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winSt- en VerlieSrekening 2005-2010

(in duizenden USD) 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Omzet 525.075 467.844 858.983 563.136 688.855 587.511
EBITDA 260.298 195.265 657.452 344.027 431.965 372.383
EBIT 88.152 31.362 512.579 190.329 288.507 255.515
Netto winst 19.680  -17.614  402.468  101.055 218.042 209.420

TCE* jaargemiddelde 2010 2009 2008 2007 2006 2005

VLCC 36.100 33.000 95.700 44.600 65.750 70.000
Suezmax 30.600 31.750 41.650 32.200 34.370 n/a
Spot Suezmax 18.000 20.800

In USD per aandeel 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Aantal aandelen** 50.000.000 50.000.000 50.080.137 51.861.762 52.518.862 52.518.862
EBITDA 5,21 3,91 13,13 6,65 8,22 7,09
EBIT 1,76 0,63 10,24 3,68 5,49 4,87
Netto winst 0,39 -0,35 8,04 1,95 4,15 3,99

In EUR per aandeel 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Wisselkoers 1,3362 1,4406 1,3917 1,4721 1,3170 1,1797
EBITDA 3,90 2,71 9,43  4,51 6,25 6,01
EBIT 1,32 0,44 7,35 2,50 4,17 4,12
Netto winst 0,29 -0,24 5,77 1,33 3,15 3,38

Historiek dividenden  
(bruto) in EUR per aandeel

2010 2009 2008 2007 2006 2005

Dividend 0,10 0,10 2,60 0,80 1,68 1,60
Waarvan interim dividend 0,10 0,10 1,00
Uitbetalingsratio*** - - 46%  64% 53%  47%

BalanS 2005-2010 

(in duizenden uSd)       31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 
ACTIVA
Vaste activa 2.337.131 2.500.550 2.279.701 2.092.395 2.165.302 2.003.205 
Vlottende activa  307.083 286.116 341.452 182.295   174.892 214.900
ToTAAl ACTIVA 2.644.214 2.786.666 2.621.243 2.274.693 2.340.194 2.218.105 

PASSIVA
Eigen vermogen 1.078.508 1.071.629 1.178.326 984.492 1.022.483 906.319 
Langlopende schulden 1.314.341 1.463.456 1.181.793 963.340 1.107.555 1.133.029
Kortlopende schulden 251.365 251.581 261.124 326.861 210.156 178.757 
ToTAAl PASSIVA 2.644.214 2.786.666 2.621.243 2.274.693 2.340.194 2.218.105

* Gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven

** Eigen aandelen niet inbegrepen

*** De uitbetalingsratio is berekend op basis van de Euro/Dollar wisselkoers van de dag van de aankondiging van het dividend.

KERNCIJFERS Het euronav-aandeel 

aandeelhoudersstructuur

aandeelhouderskalender 2011

Converteerbare obligatie 

evolutie aandelenkoers 2010  (in Euro)

dagelijks verhandelde volumes in 2010 (in duizenden)

Op basis van de informatie waarover de vennootschap beschikte 

bij het opstellen van dit jaarverslag en rekening houdend met de 

meest recente kennisgeving, ziet de aandeelhoudersstructuur er 

als volgt uit:

Op 4 september 2009, lanceerde de vennootschap een aanbod van 

achtergestelde, vastrentende, niet-gewaarborgde converteerbare 

obligaties die vervallen in 2015. De prospectus en meer gedetailleerde 

informatie met betrekking tot de converteerbare obligaties zijn 

 beschikbaar op onze website: www.euronav.com. De belangrijkste 

kenmerken van de converteerbare obligaties zijn:

aandeelhouder aandelen % 

Saverco NV 15.000.000  28,99 

Tanklog Ltd.  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 

emittent  euronaV 

Valuta   USD 

Uitgiftebedrag  150.000.000 

Uitgiftedatum   24 september 2009 

Vervaldatum  31 januari 2015 

Coupon   6,50% 

Coupon betaling Halfjaarlijks 

Uitgifteprijs   100% 

Conversiepremie  25% 

Initiële conversieprijs EUR 16,2838 

Beurs   Luxemburg 

ISIN code  BE6000351286 

dinsdag 19 juli 2011

Bekendmaking resultaten tweede kwartaal 2011

woensdag 31 augustus 2011 

Bekendmaking definitieve halfjaarresultaten 2011

dinsdag 6 september 2011

Halfjaarverslag 2011 beschikbaar op website

dinsdag 18 oktober 2011 

Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2011 

dinsdag 17 januari 2012

Bekendmaking resultaten vierde kwartaal 2011 

De raad van bestuur voert sinds 2008 een beleid om steeds een interimdividend te overwegen en een finaal dividend voor te 

stellen enkel onder voorbehoud van behaalde resultaten, investeringsbeslissingen en vooruitzichten.

Verklaring door de personen verantwoordelijk voor het  financieel 

verslag en het jaarverslag

De raad van bestuur, vertegenwoordigd door Marc Saverys, de 

 voorzitter, en het directiecomité, vertegenwoordigd door Paddy 

Rodgers, Chief Executive Officer en Hugo De Stoop, CFO, be-

vestigen, in naam en voor rekening van Euronav, dat, naar hun weten:

■   De in dit jaarverslag vervatte financiële staten per 31 december 

2010 zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke boekhoud-

standaarden (IFRS of Belgisch boekhoudrecht) en een getrouw 

beeld geven zoals gedefinieerd door die standaarden, van het 

vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van 

Euronav NV;
■   Het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikke-

ling van activiteiten, de resultaten en de positie van Euronav NV 

evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzeker-

heden waarmee de vennootschap geconfronteerd kan worden.
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Visie  

Wereldwijd erkend blijven als toonaangevend in het vervoer 

en opslag van ruwe olie. We zijn en blijven toegewijd aan 

v eiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu. Euronav streeft 

uitmuntendheid na via innovatie, know-how en voortdurende 

verbetering.

Missie 

Voor onze maatschappij
Transporteren van een essentiële energiebron op een 

 eco nomische, sociale en milieubewuste manier, vandaag en 

in de toekomst.

Voor onze klanten
Werken op een manier die bijdraagt aan het succes van de 

bedrijfsdoelstellingen door steeds hogere eisen te stellen 

aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Voor onze aandeelhouders
Creëren van aanzienlijke en blijvende waarde door op 

 strategische wijze financiële en investeringsbeslissingen te 

plannen en tegelijkertijd diensten te leveren in lijn met de 

hoogste professionele normen.

Voor onze werknemers
Getalenteerde, hardwerkende mensen motiveren en helpen 

bij het behalen van hun carrièredoelstellingen in een 

 gezonde, uitdagende en belonende omgeving.

Visie & Missie  
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Interview met Voorzitter Marc Saverys en CEO 
Paddy Rodgers.

Hoe zou u 2010 samenvatten? 
Was het een goed jaar?

Paddy Rodgers: “Verscheidene factoren zorgden ervoor dat 

de resultaten onder de verwachtingen bleven, voornamelijk 

in de tweede helft van 2010. Vooral het derde kwartaal was 

slechter dan verwacht en de seizoensgebonden stijging van 

de vrachtprijzen (als gevolg van het winterseizoen in het 

noordelijk halfrond) kwam zes weken later dan normaal.”

Marc saverys: “De markt startte sterk in 2010, waardoor we 

over het hele jaar een positief resultaat konden neerzetten.”

Volgens de geruchten staat de  transportsector 
voor de langste periode van verlieslatende 
vrachttarieven in 17 jaar. is het echt allemaal 
kommer en kwel in de olietankersector? 

Rodgers: “Dat denk ik niet. Ik geloof ook niet dat je  zoiets 

met zekerheid kunt voorspellen. Er zijn gewoon te veel 

factoren die een invloed hebben. De oliemarkt onder ging 

de voorbije 17 jaar ook ingrijpende veranderingen. De 

 verhouding pijpleidingvervoer tegenover tankervervoer, de 

productie- en consumptielanden, de afstanden waarover 

ruwe olie wordt vervoerd, … niets is hetzelfde gebleven.”

 

saverys: “In onze sector volgen de prijzen simpelweg de 

wet van vraag en aanbod. Niemand kan met zekerheid 

zeggen hoe ze gaan evolueren: de vraag naar olie, de af-

standen die de tankers zullen moeten afleggen, hoeveel 

schepen er voor de opslag zullen worden gebruikt, … dat 

zijn  allemaal grote vraagtekens. Voeg daarbij nog een hele 

resem  onvoorzienbare factoren zoals natuurrampen, inter-

nationale  conflicten, piraterij, … en het plaatje wordt meteen 

een heel stuk  complexer.”

Rodgers: “Eind 2007 werd voorspeld dat de tankermarkt 

in 2008 definitief ten onder zou gaan door een daling van 

de tarieven tot ver onder het break-evenpunt. Maar in dat 

jaar stegen de tarieven net tot een absolute recordhoogte. 

Het punt is dat iedereen wel het aantal schepen op zee of in 

 bestelling kan tellen, maar niemand kan de factoren voor-

spellen die de vraag regeren.”

Geen storm op komst dus?

Rodgers: “Ik denk dat je altijd wel ergens een storm mag 

verwachten. Volatiliteit is er altijd en daarom moeten we dus 

waakzaam blijven. Het klopt dat de vraag naar olie tussen 

2007 en 2009 daalde, maar we stellen nu een heropleving 

vast en het Internationaal Energieagentschap voorspelt voor 

dit jaar een nog grotere stijging.”

saverys: “Woorden houden de storm niet tegen. We moeten 

ervoor zorgen dat we paraat staan zodra het zover is. Dat is 

de echte uitdaging: we moeten voorbereid zijn op alle weer. 

Daarom blijven we onze activiteiten diversifiëren terwijl we 

de ontluikende markten nauwlettend in de gaten houden. In 

China zagen we recent bijvoorbeeld hoe de vraag naar tank-

ers plots steeg om wintervoorraden in te slaan.”

Marktspecialisten voorspellen een groei van de 
wereldwijde tankervloot met meer dan 13 %. Zal 
de vraag voldoende stijgen om de overcapaciteit 
te compenseren? Worden er niet gewoon te veel 
olietankers gebouwd?

“VooRbeReid oP alle WeeRsoMstandiGHeden” 
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Rodgers: “Overcapaciteit is inderdaad een reële bekom-

mernis. Maar er worden al gauw overhaaste conclusies 

getrokken op basis van de verwachte groei. Je moet 

 echter naar de nettogroei kijken. Heel wat van de huidige 

schepen zijn commercieel verouderd. Vele tankers zullen 

nooit worden opgeleverd, omdat de rederijen niet over 

de  nodige  fondsen zullen beschikken. Vele scheepswerven 

 zullen ook niet in staat zijn om tijdig te leveren en/of de ver-

eiste kwaliteitsnormen te halen. Er zullen ook tankerschepen 

worden omgebouwd.”

saverys: “We moeten onszelf natuurlijk niets wijsmaken. 

Het aantal schepen dat wordt gebouwd is zorgwekkend. 

We zijn daar niet gelukkig mee. Dat is één van de redenen 

waarom we zo’n sterke voorstanders zijn van slow steaming. 

Door de gemiddelde reisduur tussen Europa en Azië van 

56 tot 63  dagen te verhogen, besparen we niet alleen op 

brandstofkosten terwijl we de hoge vaarfrequentie kunnen 

 behouden, maar bieden we ook een zeer positieve  oplossing 

voor het probleem van de overcapaciteit.”

Hoe past de beslissing van euronav om zich aan 
offshore-opslag te wijden in dit plaatje?

Rodgers: “De FSO-activiteiten (Floating Storage &  Offloading) 

zijn een belangrijk element van onze strategie voor de toe-

komst, precies omdat de vrachtmarkt zo volatiel is. Het is een 

intelligente manier om de levensduur van onze schepen te 

verlengen, terwijl we in wezen onze activiteiten  diversifiëren. 

Ondanks enkele vertragingen en contractuele problemen 

slaagde Euronav erin om twee van de grootste tankers ter 

wereld (TI Asia en TI Africa met een draagvermogen van 

443.000 ton en een opslagcapaciteit van 2,8 miljoen vaten) 

tot opslagschepen om te bouwen. We werkten hiervoor 

samen met het Amerikaanse bedrijf OSG.”

“Ik denk dat je altijd wel ergens een storm 
mag verwachten. Volatiliteit is er altijd en 
daarom moeten we waakzaam blijven.“

Marc Saverys, Voorzitter van de raad van bestuur en Paddy Rodgers, CEO, Euronav NV
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saverys: “Het ombouwen van de twee FSO-schepen was 

geen eenvoudige klus en we hebben er dure lessen uitge-

trokken. We zijn echter zeer blij dat we het gedaan  hebben. 

De FSO-schepen zijn nu volledig operationeel, onze klanten 

zijn tevreden en de joint venture heeft nu al een positief  effect 

op onze bedrijfscashflow en nettowinst. We  overwegen nu 

ook om onze FSO-activiteiten uit te breiden. Twee andere 

mammoettankers worden samen met OSG gemarket voor 

offshoreprojecten en daarnaast is Euronav zelf nog bezig 

met andere offshoreprojecten voor kleinere tankers.”

Rodgers: “Na een jaar van onzekerheid zijn we met onze 

FSO-activiteiten aanbeland op een punt waarop de schepen 

rendabel zijn geworden. Het feit dat we hiermee op de 

lange termijn kunnen werken – wat bepaald zeldzaam is in 

de scheepvaartsector – is bijzonder belangrijk voor onze 

aandeelhouders.”

Zijn er nog andere manieren waarop euronav de 
broze VlCC-markt probeert te counteren?

saverys: “We zijn altijd op zoek naar manieren om onze activi-

teiten een toegevoegde waarde te verlenen en om onszelf te 

onderscheiden van de rest van de markt. Onze permanente 

focus op kwaliteit, veiligheid en technische expertise is onze 

grootste troef op een volatiele markt. In tegenstelling tot vele 

andere bedrijven werven wij onze zeelieden bijvoorbeeld 

rechtstreeks aan, waardoor we ongelooflijk flexibel kunnen 

werken. Het gebrek aan bemanningsleden wordt de komende 

jaren een belangrijk probleem in de scheepvaartsector.” 

Rodgers: “Dat is slechts een deel van ons engagement 

op het vlak van kwaliteit. We willen niet gewoon maar de 

 goedkoopste zijn. We willen de beste zijn. Daarom zijn we nog 

 altijd de  nummer één op een aantal nichemarkten.  Momenteel 

verhuren we bijvoorbeeld VLCC’s met lange termijncontracten 

aan Total en andere Franse raffinade rijen. We hebben ook acht 

schepen verhuurd aan Valero, de  grootste invoerder van ruwe 

olie in de Verenigde Staten. En met onze ijsversterkte schepen 

kunnen we de raffinaderij van Valero in Quebec langsheen de 

Saint Lawrence-rivier ook in de winter bereiken.”

Hoe pakt euronav het piraterijprobleem aan? 

saverys: “Op dit ogenblik concentreren de problemen zich 

langsheen de oostkust van Afrika en in de Golf van Aden. Ik 

vrees echter dat het probleem weldra zal uitbreiden tot de 

hele Indische Oceaan en misschien wel de hele wereld. Het is 

simpelweg een té eenvoudige manier om aan geld te komen. 

De sector kan zich nooit helemaal tegen piraten beschermen.”

“Onze permanente focus op kwaliteit, 
 veiligheid en technische expertise is onze
grootste troef op een volatiele markt.”

Paddy Rodgers, CEO, Euronav NV
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Rodgers: “We hebben recent twee incidenten gehad: één 

van onze Suezmax-schepen werd (zonder succes) achter volgd 

op de Rode Zee en één VLCC werd beschoten voor de kust 

van India, waarna de motoren van de piraten het  begaven. 

De aanwezigheid van Europese, Indiase en  Chinese militaire 

vaartuigen in de Golf van Aden begint effect te  hebben. Dit 

betekent echter ook dat de piraten hun geluk elders zullen 

gaan beproeven. Daarom moeten we ook zeer waakzaam 

 blijven, ook buiten deze gevarenzone. Vroeg tijdige opsporing  

is van cruciaal belang. Al onze schepen zijn uitgerust met 

speciale uitkijkposten die tussen de Indische Oceaan en 

 Singapore 24 uur per dag bemand blijven. We passen de 

beste managementpraktijken toe die door alle maritieme 

task forces samen opgesteld zijn, en we merken dat onze 

 respons op dit ogenblik in verhouding staat tot de dreiging.” 

 

“Euronav-schepen kunnen langsheen de romp water golven ge-

nereren en piraten zo ontmoedigen om aan boord te komen. 

De scheepsdekken zijn beschermd met  prikkeldraad. Maar ei-

genlijk moet je piraterij bij de bron aanpakken. Dat is de enige 

manier om het te laten ophouden. Zo moet er bijvoorbeeld 

wat gedaan worden aan de levensomstandig heden in landen 

als Somalië. Maar dan zitten we in een  andere discussie.”

en wat met de huidige onrust in het Midden-
oosten? Kan dat een invloed hebben op de 
activiteiten van euronav?

Rodgers: “Er bestaat een duidelijk risico dat de toevoer 

wordt verstoord door de recente betogingen in Iran,  Algerije 

en Libië. Dit zijn respectievelijk de 4e, 15e en 17e  grootste 

olieproducenten ter wereld. Samen zijn ze goed voor 

8,2  miljoen vaten per dag.”

saverys: “Het is moeilijk te voorspellen welke impact dit zou 

kunnen hebben op de tankermarkt. Enerzijds leiden hogere 

olieprijzen tot hogere bunkerprijzen, en die vertegenwoor-

digen het grootste deel van de variabele kosten. Dit is voor 

ons geen goede zaak. Anderzijds zou dit kunnen betekenen 

dat de olie, indien de onrust blijft aanhouden, uit West- 

Afrika of Venezuela zal moeten komen en niet langer uit het 

Midden-Oosten, wat het aantal tonmijlen zal doen stijgen.”

Wat zijn de vooruitzichten voor 2011?

saverys: “Gezien onze verdere diversifiëring op zowel de 

spotmarkten als de langetermijnmarkten, en de uitbreiding 

van onze FSO-activiteiten zijn we ervan overtuigd dat we in 

2011 positievere resultaten zullen kunnen voorleggen.”

Marc Saverys, Voorzitter van de raad van bestuur, Euronav NV
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Euronav is een marktleider in het transport en de opslag 

van ruwe olie en olieproducten. Euronav bezit en beheert 

een vloot van schepen die onder Europese vlag varen. De 

vennootschap werd in België opgericht en de maatschappe-

lijke zetel is gevestigd in Antwerpen. Euronav telt wereld-

wijd meer dan 1.500 werknemers, zowel aan wal als op zee, 

en heeft kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav 

noteert op NYSE Euronext Brussel onder het symbool EURN.

De veilige en betrouwbare uitbating van onze vloot is nog 

nooit zo belangrijk geweest als vandaag en is  prioriteit 

 nummer één voor de vennootschap. Euronav wil een 

 efficiënte organisatie zijn die haar klanten de hoogste 

kwaliteit en best mogelijke service aanbiedt. 

De langetermijnstrategie is erop gericht haar doelstelling 

van duurzame rendabele groei te verwezenlijken door het 

beheer van een evenwichtig portfolio en het uitbaten van 

haar vloot op zowel de spot- als de termijnbevrachtigings-

markt voor tankers. Eveneens worden schepen verhuurd op 

langere termijn voor  FSO doeleinden. Op deze manier ver-

zekert de vennootschap zich van een gezonde mix van vaste 

en vlottende inkomsten.

Met Europese officieren aan boord van moderne schepen 

mikt Euronav op het topsegment van de markt. De vaardig-

heden van haar rechtstreeks tewerkgestelde officieren op zee 

en kapiteins en ingenieurs aan wal creëren een concurrentie-

voordeel op het gebied van onderhoud en  operationele 

 activiteiten.

bedRijfsPRofiel  

Cap Guillaume (2006 - 158.889 dwt)
gedurende de proefvaart in Koje Island, Zuid-Korea
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Jaarverslag

Zicht op de Cap Laurent (1998 - 146.646 dwt) vanuit de loodsboot op de Saint Lawrence-rivier
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MaRKtoVeRZiCHt

Vraag naar olie, productie en 
 bunkerkosten

In 2010 kende de wereldeconomie globaal genomen een ge-

stage groei, al was de groei in sommige delen van de wereld 

zeer zwak. Deze groei werd ondersteund door verschillende 

beleids- en stimuleringsmaatregelen van overheden, met 

name in het westelijk halfrond, maar ook door een beter dan 

verwachte groei in de verwerkende industrie van de OESO-

landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling) en meer in het bijzonder in Duitsland. 

De groei van de wereldwijde vraag naar olie werd in 2010 

naar boven bijgesteld, waarbij de vraag zelf uitkwam op 

 gemiddeld 86,94 miljoen vaten per dag. De verhoogde 

 productieactiviteiten en het sterke zomerseizoen result-

eerden in een toename van het olieverbruik. De groei van 

de wereldwijde vraag naar olie in 2011 voorspeld door het 

 Internationaal Energieagentschap (“IEA”) is naar boven 

oVeRZiCHt 2010 VeRslaG Van de Raad Van bestuuR

evolutie olievraag wereldwijd

in miljoen bpd (bron – IEA) 
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 bij gesteld met 1,5% als gevolg van de gunstigere economis-

che vooruit zichten, deels voor de OESO-landen maar meer 

in het  bijzonder voor Azië, het Midden-Oosten en Latijns-

Amerika. 

De olieprijs bleef in 2010 stabiel, met weinig volatiliteit en 

de verhoogde prijsvork tussen 78,50 USD - 85,27 USD die 

de voorkeur heeft van OPEC. De prijs van scheepsbrandstof, 

die het grootste deel van de variabele kosten vertegenwoor-

digen, volgde dezelfde trend als de olieprijs en was weinig 

volatiel. In 2010 schommelde de prijs van scheepsbrandstof 

tussen 420 USD en 470 USD, wat hoog was gelet op de lage 

bevrachtings tarieven in de tweede helft van het jaar. Het 

gevolg was dat reders overwogen om hun schepen trager te 

laten varen teneinde de scheepsbrandstofkosten te beperken.

tankermarkt

Na een onverwachte versterking van de bevrachtingsmarkt 

in de eerste helft van 2010, gingen de bevrachtingstarieven 

voor olietankers fors omlaag in de zomer en het begin van het 

derde kwartaal. Gezien de late start van het winterseizoen in 

het noordelijk halfrond, werd tegen het midden van het  vierde 
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kwartaal een stijging van het vrachtvolume en bijgevolg een 

verhoging van de tarieven verwacht.  Gedurende enkele 

weken in oktober herstelden de spottarieven met 7,5%, 

waarbij de resultaten voor bijna alle routes positief waren. 

Als gevolg van een overaanbod aan vervoerscapa citeit, met 

name op de VLCC-markt,  gingen de tarieven  helaas weer 

omlaag. In oktober daalden de VLCC-spottarieven met 2,9% 

tot het laagste niveau sinds november 2009. Dit overaanbod 

aan schepen is te wijten aan verschillende factoren, waar-

onder de afname van de oliecontango waardoor een groot 

 aantal schepen vanuit opslag weer op de markt kwam maar 

ook de leveringen van nieuwbouwschepen. Mocht de prijs 

van olie voor onmiddellijke levering dalen terwijl de prijs van 

olie voor latere levering hoog blijft, zal opnieuw een con-

tango ontstaan. Dit zou vrijwel zeker leiden tot een groter 

commercieel gebruik van schepen voor opslag, wat de markt 

in 2008 zo een sterke impuls heeft gegeven. 

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven of TCE behaald 

door de VLCC-vloot van de vennootschap uitgebaat  binnen 

de Tankers International (TI)-pool, bedroegen ongeveer 

36.100 USD per dag in 2010 (2009: 33.000 USD per dag).

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-

vloot van Euronav bedroegen ongeveer 30.600 USD per dag 

voor 2010 (2009: 31.750 USD per dag). 
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Een uitgesteld orderboek hielp in 2008 en 2009, maar deze 

trend eindigde in 2010. De markt kampt momenteel met een 

overaanbod aan vervoerscapaciteit, met een  neerwaartse 

trend van de vrachtprijzen tot gevolg. De wereldwijde VLCC- 

en Suezmax-vloot stevent af op een groei van 14% in 2011. 

Goedkoop en beschikbaar kapitaal afkomstig van openbare 

markten heeft geleid tot een groot aantal  bestellingen van 

nieuwe schepen, ondanks de hoge prijzen. De  volledige 

 impact van het orderboek voor nieuwe schepen zal in 

de loop van 2011 en waarschijnlijk tot eind 2013 worden 

gevoeld, maar de mate waarin de vraag vanuit niet- OESO-

landen stijgt en de ontwikkeling van de vraag naar olie in 

China in het bijzonder zullen een sleutelrol spelen.
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Markt voor floating storage and 
 offloading (fso) / floating Production, 
storage and offloading (fPso)

FSO’s bieden de mogelijkheid om olie van olievelden op zee 

op te slaan en over te laden, en worden gebruikt in combi-

natie met vaste platforms of drijvende productieplatforms. 

FSO’s worden ook gebruikt als opslag- en overladingsfacili-

teiten op zee voor olie van productievelden op land en als 

opslag- of leveringsterminals. 

In 2010 waren er wereldwijd in totaal 102 FSO’s in gebruik, 

waarvan bijna 60% in de regio Azië/Pacific. 66 van die 102 

FSO’s waren meer dan 20 jaar oud, en een klein deel van de 

wereldvloot bestond uit relatief nieuwe FSO’s die speciaal 

werden ontworpen en gebouwd voor gebruik in specifieke 

velden. Deze situatie laat voldoende opportuniteiten om de 

huidige vloot te verjongen. 

Sinds begin 2010 is de activiteit in deze sector gestegen ten 

opzichte van het voorgaande jaar. In 2010 werden er in  totaal 

14 nieuwe FSO/FPSO-projecten toegekend,  vergeleken 

met slechts 7 in 2009. Zoals uit de grafieken  blijkt, zal in 

de komende drie jaar naar verwachting een groot aantal 

 contracten worden toegekend of verlengd. De grote groei 

van de Braziliaanse offshore activiteiten stimuleert de groei 

van deze sector. 

De olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon heeft 

een negatief effect gehad op de ontwikkeling van nieuwe 

projecten in de Golf van Mexico. Regio’s zoals Afrika, Azië 

en Europa hebben echter hun exploratieactiviteiten verder 

uitgebreid en werken momenteel aan de ontwikkeling van 

nieuwe velden of de verbetering van bestaande velden. 

178 projecten op het gebied van drijvende productie- en 

opslagsystemen zijn thans gepland dan wel in onder-

zoeksfase. Brazilië kent het grootste aantal projecten in 

 onderzoeksfase, gevolgd door Afrika, Zuidoost-Azië, de Golf 

van Mexico en Noordwest-Europa.

de euronav-vloot 

Euronav heeft vandaag 39 schepen in eigendom: 1 V-Plus-

schip, 2 FSO-schepen (in 50/50 joint venture), 11 VLCC’s 

(waarvan 2 in joint venture), 20 Suezmax-schepen (waarvan 2 

in joint venture), 1 VLCC en 4 nieuwbouw Suezmax-schepen 

in bestelling (waarvan 2 in 50/50 joint venture). 

De VLCC-vloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat 

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

De TI pool beheert één van de grootste moderne en uitslui-

tend dubbelwandige VLCC-vloten ter wereld en bestaat uit 

44 schepen. De gemiddelde leeftijd van de VLCC-vloot van 

Euronav bedraagt iets meer dan 8 jaar. Het grootste deel 

van de Suezmax-vloot van Euronav, die in februari 2010 werd 

fso/fPso vraag per segment 

■ Nationale oliemaatschappij    ■ Raffinaderijen    
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uitgebreid met de levering van de Eugenie (2010 – 157.667 

dwt), wordt onder langetermijn-bevrachtingsovereenkomsten 

verhuurd. De rest van de Suezmax-schepen worden recht-

streeks door Euronav op de spotmarkt verhandeld. De meest 

recente aanwinst is de Devon (2011 – 157.642 dwt) die in 

 januari 2011 werd opgeleverd. De gemiddelde leeftijd van 

de Suezmax-vloot bedraagt 6 jaar.

Beide FSO’s van Euronav worden onder lange en middel-

lange termijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd.

Bij de opstelling van dit verslag is het tonnageprofiel van 

Euronav, met inbegrip van de schepen in bestelling en de 

schepen opgenomen onder bevrachtingsovereenkomsten, 

verdeeld als volgt:

VLCC en V-Plus in eigendom 3.524.395 dwt

FSO in eigendom 441.774 dwt

VLCC in bestelling 318.000 dwt

Suezmax in eigendom 2.949.721 dwt

Suezmax in bestelling 447.000 dwt

Via bevrachtingsovereenkomsten 1.362.827dwt

totaal tonnage in eigendom en onder beheer 9.043.717 dwt

Euronav heeft scheepsmanagementexpertise van wereldklasse 

in huis waardoor haar vloot zich aan het topsegment van de 

markt voor tankerproducten en -diensten positioneert. De 

voordelen van intern scheepsmanagement situeren zich 

op het vlak van onderhoud, klantenservice en risicobeheer. 

Meer dan ooit willen bevrachters immers alleen handelen 

met rederijen die superieure kwaliteit aanbieden en dit zo-

wel voor langetermijnbevrachtingsovereenkomsten als voor 

individuele reizen op de spotmarkt.

Het eerste kwartaal

De vennootschap realiseerde een netto resultaat van 22,3 

miljoen USD (eerste kwartaal 2009: 16,8 miljoen USD) voor 

de 3 maanden eindigend op 31 maart 2010, hetzij 0,45 USD 

per aandeel (eerste kwartaal 2009: 0,34 USD per aandeel). 

De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 84,2 miljoen 

USD (eerste kwartaal 2009: 79 miljoen USD). De gemiddelde 

dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven of “TCE” (time charter 

equivalent) behaald door de vloot van de vennootschap 

uitgebaat binnen de TI pool, bedroegen ongeveer 49.000 

USD per dag (eerste kwartaal 2009: 47.000 USD per dag). 

De gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven van de 

 Suezmax vloot van Euronav, die deels verhuurd wordt onder 

langetermijnbevrachtingsovereenkomsten en deels op de 

spotmarkt, bedroegen 32.500 USD per dag (eerste kwartaal 

2009: 38.500 USD per dag), inclusief winstdeelnames (indien 

van toepassing).

januari
Euronav

Op 4 januari 2010 werd de FSO Asia, een tanker gecon-

verteerd voor de levering van FSO-diensten succesvol 

aangehaakt op het Al Shaheen olieveld te Qatar en startte 

de tewerkstelling. De FSO Asia is eigendom van de joint 

 venture waarin OSG en Euronav elk 50% van de aandelen 

aanhouden.

Op 21 januari 2010 ontving TI Africa Ltd. van Maersk Oil Qa-

tar een kennisgeving van beëindiging van het dienstencon-

tract met betrekking tot de FSO Africa. 

De langetermijn-bevrachtingsovereenkomst van de Cap  Victor 

(2007 – 158.853 dwt) met BP en de langetermijnbevrachtings-

overeenkomst met de Fraternity (2009 – 157.714 dwt) met 

Vitol werden verlengd voor een periode van respectievelijk 

24 en 12 maanden. 

Op de markt

Antonis (2001 - VLCC) werd door Glasford Tankers gehuurd 

voor een periode van 3 jaar aan 32.500 USD per dag.

Mercury Glory (2001 – VLCC) werd door Glasford Shipping 

gehuurd voor een periode van 3 jaar aan 31.500 USD per dag.

New Vitality (1993 – VLCC) werd door Hyundai Oilbank ge-

huurd voor een periode van 3 jaar aan 32.500 USD per dag.

Elektra Glory (2009 – VLCC) werd door Glasfod Shipping ge-

huurd voor een periode van 3 jaar aan 31.500 USD per dag. 

Al Rayyan FSO:

De Falcon Spirit, een voormalige shuttletanker met een 

draagvermogen van 152.000 ton, gebouwd in 1986 werd 

geconverteerd voor gebruik als FSO-schip op het olieveld 

Al Rayyan voor de kust van Qatar. De conversie werd uitge-

voerd door Dubai Drydocks. De Falcon Spirit verving de 

 Pacific Jewel, die sinds 1998 werd gebruikt als FSO-schip op 

het olieveld en inmiddels voor verschroting verkocht. Teekay 

Offshore leverde de eenheid onder een lease van 7,5 jaar 

met opties tot verlenging.
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Knock Nevis FSO: 

De grootste FSO ter wereld werd verkocht voor verschroting. 

Fred Olsen kocht de tanker in 2004 voor gebruik als FSO op 

het olieveld Al Shaheen voor de kust van Qatar. De eenheid 

werd er tot augustus 2009 gebruikt en werd in december 2009 

verkocht voor een gerapporteerde meerwaarde van 6,6 miljoen 

USD. De tanker werd oorspronkelijk in 1976 gebouwd. Drie jaar 

later werd het schip verlengd door invoeging van een extra 

lading ruimte met een draagvermogen van 565.000 ton en werd 

de grootste ULCC (Ultra Large Crude Carrier) ter wereld werd. 

februari
Euronav

Op 10 februari 2010 werd de nieuwbouw Suezmax Eugenie 

(2010 – 157.667 dwt) aan de vennootschap geleverd door 

Samsung Heavy Industries, Koje Island, Zuid Korea. Het 

schip, in eigendom van de 50%-50% joint venture met JM 

Maritime, wordt verhandeld thans op de spotmarkt.

Op de markt

Samho Dream (2002 – VLCC) werd door Koch gehuurd voor 

een periode van 2 jaar aan 34.200 USD per dag.

Maersk Hakata (2010 – VLCC) werd door Cosmo gehuurd 

voor een periode van 3 jaar aan 34.000 USD per dag.

Dewi Maeswara (1998 – VLCC) werd door Pertamina gehuurd 

voor een periode van 10 jaar aan 43.500 USD per dag.

Windsor Knutsen (2007 – Suezmax) werd door Repsol gehuurd 

voor een periode van 12 jaar aan 21.000 USD per dag. 

Maart
Euronav

De mechanische voltooiing van de FSO Africa vond plaats 

en het schip werd opgeleverd door de werf. De overeenkomst 

voor het gebruik van de V-plus TI Europe (2002 – 441.561 dwt) 

om opslagdoeleinden werd voor een periode van 90 tot 120 

dagen verlengd aan 50.000 USD per dag.

Op de markt

Bunga Kasturi Tiga (2006 – VLCC) werd door Trafigura ge-

huurd voor een periode van 1 jaar aan 35.000 USD per dag.

Blue (2010 – Suezmax) werd door AET gehuurd voor een 

 periode van 12 maanden aan 21.500 USD per dag.

Hrvatska (2005 – Suezmax) werd door Stena gehuurd voor 

een periode van 12 maanden aan 22.500 USD per dag.

Het tweede kwartaal

De vennootschap realiseerde een netto resultaat van 59,3 

miljoen USD (eerste halfjaar 2009: 27 miljoen USD) voor de 

zes maanden eindigend op 30 juni 2010, hetzij 1,19 USD per 

aandeel (eerste halfjaar 2009: 0,54 USD per aandeel). De 

EBITDA over dezelfde periode bedroeg 185,9 miljoen USD 

(eerste halfjaar 2009: 125,2 miljoen USD). De TCE behaald 

door de vloot van de vennootschap uitgebaat binnen de TI 

pool, bedroeg ongeveer 45.000 USD per dag in het tweede 

kwartaal (tweede kwartaal 2009: 28.700 USD per dag) en 

47.000 USD per dag over het eerste halfjaar van 2010  (eerste 

halfjaar 2009: 38.100 USD per dag). De gemiddelde tijds-

Vertrek van de Cap Victor (2007 - 158.853 dwt) uit de scheepswerf voor de proefvaart
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bevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot van Euronav, die 

onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten ver huurd 

wordt, bedroegen 31.000 USD per dag voor het tweede 

kwartaal (tweede kwartaal 2009: 31.500 USD per dag) en 

31.600 USD per dag over het eerste halfjaar van 2010 (eerste 

halfjaar 2009: 34.900 USD per dag).

april
Euronav

De vennootschap verkocht de VLCC Namur (2000 – 298.552 

dwt) voor 59,2 miljoen USD. De meerwaarde op deze verkoop 

bedraagt 14,3 miljoen en werd geboekt op 21 april 2010, de 

dag van de levering van het schip aan de nieuwe eigenaar.

Op de markt

Valtamed (2004 – Suezmax) werd door Trafigura gehuurd 

voor een periode van 12 maanden aan 22.500 USD per dag. 

Bach Ho FSO-5 werd door Vinashin geleverd aan Petro 

 Vietnam op het olieveld Bach Ho voor de kust van Vietnam. 

De levering van deze opslageenheid liep grote vertragingen 

op. De bouw startte midden 2007 en de levering was oor-

spronkelijk gepland voor het tweede kwartaal van 2008. De 

eenheid kan 1 miljoen vaten opslaan en is de grootste romp 

die tot op heden in Vietnam werd gebouwd. 

Mei
Euronav

De Suezmax Cap Guillaume (2006 – 158.889 dwt) werd ver-

huurd voor een periode van 24 maanden, met aanvang 

 begin juli 2010.

Op de markt

Maritime Jewel (2000 – VLCC) werd door Hess gehuurd 

voor opslag voor een periode van 30 dagen aan 55.000 USD    

per dag. 

Eagle Vienna (2004 – VLCC) werd door Reliance gehuurd 

voor een periode van 3 jaar aan 34.000 USD per dag.

juni
Euronav

De langetermijnbevrachtingsovereenkomst van de  Felicity 

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

 periode van 18 maanden vanaf december 2010.

Op de markt

Altair Trader (2005 – VLCC) werd door Mitsui O.S.K. Lines 

Trading gehuurd voor een periode van 3 jaar aan 39.000 USD 

per dag.

Universal Queen (2005 – VLCC) werd door STX Pan Ocean ge-

huurd voor een periode van 4 jaar aan 39.000 USD per dag.

SCF Samotlor (2010 – Suezmax) werd door Trafigura gehuurd 

voor een periode van 3 jaar aan 28.000 USD per dag.

Evridiki (2007 – Suezmax) werd door Heidmar gehuurd voor 

een periode van 12 maanden aan 29.500 USD per dag.

Tindalo FSO (oorspronkelijk de in 1989 gebouwde dubbel-

wandige Aframax-shuttletanker Tove Knutsen), geëxploiteerd 

door Nido Petroleum, werd ingezet als opslageenheid 

op het Filippijnse veld Tindalo olieveld in de Filippijnen. 

Ruwe olie wordt toegevoerd vanuit het productieplatform 

Aquamarine Driller. De FSO heeft een opslagcapaciteit van 

600.000 vaten. De productie startte begin juni met 15.000 

vaten per dag. De overeenkomst loopt tot en met 2013 met 

optie tot verlenging. 

Bua Ban FSO (de oorspronkelijk in 1981 gebouwde Coastal 

Energy Resolution) is thans operationeel als FSO op Block 

G5/43 voor de kust van Thailand. De eenheid, die in Singa-

pore werd omgebouwd, heeft een opslagcapaciteit van 

300.000 vaten. 

Het derde kwartaal

De vennootschap had een nettoverlies van -11,9 miljoen 

USD voor het derde kwartaal van 2010 (derde kwartaal 

2009: -21 miljoen USD) hetzij -0,24 USD per aandeel 

(derde kwartaal 2009: -0,42 USD per aandeel). De EBITDA 

over  dezelfde periode bedroeg 50,7 miljoen USD (derde 

kwartaal 2009: 35,7 miljoen USD). 

De TCE behaald door de vloot van de vennootschap en uit-

gebaat binnen de TI pool, bedroegen ongeveer 30.900 USD 

(derde kwartaal 2009: 23.100 USD). De gemiddelde dagelijkse 

tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot van Euronav 

verhuurd onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, 

bedroegen 28.000 USD (derde kwartaal 2009: 29.300 USD), in-

clusief winstdeelname (indien van toepassing) en de gemiddel-

de dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot 

verhandeld op de spotmarkt bedroegen ongeveer 12.000 USD.

juli
Op de markt

Eagle Venice (2005 – VLCC) werd door Tankers International ge-

huurd voor een periode van 12 maanden aan 43.000 USD per dag. 
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Safaniyah (1997 – VLCC) werd door Tankers International ge-

huurd voor een periode van 12 maanden aan 43.000 USD 

per dag.

Irene SL (2004 – VLCC) werd door GC International gehuurd 

voor een periode van 12 maanden aan 43.000 USD per dag.

Blue Pearl (2010 – VLCC) werd door Sun Oil gehuurd voor 

een periode van 5 jaar aan 36.500 USD per dag plus winst-

deelname.

Panna Mukta FSO. G Group heeft de FSO Devsi (dit schip is 

inmiddels verschroot) vervangen door een andere FSO die 

voor vijf jaar wordt gehuurd aan Mercator Lines. Devsi werd 

sinds 2004 ingezet op het Panna Mukta olieveld voor de kust 

van India.

augustus
Euronav

De vennootschap verkocht de TI Creation (1998 – 298.324 

dwt), haar oudste dubbelwandige VLCC, voor een prijs van 

55,5 miljoen USD. Het verlies op deze verkoop bedraagt 

ongeveer 9,9 miljoen USD en werd geboekt in het tweede 

kwartaal van 2010. Op 20 augustus 2010 tekende TI Africa 

Ltd., de eigenaar van de FSO Africa, een nieuw contract 

met Maersk Oil Qatar AS (MOQ) voor het leveren van FSO 

 diensten op het Al Shaheen olieveld in Qatar.

Op de markt

Golden Victory (1999 – VLCC) werd door AOT gehuurd voor 

een periode van 3 jaar aan 40.000 USD per dag.

Front Eminence (2009 – VLCC) werd door AOT gehuurd voor 

een periode van 5 jaar aan 43.000 USD per dag.

Varada Blessing (1993 – VLCC) werd door Blue Light gehuurd 

voor een periode van 3 jaar aan 32.500 USD per dag.

Miltiadis M II (2006 – Suezmax) werd door Petrobras gehuurd 

voor een periode van 3 maanden aan 28.500 USD per dag.

Olinda (1996 – Suezmax) werd door PDV gehuurd voor een 

periode van 6 maanden aan 29.750 USD per dag.

Ebok FSO (de oorspronkelijk in 1988 gebouwde dubbel-

wandige Suezmax Prem Prachi) werd omgebouwd tot FSO 

en tot Virini Prem omgedoopt. Afren huurt de FSO van 

Mercator voor zeven jaar aan een gemiddelde dagprijs van 

98.092 USD. Het contract bevat een optie tot verlenging.

september
Op de markt 

Genmar Hercules (2007 – VLCC) werd door Trafigura gehuurd 

voor een periode van 12 maanden aan 36.000 USD per dag.

Genmar Atlas (2007 – VLCC) werd door Trafigura gehuurd 

voor een periode van 12 maanden aan 36.000 USD per dag.

Desh Viraat (2008 – VLCC) werd door AET gehuurd voor een 

periode van 6 maanden aan 33.500 USD per dag.

Genmar Spyridon (2000 – Suezmax) werd door Trafigura ge-

huurd voor een periode van 12 maanden aan 27.000 USD 

per dag.

Genmar Argust (2000 – Suezmax) werd door Trafigura gehuurd 

voor een periode van 12 maanden aan 27.000 USD per dag.

Het vierde kwartaal

De vennootschap realiseerde een netto resultaat van -17,6 

miljoen USD (vierde kwartaal 2009: -23,6 miljoen USD) voor 

de 3 maanden eindigend op 31 december 2010, hetzij 

-0,35 USD per aandeel (vierde kwartaal 2009: -0,47 USD per 

aandeel). EBITDA bedroeg 34,5 miljoen USD (vierde kwartaal 

2009: 34,3 miljoen USD). Voor het volledige jaar 2010 be-

draagt het netto resultaat vóór uitgestelde belastingen 20,2 

miljoen USD (2009: -17,6 miljoen USD), hetzij 0,40 USD per 

aandeel (2009: -0,35 USD per aandeel). De VLCC-schepen 

van Euronav die via de TI pool worden uitgebaat, behaalden 

in het vierde kwartaal een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief 

van 17.800 USD per dag (vierde kwartaal 2009: 25.500 USD 

per dag). De tarieven van de Suezmax-vloot van Euronav, 

verhuurd onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, 

bedroegen voor het vierde kwartaal van 2009 28.600 USD 

per dag (vierde kwartaal 2009: 29.500 USD per dag),  inclusief 

winstdeelname (indien van toepassing). De gemiddelde 

dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot 

verhandeld op de spotmarkt bedroegen ongeveer 7.000 

USD voor het vierde kwartaal. 

Gemiddeld tijdsbevrachtingstarief voor het volledige jaar: 

 

 2010 2009 

VLCC 36.100 USD per dag 32.100 USD per dag 

Suezmax 30.600 USD per dag 31.750 USD per dag

Suezmax spot 18.000 USD per dag 20.800 USD per dag

oktober
Euronav

Op 12 oktober 2010 leverde de vennootschap haar oudste 

dubbelwandige VLCC, de TI Creation (1998 – 298.324 dwt), 

aan haar nieuwe eigenaar.
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Op de markt

TI Oceania (2003 – VLCC) werd door Petrobras gehuurd voor 

een periode van 6 maanden aan 38.250 USD per dag

Blue Topaz (2010 – VLCC) werd door AET gehuurd voor een 

periode van 5 jaar aan 34.000 USD per dag.

Yiangos (2010 – VLCC) werd door Cosco gehuurd voor een 

 periode van 5 jaar aan 36.500 USD per dag plus winstdeelname.

Kalliopi (2010 – VLCC) werd door Cosco gehuurd voor een 

periode van 5 jaar aan 36.500 USD per dag plus winstdeelname.

Euro Champion 2004 (2005 – Suezmax) werd door BP Amoco 

gehuurd voor een periode van 2 jaar aan 25.000 USD per dag.

Antarctic (2005 – Suezmax) werd door BP Amoco gehuurd 

voor een periode van 2 jaar aan 25.500 USD per dag.

november
Euronav

De vennootschap verhuurde haar Suezmax-schepen Cap 

Leon (2003 – 159.048 dwt) en Cap Laurent (1998 – 146.646 

dwt) onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten voor 

een periode van respectievelijk 36 en 42 maanden.

Op de markt

Arion (2001 – VLCC) werd door Hanjin Shipping gehuurd 

voor een periode van 12 maanden aan 28.750 USD per dag. 

Front Commander (1999 – VLCC) - de langetermijnbevrachtings-

overeenkomst werd door Frontline verlengd voor een  periode 

van 12 maanden aan 26.500 USD.

Front Crown (1999 – VLCC) - de langetermijnbevrachtings-

overeenkomst werd door Frontline verlengd voor een 

 periode van 12 maanden aan 26.500 USD per dag.

Front Chief (1999 – VLCC) - de langetermijnbevrachtings-

overeenkomst werd door Frontline verlengd voor een 

 periode van 12 maanden aan 26.500 USD per dag.

Godavari Spirit (2004 – Suezmax) werd door Repsol gehuurd 

voor een periode van 2 jaar aan 22.000 USD per dag.

Narmada Spirit (2003 – Suezmax) werd door Repsol gehuurd 

voor een periode van 2 jaar aan 22.000 USD per dag.

SKS Sira (2002 – Suezmax) werd door Repsol gehuurd voor 

een periode van 2 jaar aan 22.500 USD per dag.

december
Op de markt

Ashna (1999 - VLCC) werd door Hanjin gehuurd voor een 

 periode van 6 maanden aan 30.380 USD per dag.

Desh Vaibhav (2005 - VLCC)  werd door Koch gehuurd voor 

een periode van 6 maanden aan 29.100 USD per dag.

Gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2010

Op 5 januari 2011 werd de nieuwbouw Suezmax Devon 

(2011 – 157.642 dwt) aan de vennootschap opgeleverd. Het 

schip is in eigendom van een 50%-50% joint venture met  

JM Maritime.

Op 3 maart 2011 leverde Euronav de dubbelwandige VLCC 

Pacific Lagoon (1999 - 305.839 dwt) aan haar nieuwe  eigenaar. 

De meerwaarde op deze verkoop bedraagt 22,1 miljoen USD 

en zal geboekt worden in het eerste kwartaal van 2011.

Vooruitzichten voor 2011

De hamvraag bij de aanvang van 2011 is of de toename van 

het aantal tankers in de wereldvloot zal gepaard gaan met 

een overeenkomstige toename van het aantal vrachten ruwe 

olie. We hebben in het vierde kwartaal van 2010 tekenen 

van  herstel gezien, met 20% meer VLCC-cargo’s in de 

 Perzische Golf. Nu de uitfasering van enkelwandige tankers 

groten deels is  voltooid, belooft de markt op middellange 

termijn  uit dagend te worden. Evenwel zou de vervoers-

capaciteit in de markt kunnen verminderen ten gevolge van 

 leeftijds beperkingen  opgelegd door terminals en strengere 

industrienormen voor de uitbating van schepen. 

Terwijl op middellange termijn het aantal effectieve opleve-

ringen een sleutelrol zal spelen bij een eventuele herop leving 

van de tankermarkt, blijven de vooruitzichten op korte  termijn 

gekoppeld aan het herstel van de wereldeconomie. In het bij-

zonder zal het economische herstel in de Verenigde Staten 

de markt alleen ondersteunen indien dit herstel ook leidt tot 

een toename van de werkgelegenheid. De huidige vooruit-

zichten wijzen op een zwakke markt. Elke vorm van volatiliteit 

zal de vooruitzichten alsook de opbrengsten voor de markt 

van grote  olietankers zeker verbeteren. 

Ondanks tekenen van een zwakke marktdynamiek, biedt de 

groei van de vraag naar ruwe olie in Aziatische economieën, 

met name China en India, hoop dat de wereldwijde vraag naar 

ruwe olie de komende jaren zal stijgen. De groeiende vraag 

naar olie in deze markten zal zich waarschijnlijk vertalen in een 

stijgende vraag uitgedrukt in ton-mijl termen, aangezien snel 

groeiende landen aan hun binnenlandse vraag zullen trachten 

te voldoen door olie van heinde en verre te importeren. 
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Voor onze klanten 

Werken op een manier die bijdraagt aan het succes van de 

bedrijfsdoelstellingen door steeds hogere eisen te stellen 

aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Vervoer van ruwe olie 

Euronav is een verticaal geïntegreerde eigenaar, uitbater en 

beheerder die een volledig pakket transportdiensten kan aan-

bieden bovenop het vervoer van ruwe olie met haar vloot van 

moderne tankers. De markt voor het zeevervoer van ruwe olie 

is cyclisch en zeer volatiel en vereist een flexibel en proactief 

beheer van activa, voornamelijk wat betreft de samenstelling 

van de vloot en de tewerkstelling ervan. Euronav verhoogt 

haar aanwezigheid op de markt door op het juiste moment 

schepen van andere eigenaars en leveranciers van tonnage in 

te huren en tegelijkertijd een hoogkwalitatieve kernvloot aan 

te houden in volledige of gedeeltelijke eigendom. De schepen 

van de kernvloot van Euronav hebben een gemiddelde leef-

tijd van net iets boven de 7 jaar.  Euronav baat haar vloot uit 

zowel op de spotmarkt als onder langetermijnbevrachtings-

overeenkomsten. De meeste VLCC’s en 1 V-Plus in  eigendom 

van Euronav worden binnen de  Tankers  International pool 

verhandeld. Het overgrote deel van de  Suezmax-vloot van 

 Euronav wordt onder langetermijnbevrachtingsovereen-

komsten verhuurd. Euronav verhandelt  daarnaast sommige 

van haar Suezmax-schepen rechtstreeks op de spotmarkt.

VlCC-vloot 
de tankers international (ti) pool
De volledige VLCC-vloot in eigendom van Euronav vaart 

onder Franse of Belgische vlag. Euronav is één van de mede- 

oprichters van de TI pool, die haar activiteiten startte in januari 

2000. De TI pool werd opgericht door Euronav en andere 

vooraanstaande tankerrederijen om tegemoet te komen 

aan de algemene transportvereisten van internationale olie-

maatschappijen en andere belangrijke bevrachters. De 

TI pool beheert de grootste moderne vloot ter wereld en 

 beschikt over 44 dubbelwandige schepen: 42 VLCC’s en 2 

V-Plus schepen. Via deelname aan een pool genieten zowel 

Euronav als haar klanten van de schaalvoordelen inherent 

PRoduCten en diensten

Typische vaarroutes van onze VLCC’s  Consumptiegebied

 Productiegebied

 productie uit de Perzische Golf

 productie uit West-Afrika

 productie uit de Noordzee

 productie uit Venezuela

 productie uit Algerije

De dikte van de lijnen duidt het volume
van de vervoerde ruwe olie aan.

Cap Laurent (1998 - 146.646 dwt)
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aan een dergelijke structuur. Verder slaagt de pool erin de 

inkomsten van de schepen te verhogen via een optimali-

satie van de aanwending van de vloot (verhoging van het 

aantal dagen geladen in vergelijking met het aantal dagen 

in  ballast) door gebruikmaking van gecombineerde reizen, 

“bevrachtingsovereenkomsten” en andere schaalvoor delen 

verbonden aan de omvang en kwaliteit van haar moderne 

VLCC-vloot. Het vermogen van de pool om schepen te 

vervangen bij vertraging, om wachttijden te beperken of om 

te voldoen aan andere specifieke behoeften van de klanten 

is onovertroffen. Door samen veel moderne schepen uit te 

31%  10-15 jaar oud

46%  5-10 jaar oud

8%    Nieuwbouw VLCC

15%  0-5 jaar oud

Gemiddelde leeftijd van de euronav VlCC-vloot in eigendom

Typische vaarroutes van onze VLCC’s  Consumptiegebied

 Productiegebied

 productie uit de Perzische Golf

 productie uit West-Afrika

 productie uit de Noordzee

 productie uit Venezuela

 productie uit Algerije

De dikte van de lijnen duidt het volume
van de vervoerde ruwe olie aan.
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baten is de pool er bijna zeker van een moderne, hoogst 

kwalitatieve VLCC beschikbaar te hebben op de juiste plaats, 

op het juiste moment. Klanten krijgen dus een betere, meer 

flexibele dienstverlening en weten zich verzekerd van hoog 

kwalitatieve tonnage. 

suezmax-vloot
De volledige Suezmax-vloot vaart onder Griekse of Belgische  

vlag. De combinatie van nationale vlag en operationele 

en onderhoudsnormen in termen van leeftijd en prestaties 

die hoger liggen dan die gehanteerd in de industrie, laten 

 Euronav toe haar vloot gedeeltelijk onder tijdsbevrachtings-

overeenkomsten te verhuren. Euronav verkiest haar Suezmax- 

vloot grotendeels onder tijdsbevrachtingsovereenkomsten 

te verhuren als tegengewicht voor de blootstelling aan de 

spotmarkt van haar VLCC’s. Deze strategie waarborgt de ven-

nootschap een stabiele en zekere inkomstenstroom.  Euronav 

bezit en baat 20 Suezmax-schepen uit en heeft daarnaast 4 

Suezmaxschepen in aanbouw bij Samsung Heavy Industries. 

De bevrachters van de Euronav Suezmax-vloot zijn toonaan-

gevende oliemaatschappijen, raffinaderijen en handelaars 

zoals onder meer Valero, BP, Petrobras, Total, Vitol en Sun 

Oil. Euronav verhandelt momenteel 5 Suezmax-tankers op 

de spotmarkt.

floating production, storage and 
offloading/floating storage and 
offloading (fPso/fso)

Drijvende systemen worden al jarenlang gebruikt in offshore-

gebieden zonder pijpleidinginfrastructuur. Het  belang van 

deze systemen neemt evenwel nog toe naarmate men in steeds 

diepere wateren olie gaat boren. FPSO/FSO-systemen zijn 

uitgegroeid tot één van de meest commercieel haalbare 

concepten voor de ontwikkeling van olievelden op afge-

legen locaties of in diepe wateren. 

Euronav kwam in 1994 voor het eerst in contact met deze markt 

door de inzet van VLCC’s in de Golf en in  West-Afrika. Euronav 
21%  10-15 jaar oud

21%  5-10 jaar oud

17%  Nieuwbouw Suezmax

41%  0-5 jaar oud

Gemiddelde leeftijd van de euronav suezmax-vloot

Top 10 handelsroutes voor Suezmax-schepen
(bron: Clarkson Research) 
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engageerde zich voor het Maersk Oil Qatar- project (MOQ) 

(zie hieronder) vanwege de specifieke activa in  eigen dom: 

twee van de  vier V-Plus-schepen die in de wereld bestaan 

m.n. de TI Asia  (die toebehoorde aan  Euronav) en de TI Africa 

(die toebehoorde aan OSG). De  enige twee over blijvende 

niet-geconverteerde  V-Plus-schepen  wereldwijd zijn de TI 

Europe (volledig eigendom van  Euronav) en de TI  Oceania 

(volledig eigendom van OSG). Beide schepen worden 

 momenteel uitgebaat binnen de  Tankers  International pool. 

Euronav is ervan overtuigd dat de  toekomst van deze 2 nog 

niet geconverteerde schepen ligt in een uitbating op lange 

termijn in de offshore  sector. Het merendeel van de nieuwe 

olievelden die worden ontdekt, bevindt zich offshore. In veel 

gevallen gaat het om  gigantische olievelden (Brazilië, West-

Afrika, Australië) waarvoor normaal zeer grote FSO’s nodig 

zijn. Euronav is dan ook van mening dat er bij de uitbaters van 

offshore olievelden vraag zal zijn naar deze schepen. 

Euronav beschikt over twee troeven bij de ontwikkeling van 

een eigen offshore divisie. Ten eerste: schepen van hoog-

staande kwaliteit die vanwege hun leeftijd  minder inzetbaar 

worden op de traditionele markt van zeevervoer, maar die 

wel nog een tijdlang kunnen worden ingezet in de offshore-

markt omdat ze volgens de hoogste normen werden onder-

houden. Ten tweede: zeer degelijke zeelieden en ingenieurs 

die zich makkelijk aanpassen aan nieuwe omgevingen.

Via  het MOQ-project is Euronav opnieuw actief in de off-

shoremarkt. MOQ had twee contracten toegekend voor de 

levering van FSO-diensten op het Al Shaheen olieveld voor 

de kust van Qatar, waar beide omgebouwde V-Plus-schepen 

momenteel actief zijn. 

De TI Asia en TI Africa ondergingen een ingrijpende 

 verbouwing tot FSO-schepen. Beide schepen kunnen elk 

ongeveer 2,8 miljoen vaten ruwe olie verwerken en opslaan. 

De FSO’s verwerken de ruwe olie gewonnen uit een olie-

reservoir onder de zeebodem en zijn via een eenpunts-

verankeringssysteem vastgekoppeld. Olie en water worden 

via een onderwaterpijpleiding geladen op de FSO waar de 

olie en water worden verwarmd. Deze verwarming versnelt 

de  scheiding van de twee organische componenten. Zodra 

 water en olie zijn afgescheiden, wordt de olie in afzonderlijke 

laadtanks opgeslagen om vervolgens te worden  overgeladen 

op exportschepen. Het water wordt na  behandeling terug-

gepompt naar het onderwaterreservoir dan wel naar zee.

