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Verslag van de hoogtepunten en 
 activiteiten voor de eerste helft van 2010

Januari

Februari

Maart

Op 4 januari 2010 werd de FSO Asia, een tanker 

 geconverteerd voor de levering van FSO diensten 

(‘Floating, Storage and Offl oading’), in eigendom van 

de joint venture waarin OSG en Euronav elk 50% van de 

aandelen aanhouden, succesvol aangehaakt op het Al 

Shaheen olieveld te Qatar en startte de tewerkstelling. 

Op 21 januari 2010 ontving TI Africa Ltd. van Maersk 

Oil Qatar een kennisgeving van beëindiging van het 

diensten contract met betrekking tot de FSO Africa.

Op 10 februari 2010, werd de nieuwbouw Suezmax 

Eugenie (2010 – 157.667 dwt) aan de vennootschap 

geleverd door Samsung Heavy Industries, Koje Island, 

ZuidKorea. Het schip, in eigendom van de 50%50% 

joint venture met JM Maritime, wordt verhandeld op de 

spotmarkt.

De mechanische voltooiing van de FSO Africa vond 

plaats en het schip werd opgeleverd door de werf. 

De langetermijnbevrachtingsovereenkomst van de 

 Frater nity (2009 – 157.714 dwt) werd verlengd voor 

een periode van 12 maanden.
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April

Mei

Juni

De vennootschap verkocht de VLCC Namur (2000 – 

298.552 dwt) voor 59,2 miljoen USD. De meerwaarde 

op deze verkoop bedraagt 14,3  miljoen USD en werd 

geboekt op 21 april 2010, de dag van de levering van 

het schip aan de nieuwe  eigenaar.

De Suezmax Cap Guillaume (2006 – 158.889 dwt) werd 

verhuurd aan Ultramar, een 100% dochteronderneming 

van Valero, voor een periode van 24 maanden, met 

 aanvang begin juli 2010. 

De langetermijnbevrachtingsovereenkomst van de Felicity 

(2009 – 157.677 dwt) met Total werd verlengd voor een 

periode van 18 maanden vanaf december 2010.
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De vraag naar energie wordt altijd beïnvloed door de wereld

economie. De voorbije zes maanden namen de geruchten over 

een herstel alsmaar toe en lijken nu te worden bevestigd door het 

IMF, dat een groei van het BBP verwacht. De nietOESOlanden, 

die het minst te lijden hadden onder de economische terugval, 

lieten al een zeer positieve verbetering optekenen in 2009. Het 

is echter de hernieuwde groei van de OESOlanden in 2010 die 

de grootste impact had op onze markt: hun BBP was immers 

het hardst getroffen in 2008 en 2009. Het IMF schat voor 2010 

een wereldwijde groei van 3,9% tegenover 2009.  Deze ontwikke

lingen dienen wel te worden genuanceerd in de zin dat ze nog 

hoofdzakelijk een gevolg zouden kunnen zijn van de stimuli die 

de verschillende overheden over 2009 uitvaardigden.

De tankermarkt haalde ook voordeel uit het effect van de 

 uit fasering van enkelwandige schepen. Die schepen zijn niet 

langer beschikbaar op de markt en worden alleen nog buiten 

de markt ingezet voor particuliere bevrachters.

Tal van handelaars gebruiken nog steeds enkele van de 

grote tankers voor opslag omwille van de waarde gelegen 

in het  zogenaamde contangogebeuren die nog steeds de 

financierings kosten alsook de bevrachtingskosten voor deze 

schepen  overschrijdt. In de eerste zes maanden van dit jaar 

lag het aantal schepen gebruikt voor opslag dan ook hoger 

dan ooit tevoren. De contango van de olieprijs blijft echter 

veel lager (USD 0,50 tegenover USD 4,50 eerder dit jaar). Nu 

de tanker prijzen voor opslag ruim USD 1 per vat kosten in de 

Golf van Mexico, begint deze specifieke business opportuniteit 

te  verminderen, wat de Amerikaanse voorraden dan weer doet 

toenemen. De  vakantieperiode in de VS lijkt een beperktere 

 invloed te  hebben gehad op de voorraden. Hoe dan ook is het 

voor de rederijen van  belang dat de vraag gestimuleerd wordt, 

zij het via een  artificiële stijging van de vraag via  speculatie, 

dan wel door een stijging van de vraag van consumenten. In 

ieder geval zou bij een dalende olieprijs de vraag naar transport 

 moeten  toenemen. Begin augustus waren 26 VLCC’s in gebruik 

voor  opslag, tegenover een eerdere piek van 60.

