.109

56.248 353.063 899 - - 518.899 929.109 - 929.109

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Herwaardering aan reële waarde ……………………………………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 
Overgeboekt naar resultaat na verkoop ………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 

Omrekeningsverschillen…………………………………………………………………….- - 37 - - - 37 - 37
Netto-resultaat direct opgenomen in eigen vermogen ………………- - 37 - - - 37 - 37
Aandeel van de Groep in het resultaat ……………………………………………….- - - - - 93.337 93.337 - 93.337
Totaal opgenomen kosten en baten ………………………………………..……………………………………….- - 37 - - 93.337 93.374 - 93.374

Dividenden …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Uitgifte van kapitaal …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Terugbetaling van kapitaal …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Eigen aandelen …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Andere wijzigingen …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 

56.248 353.063 936 - - 612.236 1.022.483 - 1.022.483

56.248 353.063 936 - - 612.236 1.022.483 - 1.022.483

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Herwaardering aan reële waarde ……………………………………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 
Overgeboekt naar resultaat na verkoop ………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 

Omrekeningsverschillen…………………………………………………………………….- - 49 - - - 49 - 49
Netto-resultaat direct opgenomen in eigen vermogen ………………- - 49 - - - 49 - 49
Aandeel van de Groep in het resultaat ……………………………………………….- - - - - 135.525 135.525 - 135.525
Totaal opgenomen kosten en baten ………………………………………..……………………………………….- - 49 - - 135.525 135.574 - 135.574

Dividenden …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - -117.799 -117.799 - -117.799
Uitgifte van kapitaal …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Terugbetaling van kapitaal …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Eigen aandelen …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Andere wijzigingen …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 

56.248 353.063 985 - - 629.962 1.040.258 - 1.040.258

Op 1 januari 2007 …………………………………..………………….

Op 30 juni 2007 …………………………………..………………….

Op 1 januari 2006 …………………………………..………………….

Op 30 juni 2006 …………………………………..………………….

Op 1 juli 2006 …………………………………..………………….

Op 31 december 2006 …………………………………..………………….
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Toelichting bij de verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen
voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007

Toelichting 1 - Voorstellingsbasis

Toelichting 2 - Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels

Toelichting 3 - Wijzigingen in de consolidatiekring

Toelichting 4 - Voornaamste gebeurtenissen

Toelichting 5 - Gesegmenteerde informatie

Toelichting 6 - Dividend

Toelichting 7 - Leningen en financieringen

Toelichting 8 - Onzekerheden, ramingen en gebeurtenissen die leiden tot aanpassing van de jaarrekening

Toelichting 9 - Gebeurtenissen na balansdatum

Toelichting 1 - Voorstellingsbasis

 
Toelichting 2 - Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels

Toelichting 3 - Wijzigingen in de consolidatiekring

Toelichting 4 - Voornaamste gebeurtenissen

Toelichting 5 - Gesegmenteerde informatie

* * *

EURONAV (de “Vennootschap”) is een vennootschap gevestigd in België. De verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen van de
Vennootschap voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 omvatten de rekeningen van de Vennootschap en haar
dochterondernemingen (gezamenlijk naar verwezen als de “Groep”) en de belangen van de Groep in geassocieerde ondernemingen en in
joint venture vennootschappen.
De geconsolideerde rekeningen voor de periode afgesloten op 31 december 2006 kunnen bekomen worden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, de Gerlachekaai 20, BE 2000 Antwerpen of via www.euronav.com.

De verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 werden opgesteld in
overeenstemming met lAS 34 "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie. Deze bevatten minder
informatie dan verschaft in een jaarrekening en moeten dan ook tezamen met de geconsolideerde rekeningen voor het jaar 2006, zoals
opgenomen in het jaarverslag 2006, gelezen worden.

De verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen werden op 28 augustus 2007 door de raad van bestuur goedgekeurd voor publicatie.

De waarderings- en presentatieregels gehanteerd voor het opstellen van de tussentijdse geconsolideerde rekeningen zijn dezelfde als
deze gehanteerd voor het opstellen van de geconsolideerde rekeningen voor de periode afgesloten op 31 december 2006. Nieuwe
standaarden en interpretaties die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2007 hebben geen impact op de tussentijdse geconsolideerde
rekeningen en heeft geen aanleiding gegeven tot een aanpassing van vorige periodes.

In vergelijking met de consolidatiekring voor de periode afgesloten op 31 december 2006 zijn er geen wijzigingen aan de consolidatiekring.

De Euronav groep omvat slechts één enkel bedrijfssegment: de eigendom en uitbating van ruwe-olietankers op de internationale markten.
De interne organisatie- en managementstructuur van de vennootschap onderscheidt geen bedrijfs- of geografische segmenten. Als gevolg
kan er geen gesegmenteerde informatie gegeven worden. 

In de loop van het eerste semester van 2007 verkocht Euronav de Savoie (1993 – 306.430 dwt). Tijdens dezelfde periode werd het
nieuwbouwschip S-271 (2007 – 159.000 dwt) - dat in 2005 in joint venture met Wah Kwong besteld werd en in de loop van hetzelfde jaar
verkocht werd – afgeleverd aan de nieuwe eigenaars. Op deze verkopen realiseerde Euronav een meerwaarde van respectievelijk
44.432.000 USD en 4.193.000 USD.
Bovendien werd een winst van 20.784.000 USD geboekt op de vroegtijdige beëindiging door de eigenaar van de
tijdsbevrachtingsovereenkomst op de Shinyo Landes  (1993 – 306.474 dwt).