Karakteristieken van de FSO Asia en de FSO Africa

Type  V-Plus

Afmeting  442.893 dwt

Bouwjaarav 2002

Conversiejaar 2009 - 2010

Opslagcapaciteit 2.800.000 vaten

Totale lengte van de schepen 380 m

Breedte 68 m

Diepte  34 m

Diepgang 24,5 m

De FSO Asia en de FSO Africa ondergingen verregaande 

aanpassingen:
■   2 VOC-recuperatie installaties (VOC = Volatile  Organic 

 Compounds of vluchtige organische bestanddelen) 

 moeten de ecologische voetafdruk van het schip  beperken: 

zij  zorgen voor het opvangen, herinjecteren en terug-

voeren van de VOC’s naar de laadtanks; 
■   verwarmingselementen werden geïnstalleerd in bepaalde 

laadtanks om het scheidingsproces te versnellen;   
■   volledig dubbele besturingssystemen, inclusief 5 hoofd 

cargopompen en vrachtverladingssystemen, vier verwarm-

ingsketels, 8 door dieselmotoren aangedreven genera-

toren (totaal geïnstalleerd vermogen 15 MW), bijkomende 

brand- en beveiligingssystemen en volledig ontdubbelde 

elektriciteits- en schakelbordsystemen;   
■   een installatie met negen centrifuges om het water dat 

na de olie/water-scheiding overblijft, te zuiveren met een 

capaciteit om het oliegehalte tot minder dan 15 ppm (par-

tikels per miljoen) te verminderen;   
■   dubbele vrachtverwerkings- en meetsystemen;   
■   verblijfsaccommodatie voor 84 personeelsleden, onder 

wie 54 bemanningsleden, 30 bijkomende personeelsleden, 

 reservebemanning en ander ondersteunend personeel;   
■   de laadtanks kregen een speciale coating volgens strenge 

specificaties en alle leidingen kregen een volledige  coating 

om corrosie te voorkomen en de levensduur van het schip 

te verlengen; 
■   een helikopterplatform met bijtankinstallaties en voor-

zieningen voor aankomende en vertrekkende vluchten;   
■   grote onderhoudsruimtes met ateliers. 
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de euRonaV-GRoeP

euronav nV belgië

100% 100% 100% 100% 50% 

100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 

100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%50% 50%

euronav ship 
Management 
(antwerpen) 
branch office

België

euronav 
ship Management sas 

Frankrijk

euronav sas 

Frankrijk

euronav uK ltd.

Verenigd Koninkrijk

euronav 
Hong Kong ltd.

Hong Kong

Great Hope 
enterprises ltd.

Hong Kong

euronav ship 
Management 
(Hellas) ltd 

Liberia

Kingswood

 
Marshall 
Islands

euronav 
luxembourg 

sa

Luxemburg

fontvieille
shipholding 

ltd.

Hong Kong

Moneghetti
shipholding 

ltd.

Hong Kong

larvotto
shipholding 

ltd.

Hong Kong

fiorano
shipholding 

ltd.

Hong Kong

africa 
Conversion 

Corp.

Hong Kong

asia
Conversion 

Corp.

Hong Kong

ti africa 
ltd.

Hong Kong

ti asia 
ltd.

Hong Kong

e.s.M.C. 
euro-ocean 

ship Manage-
ment ltd.
Cyprus

euronav ship 
Management 

(Hellas) 
branch office 
Griekenland

seven seas 
shipping ltd.

 
Marshall 
Islands

Motorbehuizing van de TI Topaz (2002 - 319.430 dwt)
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euronav ship Management sas

Euronav Ship Management SAS, met hoofdkantoor in Nantes 

(Saint-Herblain) in het zuiden van Bretagne, en met een 

 bij kantoor in Antwerpen, beheert Very Large Crude  Carriers 

(VLCC), 1 Ultra Large Crude Carrier (V-Plus), Suezmax-  

tankers en 1 Floating, Storage and Offloading unit (FSO). 

Deze Franse dochtermaatschappij werd opgericht in 1993 en 

is de grootste Franse uitbater van VLCC’s. Met uitzondering 

van de FSO die onder Marshall Island vlag vaart, varen alle 

VLCC’s onder Franse vlag en Belgische vlag. Hierdoor wordt 

een hoog niveau van kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid 

gegarandeerd. Het kantoor in Nantes heeft naast de Franse 

officieren en bemanning nog officieren en bemanningsleden 

in dienst uit Bulgarije, de Filippijnen en Kroatië. Het bijkantoor 

in  Antwerpen beheert de schepen onder Belgische vlag.

euronav ship Management (Hellas) ltd.

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. werd opgericht in 

november 2005 als bijkantoor om de schepen van Euronav 

onder Griekse vlag te beheren. Het Griekse filiaal is ge-

vestigd in het hart van Piraeus. De personeelsleden werden 

 geselecteerd op basis van hun ervaring, enthousiasme 

en inzet. Het Griekse filiaal houdt, door middel van een 

 management team ter plaatse, ook toezicht op de  aanbouw 

van het huidige orderboek van nieuwbouw  Suezmax-schepen 

en VLCC-schepen in Korea.

euronav uK ltd. 

Euronav UK Agencies Ltd., gevestigd op Brompton Road in het 

hart van Londen, is een handelsagentschap van de Euronav-

groep. Het kantoor bestaat uit een enthousiast  multicultureel team 

van vijf verschillende nationaliteiten. Dankzij haar aanwezigheid in 

Londen kan Euronav nauw samenwerken met de belangrijkste in 

Londen gevestigde en internationale makelaars. 

euronav Hong Kong ltd.

Euronav Hong Kong Ltd. is de holdingmaatschappij van drie 

100%-dochterondernemingen en negen 50%-joint  ventures. 

De 100%-dochterondernemingen die onder  Euronav Hong 

Kong Ltd. vallen, zijn. Euronav Ship  Management (Hellas) Ltd. 

(zie korte samenvatting hierboven),  Euronav  Luxembourg SA, 

eigenaar van 2 Suezmax-schepen in  aanbouw en E.S.M.C. 

Euro-Ocean Ship Management Ltd., een scheepsmanage-

mentbedrijf dat instaat voor het  bemanningsbeheer van de 

FSO Asia. TI Asia Ltd. en TI Africa Ltd., 50%-joint  ventures met 

Overseas Shipholding Group (OSG), zijn de  eigenaars van 

 respectievelijk de FSO Asia en FSO  Africa, die  momenteel 

beide zijn ingezet op het Al Shaheen olieveld voor de 

kust van Qatar. Fontvieille Shipholding Ltd.,  Moneghetti 

Shipholding Ltd., Fiorano Shipholding Ltd. en Larvotto 

Shipholding Ltd., 50%-joint ventures met JM  Maritime, zijn 

elk eigenaar van één Suezmax-schip. De 50%-joint venture 

Kingswood is 100% eigenaar van Seven Seas Shipping Ltd., 

dat op haar beurt eigenaar is van één VLCC. 

Great Hope enterprises ltd.

Great Hope Enterprises Ltd. is een 50% joint venture die 

 eigenaar is van één VLCC.
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sCHeePsbeHeeR 

Het beheer van de schepen wordt toevertrouwd aan drie 100% 

dochtermaatschappijen: Euronav Ship Management SAS,  Euronav 

SAS en Euronav Ship Management  (Hellas) Ltd. De vaardigheden 

van haar rechtstreeks  tewerkgestelde officieren op zee, kapiteins 

en ingenieurs aan wal,  verzekeren een competitief voordeel in het 

kwalitatief ontwerpen, onder houden en uitbaten van schepen. 

De schepen van  Euronav varen onder de Belgische, Griekse en 

Franse vlag.

Euronav beheert een eigen vloot van moderne dubbel wandige 

ruwe olietankers, gaande van het type Suezmax, Very Large, 

Ultra Large Crude Oil Carriers tot FSO (Floating, Storage and 

 Offloading). De vloot van Euronav opereert  wereldwijd in vaak erg 

moeilijke weersomstandigheden, naar havens en in opdracht van 

bevrachters die de hoogste eisen stellen. Schepen en  bemanning 

staan in voort durend  contact met het walpersoneel zowel via 

 regelmatige  bezoeken aan boord van de schepen en conferenties 

die aan wal worden georganiseerd als via uiterst gesofisticeerde 

communicatie middelen en interne opleidingssessies.

Euronav onderhoudt uitstekende relaties met alle grote  spelers op 

de oliemarkt. Zowel de vennootschap als haar schepen  hebben 

talrijke audits van de verschillende oliemaatschappijen met  succes 

doorstaan, zowel aan wal als op zee.  Euronav bekleedt dan ook 

een leidende positie binnen de  industrie en mag terecht trots 

zijn op haar uitstekende  reputatie en haar professionele relaties 

binnen de maritieme sector. Alle diensten worden geleverd met 

fundamenteel respect voor gezondheid, veiligheid, betrouwbaar-

heid, en voor alle milieu- en kwaliteitsnormen van toepassing in 

de maritieme transportsector. 

Euronav zet zich in zowel voor een voortdurende  verbetering van 

de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit bij de uit bating van 

haar vloot als voor een optimale  tewerkstelling ervan en dit steeds 

met bijzondere aandacht voor de  bescherming van het milieu.

Euronav hecht veel belang aan een bedrijfscultuur waar teamwork 

hoog in het vaandel wordt gedragen en waar  iedereen – aan wal 

en op zee – samenwerkt aan een succes volle bedrijfs voering. 

Euronav ontwikkelde een  eigen evaluatie procedure voor haar 

werknemers en verzorgt  opleidingen met het oog op interne pro-

motie. Het beleid van Euronav is gericht op een voortdurende ver-

betering van de prestaties en overeenstemmende beloning, op 

motivatie van  werknemers en het koesteren van toptalent.

Wekelijkse oefeningen met de reddingsboten op de Famenne (2001 - 298.412 dwt)
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Euronav levert en exploiteert innovatieve drijvende productie-

systemen van hoge kwaliteit voor de offshore olie-industrie. 

 Euronav doet dit door een getalenteerd team van mede werkers 

te cultiveren die integer werken, open communiceren, ten dienste 

staan van de gemeenschap en milieubewust zijn. 

Geïntegreerde aanpak 

Euronav handhaaft een geïntegreerde methode voor het be-

heer van haar schepen waarvan de belangrijkste eigenschap-

pen en vaardigheden zijn: 
■  bewezen ervaring in het beheer van olietankers;
■   ervaren officieren en bemanning met bewezen profes-

sionele kwaliteiten;
■   professionele verstandhoudingen gebaseerd op verdien-

ste en vertrouwen;
■   volle inzet om de kwaliteit van het leven en werken op zee 

te verbeteren; 
■   veiligheids- en kwaliteitsgarantie inclusief training, audits 

en inspecties; 

■   moderne en efficiënte gecomputeriseerde management- 

en trainingsystemen; 
■   een personeelsbeleid gericht op samenwerking teneinde 

gemeenschappelijke doelen te bereiken; 
■   praktijkgericht technisch beheer ondersteund door de 

meest moderne communicatiesystemen;
■  ervaring in bescherming van activa op lange termijn;
■  open communicatie en transparantie in verslaggeving.

een volledig dienstenpakket 

Euronav verleent een volledig dienstenpakket dat onder 

 andere bestaat uit: 
■   volledige technische bijstand; 
■   getrouwheid aan een systeem van regelmatige onderhouds-

beurten; 
■   personeelsbeleid van ervaren officieren en bemannings leden; 
■   medische diensten; 
■   verzekering en schadebeheer; 
■   wereldwijde afnemer van scheepsbrandstof, uitrusting en 

diensten om optimale synergie, prijszetting en kwaliteit te 

verzekeren; 
■   financiële diensten, IT, personeelsbeleid en juridische  diensten 

ter verzekering van een voortdurende  verbetering van de 

 prestaties van de groep op deze respectievelijke domeinen; 
■   projectmanagement voor:
     -  supervisie van schepen in aanbouw, inclusief pre- en post-

contractuele advisering en technische ondersteuning;
     -  FSO wijzigingen en conversies;
■   commercieel management; 
■   operationeel management.

Euronav maakt gebruik van een aantal gedefinieerde  kritieke 

prestatie-indicatoren alsook van gestandaardiseerde inspectie-

verslagen die nauwkeurig geëvalueerd worden om prestaties 

te kunnen meten zoals: 
■   betrouwbaarheid van de schepen;
■   behoud van crew;
■   veiligheid;
■   inspecties door oliemaatschappijen en havens;
■   gepland onderhoud;
■   droogdok planning en herstellingen gebaseerd op werk-

lijsten van droogdok tot droogdok;
■   driemaandelijkse Management Review Meetings om de ten-

densen op te volgen en de werkwijze in die zin bij te sturen.
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Voor onze maatschappij

Transporteren van een essentiële energiebron op een eco-

nomische, sociale en milieubewuste manier, vandaag en in 

de toekomst.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor 

Euronav het handelen met de nodige zin voor verantwoorde-

lijkheid in de omgeving en binnen de  gemeenschappen waar 

we actief zijn. Concreet betekent dit dat we  herinvesteren in 

nieuwe activa zodat we steeds over een moderne vloot be-

schikken, dat we werk maken van een betere dienstverlening 

die tegemoetkomt aan de nieuwe maatschappelijke behoef-

ten, en dat we nieuwe generaties van competente mensen 

aantrekken en verantwoordelijkheid geven. Bovendien is 

maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd in 

onze “Gezondheid, Kwaliteit, Veiligheid en Milieu” (GKVM) 

standaarden. Al deze factoren hebben ons in staat gesteld 

om de steun en het vertrouwen te winnen en te behouden 

van onze klanten, onze aandeelhouders, onze werknemers 

en de gemeenschappen waarin we actief zijn sinds het ont-

staan van Euronav.

Euronav wenst verder ruimte te creëren voor al haar werk-

nemers om milieuaangelegenheden aan te kaarten die men 

normaliter enkel thuis of onder vrienden zou bespreken. Wij 

streven ernaar om realistische doelstellingen te ontwikkelen 

om de ecologische voetafdruk van de vennootschap en elk 

individu te beperken.  

Gezondheid

De gezondheid van het personeel van Euronav, zowel aan 

boord als aan wal, is een zeer belangrijk onderdeel van het 

Euronav managementsysteem. De werkomgeving wordt 

voortdurend gecontroleerd op de aanwezigheid en toepassing 

van de juiste gezondheidsnormen. De gezondheidsnormen 

en richtlijnen van Euronav benadrukken belangrijke aspecten 

zoals de algemene leefomstandigheden, lichaamsbeweging, 

voedselopslag en eetgewoonten.

GeZondHeid, KWaliteit,
VeiliGHeid, Milieu en saMenleVinG 

Blokfase van de bouw van de Antarctica (2009 - 315.981 dwt)
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sensibilisering rond gezondheid
De sensibilisering is bedoeld voor zeelui en concentreert 

zich op drie hoofdelementen:
■   goede conditie: voorbeelden geven van eenvoudige 

lichaams oefeningen die aan boord kunnen worden gedaan;
■   gezonde voeding: tips geven en menu’s voorstellen met 

gezonde voeding;
■   voedselveiligheid: bewustmaking omtrent het belang 

van bewarings- en verwerkingsvoorschriften (persoonlijke 

 hygiëne in de kombuis en het schoonmaken en  ontsmetten 

van voedingsmiddelen).

Deze drie elementen zijn gebaseerd op het ASICS-principe 

dat staat voor Anima Sana In Corpore Sano (‘een gezonde 

geest in een gezond lichaam’). Er wordt gebruikgemaakt van 

materiaal en richtlijnen van het International Committee on 

Seafarers’ Welfare (ICSW) en ook de fitnessuitrusting aan 

boord wordt ten volle benut. 

drugs- en alcoholbeleid
Euronav legt zich ten volle toe op het behoud van een veilige 

en gezonde werkomgeving. Illegaal bezit, gebruik, versprei-

ding of verkoop van drugs of alcohol door een werknemer 

aan boord van een schip leidt tot onmiddellijk ontslag en kan 

leiden tot gerechtelijke vervolging.

 

Veiligheid

Euronav stelt alles in het werk om haar diensten te verlenen 

in overeenstemming met de strengste veiligheidsnormen 

van toepassing in de sector en stelt ervaren bemanning 

 tewerk om te verzekeren dat haar schepen op een veilige en 

milieuvriendelijke manier worden uitgebaat. Onder het per-

soneel, zowel op het land als aan boord, wordt een  actieve 

veiligheidscultuur aangemoedigd zodat zowel Euronav als 

haar technische managers (Euronav Ship Management) zich 

niet alleen engageren om kwaliteitsservice aan klanten te 

bieden, maar vooral een voortdurende bescherming van het 

milieu en de veiligheid van mensen nastreven.  

Aandacht besteden aan veiligheid betekent ook  ervoor 

 zorgen dat onze bemanningsleden over de nodige kwali-

ficaties beschikken, regelmatig opleidingen krijgen, informatie 

ontvangen over actuele problemen en medisch opgevolgd 

worden. Bij Euronav vinden we het belangrijk om de nieuw-

ste technologieën te gebruiken en om de toe passelijke 

 regelgeving na te leven.

de vloot 
De vloot van Euronav werd gebouwd bij de meest gere-

nommeerde scheepswerven ter wereld. De schepen werden 

steeds vervaardigd volgens onze eigen specificaties, die in 

veel gevallen de eisen van de internationale regelgevende 

instellingen overstijgen. De schepen werden gebouwd met 

extra staal op plaatsen waar veel druk kan ontstaan, met 

 inachtname van strengere specificaties op het gebied van 

coating om corrosie zoveel mogelijk te vermijden, en met 

hoge specificaties voor uitrusting en machines.

Bouw van steeds veiligere tankers:

Vanuit haar voortdurend streven naar meer veiligheid in het 

licht waarvan het haar schepen aan steeds strengere  normen 

onderwerpt, nam Euronav met de steun van Lloyds  Register 

Asia en Hyundai Heavy Industries, de eerste in  Korea 

 gebouwde VLCC in ontvangst die aan de nieuwe CSR-norm 

(Common Structure Rules) voor de sector voldoet: de  Olympia. 

Niet alleen beschikt dit milieuvriendelijke schip over een 
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groen paspoort, het werd ook gebouwd volgens de strengste 

normen inzake brugindeling en zichtbaarheid die de veilige 

vaart van schepen moeten verbeteren. De  Olympia is  uitgerust 

met zeer geavanceerde operationele  apparatuur en verhoog-

de de sectornormen door aan nog strengere  eisen inzake 

 vermoeidheids- en corrosiebestendigheid te voldoen. Alle 

nieuwbouwschepen die sinds de bouw van de  Olympia  werden 

opgeleverd door Huyndai Heavy  Industries en Samsung  Heavy 

Industries i.e. de Antarctica, Felicity,  Fraternity,  Eugenie en 

Devon, werden gebouwd volgens deze CSR-norm.  

beleid met betrekking tot noodgevallen
Het belangrijkste milieurisico bij het vervoer van ruwe olie 

is een accidenteel verlies van lading in zee in geval van een 

breuk in de scheepswand ten gevolge van een aanvaring, 

dan wel wanneer een schip vastloopt. Aandacht voor de 

veilig heid van het transport is binnen onze organisatie dan 

ook van fundamenteel belang. De volgende procedures 

 werden uitgewerkt voor noodgevallen:

■   de “Emergency & Contingency Manual”: een handleiding 

voor alle mogelijke noodgevallen inclusief olievervuiling; 
■   het “Ship Oil Pollution Emergency Plan” (SOPEP): een uit-

gewerkte procedure in geval van olievervuiling;
■   het “Vessel Response Plan” (VRP): een uitgewerkte procedure 

in geval van olievervuiling in Amerikaanse wateren (zoals 

vereist door de Amerikaanse Oil Pollution Act van 1990);
■   gestandaardiseerde simulatieoefeningen of Table Top 

Exercices (TTX): driloefeningen met officieren, de overige 

scheepsbemanning en externe deelnemers zoals individueel 

gekwalificeerde of reddings- en brandbestrijdingsexperts;
■   op maat gemaakte simulatieoefeningen of Table Top Exercise 

(TTX) met Ultramar Refinery en Ultramar Terminal Quebec, 

die Euronav en Ultramar samen organiseren;   
■   California Contingency Plan (CCP): een uitgewerkte proce-

dure in geval van olievervuiling in Californische wateren;
■   maandelijkse driloefeningen aan boord, waarbij verscheidene 

scenario’s aan bod komen.

 

Kwaliteit

Door kwaliteit centraal te stellen, zorgt Euronav ervoor dat 

haar werknemers de beste omkadering en opleiding krijgen, 

zodat zij de klanten een optimale dienstverlening kunnen 

verstrekken, terwijl tegelijk wordt gewaarborgd dat de negatieve 

impact op het milieu zo beperkt mogelijk blijft. Eén  manier 

om de beste kwaliteit te kunnen afleveren, is ervoor te 

 zorgen dat de gezondheid en veiligheid van ons personeel 

centraal staat, en dat Euronav alle veiligheidsreglementen 

 respecteert en de vereiste certificaten behaalt.  Regelmatige 

communicatie en het uitwisselen van feedback met de 

 klanten alsook het prompt afhandelen van hun verzoeken is 

één van de cruciale parameters voor het garanderen van de 

kwaliteit van onze diensten.

naleving isM-reglementering
Euronav heeft een maritiem managementsysteem  ontwikkeld 

op het gebied van gezondheid, veiligheid, kwaliteit en  milieu 

dat volledig voldoet aan de ISM-code voor het “veilig beheer 

van schepen en het voorkomen van vervuiling”, en waarin 

gezondheids-,veiligheids-, milieu- en kwaliteitsbeheer feilloos 

worden geïntegreerd.

Certificaten
Euronav Ship Management SAS verkreeg haar International 

Safety Management (ISM) certificaat van de  Belgische Scheep-

vaartcontrole en van de Franse administratie. Euronav Ship 

Management SAS verkreeg haar ISO 9001:2000, 9001:2008 

certificaat van Der Norske Veritas terwijl het Environmental 

Management System certificaat (ISO 14001:2004) verkregen 

werd van Bureau Veritas. Euronav Ship Management Hellas 

behaalde de ISM-certificaten en het Document of Compliance 

van het American Bureau of Shipping, alsook de ISO 

9001:2008 en 14001:2004 certificaten.

Kwalitatief scheepsvervoer voor de 21e eeuw
Bij haar inspanningen om ondermaatse scheepspraktijken 

te bannen, concentreerde de Amerikaanse kustwacht zich 

voornamelijk op betere methoden om schepen van goede 

en slechte kwaliteit te onderscheiden, en om de naleving 

van internationale en Amerikaanse normen af te dwingen. 

QUALSHIP 21 is een initiatief voor meer veiligheid op zee 

dat op 1 januari 2001 door de Amerikaanse kustwacht werd 

geïmplementeerd. Het systeem identificeert schepen  onder 

buitenlandse vlag die van goede kwaliteit zijn teneinde 

 kwaliteitsvolle operaties aan te moedigen. Schepen van 

goede kwaliteit worden als dusdanig erkend en worden be-

loond voor hun inzet op het vlak van veiligheid en kwaliteit. 

Euronav was opnieuw trots te mogen vernemen dat al haar 

schepen die in Amerikaanse wateren opereren de erkenning 

kregen van kwaliteitsvol schip onder buitenlandse vlag met 

Blokfase van de bouw van de Antarctica 2009 - 315.981 dwt
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name: Cap Georges, Cap Guillaume, Cap Lara, Cap Laurent, 

Cap Philippe, Cap Pierre, Cap Romuald, Cap Victor, Cap 

Charles, Cap Felix, Filikon en Finesse.  

Enkele criteria om in aanmerking te komen voor erkenning 

als kwaliteitsschip onder niet-Amerikaanse vlag: 

 ■   geen vaststelling van niet-conformiteit in de Verenigde 

Staten tijdens de laatste 36 maanden;    
■   geen scheepvaartovertredingen of ernstige ongevallen op 

zee, en niet meer dan één boete in de Verenigde Staten 

tijdens de laatste 36 maanden;
■   veiligheidsonderzoek door de Amerikaanse PSC (Port 

State Control – havenstaatcontrole) met succes uitgevoerd 

tijdens de laatste 12 maanden;
■   geen eigendom zijn van of uitgebaat worden door een on-

derneming die tijdens de laatste 24 maanden in verband 

wordt gebracht met een PSC-aanhouding in Amerikaanse 

wateren;   
■   niet geclassificeerd zijn door een zwarte lijst of target-

classificatiebureau (targetclassificatiebureaus zijn alle 

classificatiebureaus die in de Amerikaanse PSC Matrix 

 punten kregen toegewezen);
■   niet ingeschreven in een vlaggenstaat met een aan-

houdingspercentage van meer dan 1,0%, en de vlaggen-

staat van het schip moet minstens 10 verschillende havens 

hebben aangedaan in elk van de 3 voorgaande jaren. 

opleiding
Euronav heeft een omvattend systeem van voortdurende 

opleidingsprogramma’s en seminaries ontwikkeld zowel 

aan land als op zee die verzekeren dat alle werknemers zich 

 tijdens hun dagelijkse verantwoordelijkheden bewust blijven 

van de meest recente ontwikkelingen in hun vakgebied. De 

opleidingsactiviteiten worden gegeven in een klaslokaal dan 

wel via online computerprogramma’s. 

Milieu

Het wereldwijde handelsvolume en het aantal schepen is de 

voorbije jaren gestaag gestegen, maar tegelijkertijd namen 

ook de schaalvoordelen toe door het gebruik van grotere 

en efficiëntere schepen. De emissie van schadelijke stoffen 

en broeikasgassen door schepen zijn, gezien per eenheid, 

gedaald zodat de scheepvaartsector nog steeds met recht 

en rede kan stellen dat het de meest milieuvriendelijke en 

energie-efficiënte vervoerder is. De scheepvaart kan welis-

waar niet alle andere vervoerswijzen vervangen, maar vormt 

Blokfase van de bouw van de Antarctica 2009 - 315.981 dwt

Assemblage van de blokken op de Antarctica (2009 - 315.981 dwt)
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wel een deel van de oplossing voor de problemen op het 

vlak van luchtemissie en klimaatopwarming waarmee de 

 wereld op dit ogenblik af te rekenen krijgt.

Tijdens trimestriële evaluatievergaderingen worden de 

initia tieven met betrekking tot de milieuprestaties van 

de  onderneming door het management beoordeeld en 

geïmple menteerd. Euronav verleent ook haar actieve mede-

werking aan verscheidene beroepsorganisaties (Intertanko, 

Helmepa, TSCF en de classificatiebureaus) die de veilige en 

milieuvriendelijke bouw en exploitatie van schepen promoten.

Als lid van het milieucomité binnen Intertanko is Euronav 

voorstander van een systeem van ‘benchmarking’ om de 

 milieuprestaties van scheepvaartondernemingen te evalueren.

behandeling van de emissies
Euronav is zich terdege bewust van de hierboven opgesomde 

uitdagingen. De vennootschap is dan ook vastbesloten om 

de emissie door haar schepen te beperken, zoals dit zonder 

meer blijkt uit:

■   de benoeming van een comité “maatschappelijk verant-

woord ondernemen” dat moet instaan voor de commu-

nicatie met verscheidene organisaties zoals Intertanko en 

Clean Cargo;
■   de uitwerking van een werkbaar beleid om koolstofemis-

sies te beperken;
■   het verven van schepen met moderne aangroeiwerende 

verf zorgt voor een efficiëntere aandrijving en doet het 

brandstofverbruik dalen;
■   de medewerking van Euronav-schepen aan overslagope-

raties op de Delaware rivier met behulp van VEC’s (Vapour 

Emission Control);
■   het lossen van kunststoffen aan wal in plaats van verbran-

ding op het schip;
■   het controleren van de CO2 emissies door het meten van 

de CO2 Operationele Index;
■   slow steaming (verminderen van de snelheid van schepen) 

wanneer mogelijk in het licht van de optimalisatie van de reis.

afvalverwerking
Tijdens normale scheepvaartactiviteiten probeert Euronav 

het afval op haar schepen zoveel mogelijk te beperken door:
■   de hoeveelheid kunststof verpakkingen aan boord tot een 

strikt minimum te herleiden;
■   verpakkingsmateriaal te recycleren afval te compacteren 

alvorens het te lossen;
■   olieresten altijd te verzamelen en vervolgens aan wal te los-

sen in de daarvoor voorziene opslagplaatsen;
■   haar medewerking te verlenen aan de initiatieven van de 

Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de losin-

stallaties in de havens te verbeteren door tekortkomingen 

te melden met behulp van de IMO-vragenlijst;
■   aan boord van de schepen verwerkingsinstallaties voor 

zwart en grijs afvalwater te voorzien om de milieu-impact 

te beperken.

 

bijkomende initiatieven 
De veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu 

zijn twee primordiale bekommernissen van Euronav.  

Euronav besteedt dan ook veel aandacht aan de implemen-

tatie van de volgende doelstellingen op het gebied van 

 kwaliteit, veiligheid en milieu: 
■   het bieden van een veilige werkomgeving, zowel aan land 

als op zee, door alle werknemers aan te moedigen eventu-

eel onveilige omstandigheden of praktijken te identificeren 

en corrigerende maatregelen te treffen; 

Zicht op de onderste leidingen van de Antarctica (2009 - 315.981 dwt)

110382 EURONAV JAARVERSLAG 2010 NED.indd   34 7/04/11   14:42



35

■   het nemen van doeltreffende maatregelen om vervuiling 

te voorkomen;  
■   het samenwerken met maritieme organisaties en over-

heden, handels-en industriegroeperingen, om zo de hoog-

ste normen inzake veiligheid en behoud van het milieu te 

bereiken;   
■   het beschermen en behouden van natuurlijke rijkdommen 

en het voorkomen van vervuiling door een milieubewuste 

uitbating van de schepen;
■   het verminderen van afval; 
■   het in overweging nemen van milieuaspecten bij alle 

 ontwerp- en ontwikkelingsprojecten;   
■   het voorbereiden van contingentieplannen teneinde ade-

quate reactie in geval van vervuiling te verzekeren; 
■   het voortdurend verbeteren van de vaardigheden van het 

personeel aan land en aan boord van de schepen inzake 

veiligheid, inclusief het voorbereiden op noodgevallen op 

het gebied van veiligheid en milieubescherming;   
■   het voldoen aan alle verplichtingen en regelgevingen 

 alsook aan andere, bijkomende vereisten die de vennoot-

schap onderschrijft;
■   het voortdurend verbeteren van alle werkmethodes door 

beschikbare informatie naast het bestaande beleid en de 

bestaande doelstellingen te leggen, door het evalueren 

van auditresultaten en verslagen over corrigerende en 

 preventieve maatregelen. 