Tot slot, maar niet minder belangrijk, was er de daling van het 

aantal cargo’s op de markt die olie naar het westen brachten, 

vanuit de Arabische Golf naar de VS en Europa. VLCC’s namen 

dan ook geen positie in de Atlantische Oceaan en de Chinese 

vraag naar olie uit WestAfrika was sterk. Aan deze vraag werd 

tegemoet gekomen door schepen die van Afrika naar China 

en terug naar Afrika voeren. Dat had een grote impact op het 

 aantal schepen dat voor die handel nodig is. 

Als gevolg daarvan bleven de VLCCtarieven goed. De Suezmax 

sector was volatieler en bleef niet consistent sterk presteren, 

maar had eerder de neiging om te pieken en terug te vallen. 

Dat  zorgde voor vrij grote schommelingen in de tarieven van 

dag tot dag. 

Het overheersende gevoel is dat de markt goed zal  blijven 

 presteren voor de rest van 2010 en tal van bereidwillige  afnemers 

van capa citeit zien zich genoodzaakt om nieuwe schepen te 

 bestellen, aangezien er op de markt maar weinig moderne 

 schepen te koop zijn.

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven of TCE behaald door 

de vloot van de vennootschap uitgebaat binnen de  Tankers 

 International (TI) pool, bedroegen ongeveer 47.000 USD per 

dag over het eerste halfjaar van 2010 (eerste halfjaar 2009: 

38.100 USD per dag). 

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmaxvloot 

van Euronav, die grotendeels onder langetermijnbevrachtings

overeen komsten verhuurd wordt, bedroegen 31.600 USD per 

dag over het eerste halfjaar van 2010 (eerste halfjaar 2009: 

34.900 USD per dag). 
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Euronav heeft vandaag 41 schepen in eigendom: 1 VPlusschip, 

2 FSOschepen (in 50/50 joint venture), 13 VLCC’s, 19 Suezmax

schepen, 1 VLCC en 5 Suezmaxschepen (waarvan 3 in joint 

 venture) in bestelling.

Het overgrote deel van de Suezmaxvloot van  Euronav, die in 

 februari werd uitgebreid met de Eugenie (2010 – 157.667 dwt), 

wordt onder  langetermijnbevrachtingsovereen komsten  ver huurd. 

De gemiddelde leeftijd van de Suezmaxvloot  bedraagt on ge

veer 5 jaar.

De VLCCvloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat op de 

spotmarkt binnen de Tankers International (TI) pool. De TI pool 

beheert de grootste moderne en uitsluitend dubbelwandige 

VLCCvloot ter wereld en omvat 46 schepen. De gemiddelde 

leeftijd van Euronav’s VLCCvloot bedraagt net geen 8 jaar.

Het tonnageprofiel van  Euronav, met inbegrip van de schepen 

in bestelling en de schepen opge nomen onder bevrachtings

overeenkomsten, is verdeeld als volgt:

VLCC en VPlus in eigendom 4.128.558 dwt

FSO in eigendom  441.774 dwt

VLCC in bestelling  318.000 dwt

Suezmax in eigendom 2.949.739 dwt

Suezmax in bestelling 556.000 dwt

Via bevrachtingsovereenkomsten 1.283.310 dwt

Totaal tonnage in eigendom en onder beheer 9.677.381 dwt

Euronav bevindt zich in het topsegment van het beheer en de 

uitbating van grote tankers dankzij de intern aanwezige expertise 

van wereldklasse. De voordelen van inhouse  shipmanagement 

komen het sterkst tot uiting in het onderhoud van de vaste 

 activa, het benutten van commerciële  kansen en risicobeheer. 