Bij de voorbereiding van tussentijdse geconsolideerde rekeningen moet het management beoordelingen, ramingen en veronderstellingen
maken die de toepassing van de waarderingsregels beïnvloeden, evenals de gerapporteerde bedragen van activa en passiva, inkomsten
en uitgaven. De uiteindelijke resultaten kunnen verschillen van deze ramingen. De voornaamste beoordelingen en inschattingen
toegepast door het management bij de voorbereiding van deze tussentijdse geconsolideerde rekeningen zijn dezelfde als deze gebruikt bij
het opmaken van de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2006.
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Toelichting bij de verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen
voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007

Toelichting 6 - Dividend

Toelichting 7 - Leningen en financieringen

Toelichting 8 - Onzekerheden, ramingen en gebeurtenissen die leiden tot aanpassing van de jaarrekening

Toelichting 9 - Gebeurtenissen na balansdatum

Antwerpen, 28 augustus 2007

Helga Platteau Bedrijfsrevisor Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
Commissaris Commissaris
vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
Helga Platteau Serge Cosijns

Op 30 november 2006 heeft Euronav het tijdsbevrachtingscontract van 7 januari 2005 voor de Shinyo Mariner geannuleerd. Euronav
verwacht dat de eigenaar van het schip een claim zal indienen voor eenzijdige verbreking van de overeenkomst. Een scheidsrechter werd
aangesteld.  De Groep kan momenteel geen inschatting maken van de afloop van de arbitrageprocedure. 

* * *

Na 30 juni 2007 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan die dienen vermeld te worden.

In de periode tussen de balansdatum en de datum waarop de rekeningen goedgekeurd werden voor publicatie hebben er zich geen
wijzigingen voorgedaan in de onzekerheden en ramingen en hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan die zouden leiden tot een
aanpassing van de tussentijdse geconsolideerde rekeningen.

Op 24 april 2007 keurde de algemene vergadering de uitbetaling van een brutodividend van 1,68 EUR per aandeel goed.

In april 2005 heeft Euronav een niet-achtergestelde gewaarborgde kredietovereenkomst afgesloten.
Op 31 december 2007 bestaat de kredietfaciliteit bestaat uit een langetermijnlening, een hernieuwbaar krediet zonder aflossingen ten
belope van USD 630 miljoen en een bijkomende lening van 231 miljoen USD voor de financiering van nieuwbouwschepen. De
kredietfaciliteiten hebben een looptijd van 8 jaar aan een interestvoet van LIBOR verhoogd met een marge van 0,80%. Op het niet
opgenomen deel van de faciliteit betaalt Euronav een terbeschikkingstellingsprovisie van 0,25%.
Na de verkoop van de Savoie werd het hernieuwbaar krediet zonder aflossingen verminderd met 19 miljoen USD naar 611 miljoen USD
en de bijkomende lening met 7 miljoen USD tot 224 miljoen USD. Deze laatste werd volledig opgenomen naar aanleiding van de
aflevering van twee nieuwbouwschepen.
Op 30 juni 2007 is er 1.126 miljoen USD getrokken onder de diverse faciliteiten.

Inleiding
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd met betrekking tot de bijgaande geconsolideerde beknopte balans van
EURONAV NV (“de Vennootschap”) per 30 juni 2007 en de bijbehorende geconsolideerde beknopte
resultatenrekening, mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de kasstroomtabel voor de periode van zes
maanden afgesloten op 30 juni 2007 (“de tussentijdse financiële informatie”). Het management is
verantwoordelijk voor het opstellen en de voorstelling van deze geconsolideerde beknopte financiële informatie
overeenkomstig IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving”. Onze verantwoordelijkheid is een verslag op te stellen met
betrekking tot deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht.

Omvang van het nazicht
Ons beperkt nazicht werd uitgevoerd overeenkomstig de “International Standard on Review Engagements 2410”,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. Een beperkt nazicht
van tussentijdse financiële informatie bestaat voornamelijk in de bespreking van de financiële informatie met
personen verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige zaken en het uitvoeren van analytische en andere
procedures van beperkt nazicht. Een beperkt nazicht is inhoudelijk minder diepgaand dan een volkomen controle
uitgevoerd overeenkomstig “International Standards on Auditing” en stelt ons derhalve niet in staat om zekerheid
te verkrijgen omtrent alle belangrijke zaken die zouden zijn geïdentificeerd als gevolg van het uitvoeren van een
volkomen controle.   Derhalve verstrekken wij geen controleverslag. 

Conclusie
Op basis van ons beperkt nazicht, zijn geen gegevens aan het licht gekomen die ertoe zouden leiden dat de
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie niet opgesteld werd, de materialiteit in acht genomen,
overeenkomstig IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving”. 

Verslag van het college van commissarissen van het beperkt nazicht met betrekking tot 
de geconsolideerde beknopte tussentijdse financiële informatie per 30 juni 2007 van Euronav NV
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