 

scheepsrecyclage
Hoewel Euronav een jonge vloot heeft, hecht de vennoot-

schap veel belang aan scheepsrecyclage en werkt hier 

 actief aan mee. Het “groen paspoort” is een bijzonder nut-

tig  instrument in dit recyclagebeleid. Het groen paspoort 

geeft een overzicht van de volledige levenscyclus van een 

schip vanaf haar constructie. Het moet door alle betrokken 

partijen regelmatig worden geüpdate tijdens de levens-

duur van een schip en het bevat allerhande informatie: 

niet alleen de specificaties van het schip en haar scheeps-

werf, maar ook en vooral informatie over alle producten 

die ooit werden gebruikt bij de bouw en de uitbating van 

het schip. Gezien het belang van het groen paspoort voor 

het recyclage beleid besloot Euronav al haar nieuwbouw-

schepen te voorzien van een groen paspoort met name: 

Cap Theodora, Olympia, Antarctica, Cap Philippe, Cap 

Guillaume,  Cap Charles, Cap Victor, Cap Lara, Cap Felix, 

Felicity, Fraternity, Eugenie en Devon.

snelheid en verbruik 
Euronav volgt systematisch de aandrijfefficiëntie van haar 

schepen op en is voortdurend op zoek naar mogelijke verbe-

teringen om het brandstofverbruik en dus de CO2-emissies 

te verminderen. 

In 2009 sloot Euronav zich samen met andere vooraanstaan-

de spelers uit de scheepvaartsector aan bij een werkgroep 

die door één van onze belangrijkste klanten werd opgericht 

en de medewerking krijgt van een bedrijf gespecialiseerd in 

het adviseren van de optimale vaarroutes in functie van de 

weersomstandigheden. Deze groep werkt aan een groene 

bevrachtingsovereenkomst die commerciële en ecologische 

voordelen moet combineren door waar nodig de snelheid te 

verminderen om niet alleen de kosten te drukken maar ook 

de emissies te beperken.

samenleving

Gemeenschapsbetrokkenheid 
Bij Euronav willen we de gemeenschappen waarin we leven 

en werken op een positieve manier beïnvloeden. Dit doen 

we door relaties op te bouwen en door zowel binnen als 

 buiten de onderneming filantropie en goodwill te promo-

ten. We moedigen onze medewerkers actief aan om deel 

te nemen aan maatschappelijke initiatieven en steunen hun 

betrokkenheid bij vrijwilligerswerk, fondsenwervingsacties of 

inzamelingen via verschillende formules, zoals het verstrekken 

van fondsen of het sponsoren van specifieke evenementen.

Benefiet voor kinderen 2010

De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic 

die sinds 2002 plaatsvindt, is een project georganiseerd 

door Valero Energy Corporation. Dit project zamelt geld in 

voor liefdadigheidsinstellingen die kinderen helpen in de 

 gemeenschappen waar Valero een belangrijke bedrijfsacti-

viteit heeft. De Valero Texas Open Benefit for Children Golf 

Classic 2010 en de Valero Texas Open leverden in totaal 8 

miljoen USD op. Het is al het vierde opeenvolgende jaar dat 

het  initiatief minstens 8 miljoen USD inzamelt voor liefdadig-

heidsinstellingen voor kinderen. Net als de voorgaande  jaren 

heeft Euronav specifiek gevraagd om haar bijdrage over te 

maken aan de liefdadigheidsinstellingen voor kinderen in 

Quebec, waar heel wat van haar schepen werkzaam zijn. 
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Hulp bij de bosbranden in Griekenland

In de zomer van 2007 werd Griekenland geteisterd door 

verwoestende branden die een deel van de  infrastructuur 

van het land vernielden en natuurreservaten  teisterden. 

6.000  branden legden ongeveer 2,5 miljoen hectare 

 bosgronden in de as. Samen met een Griekse rederij be-

sloot  Euronav 500.000 EUR te schenken voor de heropbouw 

van een  secundaire weg doorheen olijfgaarden die door de 

 branden waren  beschadigd. Deze weg biedt 200  gezinnen 

de kans om hun landbouwgronden te bereiken en zal ook 

bijdragen tot een beter beheer van de  brandpreventie 

en -bestrijding. De officiële overheidsdienst voerde een 

technische studie uit, waarin alle technische specificaties 

voor het weg project  werden uitgewerkt. Na een openbare 

 aanbestedings procedure wees het plaatselijke gemeente-

bestuur het contract voor de aanleg van de weg eind 

 november 2008 toe aan een erkende aannemer. Heel wat 

werkzaamheden (graafwerken, werkzaamheden aan goten, 

trottoirs en  rioleringen) werden al voltooid over de  eerste 

3 km van de weg. Het eerste deel van de weg werd in 

 september 2009 voltooid. Het tweede deel van de weg, dat 

1,15 km bedraagt, is bijna voltooid.

Assemblage van de Olympia (2008 - 315.981 dwt)
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UNICEF  

In plaats van traditionele nieuwjaarskaarten te versturen 

maakte Euronav haar eindejaarswensen over via  een elektro-

nische Unicef-kaart. Het bedrag dat anders bestemd zou zijn 

voor de kaarten en het frankeren, werd geschonken aan de 

liefdadigheidsinstelling Unicef.

Welzijnsfonds

Als blijk van haar oprechte waardering voor het harde 

en plichtsgetrouwe werk van de arbeiders op de werven 

waar Euronav’s nieuwe schepen worden gebouwd, schonk 

de onder neming 10.000 USD aan het Welzijnsfonds voor 

 arbeiders op de scheepswerf. 

Geldinzameling voor Manila

Toen de tropische storm Ketsana, ter plaatse bekend als de 

tyfoon “Ondoy”, in oktober 2009 de Filippijnen teisterde, 

voelden de scheepsbemanningen en het walpersoneel van 

Euronav zich onmiddellijk bij de ramp betrokken. Veel van 

onze bemanningsleden zijn immers afkomstig uit de Filip-

pijnen. Onder het toeziend oog van het Euronav CSR comité 

sloegen het zeevarend personeel en het walpersoneel van 

Euronav de handen in elkaar voor een gezamenlijk initiatief 

waarvoor ze op de logistieke steun van onze twee Filippijn-

se bemanningsbureaus PTCI en UNISEA konden rekenen. 

 Euronav schonk onmiddellijk 5.000 USD die gebruikt werd 

om de families in nood te helpen. De vennootschap zette 

haar interne inzameling voort en het zee- en walpersoneel 

kon samen een totaal van 20.883 USD bij elkaar krijgen.

International Coastal Cleanup Day  

Enkele medewerkers van het Euronav-kantoor in Grieken-

land namen dit jaar opnieuw deel aan de International 

Coastal Cleanup Day van de Amerikaanse milieuorganisatie 

Ocean Conservancy die over een wereldwijd vrijwilligers-

netwerk  beschikt. Op die dag verwijderen  vrijwilligers  vuilnis 

op  stranden en in rivieren, identificeren ze bronnen van 

 vervuiling en proberen ze te werken aan een  verandering 

van het gedrag dat aan de oorzaak ligt van al deze water-

vervuiling. De opruimdag werd in Griekenland gecoördineerd 

door HELMEPA (Hellenic Marine Environment  Protection 

 Association), een organisatie die in 1982  gezamenlijk door 

Griekse zeelui en reders werd opgericht naar een idee van 

wijlen George P. Livanos. Dit jaar namen nog 80 andere 

 landen deel aan het event.  

opleiding

Euronav streeft er voortdurend naar om jongeren bij de 

scheepvaartgemeenschap te betrekken en vindt het zeer 

belangrijk om mee te werken aan educatieve activiteiten die 

onze sector kunnen verjongen.

leer- en opleidingsprogramma’s
Samen met drie andere rederijen richtte het Belgische 

 bijkantoor van Euronav Ship Management SAS een specia-

lisatiejaar in (‘master na master’) aan de Hogeschool Gent 

voor houders van een master- of licentiaatsdiploma. Deze 

master in de Maritieme Wetenschappen richt zich tot toe-

komstige technische dan wel maritieme inspecteurs van 

schepen. Euronav was vooral betrokken bij de opleidingson-

derdelen in verband met scheepssterkte, -bouw, -stabiliteit 

en -specificaties. De eerste twee groepen studenten door-

liepen reeds de hele opleiding en er werden onderwerpen 

voor de masterproef voorgesteld. Na het ‘In The Wake Of 

The Belgica’ project kreeg Frans Doomen, de tweede stuur-

man tijdens deze expeditie, een aanbod om zijn thesis op te 

stellen over het FSO project in Qatar. 

Euronav Ship Management (Hellas) neemt deel aan stage-

programma’s van Griekse universiteiten die zich richten 

op zeevaartopleidingen en die studenten de mogelijkheid 

 bieden een paar maanden te werken voor de vennootschap, 

meestal gedurende de zomer. Euronav Ship Management 

(Hellas) heeft reeds eminente alumni van deze universiteiten 

gesponsord.

Zeevaartactiviteiten voor jongeren
Euronav is de trotse sponsor van het Défi International des 

Jeunes Marins, een non-profit organisatie in de geest van 

de Atlantic Challenge. Deze organisatie wil een  boeiend 

 programma aanbieden om de ontwikkeling van  nautische 

vaardigheden bij jonge zeelui – jongens en meisjes  tussen 

16 en 23 jaar oud – te verbeteren. Daarbij gaat de aan-

dacht  vooral uit naar zeilkunst, roeien, scheepsbouw en 

zeemanschap. Het programma beklemtoont ook waarden 

als  eerlijkheid, het ontwikkelen van leiderschap en respect 

 onder de jonge deelnemers. Euronav nam deel aan de 

  zeil- en opleidings activiteiten voor de Canadese jeugd-

organisatie.
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Vloot Van euRonaV oP 31 deCeMbeR 2010

naaM  eiGen-  bouW-   dWt dieP-  VlaG  lenGte (m)  sPot/tC out* sCHeePsWeRf   

 doM jaaR  GanG       

Algarve 100%  1999  298.969  22,02  Frans 332,00 Spot  Daewoo Heavy Industries 

Antarctica 100%  2009  315.981  22,50  Frans  333,00  TC Out  Hyundai Heavy Industries 

Artois  100%  2001  298.330  21,13  Frans  332,95  Spot  Hitachi Zosen 

Famenne 100%  2001  298.412  21,13  Frans  332,94  Spot  Hitachi Zosen 

Flandre 100%  2004  305.688  22,42  Frans  332,00  Spot Daewoo Heavy Industries 

Luxembourg  100%  1999  299.150  22,02  Frans  332,06  Spot Daewoo Heavy Industries 

Olympia  100%  2008  315.981  22,50  Frans  333,00  TC Out  Hyundai Heavy Industries 

Pacific Lagoon  100%  1999  305.839  22,24  Belgisch  330,00  Spot Mitsubishi Heavy Industries 

TI Europe  100%  2002  441.561  24,53  Belgisch  380,00  Spot Daewoo Heavy Industries 

TI Hellas** 100%  2005  318.934  22,52  Belgisch  332,99  Spot  Hyundai Heavy Industries 

TI Topaz  100%  2002  319.430  22,52  Belgisch  332,99  Spot  Hyundai Heavy Industries 

Ardenne Venture  50%  2004  318.658  22,52  Hong Kong 332,99  TC Out  Hyundai Heavy Industries 

V.K. Eddie  50%  2005  305.261  22,42  Panama  332,00  TC Out  Daewoo Heavy Industries 

VlCC’s en V-Plus in eigendom

* TC Out = onder langetermijnbevrachtingsovereenkomst

** De TI Hellas onderging in 2010 een speciale inspectie in droogdok in Dubai (standaard procedure voor schepen om de 5 jaar) 

Finesse  (2003 - 149.994 dwt)
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naaM eiGen- GeleVeRd bouW- dWt dieP- VlaG lenGte (m)  sCHeePsWeRf   

 doM  jaaR  GanG 

Namur 100%  21/04/2010 2000  298.552   21,13  Frans  332,95  Hitachi Zosen 

TI Creation 100%  12/10/2010 1998  298.324   22,02  Belgisch  332,00  Daewoo Heavy Industries    

Pacific Lagoon* 100%  03/03/2011 1999  305.839   22,24  Belgisch  330,00 Mitsubishi Heavy Industrie 

schepen verkocht in 2010

fso (floating storage and offloading) in eigendom 

* De Pacific Lagoon werd in 2010 verkocht maar in het eerste kwartaal van 2011 geleverd aan haar nieuwe eigenaar.

naaM  eiGen-  bouW- dWt dieP-  VlaG  lenGte (m)  sPot/tC out sCHeePsWeRf  

 doM jaaR  GanG         

FSO Africa  50%  2002  441.655   24,53 Marshall Islands 380,00  TC Out Daewoo Heavy Industries 

FSO Asia  50% 2002  441.893   24,53 Marshall Islands 380,00  TC Out  Daewoo Heavy Industries 
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suezmax-schepen in eigendom

suezmax-schepen opgeleverd in het eerste kwartaal van 2011

VlCC – tijdsbevrachting in

naaM  eiGen-  bouW- dWt dieP-  VlaG  lenGte (m)  sPot/tC out  sCHeePsWeRf  

 doM jaaR  GanG  

Cap Charles  100%  2006  158.881 17,00  Grieks  274,00  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Cap Diamant  100%  2001  160.044 15,62  Grieks  277,32  Spot  Samsung Heavy Industries 

Cap Felix  100%  2008  158.764 17,02  Belgisch 274,00  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Cap Georges  100%  1998  146.652 17,00  Grieks  274,06  Spot  Samsung Heavy Industries 

Cap Guillaume  100%  2006  158.889    17,00  Grieks  274,00  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Cap Jean  100%  1998  146.643    16,12  Grieks  274,06  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Cap Lara  100%  2007  158.825    17,00  Grieks  274,00  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Cap Laurent  100%  1998  146.646    16,12  Grieks  274,06  TC Out Samsung Heavy Industries 

Cap Leon  100% 2003  159.048   17,02  Grieks  274,29  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Cap Philippe  100%  2006  158.920    17,00  Grieks  274,00  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Cap Pierre  100%  2004  159.083    17,02  Grieks  274,29  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Cap Romuald  100%  1998  146.640    16,12  Grieks  274,06 Spot  Samsung Heavy Industries 

Cap Theodora  100%  2008  158.800    17,00  Grieks  274,00  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Cap Victor  100%  2007  158.853    17,00  Grieks  274,00  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Eugenie 50% 2010 157.677 17,02 Grieks 274,80 Spot  Samsung Heavy Industries  

Felicity  100%  2009  157.677    17,02  Belgisch  274,20  TC Out  Samsung Heavy Industries 

Filikon  100%  2002  149.989    15,95  Grieks  274,20  TC Out  Universal 

Finesse  100%  2003  149.994    15,95  Grieks  274,20  TC Out  Universal 

Fraternity  100%  2009  157.714    17,02  Belgisch   274,20  TC Out  Samsung Heavy Industries 

naaM  eiGen-  bouW- dWt dieP-  VlaG  lenGte (m)  sPot/tC out  sCHeePsWeRf  

 doM jaaR   GanG   

Devon 50% 2011 157.642 17,02 Grieks 274,82 Spot Samsung Heavy Industries  

naaM inteRest bouW-  dWt dieP- VlaG lenGte (m)  sCHeePsWeRf  

  jaaR  GanG 

Ardenne Venture  100%  2004  318.653  22.52  Hong Kong  332.99  Hyundai Heavy Industries  

Hawtah  100%  1996  300.361  22.53  Bahamas  340.00  Mitsubishi Heavy Industries  

KHK Vision  50%  2007  305.040  22.40  Singapore  332.00  Daewoo Shipbuilding 

       and Marine Engineering  

TI Guardian  100%  1993  290.927  22.02  Hong Kong  332.87  Mitsubishi Heavy Industries  

Watban  100%  1996  300.361  22.53  Bahamas  340.00  Mitsubishi Heavy Industries 

TI blootstelling* 130% NVT NVT NVT NVT NVT NVT 

*  Euronav neemt af en toe participaties in schepen die bevracht worden in de Tankers International pool waarvan de geconsolideerde 

positie 1,3 schepen vertegenwoordigt.
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naaM eiGendoM leVeRinG dWt diePGanG sCHeePsWeRf 

Hull 1894  100%  2011  318.000  22,50  Samsung Heavy Industries 

naaM eiGendoM leVeRinG dWt diePGanG sCHeePsWeRf 

Hull 1860  50%  2011  159.000  17,00  Samsung Heavy Industries 

Hull 1893  50%  2011  159.000  17,00  Samsung Heavy Industries 

Hull 1904  100%  2012  159.000  17,00  Samsung Heavy Industries 

Hull 1905  100%  2013  159.000  17,00 Samsung Heavy Industries 

VlCC in aanbouw

suezmax-schepen in aanbouw

nieuwbouwschepen

TI Europe (2002 - 441.561 dwt)
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Voor onze werknemers 

Getalenteerde, hardwerkende mensen motiveren en helpen bij 

het behalen van hun carrièredoelstellingen in een gezonde, uit-

dagende en belonende omgeving. 

Een hoeksteen van Euronav’s missie is gericht op onze mensen: 

getalenteerde, hardwerkende mensen inspireren en helpen bij 

het behalen van hun carrièredoelstellingen in een gezonde, uit-

dagende en belonende omgeving. Euronav heeft  een honderdtal 

werknemers aan wal: in London, Nantes, Antwerpen en Piraeus. 

Deze geografische spreiding over Europa geeft Euronav een 

unieke en diepgewortelde zeevaartcultuur, die generaties lang 

is opgebouwd. Ongeveer 1400 zeelieden van Griekse, Franse, 

Bulgaarse, Salvadoraanse, Roemeense, Canadese,  Honduraanse, 

Kroatische en Filippijnse nationaliteit werken aan boord van 

de Euronav schepen. In een sector waar bekwame bemanning 

schaars is, beschikt Euronav over gekwalificeerde en ervaren kapi-

teins. Bijeenkomsten voor kapiteins en voor bemanning vinden op 

regelmatige basis plaats. Euronav legt zich toe op een cultuur van 

teamwork en een omgeving waarin mensen samenwerken aan 

land of aan zee aan het globale succes van het bedrijf.  Euronav 

hanteert prestatie planning en -beloning, training en ontwikkeling 

en interne promotie. Onze methoden richten zich op het verbete-

ren en belonen van prestaties, het betrekken van onze medewer-

kers en het behouden van talent. Wij kiezen voor diversiteit onder 

onze personeelsleden. Veel van onze werknemers en officieren 

hebben een lange staat van dienst en uitgebreide ervaring in 

PeRsoneelsbeleid

totaal aantal scheepsgezellen* in dienst** = 718

42 Honduras

1 België

1 Chili 

2 Frankrijk

20 Roemenië

220 El Salvador

40 Griekenland

9 Indonesië

1 Nicaragua

2 Peru

380 Filipijnen

*Scheepsgezellen=zeelieden die geen officieren zijn
** In dienst: alle zeelieden aan boord of met verlof die actief en 

 beschikbaar zijn voor Euronav

Onderhoud van de reddingsboten aan boord van de Cap Felix (2008 - 158.764 dwt)
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de sector terwijl andere nieuwkomers frisse ideeën aanbrengen. 

Deze toewijding en stabiliteit gepaard met diversiteit heeft ons 

in staat gesteld aanzienlijke resultaten te boeken binnen een 

zeer competitieve sector. Het personeel van Euronav bestaat uit 

een rijke diversiteit aan hoogopgeleid en gekwalificeerd perso-

neel, professionals met technische, financiële, administratieve, 

 juridische en mensweten schappelijke achtergronden en die zich 

 specialiseerden in het beheer van olietankers, bemannings-

beheer, maritieme technische domeinen en daarmee verbonden 

admini stratieve taken. Bijna iedereen spreekt minstens 2 talen, de 

helft van het personeel spreekt 3 of meer talen.

onze bedrijfscultuur
Euronav is een leverancier van een totaalpakket aan diensten 

in het zeetransport, werkt volgens hoge kwaliteitsstandaarden 

en heeft ambitieuze doelstellingen. Om haar personeel in staat 

te stellen deze doelstellingen te halen, wordt de identiteit van 

 Euronav gekenmerkt door: 
■   gemeenschappelijke cultuur met lokale beslissingsbevoegdheid; 
■   nauwe betrokkenheid en flexibiliteit waarbij een groot deel van 

het werk uitgevoerd wordt door zelfgestuurde, interdiscipli-

naire en grensoverschrijdende teams; 
■   duidelijkheid in rollen, verwachtingen en bevoegdheden; 
■   professionele doorgroei- en ontwikkelingskansen in lijn met 

bedrijfsbehoeften; 
■   kwaliteit en professionalisme in zowel grote als kleine aange-

legenheden; 
■   communicatie en een “no-blame”-cultuur. 

Euronav onderschrijft sociale verantwoordelijkheid en heeft waar-

den zoals eerlijkheid en verantwoordelijkheid opgenomen in haar 

bedrijfsethos. Euronav is een werkgever van gelijke kansen. Mensen 

worden geselecteerd, beloond en gepromoveerd op basis van 

prestaties en verdiensten. Euronav houdt zich volledig aan de ar-

beidswetten en -regels op de markten waarin ze actief is en streeft 

ernaar een voorbeeld werkgever te zijn onder collega’s en neemt 

deel aan forums waarop beste praktijken worden uitgewisseld.

Realisaties in 2010: 
In 2010 heeft de afdeling Human Resources sterk geïnvesteerd in 

de volgende gebieden: 
■   Opleiding: Human Resources heeft met alle afdelingen samen-

gewerkt om opleidingen op maat te helpen definiëren, ont-

wikkelen en aanbieden. Er zijn individuele opleidingsplannen 

opgesteld voor elk personeelslid in de hele groep als leidraad 

voor opleidingen gedurende het hele jaar;
■   Maritime HR Forum: Euronav is een van de oprichters en ac-

tieve leden van dit Forum. In 2010 nam Euronav samen met 41 

bedrijven deel aan het Forum, waarbij gegevens werden ver-

strekt over 4.300 werknemers; 
■   All shore hands event: vierde jaarlijkse teamevenement dat 

plaatsvond in Le Touquet en waarop 86 werknemers van Euronav 

uit alle vestigingen elkaar ontmoette.

totaal aantal officieren en kadetten in dienst = 702

42 België

24 Kroatië

185 Bulgarije

21 Canada

1 Cyprus
76 Frankrijk

4 Polen 

44 Roemenië

223 Griekenland

4 Indonesië

2 Libanon

10 Panama

64 Filipijnen
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VeRKlaRinG inZaKe CoRPoRate GoVeRnanCe

De Belgische Corporate Governance Code, van toepassing 

sinds 1 januari 2005, gewijzigd op 12 maart 2009 en versterkt 

door de wet van 6 april 2010, streeft naar transparantie inzake 

corporate governance en vereist dat elke beursgenoteerde 

vennootschap informatie openbaar maakt in twee afzonder-

lijke documenten: het “Corporate Governance Charter” en het 

hoofdstuk “Ver klaring inzake Corporate Governance” in het 

 jaarverslag. Euronav past de Belgische Corporate Governance 

Code (van 12 maart 2009) toe. Deze code kan worden geraad-

pleegd op de website van de Commissie Corporate Governance:  

www.corporategovernancecommittee.be. Doeltreffende  corporate 

governance is verankerd in de waarden van Euronav en biedt 

de vennootschap mechanismen om leiderschap, integriteit en 

transparantie in haar besluitvormingsproces te waarborgen. Een 

goede corporate governance draagt bij tot het vaststellen van de 

doelstellingen die de belangen van de vennootschap, haar aan-

deelhouders en andere belanghebbenden voor ogen houden. 

De volledige tekst van het Corporate Governance Charter van 

de vennootschap werd aangepast en goedgekeurd op de raad 

van bestuur van 17 maart 2010 en kan worden geraadpleegd op 

de website van Euronav: www.euronav.com.

bedrijfsstructuur

De belangrijkste beslissingsorganen binnen Euronav zijn de 

raad van bestuur en het directiecomité. De raad van bestuur 

wordt bijgestaan door 2 subcomités: het auditcomité en het 

benoemings- en remuneratiecomité.

Raad van bestuur
Samenstelling

De raad van bestuur bestaat momenteel uit 9 leden, van wie 

3 leden de hoofdaandeelhouders vertegenwoordigen. Twee 

bestuurders bekleden een uitvoerende functie, 7 zijn niet-

uitvoerende bestuurders van wie 3 onafhankelijke bestuur-

ders zijn in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van 

Vennootschappen en in de zin van Annex 2 van het Corpo-

rate Governance Charter. De statuten voorzien dat leden van 

de raad van bestuur kunnen worden benoemd voor een pe-

riode die 3 jaar niet mag overschrijden. Er zal worden voor-

gesteld aan de buitengewone algemene vergadering van 

26 april 2011 om de duur van het mandaat van de nieuwe 

leden van de raad van bestuur en de nieuwe mandaten van 

Zicht op het hoofddek van de TI Europe (2002 - 441,561 dwt) tijdens een operatie tussen schepen
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de huidige bestuurders te verlengen tot een periode van 4 

jaar. De leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar. De 

statuten voorzien geen leeftijdsgrens voor de leden van de 

raad van bestuur.

Mandaten die in 2011 aflopen

De mandaten van Tanklog Holdings Limited met Dhr. 

Peter G. Livanos als vaste vertegenwoordiger, Oceanic 

 Investments SARL met Dhr. Patrick Molis als vaste vertegen-

woordiger en Dhr. Nicolas Kairis lopen ten einde op de ge-

wone  algemene vergadering van 26 april 2011. Er zal  worden 

voorgesteld aan de gewone algemene vergadering om 

Tanklog  Holdings  Limited met Dhr. Peter G. Livanos als vaste 

vertegenwoordiger en Dhr. Nicolas Kairis te herbenoemen 

voor een  bij komende periode van 4 jaar, met ingang van de 

gewone algemene vergadering van 26 april 2011 tot en met 

de  gewone algemene vergadering van 2015. Op verzoek van 

Dhr.  Patrick Molis, zal er geen hernieuwing van het  mandaat 

van  Oceanic Investments SARL. Er zal  aan de  gewone 

 algemene  vergadering van 26 april 2011 worden voor gesteld 

om Dhr. William Thomson te benoemen als  onafhankelijk 

 bestuurder voor een periode van 4 jaar tot en met de 

 gewone algemene vergadering van 2015. Op basis van de 

informatie die de vennootschap ter beschikking heeft en die 

door hemzelf werd verschaft, kan Dhr. Thomson  beschouwd 

worden als onafhankelijk bestuurder in de zin van Artikel 526 

ter van het Wetboek van Vennootschappen en Annex 2 van 

het  Corporate Governance Charter van Euronav.

Leden van de raad van bestuur

Marc Saverys - Voorzitter

Lid van de raad van bestuur sinds 2003 - einde mandaat: AV 2012 

Aanwezigheid raad van bestuur in 2010: 3/4

Marc Saverys (1954) behaalde in 1976 zijn diploma licentiaat 

in de rechten aan de Universiteit van Gent. Na zijn studies 

 vervoegde hij de scheepsbevrachtingsafdeling van Bocimar, 

de droge-bulkafdeling van de CMB-groep. In 1985 startte hij 

de droge-bulkafdeling op van EXMAR. Sinds de controle-

wijziging in 1991 is hij gedelegeerd bestuurder van CMB. 

Sinds de oprichting van Euronav NV in 2003 is hij Voor zitter 

van de raad van bestuur. Thans is hij bestuurder van  diverse 

bedrijven die onder de Euronav en CMB-groep  vallen,  beide 

genoteerd op Euronext Brussel. Hij is eveneens voor zitter 

van Delphis en lid van de raad van bestuur van Sibelco 

en Mediafin. Hij is oprichter en voorzitter van de private 

 stichting Durabilis.

Tanklog Holdings Limited, Peter G. Livanos - Ondervoorzitter 

(vaste vertegenwoordiger)

Lid van de raad van bestuur sinds 2005 - einde mandaat: AV 2011

Aanwezigheid raad van bestuur in 2010: 4/4

Peter G. Livanos (1958) studeerde aan de Buckley School 

in New York, Le Rosey in Zwitserland en Colombia Univer-

sity in New York. Hij behaalde een eredoctoraat wetenschap-

pen aan de Massachussetts Maritime Academy. Hij kreeg 

de titel van de Orde van Saint Charles van het vorstendom 

van  Monaco toegekend. In het begin van zijn carrière was 

hij ondervoorzitter van Aston Martin Lagonda Ltd. In 1989 

richtte hij Seachem Tankers Ltd op, dat in 2000 samensmolt 

met  Odjfell tot Odjfell ASA, één van ‘s werelds grootste 

 chemischetankerbedrijven. De heer Livanos is bestuurder 

van Odjfell ASA en voorzitter en bestuurder van EnergyLog 

Ltd, DryLog Ltd en TankLog Ltd. Daarnaast is de heer Livanos 

bestuurder en lid van verschillende internationale bedrijven 

en comités. Zo is hij onder andere lid van de Council of the 

American Bureau of Shipping en voorzitter van de Grieks 

 National Committee.
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Paddy Rodgers – CEO

Lid van de raad van bestuur sinds 2003 - einde mandaat: AV 2012

Aanwezigheid raad van bestuur in 2010: 4/4

Paddy Rodgers (1959) behaalde zijn diploma rechten in 1981 

aan de University College London en in 1982 aan het College 

of Law, Guildford. Hij startte zijn carrière in 1982 als advocaat-

stagiair bij Keene Marsland & Co. In 1984 vervoegde hij Bentley, 

Stokes & Lowless als advocaat en in 1986 Johnson, Stokes & 

Master in Hong Kong. In 1986 startte hij bij de CMB groep, waar 

hij van 1990 tot 1995 werkzaam was als bedrijfsjurist en daarna 

als shipping executive. In 1998 werd hij benoemd tot Chief 

 Financial Officer van Euronav (UK) en sinds 2000 is de heer 

 Rodgers werkzaam als Chief Executive Officer van Euronav.