Meer dan ooit willen bevrachters  immers alleen zaken doen 

met rederijen die superieure kwaliteit bieden,  zowel voor lange

termijn bevrachtingsovereenkomsten als op de spotmarkt.

De vloot
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Het orderboek voor nieuwe, grote tankers groeit nog steeds, al 

is dat vooral het geval voor Suezmaxschepen. De voorbije drie 

kwartalen werden 60 nieuwe bestellingen van Suezmaxschepen 

 gerapporteerd. Hoewel sommige hiervan  werden  ge plaatst  onder 

voorbehoud van de openbare uitgifte van schuld instrumenten dan 

wel aandelen, is dit een  indrukwekkende ontwikkeling. De VLCC 

markt werd minder beïnvloed, en  hoewel in beide  sectoren in de 

Het orDerboek

loop van dit jaar heel wat nieuwe  schepen werden  opge leverd, 

wordt de volle impact daarvan nog niet  gevoeld  aangezien geen 

van de enkelwandige tankers op de markt kan worden ingezet 

voor regelmatige opdrachten. Dat  betekent dat de wereldwijde 

VLCCvloot eigenlijk 450 schepen telt in plaats van de 515 die 

doorgaans worden genoemd. Het goedkope en beschikbare 

kapitaal op de publieke markten heeft geleid tot  bijkomende 

 bestellingen niettegenstaande het feit dat de  prijzen vrij stabiel 

zijn gebleven.

De volle impact van het orderboek voor nieuwe schepen zal vanaf 

eind 2011 tot en met 2013 worden gevoeld. Belangrijk zal zijn in 

welke mate de vraag vanuit de nietOESOlanden zal stijgen en in 

het bijzonder de ontwikkeling van de vraag naar olie vanuit China.

Groei VLCC wereldvloot 
Bron: TUKA VLCC Databank

Groei Suezmax wereldvloot 
Bron: Clarksons
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Hierna volgen uittreksels uit de verkorte tussentijdse gecon

solideerde rekeningen van Euronav voor de periode van zes 

maanden eindigend op 30 juni 2010. De verkorte tussentijdse 

geconsolideerde rekeningen werden op 26 augustus 2010 door 

de raad van bestuur goedgekeurd. De volledige versie van de, 

in overeenstemming met IAS 34 opgestelde, verkorte tussen

tijdse geconsolideerde rekeningen, inclusief het verslag van de 

commissaris van het beperkt nazicht, alsook de verklaring van 

het management omtrent het getrouw beeld van de halfjaar

lijkse jaarrekeningen en het getrouw overzicht in het tussen tijds 

jaarverslag, zijn beschikbaar op www.euronav.com.

verkorte tussentijDse 
 geconsoliDeerDe rekeningen

balans (in duizenden USD) 30.06.2010 31.12.2009

ACTIVA
vaste activa 2.397.569 2.500.550
Materiële vaste activa 2.396.667 2.499.428
Immateriële vaste activa 261 335
Financiële vaste activa 353 356
Uitgestelde belastingvorderingen 288 431
vlottende activa 398.353 286.116
TOTAAL ACTIVA 2.795.922 2.786.666

PASSIVA
eigen vermogen 1.108.344 1.071.629

Kapitaal en reserves 1.108.344 1.071.629
Belangen van derden   

langlopende schulden 1.430.052 1.463.456
Leningen op meer dan één jaar 1.369.671 1.410.954
Andere langlopende verplichtingen 58.558 50.275
Uitgestelde belastingverplichtingen   
Personeelsbeloningen 1.823 2.227
Uitgestelde overheidssubsidies   
Voorzieningen   

kortlopende schulden 257.526 251.581
TOTAAL PASSIVA 2.795.922 2.786.666

resultatenrekening (in duizenden USD) 30.06.2010 30.06.2009

Omzet 306.614 242.532
EBITDA 175.514 125.260
Afschrijvingen 86.976 79.121
bedrijfsresultaat 88.538 46.139
Financieel resultaat 38.754 19.057
resultaat vóór belastingen 49.784 27.082
Belastingen 89 62
resultaat over de periode 49.695 27.020
Toerekenbaar aan