Ludwig Criel - Uitvoerend Bestuurder

Lid van de raad van bestuur sinds 2003 - Einde mandaat: AV 2012

Aanwezigheid raad van bestuur in 2010: 4/4

Ludwig Criel (1951) behaalde zijn diploma toegepaste 

 economische wetenschappen aan de Universiteit van Gent 

en behaalde vervolgens een managementdiploma aan de 

Vlerick School of Management. In 1976 begon hij zijn  carrière 

bij Boelwerf als projectmanager. Binnen de Almabo/ EXMAR 

groep bekleedde hij verschillende managementfuncties 

voordat hij Chief Financial Officer van CMB werd. In 1999 

werd hij benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de Wah 

Kwong Group in Hong Kong. Hij is tevens voorzitter van de 

Persgroep, bestuurder van EXMAR en bekleedt verscheidene 

 functies binnen dochterondernemingen van de CMB-groep. 

Sinds 1991 is hij bestuurder van CMB.

Daniel R. Bradshaw - Onafhankelijk Bestuurder

Lid van de raad van bestuur sinds 2004 - einde mandaat: AV 2013

Aanwezigheid raad van bestuur in 2010: 4/4

Dan Bradshaw (1947) behaalde een Bachelor of Laws (1969) 

en een Master of Laws (1971) aan de Victoria University van 

Wellington (Nieuw-Zeeland). Hij begon zijn carrière bij het 

Nieuw-Zeelandse advocatenkantoor Bell Gully. In 1974 ging 

hij voor het internationale advocatenkantoor Sinclair  Roche & 

Temperley in London werken. Sinds 1978 werkt hij bij één van 

Azië’s meest gerenommeerde advocatenkantoren,  Johnson 

Stokes & Master, nu Mayer Brown JSM in Hong Kong (van 

1983 tot 2003 als partner en sinds 2003 als senior consultant). 

De heer Bradshaw was van 1993 tot 2001 ondervoorzitter van 

de Shipowner’s Association in Hong Kong en lid van de Hong 

Kong Port and Maritime Board. Van 2003 tot 2008 was hij lid 

van de Hong Kong Maritime Industry  Council. Hij is tevens 

bestuurder van Pacific Basin Shipping Company Limited, een 

vennootschap genoteerd in Hong Kong en actief in bulktrans-

port met Handysize schepen. Hij is tevens een onafhankelijke 

niet-uitvoerende bestuurder van IRC Limited, een in Hong 

Kong genoteerde vennootschap, die ijzermijnen exploiteert 

in het verre oosten van Rusland, en een dochteronderneming 

is van Petropavlovsk PLC, een in Londen genoteerde vennoot-

schap actief in de mijnsector. Hij is lid van de Executive Coun-

cil of World Wild Fund for Nature Hong Kong, die de Mai Po 

Reserve in Hong Kong beheert, een Ramsar Convention wa-

tergebied en is tevens bestuurder van Kandoorie Farm and 

Botanic Gardens, een privaat natuurbeschermingsfonds actief 

in Hong Kong en  elders in Zuid-China.

Nicolas G. Kairis – Bestuurder

Lid van de raad van bestuur sinds 2005 - einde mandaat: AV 2011

Aanwezigheid raad van bestuur in 2010: 3/4

Nicolas Giannis Kairis (1943) studeerde in 1964 af als histori-

cus aan de Harvard University en behaalde in 1966 een MBA 

aan de Harvard Business School. In 1967 begon hij bij N.J. 

Goulandris (Agencies) Ltd in Londen waar hij gedelegeerd 

bestuurder was van 1968 tot 1991. Van 1991 tot 2003 was 

hij gedelegeerd bestuurder van Saronic SA, Lausanne, een 

 onderdeel van de N.J. Goulandris Group. Hij was tevens lid 

van de raad van bestuur van de Grieks Shipping Cooperation 

Committee in Londen en van de Unie van Griekse Reders in 

Piraeus. Hij was ondervoorzitter van de West of England P & I 

Club, Luxembourg, en voorzitter van International Shipowners 

Reinsurance. Hij zetelde tevens in het bestuur van GAM Multi-

US Strategy Fund en JP Morgan Multi-Manager Funds.

Oceanic Investments SARL, Patrick Molis - Onafhankelijk 

Bestuurder (vaste vertegenwoordiger)

Lid van de raad van bestuur sinds 2004 - einde mandaat: AV 2011

Aanwezigheid raad van bestuur in 2010: 3/4

Patrick Molis (1958) behaalde in 1983 een diploma aan het 

Institut d’Etudes Politiques en daarna aan de Ecole Natio-

nale d’Administration in Parijs. Na een aantal jaren gewerkt te 

hebben bij het Franse Rekenhof (Cour des Comptes) werd hij 

Chief Financial Officer bij de Worms & Co-groep en kreeg hij 

ook de verantwoordelijkheid over CNN (Compagnie Nationale 

de Navigation). In 1989 richtte CNN Euronav op, dat in 1995 

een joint venture aanging met CMB. De heer Molis was tussen 

1995 en 2001 bestuurder van Euronav. In 1999 werd hij, na een 

met schulden gefinancierde overname, referentieaandeel-

houder van CNN. CNN is, via haar dochterondernemingen, 
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onder andere actief in olieopslag en pijpleidingen, helikopters 

voor gebruik in de offshore-olie-industrie en verscheping 

(RORO- en passagiersvervoer).

Victrix NV, Virginie Saverys – Bestuurster (vaste vertegen-

woordigster)

Lid van de raad van bestuur sinds 2003 - einde mandaat: AV 2012

Aanwezigheid raad van bestuur in 2010: 4/4

Virginie Saverys (1960) behaalde in 1983 haar diploma  rechten 

aan de Universiteit van Parijs en is ook vertaler-tolk (Institut 

Supérieur d’Interprétation et de Traduction - Paris - 1983). Ze 

begon haar carrière op de juridische afdeling van  Bocimar. 

In 1985 verliet ze Bocimar en richtte ze de juridische  afdeling 

van EXMAR op. Van 1991 tot 2006 leidde ze de juridische 

 afdeling van CMB. Ze is eigenares en voorzitster van het 

wijndomein Avignonesi (Montepulciano, Toscanië). Sinds 

1993 is ze bestuurster van CMB.

Stephen Van Dyck - Onafhankelijk Bestuurder

Lid van de raad van bestuur sinds 2004 - einde mandaat: AV 2013

Aanwezigheid raad van bestuur in 2010: 4/4

Stephen Van Dyck (1943) trad in 2005 af als voorzitter van 

Maritrans, een Amerikaans tanker- en sleepbootbedrijf 

 gespecialiseerd in het kusttransport van ruwe en verfijnde 

petroleumproducten in de Verenigde Staten. Hij was  tevens 

referentieaandeelhouder van Maritrans en bekleedde daar 

sinds 1975 verschillende managementfuncties en stond mee 

aan de wieg van de groei van Maritrans tot een  bedrijf dat 

alom wordt gerespecteerd voor de kwaliteit van haar  diensten 

en haar engagement tot bescherming van het  milieu. Hij 

was voorzitter van Intertanko, de wereldwijde  vereniging van 

 tankerrederijen. Van zijn grote betrokkenheid binnen de in-

dustrie getuigt eveneens zijn voorzitterschap van de West of 

England P&I Club sinds 1985 en tot februari van 2008. Hij werd 

opgenomen in de “America’s Cup Hall of Fame” voor zijn ta-

lenten als tacticus in zeilwedstrijden.

Werking

De raad van bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de 

vennootschap bevoegd om alle handelingen te stellen met 

uitzondering van de materies die volgens de wet of de statu-

ten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Naast 

haar wettelijk voorbehouden bevoegdheden, worden de ver-

antwoordelijkheden van de raad van bestuur verder uiteen-

gezet in Artikel III.1 van het Corporate Governance Charter 

en omvatten onder andere: bedrijfsstrategie, beleid inzake 

risk management, samenstelling en bevoegdheden van de 

verscheidene comités. Vóór elke vergadering ontvangen de 

leden van de raad van bestuur een gedetailleerd dossier dat 

alle agendapunten uitvoerig behandelt, alsook de notulen van 

de vorige raad van bestuur, opgesteld door de secretaris van 

de vennootschap. De secretaris, benoemd door de raad van 

bestuur, informeert de raad van bestuur over alle governance 

gerelateerde zaken. Alle beslissingen in de raad van bestuur 

worden genomen in overeenstemming met artikel 22 van de 

statuten dat onder meer voorziet dat, in geval van staking van 

stemmen, de stem van de Voorzitter doorslaggevend is. Tot 

nog toe was dat niet nodig.

Activiteitenverslag 2010

De raad van bestuur van Euronav kwam in 2010 4 maal  samen. 

Naast de hierboven vermelde gebruikelijke  agendapunten, 

behandelde de raad van bestuur in 2009 de volgende onder-

werpen:
■   de start van de activiteiten van de FSO Asia op het Al 

 Shaheen olieveld;
■   de heronderhandelingen van het contract betreffende de 

FSO Africa;
■   de levering van het nieuwbouwschip Suezmax Eugenie 

(2010 – 157.677 dwt) en haar uitbating op de spotmarkt; 
■   de verlenging van de bevrachtingsovereenkomst van 

de Suez max Fraternity (2009 – 157.714 dwt) met een 

 bijkomende periode van 12 maanden;
■   de verkoop van de VLCC Namur (2000 – 298.552 dwt);
■   de verkoop van de VLCC Pacific Lagoon (1999 – 305.839 dwt);
■   de verkoop van de TI Creation (1998 – 289.324 dwt) (gelieve 

te noteren dat het schip pas in 2011 geleverd werd);
■   het sluiten van een bevrachtingsovereenkomst van de 

Suez max Cap Guillaume (2006 – 158.889 dwt) voor een 

 periode van 24 maanden;
■   de verlenging van de bevrachtingsovereenkomst van de 

Suezmax Felicity (2009 – 157.677 dwt) met een bijkomende 

periode van 18 maanden;
■   het sluiten van een bevrachtingsovereenkomst van de 

Suez max Cap Leon (2003 – 159.048 dwt) voor een periode 

van 36 maanden;
■   het sluiten van een bevrachtingsovereenkomst van de 

Suez max Fraternity voor 14 maanden in onmiddellijke ver-

lenging van de bestaande overeenkomst vanaf 7 april 2011;
■   het sluiten van een bevrachtingsovereenkomst van de 

Suez max Cap Laurent (1998 – 146.646 dwt) met Valero voor 

een periode van 42 maanden.
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Naast de formele bijeenkomsten, staan de leden van de raad 

van bestuur zeer regelmatig in contact met elkaar, en aange-

zien het vaak moeilijk is formeel te vergaderen omwille van de 

hoogdringendheid van bepaalde beslissingen, werd de schrif-

telijke besluitvorming in 2010 4 maal toegepast. Er zijn voor 

2010, op het niveau van de raad van bestuur, geen transacties 

te melden waarbij een bestuurder een belangenconflict had 

met de vennootschap. Het beleid betreffende de belangen-

conflicten die niet onder de wettelijke regeling vallen voor 

belangenconflicten op het niveau van de raad van bestuur, 

diende evenmin te worden toegepast in de loop van 2010.

auditcomité
Samenstelling

In overeenstemming met Artikel 526bis §2 van het Wetboek 

van Vennootschappen, is het auditcomité samengesteld uit 3 

niet-uitvoerende bestuurders, waarvan 2 onafhankelijke be-

stuurder zijn. 

De huidige leden van het auditcomité zijn:
■   Daniel R. Bradshaw, Voorzitter, Onafhankelijk Bestuurder;
■   Nicolas G. Kairis, Bestuurder;
■   Patrick Molis, Onafhankelijk Bestuurder en deskundig op 

het gebied van boekhouding en audit, in overeenstem-

ming met Artikel 96 alinea 9 van het Wetboek van Vennoot-

schappen zoals blijkt uit zijn biografie.

Er zal aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 26 

april 2011 voorgesteld worden om Dhr. William Thomson te 

benoemen als Onafhankelijk Bestuurder. Onder voorbehoud 

van deze goedkeuring, zal de raad van bestuur voorstellen 

om Dhr. Thomson aan te duiden als lid van het auditcomité, 

handelend als Onafhankelijk Bestuurder en expert op het 

gebied van aangelegenheden inzake boekhouding en audit, 

zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Bevoegdheden

Het auditcomité staat de raad van bestuur bij in een  waaier 

van aspecten in verband met financiële rapportering, 

 controle en risicobeheer. De belangrijkste bevoegdheden 

alsook de werking van het auditcomité zijn verder beschre-

ven in het Corporate Governance Charter in Artikel IV.2. 

Om de 3 jaar herziet het auditcomité haar referentiekader, 

evalueert zij haar eigen doeltreffendheid en formuleert zij 

aanbevelingen voor de raad van bestuur indien veranderingen 

nuttig of vereist zijn.

Activiteitenverslag 2010

Het auditcomité vergaderde 4 maal in 2010. Alle leden 

 namen deel aan alle vergaderingen. De belangrijkste onder-

werpen die werden behandeld, hadden betrekking op de 

financiële verslagen, cash management, externe en interne 

audits, financiering en opvolging van de eerbiediging van 

de financiële kredietovereenkomsten onder de covenanten.

benoemings- en remuneratiecomité 
Samenstelling

Het benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit 3 be-

stuurders waarvan 2 onafhankelijke beswtuurder zijn. In over-

eenstemming met Artikel 526quater §2 van het Wetboek van 

 Vennootschappen zijn alle leden niet-uitvoerende bestuurders.

De huidige leden van het benoemings- en remuneratie-

comité zijn:
■   Daniel R. Bradshaw, Onafhankelijk Bestuurder;
■   Peter G. Livanos, Bestuurder;
■   Stephen Van Dyck, Onafhankelijk Bestuurder.

Bevoegdheden

Het benoemings- en remuneratiecomité is belast met 

 verscheidene adviserende verantwoordelijkheden met 

 betrekking tot de benoeming, ontslag en bezoldiging van 

leden van de raad van bestuur, leden van het directiecomité 

en hoger kader. Artikel IV.3 van het Corporate Governance 

Charter bevat een gedetailleerde lijst van de bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden van het benoemings- en remune-

ratiecomité.

Bij het formuleren van aanbevelingen aan de raad van be-

stuur in verband met de bezoldiging van de niet-uitvoerende 

en uitvoerende bestuurders en van de leden van het uitvoe-

rend comité (inclusief variabele verloning, incentives, bonus-

sen, ...) en teneinde te verzekeren dat het niveau en de aard 

van de betaalde bedragen in overeenstemming zijn met de 

res pectievelijke functie en het belang van de vennootschap 

worden de studieaanbevelingen van het Maritime HR Forum 

als leidraad gebruikt.

Het Maritime HR Forum (hierna het ‘Forum’ genoemd) 

werd in 2006 opgericht door rederijen en uitbaters van 

tanker schepen waarvan de respectievelijke raden van be-

stuur het cruciale belang erkenden van betrouwbare ge-

gevens over  lonen en voordelen voor walpersoneel voor 
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de  uitbetaling van een remuneratiebeleid binnen een on-

derneming.  Euronav NV is één van de stichtende leden van 

het  Forum. Het Forum werkt vertrouwelijk en op anonieme 

basis,  wereldwijd, vergadert jaarlijks en respecteert de 

 toepasselijke mede dingingsrechtelijke reglementering. Met 

momenteel 43 leden, bedrijven over de hele wereld, is het 

Forum het belangrijkste platform geworden voor bespreking 

en vergelijking van het verloningsniveau om gekwalificeerd 

personeel aan te trekken en te behouden, hetgeen cruciaal 

is in onze sector. De leden benchmarken de lonen, loonsver-

hogingen en bonussen op alle anciënniteitsniveaus en over 

alle afdelingen aan wal. Hierin worden alle werknemers be-

schouwd en er wordt rekening gehouden met de specifieke 

sector (zeescheepvaart), de functie en talenten alsook de 

geografische locatie.

Om de 3 jaar herziet het benoemings- en remuneratie comité 

haar referentiekader, evalueert haar eigen  doeltreffendheid 

en formuleert aanbevelingen voor de raad van bestuur 

 indien veranderingen nuttig of vereist zijn.

Activiteitenverslag 2010

Het benoemings- en remuneratiecomité vergaderde in 2010 

2 maal. Alle leden namen deel aan beide vergaderingen. 

De belangrijkste agendapunten hadden betrekking op de 

samenstelling en de evaluatie van de raad van bestuur en 

haar subcomités, de bezoldiging van bestuurders en leden 

van het directiecomité, de jaarlijkse bonus van de leden van 

het directiecomité en werknemers en het algemeen perso-

neelsbeleid.

evaluatie
De belangrijkste principes van het evaluatieproces van de 

raad van bestuur, haar comités en de individuele bestuur-

ders, worden beschreven in Hoofdstuk III.9 van het Corpo-

rate Governance Charter van Euronav.

Vermits de vennootschap er voortdurend naar streeft om haar 

werking en besluitvormingsproces te optimaliseren, neemt 

het evaluatieproces verschillende elementen in rekening, zo-

als de manier waarop de raad of het relevante  comité werkt, 

de vraag of belangrijke aangelegenheden naar  behoren 

worden voorbereid en besproken, de eigenlijke bijdrage van 

elke bestuurder (aanwezigheid op de vergaderingen van de 

raad van bestuur en de comités, constructieve bijdrage in 

besprekingen en de besluitvorming) en de samenstelling van 

de raad of de comités.

Daartoe hebben de voorzitter van de raad en de leden van 

de raad van bestuur op continue wijze informele besprekingen 

om de raad als geheel, de comités binnen de raad alsook 

de prestaties van elke bestuurder afzonderlijk te evalueren. 

Er worden besprekingen gehouden tussen de voorzitter en 

de individuele leden van de raad van bestuur of tussen de 

voorzitter en de raad als geheel.

Volgend op dergelijke evaluatie, kan de voorzitter gepaste 

maatregelen suggereren aan de raad om haar efficiëntie en/

of deze van de comités te verhogen. Dergelijke voorstellen 

kunnen een voorstel inhouden van de raad aan de aandeel-

houdersvergadering om bepaalde bestuurders te vervangen.

directiecomité
Samenstelling

In overeenstemming met artikel 524bis van het Wetboek van 

Vennootschappen is het dagelijks bestuur van de vennoot-

schap toevertrouwd aan een directiecomité, voorgezeten 

door de Chief Executive Officer. De raad van bestuur be-

noemt de leden van het directiecomité.

De huidige leden van het directiecomité zijn:
■   Ludwig Criel, Uitvoerend Bestuurder;
■   Hugo De Stoop, Chief Financial Officer;
■   Jonathan Lee, Commercial Manager;
■   Paddy Rodgers, Voorzitter - Chief Executive Officer;
■   Alex Staring, Chief Operating Officer;
■   Egied Verbeeck, General Counsel.

Bevoegdheden en activiteitenverslag 2010

Het directiecomité is belast met de dagelijkse activiteiten 

van de groep en de implementatie van het beleid en de stra-

tegie uitgestippeld door de raad van bestuur. De bevoegd-

heden van het directiecomité zijn in detail beschreven in 

Artikel V.3 van het Corporate Governance Charter. Het direc-

tiecomité rapporteert via de CEO aan de raad van bestuur, en 

stelt de raad van bestuur zo in de mogelijkheid toezicht uit 

te oefenen op het directiecomité. De leden van het directie-

comité staan dagelijks in voortdurende interactie en dialoog. 

Verscheidene andere subcomités werden of zullen worden 

ingesteld in de schoot van het directiecomité, om een gede-

tailleerde bespreking door de experts onder de leden van het 

comité over verscheidene onderwerpen te verzekeren, zoals 

verzekering, inkomsten van de spotmarkt, scheepsbeheer, be-

vrachtingsovereenkomsten en kwesties van algemeen beheer. 

Deze subcomités vergaderen regelmatig of telkens wanneer 
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de evolutie in de sector het vereist. Het directiecomité beslist 

zelf over de frequentie van haar vergaderingen. In de loop van 

2010 vergaderde het directiecomité formeel 4 maal. Tijdens 

2010 dienden geen transacties gemeld te worden waarbij een 

belangenconflict optrad op het niveau van het directiecomité.

Commissaris KlYnVeld Peat MaRWiCK 
 GoeRdeleR (KPMG)
Bedrijfsrevisoren

Vaste vertegenwoordiger Erik Helsen

Voor het jaar 2010 lag de bezoldiging van de  commissaris 

vast op 176.750 EUR voor het nazicht van de statutaire 

 rekeningen en de geconsolideerde rekeningen. De hono-

raria met betrekking tot de diensten geleverd door KPMG 

in 2010 bedragen wereldwijd 411.233 USD (2009: 504.685 

USD), waarvan 379.798 USD (2009: 430.435 EUR)  betrekking 

heeft op de diensten voor nazicht van de jaarrekeningen, 

6.182 USD (2009: 14.740 USD) op audit gerelateerde advies-

ver lening en 25.254 USD (2009: 17.325 USD) op fiscale 

 adviesverlening. In 2010 waren er geen andere opdrachten 

die niet verbonden waren aan audit (2009: 42.183 USD). De 

 limieten voorgeschreven door artikel 133 van het Wetboek 

van  Vennootschappen werden gerespecteerd. 

Verslag inzake bezoldiging

beleid inzake bezoldiging van uitvoerende en 
niet-uitvoerende bestuurders

De bezoldiging wordt bepaald op basis van 4 gewone verga-

deringen van de volledige raad per jaar. Bestuurders ontvan-

gen een aanwezigheidsvergoeding voor elke vergadering van 

de raad van bestuur of het comité dat zij bijwonen.

Het eigenlijke bedrag van de vergoeding van de bestuurders 

wordt bepaald door de gewone algemene vergadering van 

aandeelhouders voor het desbetreffende boekjaar.

De vergoeding van de bestuurders wordt van tijd tot tijd ver-

geleken met Belgische beursgenoteerde bedrijven en gelijk-

aardige internationale bedrijven, om ervoor de zorgen dat on-

misbaar talent kan  aangetrokken en behouden worden.

Euronav heeft een uniform bezoldigingsbeleid ontwikkeld met 

betrekking tot haar uitvoerende en niet-uitvoerende bestuur-

ders en zal dit verder uitwerken en verfijnen. Dit beleid wordt 

momenteel beschreven in Artikel III.8 van het Corporate Go-

vernance Charter. Er wordt ook verwezen naar Artikel IV.3 van 

het Corporate Governance Charter voor de rol en de verant-

woordelijkheden van het benoemings- en remuneratiecomité 

in dit verband.

Ludwig Criel

Hugo De Stoop

Jonathan Lee

Paddy Rodgers

Alex Staring 

Egied Verbeeck
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Voor de uitoefening van hun mandaat in 2010 ontving elke 

bestuurder een vaste bruto vergoeding van 100.000 EUR en 

een vergoeding van 12.500 EUR per bijgewoonde vergade-

ring met een maximum van 50.000 EUR per jaar. De Voorzitter 

heeft recht op een vaste bruto vergoeding van 250.000 EUR 

per jaar en een bijkomende vergoeding van 12.500 EUR per 

bijgewoonde vergadering met een maximum van 50.000 EUR 

per jaar. De CEO, die in 2010 lid was van het directiecomité 

en als dusdanig werd vergoed, verzaakte aan zijn bestuurders-

vergoeding.

Voor hun mandaat binnen het auditcomité ontvangen de  leden 

een jaarlijkse vergoeding van 12.500 EUR, voor de voorzitter 

bedraagt deze vergoeding 25.000 EUR. Voor hun mandaat 

binnen het benoemings- en remuneratiecomité ontvangen de 

leden een jaarlijkse vergoeding van 3.000 EUR.

 

Het totale bedrag van de vergoedingen uitbetaald in 2010 aan alle bestuurders voor hun prestaties in de raad van 

 bestuur en de comités (indien van toepassing), kan als volgt worden samengevat: 

In Euro:

naaM Vaste aanWeZiGHeids audit- benoeMinGs- en totaal 

 VeRGoedinG VeRGoedinG CoMité ReMuneRatieCoMité 

Marc Saverys  250.000  37.500    287.500  

Peter G. Livanos 100.000  50.000   3.000  153.000 

Paddy Rodgers*  0  0    0  

Ludwig Criel  100.000  50.000    150.000  

Daniel R. Bradshaw  100.000  50.000  25.000  3.000  178.000 

Nicolas G. Kairis  100.000 37.500  12.500   150.000  

Patrick Molis 100.000  37.500  12.500  150.000 

E. Michael Steimler** 25.000 12.500   37.500  

Virginie Saverys  100.000  50.000    150.000 

Stephen Van Dyck  100.000  50.000   3.000  153.000 

totaal  975.000 375.000 50.000 9.000 1.409.00  

* De heer Paddy Rodgers heeft afstand gedaan van zijn bestuurdersvergoeding.

**  Het mandaat van de heer Steimler verstreek op de gewone algemene vergadering van 2010.

Er werden geen aandelenopties, leningen of voorschotten toegekend aan enige bestuurder.
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bezoldiging van de Ceo

de bezoldiging van de Ceo kan als volgt worden samengevat:

In GBP:

 Vaste  Variabele Pensioen en andere

 vergoeding vergoeding ziekteverzekering componenten

Paddy Rodgers 308.000 300.000 58.000 -

 Vaste  Variabele Pensioen en andere

 vergoeding vergoeding ziekteverzekering componenten

5 leden 1.590.000 1.096.000 205.000 55.000

De CEO heeft een arbeidsovereenkomst. In geval de over-

eenkomst beëindigd wordt, zou hij recht hebben op een ver-

goeding die gelijk is aan de bezoldiging van één jaar.

Er werden geen aandelenopties, leningen of voorschotten 

toegekend aan enig lid van het directiecomité. De leden van 

het directiecomité hebben geen recht op een vergoeding 

wanneer hun benoeming beëindigd wordt.

Naast de CEO, is één lid van het directiecomité eveneens 

een lid van de raad van bestuur (Dhr. Ludwig Criel).

beleid inzake bezoldiging voor de leden van het 
directiecomité en de werknemers
Euronav werkt momenteel een bezoldigingsbeleid uit voor 

haar directiecomité en alle werknemers. Alle werknemers zijn 

onderworpen aan een jaarlijks evaluatieproces. Het directie-

comité verzekert de implementatie hiervan. Het bezoldigings-

beleid maakt deel uit van een geheel van principes omtrent 

werknemersbeleid  dat beoogt de huidige werknemers te 

motiveren en te behouden, nieuwe getalenteerde mensen 

aan te trekken en de werknemers van Euronav ertoe aan te 

zetten om op een consistent hoog niveau te presteren. Ons 

bezoldigingsbeleid is erop gericht waarde te creëren en een 

cultuur van prestatie en innovatie te bevorderen en wordt zowel 

voor werknemers buiten alsbinnen het managementniveau 

toegepast. De belangrijkste principes zijn de volgende:
■  nadruk op waardecreatie;
■  beloning naar prestaties;
■   werknemers in staat stellen om te delen in het succes van 

het bedrijf;
■   eerlijkheid en openheid in de beslissingen betreffende de 

bezoldiging;
■  concurrentiële positie in de markt.

Bezoldiging (vast en variabel)

De vaste en variabele vergoeding wordt bepaald op basis 

van marktgegevens, en meerbepaald overeenkomstig de 

bevindingen van het Maritime HR Forum voor specifieke 

functies en individuele capaciteiten van de werknemers, 

 ervaring en prestaties. Loonsverhogingen zijn individueel en 

houden eveneens rekening met de betaalbaarheid alsook 

de algemene economische situatie van de vennootschap. 

Variabele vergoeding wordt toegekend als erkenning voor 

individuele bijdragen aan waardecreatie die de normale ver-

wachtingen overtreffen en is bedoeld om een aansporing 

te zijn om nieuwe zakelijke opportuniteiten te creëren of te 

versterken en te streven naar excellente resultaten. De be-

dragen van bonussen zijn verbonden met de prestatie van 

de groep alsook het bereiken van individuele en functionele, 

meetbare en kwalitatieve objectieven.

De bezoldiging van de leden van het directiecomité wordt 

jaarlijks vastgesteld door het benoemings- en remuneratie-

comité.

de vergoeding voor 2010 voor de leden van het directiecomité (met uitzondering van de Ceo) kan worden samengevat als volgt:

In EUR:
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Winstverdeling

De raad van bestuur voert sinds 2008 een beleid om steeds 

een interimdividend te overwegen en de uitbetaling van een 

dividend voor te stellen enkel onder voorbehoud van be-

haalde resultaten, investeringsopportuniteiten en de voor-

uitzichten.

Gedragscode

De raad van bestuur keurde op haar vergadering van 20 

 september 2006 de Euronav Gedragscode goed. Het doel 

van de Gedragscode bestaat erin de werknemers te be-

geleiden bij de bevordering en bescherming van de goede 

reputatie van Euronav. De Gedragscode zet de beleids-

punten en richtlijnen uiteen die de waarden van Euronav 

belichten en meer bepaald haar relaties met klanten, aan-

deelhouders, belanghebbenden en de samenleving in het 

algemeen. De volledige tekst van de Gedragscode bevindt 

zich op de website: www.euronav.com.

Maatregelen in verband met misbruik 
van voorkennis en machtsmisbruik

In overeenstemming met Richtlijn 2003/6/EC betreffende 

 misbruik van voorkennis en marktmisbruik bevat Annex 

3 van het Corporate Governance Charter de richtlijnen 

 inzake  handelen in financiële instrumenten uitgegeven door 

de vennootschap. De Dealing Code bevat onder  andere 

 beperkingen in het handelen in Euronav aandelen  gedurende 

zogenaamde “gesloten periodes”, die sinds 2006 van toe-

passing zijn.

Bestuurders en personeelsleden die wensen te handelen 

in Euronav aandelen dienen voorafgaandelijk toelating te 

krijgen van de compliance officer. Transacties die bekend-

gemaakt dienen te worden in overeenstemming met het 

 Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 worden ten gepaste tijde 

openbaar gemaakt.

Het aandeel van euronav en de hoofd-
aandeelhouders
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Kapitaalstructuur
Op 31 december 2010 bedroeg het maatschappelijk kapitaal 

van Euronav NV 56.247.700,80 USD, vertegenwoordigd door 

51.750.000 aandelen zonder nominale waarde. De aandelen 

zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd. Euronav 

houdt momenteel 1.750.000 eigen aandelen aan die werden 

ingekocht aan een gemiddelde prijs van 18,16 EUR.

Op 24 september 2009 gaf Euronav achtergestelde, vastren-

tende, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties uit aan 

een vaste interestvoet met vervaldatum in 2015, voor een 

totaalbedrag van 150 miljoen USD. De obligaties zijn geno-

teerd op de Luxemburgse beurs.

Er zijn geen aandelenplannen, aandelenopties of andere 

rechten om Euronav aandelen te verwerven.

beperkingen aan de uitoefening van stemrechten
Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennootschap heeft 

geen effecten uitgegeven die de houder ervan bijzondere 

stemrechten of controle zouden verlenen. De statuten be-

vatten geen beperkingen van stemrechten en elke aandeel-

houder kan zijn stemrechten uitoefenen op voorwaarde dat 

hij geldig toegelaten werd tot de algemene vergadering en 

zijn stemrechten niet geschorst zijn. Overeenkomstig artikel 

12 van de statuten is de vennootschap gerechtigd om de uit-

oefening van stemrechten verbonden aan aandelen waarvan 

verscheidene personen eigenaar zijn, te schorsen. Niemand 

kan op de algemene vergadering stemmen op basis van de 

stemrechten verbonden aan effecten waarvoor de formali-

teiten voor de toelating tot de algemene vergadering zoals 

neergelegd in artikel 34 van de statuten of de wet niet tijdig 

of niet correct werden vervuld.

algemene vergadering van aandeelhouders
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders 

wordt gehouden in Antwerpen, op de laatste dinsdag van 

de maand april, om 11 uur, op de plaats vermeld in de op-

roeping. Er zal worden voorgesteld aan de algemene ver-

gadering van 26 april 2011 om de datum van de jaarlijkse 

36,36% Derden

10,30% Victrix NV

28,99% Saverco NV

20,97% Tanklog Ltd.

03,38% Euronav NV (eigen aandelen)

aandeelhoudersstructuur euronav nV

Op basis van de informatie waarover de vennootschap beschikte bij het opstellen van dit jaarverslag en rekening houdend met 

de meest recente kennisgeving, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

aandeelhouder  # aantal aandelen Percentage 

Saverco NV 15.000.000  28,99% 

Tanklog Ltd.  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% 
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algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede don-

derdag van de maand mei. Indien deze datum een officiële 

feestdag zou zijn, zal de algemene vergadering plaatsvinden 

op de eerste werkdag voorafgaand aan die datum.

aandeelhoudersovereenkomsten of  andere over-
eenkomsten
De raad van bestuur is niet op de hoogte van enige aandeel-

houdersovereenkomsten of andere overeenkomsten tussen de 

hoofdaandeelhouders of andere aandeelhouders die  zouden 

resulteren in de overdracht van effecten of de uitoefening 

van stemrechten. Tussen de hoofdaandeelhouders bestaan 

geen besprekingen van aandeelhoudersovereenkomsten, 

noch stem afspraken. Zij handelen evenmin in onder ling over-

leg. Er zijn geen overeenkomsten tussen de vennootschap en 

haar werknemers of bestuurders die voorzien in een vergoeding 

in geval van ontslag volgend op een openbaar bod.

benoeming en vervanging van bestuurders
De statuten (artikel 17 en volgende) en afdeling III.2 van 

het Corporate Governance Charter van Euronav bevatten 

 specifieke regels met betrekking tot de (her)benoeming, 

vervanging en de evaluatie van bestuurders.

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de 

raad van bestuur. De raad legt de voorstellen voor de (her)

benoeming van bestuurders – ondersteund door een aan-

beveling van het benoemings- en remuneratiecomité – ter 

goedkeuring voor aan de algemene vergadering.  Indien 

een bestuurdersmandaat openvalt in de loop van de ter-

mijn waarvoor die bestuurder benoemd was, kunnen de 

over blijvende leden van de raad van bestuur voorlopig in 

de vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemene 

vergadering, die over de definitieve vervanging beslist. De 

bestuurder die deze omstandigheden wordt benoemd, 

is slechts benoemd voor de termijn om het mandaat van 

 degene die hij vervangt, te voleindigen. Bestuurders worden 

benoemd voor een termijn van drie jaar. Er zal worden voor-

gesteld aan de algemene vergadering van 26 april 2011 om 

de duur van de mandaten van bestuurders te verlengen tot 

vier jaar in plaats van drie.

Stoomretourleiding en vrachtcollectors op de TI Europe (2002 - 441.893 dwt)
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statutenwijzigingen
De statuten kunnen gewijzigd worden door de buitenge-

wone algemene vergadering in overeenstemming met het 

Wetboek van Vennootschappen. Elke statutenwijziging ver-

eist een gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Machtiging aan de raad van bestuur inzake kapi-
taalsverhoging
De statuten (artikel 5) bevatten specifieke regels betreffende 

de machtiging tot kapitaalsverhoging.

Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene ver-

gadering de dato 28 april 2009 de bevoegdheid verleend, 

om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum 

van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere 

malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal 

bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag 

van 30.000.000 US Dollar. 

Machtiging aan de raad van bestuur om eigen 
aandelen te verwerven of te vervreemden
De statuten (artikel 15 en 16) bevatten specifieke regels in 

verband met de machtiging om eigen aandelen van de ven-

nootschap te verwerven of te vervreemden.

Volgens een besluit van de algemene vergadering van 28 

april 2009, dat genomen werd met naleving van de wettelijke 

bepalingen terzake, werd de raad van bestuur gemachtigd, 

voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendma-

king in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voor-

noemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met 

stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrij-

gen of te vervreemden, door aankoop of ruil, rechtstreeks 

of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor 

rekening van de vennootschap (artikel 15 van de statuten). 

Guberna

Aangezien Euronav sterk gelooft in de verdiensten van de 

principes van deugdelijk bestuur en veel belang hecht aan 

een verdere ontwikkeling van haar corporate governance 

structuur, sloot de vennootschap zich eind 2006 aan als insti-

tutioneel lid bij Guberna (www.guberna.be). Guberna is een 

kenniscentrum dat corporate governance in al zijn dimensies 

promoot en een platform biedt waar ervaringen, kennis en 

beste praktijken kunnen worden uitgewisseld.

interne controle en risicobeheerssystemen
Interne controle kan worden omschreven als een door het 

bestuursorgaan uitgewerkt systeem, dat onder zijn verant-

woordelijkheid geïmplementeerd wordt door het uit voerend 

management, en dat bijdraagt tot het beheersen van de 

activiteiten van de vennootschap, tot een doeltreffende 

 werking en efficiënt gebruik van middelen, dit alles in functie 

van de doelstellingen, de omvang en de complexiteit van de 

activiteiten van de vennootschap.

Risicobeheer is een proces opgezet voor de identificatie van 

mogelijke gebeurtenissen die een effect kunnen hebben 

op de vennootschap en voor het beheer van risico’s van de 

 vennootschap binnen de grenzen waarin de vennootschap 

bereid is om risico’s te nemen.

Het Euronav management neemt een ondernemende  houding 

aan wat betreft de ontwikkeling van de activiteiten van de 
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vennootschap. Deze benadering betekent dat het  nemen 

van berekende risico’s inherent deel uitmaakt van de 

ontwikke ling van de vennootschap.

De belangrijkste risico’s waar Euronav mee geconfronteerd 

wordt, worden via verscheidene comités (zie hieronder) duide-

lijk gecommuniceerd naar het management en de betrokken 

verantwoordelijken binnen Euronav. Elke manager is verant-

woordelijk voor een specifieke risicoanalyse van zijn vakge-

bied. Deze risico’s (zoals meer in detail besproken in het 

 gedeelte ‘Risicofactoren’ in dit jaarverslag), zijn de volgende: 
■   Economisch (zoals vertraging in de economische groei, in-

flatie of fluctuaties in interestvoeten en deviezenkoersen) 

en concurrentiële risico’s (zoals grotere prijsconcurrentie);
■   Operationeel: risico’s inherent aan de uitbating van zee-

schepenen, het converteren van schepen naar FSO en de 

uitbating van FSO-schepen en het doeltreffend beheer van 

de internationale activiteiten;
■   Reglementair kader: indien de vennootschap de regel-

geving, wetgeving of voorschriften inzake gezondheid, 

veiligheid en milieu (hierbij inbegrepen de regelgeving 

inzake uitstoot) niet nakomt of betrokken is in juridische 

geschillen in dit verband, kunnen de activiteiten en inkom-

sten negatief beïnvloed worden;
■   Financieringen: de vennootschap is onderworpen aan 

 operationele en financiële beperkingen in leningsover-

eenkomsten; herfinanciering van leningen is mogelijks niet 

 altijd realiseerbaar;
■   Terroristische aanvallen, piraterij, burgerlijke onlusten en 

regionale conflicten in een gegeven land;
■   Risico’s met betrekking tot de TI pool, de joint ventures en 

de verbonden ondernemingen.

Als deel van de omkadering van deze interne controle, heeft 

Euronav:
■   haar ethische waarden en businessgedragscode gedocu-

menteerd in de ‘Code of Conduct’ en de ‘Dealing Code’;
■   deze waarden en code eveneens opgenomen in het ‘Staff 

Handbook’ voor alle werknemers;
■   haar bedrijfsstructuur, organigram en functie-omschrijvingen 

en dus ook de taken, verantwoordelijkheden en rapporte-

ringslijnen) duidelijk gedocumenteerd;
■   de taakverdeling bij belangrijke beslissingen voor het hele 

bedrijf duidelijk gespecificeerd;
■   een duidelijke communicatie verzekerd tussen het plaatse-

lijke management en het uitvoerend management door te 

communiceren via en binnen verscheidene comités zoals 

het management comité, pool comité, inkomstencomité, 

verzekeringscomité;
■   voor de belangrijkste activiteiten, beleidsprincipes 

 geïmplementeerd die Euronav wereldwijd toepast en die 

onderwerpen behandelen met betrekking tot vaste  activa, 

indekkingstransacties, IT systemen, human resources, 

 thesaurie,...

Euronav heeft eveneens een “Gezondheid, Kwaliteit, Veilig-

heid en Milieu” (GKVM) Maritiem Beheerssysteem ontwik-

keld dat management inzake gezondheid, veiligheid, milieu 

en kwaliteit integreert tot één naadloos systeem dat volledig 

in overeenstemming is met de ISM Code voor de “Safe Ope-

ration of Ships and Pollution Prevention”. Er zijn eveneens 

interne systemen ingevoerd om de operationele risico’s te 

verminderen.

Om de financiële rapportering te ondersteunen, heeft 

 Euronav een periodieke afsluiting en  rapporteringschecklist 

geïmplementeerd die de communicatie van tijdslijnen en 

een duidelijke toewijzing van taken en verantwoordelijk-

heden garandeert. Bijzondere procedures verzekeren de 

volledigheid van toe te rekenen kosten en opbrengsten. De 

details van deze procedures zijn opgenomen in de ‘Finance 

Manual’.

 

Alle nieuwe en huidige werknemers krijgen een verplichte 

training over interne controle. Het toezicht op de naleving 

van de interne controle wordt georganiseerd door middel 

van jaarlijkse beoordelingen bijgewoond door het senior 

 management en waarvan de resultaten worden gerappor-

teerd aan corporate finance, dat een geconsolideerd rapport 

voorlegt aan het auditcomité. Meer details over de exacte 

rol en de verantwoordelijkheden van het auditcomité inzake 

de interne controle en de risicobeheerssystemen worden 

hiervoor vermeld, in de afdeling betreffende de bevoegd-

heden van het auditcomité.

Daarnaast houdt de Compliance Officer toezicht op de toe-

passing van het Corporate Governance Charter.

Euronav is zich ten zeerste bewust van het grote belang van ef-

fectieve en constante communicatie. Het management is dan 

ook in voortdurende dagelijkse interactie met de raad van be-

stuur en de relevante verantwoordelijken voor elk  vakgebied. 
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Zo is er eveneens een duidelijke communicatie over de rol-

verdelingen en verantwoordelijkheden van elke verantwoor-

delijke en, zoals opgenomen in de ‘Code of  Conduct’, dienen 

werknemers elke (vermoedde) schending van regels, wetten, 

bedrijfsbeleid en ethische waarden te rapporteren.

Op aanbeveling van het auditcomité heeft Euronav sinds 

2005 de interne audit uitbesteed aan Ernst & Young. In hun 

hoedanigheid van interne auditor van de groep hebben zij 

op de relevante punten de risico’s van de vennootschap 

 onderzocht over de laatste vijf jaar. De vennootschap heeft al 

hun aanbevelingen geïmplementeerd. Vanaf 2011 zal Moore 

Stephens de interne audit op zich nemen. Zij zullen onder 

meer regelmatig toezicht uitoefenen op de verscheidene 

 interne beleidsprincipes met betrekking tot boekhouding en 

financiële aangelegenheden. De interne auditor rapporteert 

aan het auditcomité.

Euronav heeft KPMG benoemd als externe auditor om de finan-

ciële resultaten te verifiëren en de naleving van de Belgische 

wetgeving na te gaan. De externe auditor legt minstens 

tweemaal per jaar een verslag voor aan het auditcomité. Zij 

worden eveneens uitgenodigd om de jaarlijkse algemene 

vergadering bij te wonen om hun verslag te presenteren.

beleid inzake indekking

Euronav dekt zich gedeeltelijk in voor de blootstelling aan 

schommelingen van de interestvoeten op haar leningen en 

alle leningen aangegaan voor de financiering van  schepen 

zijn op basis van een variabele interestvoet, verhoogd 

met een marge. Euronav houdt geen afgeleide financiële 

 instrumenten aan en geeft deze evenmin uit met het oog op 

speculatieve verhandeling. 

Euronav gebruikt afgeleide financiële instrumenten – zoals 

termijntransacties, renteswaps, het kopen van CAP opties, 
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de verkoop van FLOOR opties, deviezenswaps – uitsluitend 

om de blootstelling aan interestvoeten en deviezenkoersen 

te beheren en om een evenwicht te bereiken van blootstel-

ling aan vaste en variabele interestvoeten, zoals gedefini-

eerd door de Groep. Voor meer details over de financiële 

instrumenten van Euronav, verwijzen wij naar noot 23 van de 

jaarrekening.

 

tonnagebelastingsregime en risico’s

tonnagebelastingsregime
Kort na haar oprichting diende Euronav een aanvraag in tot 

 toe passing van het Belgische  tonnagebelastingsregime. Dit 

 regime werd haar toegekend door de  Federale Over   heids-

dienst voor Financiën op 23 oktober 2003. Na de verwerving 

van de Tanklog-vloot en rekening houdend met de uitdrukke-

lijke wens van Euronav om de schepen onder Griekse vlag te 

laten varen, kwam Euronav in aanmerking voor tonnage-

belasting in Griekenland. Als gevolg hiervan, en dit voor een 

periode van tien jaar, is de belastbare basis van  Euronav, in 

principe, forfaitair bepaald op basis van de tonnage van de uit-

gebate schepen. Deze tonnagebelasting vervangt alle factoren 

die in aanmerking genomen worden door de gangbare be-

lasting  berekening, zoals winst of verlies, bedrijfskosten, af-

schrijvingen, meerwaarden en de afschrijving van vorige verliezen.

Risico’s verbonden aan de activiteiten van euronav
Omwille van de cyclische aard van haar activiteiten

De bedrijfsresultaten van Euronav waren in het verleden 

 onderhevig aan schommelingen op jaar- of  kwartaalbasis. 

Ook in de toekomst zal dit waarschijnlijk zo blijven. De 

schommelingen in de bedrijfsresultaten van Euronav zijn 

te wijten aan diverse factoren, waarvan sommige buiten de 

controle van Euronav vallen. De tankermarkt is, historisch 

gezien, een cyclische markt. Een markt die gekenmerkt 

wordt door een hoge graad van volatiliteit als gevolg van  

 wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van de vervoers-

capaciteit. Allereerst wordt het aanbod van tankercapaciteit 

beïnvloed door het aantal nieuwbouwschepen, het verschro-

tingspercentage van bestaande tankers en de wijziging van 

wetten en reglementeringen. Ten tweede is de vraag naar 

tankers zeer gevoelig voor de globale en regionale markt-

condities en voor het productiepeil van ruwe olie. De aard 

en de timing van al deze factoren, waarvan sommige van 

geopolitieke aard zijn, zijn onvoorspelbaar en kunnen een 

belangrijke impact hebben op de activiteiten van Euronav en 

op haar bedrijfsresultaat.

Euronav is onderhevig aan operationele en financiële 

 beperkingen in kredietovereenkomsten

De bestaande leningsovereenkomsten van Euronav leggen 

operationele en financiële beperkingen op die een impact 

hebben op de mogelijkheden van Euronav en van haar 

dochter maatschappijen, en in bepaalde opzichten deze 

mogelijk heden beperken of uitsluiten, om bijkomende 

 schulden aan te gaan, effecten in onderpand te geven, 

 aandelen in dochter maatschappijen te verkopen, bepaalde 

investeringen te doen, fusies en overnames te verwezen-

lijken, schepen te kopen of te verkopen of dividenden uit 

te betalen zonder toestemming van de kredietverschaffer. 

De kredietovereenkomsten van Euronav stipuleren even-

eens een bepaalde minimum marktwaarde voor schepen 

en andere zekerheden met betrekking tot het krediet. De 

financiële instellingen kunnen de schuldtermijnen inkorten 

onder dergelijke kredietovereenkomsten en de zekerheden 

verbonden aan het krediet uitoefenen in geval van faillisse-

ment, alsook wanneer Euronav in gebreke zou blijven haar 

verplichtingen volledig te honoreren. In geen enkele van 

deze omstandigheden is er een garantie dat Euronav over 

voldoende fondsen of andere middelen zal beschikken om 

al haar verbintenissen na te komen. Thans is Euronav in regel 

met haar verplichtingen onder de kredietovereenkomsten.

Euronav is onderhevig aan risico’s inherent aan de uitbating 

van zeeschepen

De activiteiten van Euronav zijn onderhevig aan  verschillende 

risico’s, zoals extreme weersomstandigheden, nalatigheid 

van haar personeel, mechanische defecten aan de schepen, 

botsingen, zware schade aan de schepen, schade of verlies 

van vracht, en het wegvallen van commerciële activiteiten 

ten gevolge van politieke omstandigheden, vijandelijkheden 

of stakingen. De exploitatie van zeeschepen is bovendien 

 onderworpen aan de inherente mogelijkheid van maritieme 

rampen zoals olielekken en andere milieurampen, alsook 

aan de verplichtingen die gepaard gaan met het bezitten en 

uit baten van schepen in het internationale handelsverkeer. 

 Euronav is van mening dat haar huidige verzekeringsbeleid 

volstaat om haar te beschermen bij mogelijke  ongevallen. 

 Euronav gelooft ook dat zij voldoende gedekt is tegen 

milieu schade en vervuiling zoals vereist door de betreffende 

 wetgeving en de standaardpraktijken in de sector. Hoe dan 
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ook, er is geen garantie dat een dergelijke verzekering be-

schikbaar zal blijven aan tarieven die door de vennootschap 

als redelijk beschouwd worden, of dat dergelijke  verzekering 

voldoende zal blijven om alle verliezen door Euronav op-

gelopen, te dekken, of de kost van elke schadeclaim inge-

diend tegen Euronav te dekken, of dat de verzekeringen het 

inkomsten verlies ten gevolge van het uit de vaart halen van 

een schip zal dekken. Mochten er schadeclaims ingediend 

worden tegen Euronav, dan kunnen haar schepen in beslag 

genomen worden of onderworpen worden aan andere ge-

rechtelijke procedures.

De activiteiten van Euronav zijn onderworpen aan een uit-

gebreide milieuwetgeving die een forse toename van de 

financiële kosten van Euronav zou kunnen veroorzaken

De activiteiten van Euronav zijn onderworpen aan een uit-

gebreide, wijzigende milieuwetgeving. Euronav heeft in het 

verleden aanzienlijke kosten gemaakt om deze  wetgeving 

en reglementeringen na te leven, waaronder uitgaven voor 

 aanpassingen aan schepen en wijzigingen in operationele 

procedures. Euronav verwacht dat deze uitgaven hoog  zullen 

blijven. Bijkomende wetten en reglementeringen  kunnen 

ingevoerd worden en zouden Euronav kunnen beperken 

in haar activiteiten, of zouden een aanzienlijke stijging van 

haar kosten kunnen veroorzaken. Dit alles kan een negatieve 

 impact hebben op de activiteiten van Euronav, haar finan-

ciële situatie en haar bedrijfsresultaten.

De voorspellingen voor een bepaalde periode kunnen 

 mogelijk niet verwezenlijkt worden als gevolg van onvoor-

ziene economische cycli

Al leveren diverse analisten voorspellingen inzake de ont-

wikkeling van de markten, toch kunnen deze voorspellingen 

niet altijd precies de toekomstige vrachttarieven weergeven. 

Deze zijn eerder onvoorspelbaar. Het voorspellen van vracht-

tarieven wordt bemoeilijkt door de onzekere vooruitzichten 

van de wereldeconomie.

Euronav heeft in de toekomst misschien bijkomend kapi-

taal nodig en zal misschien niet de geschikte fondsen tegen 

aanvaardbare voorwaarden vinden

Euronav deed aanzienlijke investeringen tijdens de voor-

bije jaren. Al zijn de meeste van deze projecten voldoende 

 gefinancierd, toch bestaat het risico dat de financiële mark-

ten niet voldoende fondsen ter beschikking zullen kunnen 

stellen om dergelijke projecten te blijven ondersteunen.

De activiteiten van Euronav zijn onderhevig aan schomme-

lingen in wisselkoersen en rentetarieven en deze veroor-

zaken uitgesproken afwijkingen in haar nettoresultaten

De inkomsten van Euronav worden hoofdzakelijk weer-

gegeven in USD, al worden sommige exploitatiekosten 

uitgedrukt in andere munteenheden, vooral in euro. Deze 

 gedeeltelijke wanverhouding tussen operationele inkomsten 

en uitgaven kunnen aanleiding geven tot schommelingen in 

de nettoresultaten van Euronav.

Euronav is onderworpen aan risico’s die inherent zijn aan de 

omvorming van schepen in drijvende opslag- en verladings-

platformen en de FSO-activiteiten

De FSO-activiteiten van Euronav zijn onderhevig aan ver-

scheidene risico’s, inclusief vertragingen, overschrijding van 

kosten, nalatigheid van werknemers, mechanische defec-

ten aan machines, aanvaringen, ernstige schade aan sche-

pen, schade aan of verlies van lading, piraterij of stakingen. 

In geval van vertraging in de levering van een FSO onder 

een dienstencontract aan de eindgebruiker, kunnen de con-

tracten gewijzigd of geannuleerd worden. Bovendien is de 

werking van FSO-schepen onderhevig aan de inherente 

mogelijkheid van maritieme rampen zoals olievervuiling en 

andere milieurampen, en de verplichtingen voortkomend uit 

de eigendom en het beheer van schepen in internationale 

handel. Euronav heeft momenteel voldoende verzekering 

tegen mogelijke ongevallen en milieuschade en -vervuiling, 

zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en de stan-

daardpraktijken in de sector. Niettemin is er geen garantie 

dat een dergelijke verzekering beschikbaar zal blijven aan 

tarieven die door de vennootschap als redelijk beschouwd 

worden, of dat dergelijke verzekering voldoende zal blijven 

om alle verliezen door Euronav opgelopen of de kost van 

elke schadeclaim ingediend tegen Euronav te dekken, of 

dat de verzekeringen het inkomstenverlies ten gevolge van 

het uit de vaart halen van een schip zal dekken. Mochten er 

schadeclaims ingediend worden tegen Euronav, dan kunnen 

haar schepen in beslag genomen worden of onderworpen 

worden aan andere gerechtelijke procedures.

Herfinanciering van leningen is mogelijks niet altijd reali-

seerbaar

Er is geen garantie dat Euronav in staat zal zijn om haar 

 leningen terug te betalen of te herfinancieren aan aanvaard-

bare voorwaarden of gewoon terug te betalen wanneer zij 

opeisbaar worden. Financiële en schuldmarkten zijn niet  altijd 
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open onafhankelijk van de situatie van Euronav en het gebrek 

aan schuldfinanciering zou Euronav’s  activiteiten,  financiële si-

tuatie en bedrijfsresultaten negatief kunnen  impacteren. 

Risico’s met betrekking tot de TI pool, de joint ventures en 

de verbonden ondernemingen zouden Euronav’s activitei-

ten, financiële situatie en bedrijfsresultaten negatief kun-

nen impacteren

Alhoewel inspanningen gedaan worden om de verscheidene 

mogelijke risico’s binnen Euronav te identificeren en te be-

heren, is dit niet steeds mogelijk of afdwingbaar. In het geval 

van joint ventures, TI pool en verbonden ondernemingen, 

kan/kunnen de andere partner(s) een verschillende visie heb-

ben, ten gevolge waarvan, volgens Euronav, een specifieke 

behandeling van risico’s beperkt of zelfs verhinderd kan zijn. 

De verschillende benaderingen van deze risico’s kunnen 

leiden tot gevolgen die verschillen van deze die Euronav 

zou hebben ondergaan of had willen ondergaan, hetgeen 

 Euronav’s activiteiten, financiële situatie en bedrijfsresul-

taten negatief kan beïnvloeden.

Daden van piraterij op zeeschepen, die recent steeds meer 

voorkomen, kunnen onze activiteiten negatief beïnvloeden

Historisch gezien trof de piraterij vooral zeeschepen actief 

in bepaalde regio’s in de wereld zoals de Zuid-Chinese Zee 

en de Golf van Aden nabij Somalië. In 2008 en 2009 steeg 

het aantal incidenten aanzienlijk, vooral in de Golf van Aden 

nabij Somalië. Indien deze aanvallen zich voordoen in regio’s 

waar onze schepen ingezet worden en die door verzekeraars 

worden gekwalificeerd als zones met een ‘oorlogsrisico’, zo-

als dit tijdelijk het geval was met de Golf van Aden in mei 

2008, of zones die door het Joint War Committee (“JWC”) 

gekwalificeerd worden als zones gekenmerkt door “oorlog 

en staking”, zouden de premies aanzienlijk kunnen verhogen 

en het verkrijgen van een dergelijke verzekering bemoeilij-

ken. Bovendien zouden in dergelijke omstandigheden, de 

 kosten voor de bemanning, inclusief de eventuele  kosten die 

 kunnen worden gemaakt voor het gebruik van veiligheids-

agenten kunnen stijgen. Euronav is mogelijks niet  voldoende 

ver zekerd om verliezen ten gevolge van derge lijke  incidenten 

te dekken, hetgeen een belangrijke  negatieve impact zou 

 kunnen hebben op Euronav. Daarnaast zou de kaping van 

één van onze schepen ten gevolge van een daad van pirate-

rij dan wel een stijging van de kosten, of het helemaal niet 

 beschikbaar zijn van verzekeringen voor onze schepen, een 

belangrijk negatief effect kunnen hebben op onze activi-

teiten, financiële situatie, kasstromen, bedrijfs resultaten en 

de mogelijkheid om dividenden te betalen.

Om een antwoord te bieden tegen de piraterij, in het 

 bijzonder in de Golf van Aden, nabij de kust van Somalië, 

volgt  Euronav, in overleg met de regelgevende overheden, 

BMP3 (Best  Management Practices), een gids die gezamen-

lijk werd  opgesteld door EUNAVFOR, het NAVO Scheeps-

centrum en UKMTO (UK Maritime Trade Operations) of kan 

de vennootschap in bepaalde gevallen zelfs overwegen 

 gewapende be wakers aan boord te nemen. Hoewel het 

inzetten van deze bewakers bedoeld is om de kaping van 

schepen te voor komen, kan het ook ons aansprakelijkheids-

risico vergroten voor dood of verwonding van personen of 

schade aan persoonlijke bezittingen. Indien Euronav geen 

geschikte verzekering heeft die dergelijke aansprakelijkheid 

dekt, zou dit haar activiteiten,  financiële situatie, kasstromen, 

bedrijfsresultaten en de mogelijk heid om dividenden te be-

talen negatief kunnen  beïnvloeden.

Sprinkler van het blussysteem van het hoofddek op de 
FSO Africa (2002 - 441.655 dwt)
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Resultaatverwerking 
De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt 

35.258.732,19 USD, wat met inbegrip van de overdracht van 

vorig boekjaar ten bedrage van 697.368.172,56 USD een te 

verdelen winstsaldo geeft van: 732.626.904,75 USD.  

Aan de algemene vergadering van 26 april 2011, zal worden 

voorgesteld geen extra dividend uit te keren bovenop het 

reeds uitgekeerde interimdividend ten bedrage van 0,075 

EUR netto (0,10 EUR bruto) betaald op 3 september 2010.

Indien dit voorstel wordt goedgekeurd, zal de winstverdeling 

er als volgt uitzien:
■  kapitaal en reserves 0,00 USD
■  dividenden 6.546.375,00 USD 
■  over te dragen 726.080.529,75 USD

Indien het bovenstaande voorstel goedgekeurd is, zal het 

jaarlijks dividend gelijk zijn aan het interimdividend van 0,075 

EUR netto (0,10 EUR bruto) betaald op 3 september 2010 

zodat geen bijkomend dividend betaalbaar is.

Antwerpen, 28 maart 2011 

De raad van bestuur 

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 14  de cember 

2005 houdende afschaffing van de aandelen aan toonder 

kan de vennootschap met ingang van 1 januari 2008 geen 

aandelen aan toonder meer uitgeven noch afleveren, maar 

bestaat de mogelijkheid dat er tot en met 31 december 

2013 aandelen aan toonder van de vennootschap in omloop 

zijn. In overeenstemming met deze bepalingen werden de 

 statuten van Euronav aangepast op de buitengewone alge-

mene vergadering van 24 april 2007.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de ven-

nootschap en die op een effectenrekening staan, bestaan 

met ingang van 1 januari 2008 in gedematerialiseerde vorm. 