Eigenaars van de moedermaatschappij 49.695 27.020
Minderheidsbelangen   

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 50.000.000 50.000.000
Gewone winst per aandeel (in USD) 0,99 0,54
Verwaterde winst per aandeel (in USD) 0,99 0,54
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overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde  resultaten 
(in duizenden USD)

30.06.2010 30.06.2009

Resultaat over de periode 49.695 27.020
Totaal nietgerealiseerde resultaten 12.979 8.504
totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode 36.716 35.524
Toerekenbaar aan

Eigenaars van de moedermaatschappij 36.716 35.524
Minderheidsbelangen   

mutatieoverzicht van het eigen vermogen (in duizenden USD) 30.06.2010 30.06.2009

saldo bij de aanvang van de periode 1.071.629 1.178.326
totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode 36.716 35.524

Bijdragen door en uitkeringen aan eigenaars  109.456
Totaal van de wijzigingen in het deelnemingspercentage 
in dochterondernemingen   

totaal aan transacties met eigenaars - -109.456
saldo bij het einde van de periode 1.108.345 1.104.394

kasstroomoverzicht (in duizenden USD) 30.06.2010 30.06.2009

netto cash en cashequivalenten bij de aanvang van de periode 185.479 206.263
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 68.914 65.194
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 35.047 192.073
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 7.517 17.370
Effect van wisselkoerswijzigingen 2.580 4.428

Netto cash en cashequivalenten bij het einde van de periode 209.249 92.326

101576 EURONAV HALFJAARVERSLAG 2010 NED.indd   9 30/08/10   16:51



10

Het euronav-aanDeel

converteerbare obligaties

Het aandelenkapitaal van Euronav bedraagt thans 56.247.700,80 

USD en wordt vertegenwoordigd door 51.750.000 aandelen. 

Op basis van de informatie waarover Euronav beschikte bij de 

opstelling van dit verslag, ziet de aandeelhoudersstructuur er als 

volgt uit:

aandeelhouder aantal aandelen Procent

Saverco NV 15.000.000 28,99%

Tanklog Holdings Limited 10.854.805 20,97%

Victrix NV 5.330.121 10,30%

Euronav NV  eigen aandelen 1.750.000 3,38%

Derden 18.815.074 36,36%

Totaal 51.750.000 100,00%

Op 4 september 2009 gaf de vennootschap 1.500 obligaties uit 

voor een totale waarde van 150 miljoen USD. Indien alle obli

gaties zouden worden geconverteerd in nieuwe aandelen aan 

de initiële conversieprijs, zouden 6.474.307 nieuwe gewone aan

delen worden uitgegeven. Tot op datum van dit verslag werden 

nog geen obligaties geconverteerd. Verdere informatie omtrent 

deze uitgifte kan worden gevonden op www.euronav.com.
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Het DiviDenD

De raad van bestuur besliste op 26 augustus 2010, na  goed keuring 

van de tussentijdse geconsolideerde rekeningen, tot uitkering van 

een interimdividend ten bedrage van 0,10 EUR bruto (0,075 EUR 

netto) per aandeel. Het definitieve interim netto dividend zal 

 betaalbaar gesteld worden aan de houders van aandelen op 

naam op 3 september 2010 (via de vennootschap) of eigenaars 

van gedematerialiseerde aandelen (via hun financiële instelling). 

Het zal vanaf deze datum ook betaalbaar gesteld worden aan de 

houders van aandelen aan toonder tegen afgifte van coupon n°9. 

Evolutie aandelenkoers (EURO) eerste halfjaar 2010 Dagelijks verhandelde volumes eerste halfjaar 2010Januari Februari Maart April Mei Juni
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HoofDzetel

De Gerlachekaai 20

B2000 Antwerpen  België

tel. + 32 3 247 44 11

fax + 32 3 247 44 09

email admin@euronav.com

website www.euronav.com

Ce rapport est également disponible en français.

This report is also available in English.

U kunt dit verslag downloaden op onze website: www.euronav.com

verantwoorDelijke uitgever

Marc Saverys

De Gerlachekaai 20

B2000 Antwerpen  België

Geregistreerd binnen de jurisdictie van de Rechtbank van 

 Koophandel te Antwerpen BTW BE 0860 402 767
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