De andere aandelen aan toonder worden, naarmate ze 

vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden inge-

schreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

Na 31 december 2013 zullen de niet omgezette aandelen 

aan toonder van rechtswege worden omgezet in gedema-

terialiseerde aandelen. Met ingang van 1 januari 2014 zullen 

bijgevolg geen aandelen aan toonder meer bestaan en zal 

ieder recht verbonden aan de aandelen aan toonder  worden 

opgeschort totdat de houder zich bekendmaakt. Vanaf 1 

 januari 2015 zullen de aandelen aan toonder waarvan de 

houder onbekend blijft, door de vennootschap verkocht 

worden en zullen de bedragen afkomstig van de verkoop bij 

de Deposito- en Consignatiekas neergelegd worden. 
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WooRdenlijst

■   Ballast – Zeewater dat in de scheeptanks genomen wordt 

om de juiste diepgang, trim of stabiliteit te bereiken. De 

 ballast wordt meestal in speciaal daartoe voorziene tanks, 

of uitzonder lijk, in laadtanks, vervoerd. Alle schepen van 

 Euronav zijn uitgerust met gescheiden ballasttanks.
■   Bevrachter – Het bedrijf dat of de persoon die een schip 

huurt voor een bepaalde periode voor het transport van 

cargo of passagiers.
■   BITR – Afkorting voor Baltic Index Tanker Routes – vroe-

ger de Royal Exchange of scheepvaartbeurs van Londen 

genoemd, is een onafhankelijke instelling die onder andere 

de gegevens verschaft over de internationale scheepvaart-

markt. Ze publiceert met name elke werkdag indices over de 

verschillende sectoren van de scheepvaart. Een van de indi-

ces, de BITR, is de index van de geldende vrachtprijs voor 

de belangrijkste handelsroutes voor ruwe of geraffineerde 

producten. De index wordt bepaald door een internationaal 

erkend panel dat bestaat uit vooraanstaande brokers. Deze 

index wordt hoofdzakelijk als referentie gebruikt voor de af-

sluiting van de posities op de derivaten- of futuresmarkt. Het 

deel dat betrekking heeft op de handel in ruwe producten 

wordt aangeduid met de initialen TD, ofwel Trading Dirty, in 

tegenstelling tot TC (Trading Clean), dat het transport van 

geraffineerde producten omvat. De belangrijkste routes van 

de TD-index worden als volgt omschreven:  
■   TD 1 – Route Arabisch-Perzische Golf naar Golf van Mexico 

(VS) (van de haven van Ras Tanura naar LOOP).
■   TD 3 – Route Arabisch-Perzische Golf naar Japan (van de 

haven nar Ras Tanura naar Chiba).
■   TD 4 – Route West-Afrika naar Golf van Mexico (VS) (Off-

shore Bonny naar de haven van LOOP).
■   TD 5 – Route West-Afrika naar Atlantische kust (VS) (Off-

shore Bonny naar de haven van Philadelphia).
■   TD 6 – Route Zwarte Zee/Middellandse Zee (van de haven 

van Novorossiyk naar de haven van Ningbo).
■   TD 15 – Route West-Afrika naar China (Offshore Bonny naar 

de haven van Ningbo).
■   Contango – Is een term die gebruikt wordt in de termijn-

markt om een opwaarts hellende beweging te beschrijven, 

en meerbepaald de situatie te beschrijven waarin, en het 

verschil waarmee, de prijs van een grondstof voor toekom-

stige  levering  hoger is dan de prijs op kortere termijn. De 

tegengestelde  situatie wordt backwardation genoemd. 
■   Diepgang – De verticale afstand gemeten van de onder-

kant van het schip tot aan het  wateroppervlak. De diep-

gangsmerken worden op de zijbeplating gelast. Zij worden 

geplaatst ter hoogte van de voor-, midden- en achterkant 

van de romp. Ter hoogte van het midscheepse diepgangs-

merk wordt ook het Plimsollmerk aangebracht dat de ver-

schillende toegestane diepgangen aangeeft.  
■   Draagvermogen – (deadweight tonnage of dwt) – Het 

draagvermogen van een schip, uitgedrukt in “metrische 

tonnen” waarin lading, brandstof, water, voorraden, pas-

sagiers en bemanning begrepen zijn.  
■   Droogdokbeurt – Schepen moeten om de 2 tot 5 jaar uit 

het water gehaald worden voor onderhoudswerkzaamhe-

den en inspecties. Onder bepaalde voorwaarden (bij mo-

derne  schepen) mogen de droogdokbeurten tot een peri-

odiciteit van vijf jaar gebracht worden.
■   Dubbele romp – Een tanker ontworpen met dubbele zij-

wanden en een dubbele bodem. De tanks in de dubbele 

wanden en bodem worden alleen gebruikt voor ballast en 

zorgen voor een extra buffer tussen de laadtanks en de zee.
■   FPSO – Staat voor Floating Production, Storage en 

 Offloading. FPSO-schepen zijn bedoeld voor het  opvangen 

van kool water stofvloeistoffen die door nabijgelegen 

offshore platforms (olie en gas) worden opgepompt. Ze 

verwerken deze vloeistoffen en slaan ze op. FPSO’s zijn 

over het  algemeen stilliggende vaartuigen in de vorm van 

schepen. Ze zijn uitgerust met verwerkingsapparatuur of 

topsides op het dek en koolwaterstoftanks in de romp van 

het vaartuig. 
■   FpSO – Een FpSO is hetzelfde als een FPSO, maar de ver-

werking blijft beperkt tot het scheiden van olie en water.
■   FSO – Een Floating Storage and Offloading schip wordt 

vaak gebruikt op olievelden waar het niet mogelijk of niet 

doeltreffend is om een pijpleiding naar de kust te leg-

gen. De olie gaat van het productieplatform naar de FSO 

waar het opgeslagen wordt en vervolgens overgeladen op 

export olietankers.
■   Geladen/ballast ratio – De verhouding tussen de tijdsduur 

waarin het schip geladen vaart en de tijdsduur waarin het 

in ballast vaart. Deze verhouding wordt soms gebruikt om 

aan te geven hoe efficiënt een schip wordt uitgebaat.
■   IMO – International Maritime Organisation – De voor-

naamste taak van het IMO is het ontwikkelen en onder-

houden van een duidelijk regulerend kader binnen de 

scheepvaart industrie, onder meer voor veiligheids- en 

milieuaangelegen heden, wettelijke  aangelegenheden, 

technische samenwerking,  maritieme veiligheid en  

efficiëntie. Het IMO werd opgericht door de conventie 

van Genève in 1948.
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■   Intertanko – Internationale vereniging van onafhankelijke 

reders. 
■   ISM - (International Safety Management) – De internatio-

nale regelgeving waaraan tankeruitbaters moeten voldoen 

en die erop gericht is de veiligheidsstandaard binnen de 

tanker industrie te verbeteren. 
■   Kosten per operationele dag (maand/jaar) – Totaal van alle 

kosten die nodig zijn om het schip operationeel te houden, 

verdeeld over het aantal dagen dat het schip inzetbaar is. 

In deze totale kostprijs zijn ook de kosten inbegrepen tij-

dens niet operationele perioden, bijvoorbeeld tijdens her-

stellingen.
■   MARPOL regelgeving – Een van de regelgevende instru-

menten die door het IMO  werd uitgevaardigd om vervui-

ling te voorkomen. 
■   Speciale inspectie – Een vijfjaarlijkse inspectie vereist door 

de classificatiemaatschappij en waar alle vitale componen-

ten, machines, compartimenten en staalstructuren van het 

schip grondig worden geïnspecteerd. 
■   Spill – Olie die, om het even welke reden, in de zee te-

rechtkomt. 
■   Spot – Een bevrachtingsovereenkomst voor een speci-

fiek schip om één enkele lading te vervoeren van de 

laadhaven(s) naar de loshaven(s), in de onmiddellijke 

toekomst. Het  “tarief” (spot rate) dekt alle operationele 

kosten, zoals daar zijn: havenkosten, brandstofverbruik, 

bemanningskosten, verzekeringen, herstellingen, ka-

naalgelden. De bevrachter betaalt ook alle ladinggere-

lateerde kosten. Het tarief wordt meestal in “worldscale” 

uitgedrukt. 
■   Spotmarkt – De markt voor onmiddellijk verhuur van schepen.
■   Suezmax – Het grootste scheepstype dat door het Su-

ezkanaal kan varen op zijn maximale diepgang. Meestal 

gaat het over schepen met een draagvermogen tussen de 

120.000 en 199.999 ton. 
■   Tarief – De kost of de inkomsten voor een bepaalde reis, 

gebaseerd op een referentiestandaard zoals de “Worlds-

cale”, INTASCALE, ATRS. 
■   TCE – Afkorting van Time Charter Equivalent. De TCE of 

gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven (= reisin-

komsten verminderd met reiskosten) gelden in de sector 

als maatstaf om de vlootinkomsten te meten en te behe-

ren. Ze worden ook gebruikt als basis om de resultaten van 

rederijen uit verschillende geografische regio’s en concur-

rerende rede rijen met elkaar te vergelijken.

■   Tonmijl – Is een eenheid in het goederenverkeer waarbij 

één tonkilometer het vervoer van één ton over één kilome-

ter vertegenwoordigd.
■   Vat – Een volumetrische maateenheid die gelijk is aan 42 

US gallons. Er gaan 6,2898 barrels in een kubieke meter. 

 Olietankers vervoeren de olie niet meer in vaten (tot in de 

19de eeuw wel). Nu wordt het begrip alleen nog gebruikt 

als volume-eenheid. 
■   Tijdsbevrachtingsovereenkomst (T/C) – Een huurover-

eenkomst voor een bepaalde periode, gewoonlijk tussen 

één en tien jaar, waarbij de bevrachter het schip (volledig 

bemand, verzekerd en voorzien van provisie) huurt van 

de scheepseigenaar. De huurder is verantwoordelijk voor 

brandstoffen, haven en kanaalgelden en alle extra kosten 

aangaande de lading. De huurprijs wordt uitgedrukt in ter-

men van totale kost per dag. 
■   VLCC – Afkorting voor Very Large Crude Carrier, dit zijn 

olietankers met een draagvermogen tussen de 200.000 en 

320.000 ton. 
■   V-Plus – Een van de grootste olietankers ter wereld met een 

draagvermogen van 440.000 ton. 
■   VLOC – Afkorting voor Very Large Ore Carrier, een grote 

droge bulkdrager met een draagvermogen van ongeveer 

230.000 ton. 
■   Winstdeelname – Is een mechanisme dat, afhankelijk van 

de uitkomst van de onderhandelingen, onder bepaalde 

langetermijnbevrachtingsovereenkomsten wordt overeen-

gekomen en waarbij de verhuurder (eigenaar van het schip) 

een recht heeft op een verhoging van de overeengekomen 

(minimum) basishuurprijs ten bedrage van een bepaald 

percentage van het verschil tussen deze basishuurprijs en 

de tarieven die op de spotmarkt gelden voor een bepaal-

de periode op  bepaalde routes. 
■   Worldscale – “The New Worldwide Tanker Nominal Freight 

Scale” is een lijst theoretische vrachtprijzen, uitgedrukt in 

USD per ton, voor de meest voorkomende “spotreizen” 

in de tankermarkt. De uiteindelijk afgesproken vrachtprijs 

wordt dan uitgedrukt als een percentage van de “world-

scale”, met een gewaarborgde minimale hoeveelheid 

lading. Dankzij dit concept kan een contract afgesloten 

worden mits  ver melding van een vrachtprijs, zonder dat ie-

dere spotreis afzonderlijk berekend en afgesproken hoeft 

te worden.
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Financieel Verslag

Buiswater op de Cap Guillaume (2006 – 158.889 dwt)
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Een Nederlandstalige versie van de geconsolideerde jaarrekening is beschikbaar op de website 
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Consolidated finanCial 

statements for the year 

ended 31 deCember 2010
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statement of financial position
(in thousands of USD)

note 31.12.2010 31.12.2009

ASSETS
non-Current assets 2.337.131 2.500.550
Property, plant and equipment - 2.336.037 2.499.428

Vessels 9 2.141.977 2.279.048
Assets under construction 9 193.087 219.269
Other tangible assets 9 973 1.111

intangible assets 10 447 335

financial assets - 354 356
Investments in equity accounted investees - - -
Investments 11 1 2
Non-current receivables 13 353 354

deferred tax assets 12 293 431

Current assets 307.083 286.116
Trade and other receivables 14 109.366 99.416
Current tax assets 8 956 1.221
Short-term investments 11 - - 
Cash and cash equivalents 15 166.893 185.479
Non-current assets held for sale 2 29.868 - 
TOTAL ASSETS 2.644.214 2.786.666
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statement of financial position
(in thousands of USD)

note 31.12.2010 31.12.2009

EQUITY And LIABILITIES
equity 1.078.508 1.071.629
equity attributable to equity holders of the Company - 1.078.508 1.071.629

Share capital 16 56.248 56.248
Share premium account 16 353.063 353.063
Translation reserves 16 822 1.163
Fair value reserve 16 - - 
Hedging reserve 5 -16 -18.743 -12.607
Treasury shares 16 -46.062 -46.062
Retained earnings - 733.180 719.824

non-controlling interest - - - 

non-Current liabilities 1.314.341 1.463.456
loans and borrowings - 1.268.012 1.410.954

Finance leases 18 18.509 27.495
Bank loans 18 1.119.107 1.256.718
Convertible notes 18 130.396 126.741
Other loans 18 - 0- 

non-current other payables 19 44.341 50.275

deferred tax liabilities 12 - - 

employee benefits 20 1.988 2.227

Provisions  21 - - 

 

Current liabilities 251.365 251.581
Trade and other payables 22 82.790 110.843
Current tax liabilities 8 7 3
Loans and borrowings 18 168.568 135.735
Provisions 21 - 5.000

TOTAL EQUITY And LIABILITIES 2.644.214 2.786.666
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income statement
(in thousands of USD)

note 2010 2009

Turnover - 525.075 461.285
Capital gains on disposal of vessels - 14.290 - 
Other operating income 3 6.352 6.559

Expenses for shipping activities 4 -239.527 -212.962
Capital losses on disposal of vessels - -9.991 - 
Depreciation and amortisation expenses - -172.147 -163.903
Impairment losses (-) / reversals (+) - - - 
Staff costs 4 -15.844 -15.022
Other operating expenses 4 -20.056 -43.412
Restructuring costs - - - 

Net result on freight and other similar derivatives 23 - -1.183
result from oPerating aCtivities 88.152 31.362

Finance income 5 509 812
Finance expenses 5 -69.961 -49.057
Net finance expense 5 -69.452 -48.245
Share of result of equity accounted investees - - - 
Net result from other financial assets 6 - -2.049
Net foreign exchange gains (+) / losses (-) 5 1.094 600
result before inCome tax 19.794 -18.332

Income tax expense 7 -114 718

result for the Period 19.680 -17.614

Attributable to:
Owners of the Company - 19.680 -17.614
Non-controlling interest - - - 

Basic earnings per share (in USD) 17 0,39 -0,35
Diluted earnings per share (in USD) 17 0,58 -0,35

110382 EURONAV JAARVERSLAG 2010 FINANCIEEL.indd   72 6/04/11   17:47



73

statement of comprehensive income 
(in thousands of USD)

note 2010 2009

result for the Period 19.680 -17.614

other comprehensive income
Foreign currency translation differences - -341 160
Net change in fair value of available-for-sale financial assets - - - 

Net change in fair value of available-for-sale financial assets 
 transferred to profit or loss - -  

- 

Net change in fair value of cash flow hedges - -10.206 4.924
Net change in fair value of cash flow hedges transferred to profit or loss - 4.070 - 
Income tax on other comprehensive income - - - 

other comprehensive income for the period, net of income tax -6.477 5.084

TOTAL cOmprEhEnSIvE IncOmE fOr ThE pErIOd 13.203 -12.530

Attributable to:
Owners of the Company - 13.203 -12.530
Non-controlling interest - - - 
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statement of changes 
in  equity
(in thousands of USD)

Capital
share 

premium 
account

trans-
lation 

reserve

fair 
value 

reserve

hedging 
reserve

treasury 
shares

retained 
earnings

 Capital 
and 

reserves

non- 
control-

ling 
interest

total  
equity

balanCe at 1 January 2009 56.248 353.063 1.003 - -17.531 -44.905 830.448 1.178.326 - 1.178.326

total comprehensive income for the period

Result for the period - - - - - - -17.614 -17.614 - -17.614

Other comprehensive income - 

Foreign currency translation difference - - 160 - - - - 160 - 160

Net change in fair value of available-for-sale 
financial assets, net of tax - - - - - - - - - - 

Net change in fair value of available-for-sale finan-
cial assets transferred to profit or loss, net of tax - - - - - - - - - - 

Net change in fair value of cash flow hedges, 
net of tax - - - - 4.924 - - 4.924 - 4.924

Net change in fair value of cash flow hedges 
transferred to profit or loss, net of tax - - - - - - - - - - 

Total other comprehensive income - - 160 - 4.924 - - 5.084 - 5.084

total comprehensive income for the period - - 160 - 4.924 - -17.614 -12.530 - -12.530

transactions by and distributions to owners

Issue of convertible notes - - - - - - 22.413 22.413 - 22.413

Dividends to equity holders - - - - - - -119.635 -119.635 - -119.635

Treasury shares - - - - - -1.157 4.212 3.055 - 3.055

Total contributions by and distributions to 
owners - - - - - -1.157 -93.010 -94.167 - -94.167

Total changes in ownership interests in subsidiaries - - - - - - - - - - 

total transactions with owners - - - - - -1.157 -93.010 -94.167 - -94.167

balanCe at 31 deCember 2009 56.248 353.063 1.163 - -12.607 -46.062 719.824 1.071.629 - 1.071.629

balanCe at 1 January 2010 56.248 353.063 1.163 - -12.607 -46.062 719.824 1.071.629 - 1.071.629

total comprehensive income for the period

Result for the period - - - - - - 19.680 19.680 - 19.680

Other comprehensive income

Foreign currency translation differences - - -341 - - - - -341 - -341

Net change in fair value of available-for-sale 
financial assets, net of tax - - - - - - - - - - 

Net change in fair value of available-for-sale 
financial assets transferred to profit or loss, 
net of tax 

- - - - - - - - - - 

Net change in fair value of cash flow hedges, 
net of tax - - - - -10.206 - - -10.206 - -10.206

Net change in fair value of cash flow hedges 
transferred to profit or loss, net of tax - - - - 4.070 - - 4.070 - 4.070

Total other comprehensive income - - -341 - -6.136 - - -6.477 - -6.477

total comprehensive income for the period - - -341 - -6.136 - 19.680 13.203 - 13.203

transactions by and distributions to owners

Issue of convertible notes - - - - - - - - - - 

Dividends to equity holders - - - - - - -6.546 -6.546 - -6.546

Treasury shares - - - - - - 222 222 - 222

Total contributions by and distributions to owners - - - - - - -6.324 -6.324 - -6.324

Total changes in ownership interests in subsidiaries - - - - - - - - - - 

total transactions with owners - - - - - - -6.324 -6.324 - -6.324

balanCe at 31 deCember 2010 56.248 353.063 822 - -18.743 -46.062 733.180 1.078.508 - 1.078.508
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statement of cash flows
(in thousands of USD)

note 2010 2009

net Cash and Cash equivalents at the beginning 
of the Period

185.479 206.263

Result before income tax - 19.794 -18.332

Adjustments for non-cash transactions - 143.859 145.022
Adjustments for items disclosed under investing or financing activities - 76.391  56.418
Changes in working capital requirements - -38.043 -17.113

Income taxes paid during the period - 263 -952
Interest paid - -75.461 -45.595
Interest received - 516 933
Dividends received - - 71
Cash flows from oPerating aCtivities 127.319 120.452

Purchase of vessels - -146.088 -383.822
Proceeds from the sale of vessels - 112.032 - 

Purchase of other (in)tangible assets - -426 -1.127
Proceeds from the sale of other (in)tangible assets - 72 11

Investment in securities - - - 
Proceeds from the sale of securities - - 12.025

Loans to related parties - - - 
Repayment of loans to related parties - - 171

Proceeds of disposals of subsidiaries & joint ventures net of cash 
disposed and of associates - - - 

Purchase of subsidiaries, joint ventures & associates net of cash 
acquired - - - 

Cash flows from investing aCtivities -34.410 -372.742

Proceeds from issue of share capital - - - 
Purchase / sale of treasury shares - - -1.157

Proceeds from New long-term borrowings - 94.675 593.092
Repayment of long-term borrowings - -260.254 -246.118

Proceeds from loans from related parties - - - 
Repayment of loans from related parties - - - 

Dividends paid - -6.570 -113.222
Cash flows from finanCing aCtivities -112.149 232.595

effeCt of Changes in exChange rates 654 -1.089

net Cash and Cash equivalents at the end of the Period 15 166.893 185.479
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Significant accounting policies 

EURONAV (the “Company”) is a company domiciled in 

 Belgium. The consolidated financial statements of the 

 Company for the year ended 31 December 2010 comprise 

the Company and its subsidiaries (together referred to as the 

“Group”) and the Group’s interest in associates and jointly 

controlled entities. The financial statements were authorised 

for issue by the directors on 28 March 2011.

(a) statement of compliance
The consolidated financial statements have been  prepared in 

accordance with International Financial Reporting  Standards 

(IFRS) issued by the International Accounting Standards Board 

(IASB) as adopted by the European Union on 31  December 2010.

(b) basis of preparation
The financial statements are presented in USD, rounded to 

the nearest thousand. They are prepared on the  historical 

cost basis except that the following assets and liabilities are 

stated at their fair value: derivative financial  instruments, 

 financial assets at fair value through profit or loss and 

 available-for-sale financial assets. Non-current assets and 

disposal groups held for sale are stated at the lower of 

 carrying amount and fair value less cost to sell.

The preparation of financial statements in conformity with IFRS 

requires management to make judgements, estimates and as-

sumptions that affect the application of policies and reported 

amounts of assets and liabilities, income and  expenses. The 

estimates and associated assumptions are based on historical 

experience and various other factors that are believed to be 

reasonable under the circumstances, the results of which are 

the basis of making the judgements about carrying values of 

assets and liabilities that are not readily apparent from other 

sources. Actual results may  differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an 

ongoing basis. Revisions to accounting estimates are  recognised 

in the period in which the estimate is revised if the revision af-

fects only that period, or in the period of the revision and future 

periods if the revision affects both current and future periods.

The accounting policies have been applied consistently to 

all periods presented and for all group entities as included in 

these consolidated financial statements.

(c) Changes in accounting policies
The accounting policies and calculation methods adopted 

in the preparation of the consolidated financial statements 

for the  period ended 31 December 2010 are consistent with 

those  applied in the preparation of the consolidated financial 

 statements for the year ended 31 December 2009, except 

for a number of new standards, amendments to standards 

and inter pretations which became effective as of 1 January 

2010. It  concerns:

Revised IFRS 3 Business Combinations (2008);

Amended IAS 27 Consolidated and Separate Financial State-

ments (2008);

IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners;

IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers;

Amendment to IAS 39 Financial Instruments: Recognition 

and Measurement – Eligible Hedged Items;

Improvements to IFRSs (2009);

Amendment to IAS 32 Financial Instruments: Presentation – 

Classification of Rights Issues;

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instru-

ments;

Revised IAS 24 Related Party Disclosures (2009);

Amendments to IFRIC 14 IAS 19 The limit on a Defined 

 Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their 

 Interaction;

The application of these new IFRS requirements did not 

have a material impact on the Group’s consolidated financial 

statements.

In the course of the year the Company also adjusted its 

 depreciation policy to better reflect the useful life and 

 depreciation criteria for FSOs. When converting the TI Asia 

and TI Africa into Floating Storage and Offloading  platforms, 

the estimated maximum useful lives was extended by 5 

years. Therefore the Company will depreciate its FSOs over 

a 25 year period starting from the initial delivery from the 

shipyard that built them as conventional tankers.

(d) basis of consolidation
(i) subsidiaries
Subsidiaries are those entities controlled by the Company. 

Control exists when the Company has the power, directly or 

indirectly, to govern the financial and operating policies of 

an entity so as to obtain benefits from its activities. In assess-

ing control, potential voting rights that presently are exer-

cisable or convertible are taken into account. The  financial 

notes to the Consolidated finanCial  statements 

for the Period ended 31 deCember 2010
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statements of subsidiaries are included in the  consolidated 

financial statements from the date that control commences 

until the date that control ceases.

(ii) associates
Associates are those entities in which the Group has significant 

influence, but not control, over the financial and operating 

policies. The Group’s investment includes goodwill identified 

on acquisition, net of any accumulated impairment losses. 

The consolidated financial statements include the Group’s 

share of the total recognised gains and losses of associates 

on an  equity accounted basis, from the date that significant 

 influence commences until the date that significant  influence 

ceases. When the Group’s share of losses exceeds of its 

 interest in an associate, the carrying amount is reduced to nil 

and recognition of further losses is discontinued except to the 

extent that the Group has incurred obligations in respect of 

the associate.

(iii) Jointly controlled entities
Jointly controlled entities are those entities over whose 

activities the Group has joint control, established by con-

tractual agreement. The consolidated financial statements 

include the Group’s proportionate share of the entities’ as-

sets, liabilities, revenue and expenses with items of a similar 

nature on a line-by-line basis, from the date that joint control 

commences until the date that joint control ceases.

(iv) transactions eliminated on consolidation
Intragroup balances and transactions, and any unrealised 

gains arising from intra-group transactions, are eliminated 

in preparing the consolidated financial statements. Unre-

alised gains arising from transactions with associates and 

jointly controlled entities are eliminated to the extent of the 

Group’s interest in the entity. Unrealised gains arising from 

transactions with associates are eliminated against the in-

vestment in the associate. Unrealised losses are eliminated 

in the same way as unrealised gains, but only to the extent 

that there is no evidence of impairment.

(e) foreign currency
(i) foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to USD at 

the foreign exchange rate ruling at the date of the transac-

tion. Monetary assets and liabilities denominated in foreign 

currencies at the balance sheet date are translated to USD 

at the foreign exchange rate ruling at that date. Foreign ex-

change differences arising on translation are recognised in 

the income statement. Non-monetary assets and liabilities 

that are measured in terms of historical cost in a foreign cur-

rency are translated using the exchange rate at the date of 

the transaction.

(ii) financial statements of foreign operations
The assets and liabilities of foreign operations, including 

goodwill and fair value adjustments arising on acquisition, 

are translated to USD at exchange rates at the reporting 

date. The income and expenses of foreign operations are 

translated to USD at rates approximating the exchange rates 

at the dates of the transactions.

Foreign currency differences are recognised directly in 

 equity. Since 1 January 2003, the Group’s date of transition to 

IFRSs, such differences have been recognised in the foreign 

currency translation reserve (FCTR). When a foreign opera-

tion is disposed of, in part or in full, the relevant amount in 

the FCTR is transferred to profit or loss.

(f) derivative financial instruments
The Group uses derivative financial instruments to hedge 

its exposure to market fluctuations, foreign exchange and 

 interest rate risks arising from operational, financing and 

 investment activities.

On initial designation of the hedge, the Group formally 

 docu ments the relationship between the hedging instrument(s) 

and hedged item(s), including the risk management  objectives 

and strategy in undertaking the hedge transaction, together 

with the methods that will be used to assess the effectiveness 

of the hedging relationship. The Group makes an assessment, 

both at the inception of the hedge relationship as well as on an 

 ongoing basis, whether the hedging instruments are  expected 

to be “highly effective” in offsetting the changes in the fair 

value or cash flows of the respective hedged items during 

the  period for which the hedge is designated, and whether 

the  actual results of each hedge are within a range of 80-125 

 percent. For a cash flow hedge of a forecast transaction, the 

transaction should be highly probable to occur and should 

present an exposure to variations in cash flows that could 

 ultimately affect reported net income.

Derivative financial instruments are recognised initially at fair 

value; attributable transaction costs are expensed as incurred. 
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Subsequent to initial recognition, all derivatives are remeasured 

to fair value, and changes therein are accounted for as follows:

Cash flow hedges

When a derivative is designated as the hedging instrument in 

a hedge of the variability in cash flows attributable to a par-

ticular risk associated with a recognised asset or liability or a 

highly probable forecast transaction that could affect profit 

or loss, the effective portion of changes in the fair value of 

the derivative is recognised in other comprehensive income 

and presented in the hedging reserve in equity. The amount 

recognised in other comprehensive income is removed and 

included in profit or loss in the same period as the hedged 

cash flows affect profit or loss under the same line item in the 

statement of comprehensive income as the hedged item. 

Any ineffective portion of changes in the fair value of the 

derivative is recognised immediately in profit or loss.

If the hedging instrument no longer meets the criteria for 

hedge accounting, expires or is sold, terminated, exercised, 

or the designation is revoked, then hedge accounting is 

discontinued prospectively. If the forecast transaction is no 

longer expected to occur, then the balance in other compre-

hensive income is recognised immediately in profit or loss. 

When the hedged item is a non-financial asset, the amount 

recognised in other comprehensive income is transferred to 

the carrying amount of the asset when the asset is recognised. 

In other cases the amount recognised in other comprehen-

sive income is transferred to profit or loss in t he same period 

that the hedged item affects profit or loss.

other non-trading derivatives

When a derivative financial instrument is not held for trading, and 

is not designated in a qualifying hedge relationship, all changes 

in its fair value are recognised immediately in profit or loss.

(g) intangible assets
(i) goodwill
Goodwill represents amounts arising on an acquisition of 

subsidiaries, associates and joint ventures.

For acquisitions on or after 1 January 2010, the Group measures 

goodwill at the acquisition date as:

■   the fair value of the consideration transferred; plus 
■   the recognised amount of any non-controlling interests in 

the acquire; plus if the business combination is achieved in 

stages, the fair value of the existing equity interest in the 

acquire; less 
■   the net recognised amount (generally fair value) of the 

identifiable assets acquired and liabilities assumed. 

Goodwill is recognised as an asset and initially at its cost. After 

initial recognition goodwill shall be remeasured at cost less any 

accumulated impairment losses (refer accounting policy (l)). In 

respect of associates, the carrying amount of goodwill is includ-

ed in the carrying amount of the investment in the associate.

  

(ii) other intangible assets
Other intangible assets that are acquired by the Group are 

stated at cost less accumulated amortisation and impairment 

losses (see accounting policy (l)).

 

(iii) subsequent expenditure
Subsequent expenditure on capitalised intangible assets 

is capitalised only when it increases the future economic 

 benefits embodied in the specific asset to which it relates 

and its cost can be measured reliably. All other expenditure 

is expensed as incurred.

 

(iv) amortisation
Amortisation is charged to the income statement on a 

straight-line basis over the estimated useful life of the intan-

gible asset as from the date they are available for use. The 

estimated maximum useful live are as follows:
■   software: 3 - 5 years

 

(h) vessels, property, plant and equipment
(i) owned assets
Vessels and items of property, plant and equipment are stat-

ed at cost or deemed cost less accumulated depreciation 

(see below) and impairment losses (refer accounting policy 

(l)). The cost of self-constructed assets includes the cost of 

materials, direct labour and an appropriate proportion of 

production overheads.

Certain items of property, plant and equipment that had been 

revalued to fair value on or prior to 1 January 2003, the date of 

transition to IFRS, are measured on the basis of deemed cost, 

being the revalued amount at the date of that revaluation.

Property that is being constructed or developed for future 

use as investment property is classified as property, plant 

and equipment and stated at cost until construction or 
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 development is complete, at which time it is reclassified as 

investment property.

Where an item of property, plant and equipment comprises ma-

jor components having different useful lives, they are account-

ed for as separate items of property, plant and equipment.

Gains and losses on disposal of a vessel or of another item of 

property, plant and equipment are determined by compar-

ing the proceeds from disposal with the carrying amount of 

the vessel or the item of property, plant and equipment and 

are recognised net.

(ii) leased assets
Leases in terms of which the Group assumes substantially all 

the risks and rewards of ownership are classified as finance 

leases. Plant and equipment acquired by way of finance lease 

is stated at an amount equal to the lower of its fair value and 

the present value of the minimum lease payments at incep-

tion of the lease, less accumulated depreciation (see below) 

and impairment losses (refer accounting policy (l)). Lease pay-

ments are accounted for as described in accounting policy (s).

(iii) assets under construction
Assets under construction, especially newbuilding vessels, are 

accounted for in accordance with the stage of completion of 

the newbuilding contract. Typical stages of completion are 

the milestones that are usually part of a newbuilding contract: 

signing or receipt of refund guarantee, steel cutting, keel 

 laying, launching and delivery. All stages of completion are 

guaranteed by a refund guarantee provided by the shipyard.

(iv) subsequent expenditure
Subsequent expenditure is capitalised only when it  increases 

the future economic benefits embodied in the item of  property, 

plant and equipment and its cost can be  measured reliably. 

The carrying amount of the replaced part is derecognised. 

All other expenditure is recognised in the income statement 

as an expense as incurred.

(v) borrowing costs
Borrowing costs that are directly attributable to the acqui-

sition, construction or production of a qualifying asset are 

capitalised as part of the cost of that asset.

(vi) depreciation
Depreciation is charged to the income statement on a straight-

line basis over the estimated useful lives of vessels and items 

of property, plant and equipment. Land is not depreciated. 

The estimated maximum useful lives are as follows:
■   tankers 20 years
■   FSO/FpSO/FPSO 25 years
■   buildings 33 years
■   plant and equipment 5 - 20 years
■   fixtures and fittings 5 - 10 years
■   other tangible assets 3 - 20 years

The useful lives and residual values are reassessed annually.

Furthermore, the board of directors can decide to record an 

additional and irreversible depreciation on ‘surplus  prices’ 

paid for assets as a consequence of extreme circumstances. 

In which case, the decision of the board of directors shall be 

disclosed in a separate disclosure note to the consolidated 

accounts.

(i) investments
(i) investments in debt and equity securities
The Group classifies its investments in debt and equity secu-

rities in the following categories: financial assets at fair value 

through profit or loss, loans and receivables, held-to-matu-

rity investments and available-for-sale financial assets. The 

classification depends on the purpose for which the invest-

ments were acquired.

The Company determines the classification of its invest-

ments at initial recognition and re-evaluates this designation 

at every reporting date.

financial assets at fair value through profit or loss

This category has two sub-categories: financial assets held 

for trading, and those designated at fair value through profit 

or loss at inception. A financial asset is classified in this cat-

egory if acquired principally for the purpose of selling in the 

short term or if so designated by the Company.

Assets in this category are classified as current assets if they 

are held for trading or are expected to be realised within 12 

months of the balance sheet date.

loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with 

fixed or determinable payments that are not quoted in an 

active market. They arise when the Group provides money, 

goods or services directly to a debtor with no intention of 

trading the receivable. They are included in current assets, 

except for maturities greater than 12 months after the bal-

ance sheet date. These are classified as non-current assets. 
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Loans and receivables are included in trade and other re-

ceivables in the balance sheet.

held-to-maturity investments

Held-to-maturity investments are non-derivative financial as-

sets with fixed or determinable payments and fixed maturi-

ties that the Group has the positive intention and ability to 

hold to maturity.

available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivatives that are 

either designated in this category or not classified in any of 

the other categories. They are included in non-current assets 

unless the Company intends to dispose of the investment 

within 12 months of the balance sheet date.

Purchases and sales of investments are recognised on trade-

date – the date on which the Group commits to purchase or 

sell the asset.

Investments are initially recognised at fair value plus trans-

action costs for all financial assets not carried at fair value 

through profit or loss.

Investments are derecognised when the rights to receive 

cash flows from the investments have expired or have been 

transferred and the Group has transferred substantially all 

risks and rewards of ownership.

Available-for-sale financial assets and financial assets at fair 

value through profit or loss are subsequently carried at fair 

value. Loans and receivables and held-to-maturity invest-

ments are carried at amortised cost using the effective inter-

est method. Realised and unrealised gains and losses aris-

ing from changes in the fair value of the ‘financial assets at 

fair value through profit or loss’ category are included in the 

income statement in the period in which they arise. Unreal-

ised gains and losses arising from changes in the fair value 

of securities classified as available-for-sale are recognised in 

equity except for impairment losses. When securities classi-

fied as available-for-sale are sold, the accumulated fair value 

adjustments are included in the income statement as gains 

and losses from investment securities.

The fair values of quoted investments are based on current 

bid prices. If the market for a financial asset is not active (and 

for unlisted securities), the Group establishes fair value by 

using valuation techniques. These include the use of recent 

arm’s length transactions, reference to other instruments 

that are substantially the same, discounted cash flow analy-

sis, and option pricing models refined to reflect the issuer’s 

specific circumstances.

The Group assesses at each balance sheet date whether there 

is objective evidence that a financial asset or a group of financial 

assets is impaired. In the case of equity securities classified as 

available for sale, a significant or prolonged decline in the fair 

value of the security below its cost is considered in determin-

ing whether the securities are impaired. If any such evidence 

exists for available-for-sale financial assets, the cumulative loss 

– measured as the difference between the acquisition cost and 

the current fair value, less any impairment loss on that financial 

asset previously recognised in profit or loss – is removed from 

equity and recognised in the income statement. Impairment 

losses recognised in the income statement on equity instru-

ments are not reversed through the income statement.

(ii) investment property
Investment property is stated at cost or deemed cost less 

accumulated depreciation and impairment losses. As such, 

the rules as described in accounting policy note (h) vessels, 

property, plant and equipment apply.

Rental income from investment property is accounted for as 

described in accounting policy (r).

(j) trade and other receivables
Trade and other receivables are measured at amortised cost 

using the effective interest rate method, less any impairment 

losses (refer accounting policy (l)).

(k) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash balances and call 

deposits. Bank overdrafts that are repayable on demand and 

form an integral part of the Group’s cash management are 

included as a component of cash and cash equivalents for 

the purpose of the statement of cash flows.

(l) impairment
The carrying amounts of the Group’s assets, other than de-

ferred tax assets (refer accounting policy (t)), are reviewed 

at each balance sheet date to determine whether there is 

any indication of impairment. If any such indication exists, 

the asset’s recoverable amount is estimated. An impairment 

loss is recognised whenever the carrying amount of an asset 

or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. 

Impairment losses are recognised in the income statement.
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(i) Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of the Group’s investments in held-

to-maturity securities and receivables is calculated as the 

present value of expected future cash flows, discounted at 

the original effective interest rate inherent in the asset. Re-

ceivables with a short duration are not discounted.

The recoverable amount of other assets is the greater of 

its fair value less cost to sell and value in use. In assessing 

value in use, the estimated future cash flows are discounted 

to their present value using a pre-tax discount rate that re-

flects current market assessments of the time value of money 

and the risks specific to the asset. For an asset that does not 

generate largely independent cash inflows, the recoverable 

amount is determined for the cash-generating unit to which 

the asset belongs.

(ii) reversals of impairment
An impairment loss in respect of a held-to-maturity security 

or receivable is reversed if the subsequent increase in recov-

erable amount can be related objectively to an event occur-

ring after the impairment loss was recognised.

An impairment loss recognised for goodwill shall not be 

reversed.

In respect of other assets, an impairment loss is reversed if 

there has been a change in the estimates used to determine 

the recoverable amount.

An impairment loss is reversed only to the extent that the as-

set’s carrying amount does not exceed the carrying amount 

that would have been determined, net of depreciation or 

amortisation, if no impairment loss had been recognised.

(m) share capital
(i) ordinary and Preference share capital
Ordinary share capital is classified as equity.

Preference share capital is classified as equity if it is non-

redeemable.

Preference share capitals is classified as a liability if it is re-

deemable on a specific date or at the option of the share-

holders and dividends thereon are recognised in the income 

statement as interest expense.

(ii) repurchase of share capital
When share capital recognised as equity is repurchased, the 

amount of the consideration paid, including directly attribut-

able costs, net of any tax effects, is recognised as a change in 

equity. Repurchased shares are classified as treasury shares 

and presented as a deduction from total equity.

(iii) dividends
Dividends on redeemable preference shares are recognised 

as a liability on an accrual basis. Other dividends are recog-

nised as a liability in the period in which they are declared.

(n) interest-bearing borrowings
Interest-bearing borrowings are recognised initially at cost, 

less attributable transaction costs. Subsequent to initial rec-

ognition, interest-bearing borrowings are stated at amor-

tised cost with any difference between cost and redemption 

value being recognised in the income statement over the 

period of the borrowings on an effective interest basis.

(o) employee benefits
(i) defined contribution plans
Obligations for contributions to defined contribution pen-

sion plans are recognised as an expense in the income state-

ment as incurred.

(ii) defined benefit plans
The Group’s net obligation in respect of defined benefit pen-

sion plans is calculated separately for each plan by estimating 

the amount of future benefit that employees have earned in 

return for their service in the current and prior periods; that 

benefit is discounted to determine the present value, and the 

fair value of any plan assets is deducted. The discount rate is 

the yield at balance sheet date on AA credit rated bonds that 

have maturity dates approximating the terms of the Group’s 

obligations. The calculation is performed by a qualified actu-

ary using the projected unit credit method.

When the benefits of a plan are improved, the portion of the in-

creased benefit relating to past service by employees is recog-

nised as an expense in the income statement on a straight-line 

basis over the average period until the benefits become vested. 

To the extent that the benefits vest immediately, the expense is 

recognised immediately in the income statement.

All actuarial gains and losses are recognised in the income 

statement.

Where the calculation results in a benefit to the Group, the 

recognised asset is limited to the net total of any unrecog-

nised actuarial losses and past service costs and the present 

value of any future refunds from the plan or reductions in 

future contributions to the plan.
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(iii) long term service benefits
The Group’s net obligation in respect of long-term service 

benefits, other than pension plans, is the amount of future 

benefit that employees have earned in return for their service 

in the current and prior periods. The obligation is calculated 

using the projected unit credit method and is discounted to 

its present value and the fair value of any related assets is de-

ducted. The discount rate is the yield at balance sheet date 

on AA credit rated bonds that have maturity dates approxi-

mating the terms of the Group’s obligations.

(p) Provisions
A provision is recognised in the balance sheet when the 

Group has a legal or constructive obligation as result of a 

past event, and it is probable that an outflow of economic 

benefits will be required to settle the obligation. The pro-

visions are determined by discounting the expected future 

cash flows at a pre-tax rate that reflects current market as-

sessments of the time value of money and, where appropri-

ate, the risks specific to the liability.

A provision for restructuring is recognised when the Group 

has approved a detailed and formal restructuring plan, and 

the restructuring has either commenced or has been an-

nounced publicly. Future operating costs are not provided for.

onerous contracts

A provision for onerous contracts is recognised when the ex-

pected benefits to be derived by the Group from a contract 

are lower than the unavoidable cost of meeting its obliga-

tions under the contract.

(q) trade and other payables
Trade and other payables are measured at amortised cost 

using the effective interest rate method, less any impair-

ment losses.

(r) revenue
(i) goods sold and services rendered
Revenue from the sale of goods is recognised in the income 

statement when the significant risks and rewards of owner-

ship have been transferred to the buyer.

Transfers of risk and rewards vary depending on the individual 

terms of the contract of sale. For the sale of vessels, transfer 

usually occurs upon delivery of the vessel to the new owner.

Revenue from services rendered is recognised in the income 

statement in proportion to the stage of completion of the trans-

action at the balance sheet date. The stage of completion is 

assessed by reference to surveys of work performed. 

No revenue is recognised if there are significant uncertain-

ties regarding recovery of the consideration due, associated 

costs or the possible return of goods.

(ii) rental income
Rental income from investment property is recognised in the in-

come statement on a straight-line basis over the term of the lease.

(s) expenses
(i) operating lease payments
Payments made under operating leases are recognised in 

the income statement on a straight-line basis over the term 

of the lease.

(ii) financial results
Net financing costs comprise interest payable on borrowings 

calculated using the effective interest rate method, dividends 

on redeemable preference shares, interest receivable on funds 

invested, dividend income, foreign exchange gains and losses, 

and gains and losses on hedging instruments that are recog-

nised in the income statement (refer accounting policy (f)).

Interest income is recognised in the income statement as it 

accrues, taking into account the effective yield on the asset. 

Dividend income is recognised in the income statement on 

the date that the dividend is declared.

The interest expense component of finance lease payments 

is recognised in the income statement using the effective in-

terest rate method.

(t) income tax
Income tax expense comprises current and deferred tax. 

Current tax and deferred tax are recognised in profit or loss 

except to the extent that it relates to a business combina-

tion, or items recognised directly in equity or in other com-

prehensive income.

Current tax is the expected tax payable on the taxable in-

come for the year, using tax rates enacted or substantially 

enacted at the balance sheet date, and any adjustment to 

tax payable in respect of previous years.

Deferred tax is recognised using the balance sheet method, 

providing for temporary differences between the carrying 
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amounts of assets and liabilities for financial reporting purpos-

es and the amounts used for taxation purposes. The following 

temporary differences are not provided for: the initial recogni-

tion of goodwill, the initial recognition of assets or liabilities that 

affect neither accounting nor taxable profit, and differences 

relating to investments in subsidiaries to the extent that they 

will probably not reverse in the foreseeable future. The amount 

of deferred tax provided is based on the expected manner of 

realisation or settlement of the carrying amount of assets and 

liabilities, using tax rates enacted or substantially enacted at the 

balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are offset 

if there is a legally enforceable right to offset current tax liabili-

ties and assets, and they relate to income taxes levied by the 

same tax authority on the same taxable entity.

A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is 

probable that future taxable profits will be available against 

which the asset can be utilised. Deferred tax assets are re-

duced to the extent that it is no longer probable that the 

related tax benefit will be realised.

In application of an IFRIC agenda decision on IAS 12 Income 

taxes, tonnage tax is not accounted for as income taxes in 

accordance with IAS 12 and is not presented as part of in-

come tax expense in the income statement but is shown as 

an administrative expense under the heading Other operat-

ing expenses (Note 4).

(u) segment reporting
An operating segment is a component of the Group that en-

gages in business activities from which it may earn revenues 

and incur expenses, including revenues and expenses that 

relate to transactions with any of the Group’s other compo-

nents. Since 2010, the company has adopted IFRS 8 Operat-

ing segments and has distinguished two segments: the op-

eration of crude oil tankers on the international markets and 

the floating storage and offloading operations (FSO/FpSO). 

The company’s internal organisational and management 

structure does not distinguish any geographical segments.

(v) discontinued operations and non-cur-
rent assets held for sale
A discontinued operation is a component of the Group’s 

business that represents a separate major line of business 

or geographical area of operations that has been disposed 

of or is held for sale, or is a subsidiary acquired exclusively 

with a view to resale. Classification as a discontinued opera-

tion occurs upon disposal or when the operation meets the 

criteria to be classified as held for sale, if earlier. When an 

operation is classified as a discontinued operation, the com-

parative statement of comprehensive income is re-presented 

as if the operation had been discontinued from the start of 

the comparative period.

Non-current assets, or disposal groups comprising assets 

and liabilities, that are expected to be recovered primarily 

through sale rather than through continuing use, are classi-

fied as held for sale. Immediately before classification as held 

for sale, the assets, or components of a disposal group, are 

remeasured in accordance with the Group’s accounting poli-

cies. Thereafter generally the assets, or disposal group, are 

measured at the lower of their carrying amount and fair value 

less cost to sell. Any impairment loss on a disposal group first 

is allocated to goodwill, and then to remaining assets and li-

abilities on pro rata basis, except that no loss is allocated to 

inventories, financial assets, deferred tax assets, employee 

benefit assets and investment property, which continue to 

be measured in accordance with the Group’s accounting 

policies. Impairment losses on initial classification as held for 

sale and subsequent gains or losses on remeasurement are 

recognised in profit or loss. Gains are not recognised in ex-

cess of any cumulative impairment loss.

(w) new standards and interpretations 
not yet adopted
To the extent that new IFRS requirements are expected to be 

applicable in the future, they have been summarised hereaf-

ter. For the year ended 31 December 2010, they have not been 

applied in preparing these consolidated financial statements:
■   IFRS 9 Financial Instruments.
■   IAS 24 Related Party Disclosures
■   Amendments to IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined 

Benefit Assets, Minimum Funding Requirements and their 

Interaction
■   Improvements to IFRSs 2010

These standards will become mandatory as from the Group’s 

2011 and 2013 consolidated financial statements and are not 

expected to have a material impact on the Group’s consoli-

dated financial statements.
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note 1 - segment reporting

At present, the company distinguishes two operating segments: the operation of crude oil tankers on the international markets 

(tankers) and the floating production, storage and offloading operations (FSO/FpSO). The Group has one client that represents 

approximately 19% of the Group’s total turnover. All the other clients represent less than 10% respectively.

The company’s internal organisational and management structure does not distinguish any geographical segments.

statement of 
 financial Position
(in thousands of USD)

2010 2009

tankers fso elimi nations total tankers fso elimi nations total

ASSETS
non-Current assets 2.336.374 293.588 292.831 2.337.131 2.450.209 246.356 196.015 2.500.550

Property, plant and 
 equipment 2.042.449 293.588 - 2.336.037 2.253.072 246.356 - 2.499.428

Intangible assets 447 - - 447 335 - - 335
Financial assets 293.185 - 292.831 354 196.371 - 196.015 356
Deferred tax assets 293 - - 293 431 - - 431
Current assets 283.629 24.159 705 307.083 283.036 3.080 - 286.116
TOTAL ASSETS 2.620.003 317.747 293.536 2.644.214 2.733.245 249.436 196.015 2.786.666

EQUITY And LIABILITIES
equity 1.245.100 -166.592 - 1.078.508 1.223.461 -151.832 - 1.071.629

Equity attributable to equity 
holders of the Company 1.245.100 -166.592 - 1.078.508 1.223.461 -151.832 - 1.071.629

Non-controlling interest - - - - - - - - 
non-Current 
 liabilities 1.152.042 457.042 294.743 1.314.341 1.292.422 367.049 196.015 1.463.456

Loans and borrowings 1.120.544 442.211 294.743 1.268.012 1.248.650 358.319 196.015 1.410.954
Non-current other payables 29.510 14.831 - 44.341 41.545 8.730 - 50.275
Deferred tax liabilities - - - - - - - - 
Employee benefits 1.988 - - 1.988 2.227 - - 2.227
Provisions - - - - - - - - 
Current liabilities 222.861 27.297 -1.207 251.365 217.362 34.219 - 251.581
TOTAL EQUITY And 
 LIABILITIES 2.620.003 317.747 293.536 2.644.214 2.733.245 249.436 196.015 2.786.666
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income statement
(in thousands of USD)

2010 2009

tankers fso elimi nations total tankers fso elimi nations total

Turnover 486.905 38.455 285 525.075 455.929 5.725 369 461.285
Capital gain on disposal 
of vessel(s) 14.290 - - 14.290 - - - - 

Other operating income 6.241 111 - 6.352 6.360 199 - 6.559

Expenses for shipping 
activities -228.567 -11.140 -180 -239.527 -205.155 -7.827 -20 -212.962

Capital loss on disposal of 
vessel(s) -9.991 - - -9.991 - - - - 

Depreciation and 
 amortisation expenses -155.541 -16.606 - -172.147 -162.197 -1.706 - -163.903

Impairment losses (-) / 
reversals (+) - - - - - - - - 

Staff costs -15.844 - - -15.844 -15.022 - - -15.022
Other operating expenses -17.857 -2.304 -105 -20.056 -32.351 -11.410 -349 -43.412
Restructuring costs - - - - - - - 

Net result on freight and 
other similar derivatives - - - -1.183 - - -1.183

result from 
 oPerating aCtivities 79.636 8.516 - 88.152 46.381 -15.019 - 31.362

Finance income 361 148 - 509 812 - - 812
Finance expenses -51.646 -18.315 - -69.961 -43.386 -5.671 - -49.057
Net finance expense -51.285 -18.167 - -69.452 -42.574 -5.671 - -48.245
Share of result of equity 
 accounted investees - - - - - - - - 

Net result from other 
 financial assets - - - - -2.049 - - -2.049

Net foreign exchange gains 
(+) / losses (-) 1.095 -1 - 1.094 614 -14 - 600

result before inCome tax 29.446 -9.652 - 19.794 2.372 -20.704 - -18.332
Income tax expense -114 - - -114 718 - - 718
result for the Period 29.332 -9.652 - 19.680 3.090 -20.704 - -17.614
Attributable to:

Owners of the Company 29.332 -9.652 - 19.680 3.090 -20.704 - -17.614
Non-controlling interest - - - - - - - - 

statement of cash flows
(in thousands of USD)

2010 2009

tankers fso elimi nations total tankers fso elimi nations total

Cash flows from  operating 
activities 148.189 -20.870 - 127.319 124.853 -4.401 - 120.452

Cash flows from  investing 
activities -62.964 -70.174 98.728 -34.410 -439.169 130.940 197.367 -372.742

Cash flows from  financing 
activities -121.043 107.622 -98.728 -112.149 252.524 177.438 -197.367 232.595

Capital expenditure 76.340 -70.174 -146.514 -254.009 -130.940 - -384.949
Impairment losses - - - - - - - - 
Impairment losses reversed - - - - - - - - 

Note 1 - Segment Reporting (continued)
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note 3 - other operating income

 (in thousands of USD) 2010 2009

Capital gain on disposal of other (in)tangible asset(s) 64 5
Capital gain on disposal of subsidiaries & associates - - 
Reversal of unused provisions - - 
Recharge of expenses and compensations received 6.288 6.554
TOTAL 6.352 6.559

note 2 - assets and liabilities held for sale and discontinued operations

assets held for sale
The Assets held for sale can be detailed as follows:

(in thousands of EUR)
2010 2009

Vessels 29.868 - 

The Assets held for sale consist of a vessel, the M/T Pacific Lagoon, that was sold prior to 31 December 2010 but was not yet 

 delivered to its new owner. The vessel was delivered to its new owner on 3rd of March 2011 at which time the company recorded 

a capital gain of USD 22.144.257. The asset is part of the “crude oil tankers” segment.

discontinued operations

As per 31 December 2010 the Group has no operations that meet the qualifications of a discontinued operation.
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note 4 - expenses for shipping activities and other expenses from operating activities

expenses for shipping activities 
(in thousands of USD)

2010 2009

Operating expenses -133.573 -129.931
Charter hire -61.868 -59.315
Bare boat hire - - 
Voyage expenses -44.086 -23.716
TOTAL -239.527 -212.962

staff costs 
(in thousands of USD)

2010 2009

Wages and salaries -11.265 -10.721
Social security costs -2.199 -2.097
Provision for employee benefits  77 -162
Other staff costs -2.457 -2.042
TOTAL -15.844 -15.022

Average number of full time equivalents 105,69 101,06

other operating expenses 
(in thousands of USD)

2010 2009

Administrative expenses -18.942 -26.265
Claims -6.114 -12.137
Provisions 5.000 -5.000
Capital loss on disposal of other (in)tangible assets - -10
Capital loss on disposal of subsidiaries & associates - - 
TOTAL -20.056 -43.412

The provision for employee benefits is affected by a rate of  exchange difference of USD 239.000 which is taken into  account in the 

Income Statement under Net foreign exchange gains.

Claims relate mainly to the following items:
■   Payment of Euronav share of Liquidated Damages to Maersk Oil Qatar due to the late delivery of FSO Asia. This claim was offset 

by the time charter revenues received on the TI Oceania given to MOQ as a replacement vessel, hence no cash payment was 

therefore made.
■   Payment of Euronav share of Liquidated Damages to Maersk Oil Qatar due because of the late delivery of FSO Africa.

The Provisions relate to a settlement in respect of the cancellation of the time charter contract of the single hull VLCC Shinyo 

Mariner. It was provisioned in 2009 and paid in 2010.
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note 5 - net finance expense

recognised in profit or loss
(in thousands of USD)

2010 2009

Interest income on available-for-sale investments - - 
Interest income on bank deposits 509 812
Fair value adjustment on forward exchange contracts - - 
Finance income 509 812

Interest expense on financial liabilities measured at amortised cost -82.030 -57.447
Fair value adjustment on interest rate swaps 12.069 8.390
Fair value adjustment on forward exchange contracts - - 
Finance expenses -69.961 -49.057
net finanCe exPense reCognised in Profit or loss -69.452 -48.245

The above finance income and expenses include the following  
in respect of assets (liabilities) not at fair value through profit and loss:

Total interest income on financial assets 509 812
Total interest expense on financial liabilities -82.030 -57.447

recognised directly in equity
(in thousands of USD)

2010 2009

Foreign currency translation differences for foreign operations -341 160
Net change in fair value of available-for-sale financial assets - - 

Net change in fair value of available-for-sale financial assets  
transferred to profit or loss - - 

Net change in fair value of cash flow hedges -10.206 4.924
Net change in fair value of cash flow hedges transferred to profit or loss 4.070 - 
net finanCe exPense reCognised direCtly in equity -6.477 5.084
Attributable to:

Equity holders of the Company -6.477 5.084
Minority interest - - 

net finanCe exPense reCognised direCtly in equity -6.477 5.084
Recognised in:

Translation reserve -341 160
Fair value reserve - - 
Hedging reserve -6.136 4.924

-6.477 5.084

exchange differences
(in thousands of USD)

2010 2009

Foreign exchange gains 5.873 6.084
Foreign exchange losses -4.779 -5.484
TOTAL 1.094 600
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note 7 - tax expense

 (in thousands of USD) 2010 2009

cUrrEnT TAX
Current period -7 -240
Adjustments for prior years 2 75
TOTAL -5 -165

dEfErrEd TAX
Origination and reversal of temporary differences -120 807
Recognition of previously unrecognised tax losses recognised 11 76
TOTAL -109 883

TOTAL TAX EXpEnSE -114 718

reconciliation of effective tax 2010 2009

Result before tax 19.794  -18.332

Tax at domestic rate -33,99% -6.728 -33,99% 6.231
Effects on tax of:

Current year losses for which no deferred tax asset is recognised -16.184  -8.572
Tax exempt profit / loss 7.659  -985
Non-deductible expenses -3.578  -1.470
Benefit of tax losses recognised -  - 
Unrecognised tax losses, tax credits and tax allowances 12.867  3.383
Adjustment for tax of previous years 2  75
Effects of tax rates in foreign jurisdictions 5.848  2.056

TOTAL TAXES -0,58% -114 -3,92% 718

note 6 - results from other financial assets

 (in thousands of USD) 2010 2009

Dividend income on available-for-sale investments - 71
Gain on disposal of available-for-sale investments - - 
Loss on disposal of available-for-sale investments - -2.120
Net gain on disposal of available-for-sale financial assets transferred from equity - - 

Net change in fair value of available-for-sale financial assets  
transferred to profit or loss - - 

Impairment losses (-), reversals (+) on financial assets - - 
TOTAL - -2.049

In application of an IFRIC agenda decision on IAS 12 income taxes, tonnage tax is no longer accounted for as income taxes in 

accordance with IAS 12 and is not presented as part of income tax expense in the income statement but has been shown as an 

administrative expense under the heading “Other operating expenses” (see note 4). 
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note 8 - Current tax assets and tax liabilities

The current tax asset of USD 956.000 (2009: USD 1.221.000) represents an amount of recoverable income taxes in respect of 

current and prior periods. The current tax liability of USD 7.000 (2009: USD 3.000) represents income taxes payable in respect of 

current period.

note 9 - Property, plant and equipment

 (in thousands of USD) tankers fso
vessels 

under  
construction

other  
assets 

under  
construction

other  
equipment  
& vehicles

total

AT 1 JAnUArY 2009
Cost 2.516.465 111.440 235.572 - 1.933 2.865.410
Depreciation & impairment losses -557.851 -27.958 - - -1.050 -586.859
Net carrying amount 1.958.614 83.482 235.572 - 883 2.278.551

Acquisitions - - 383.822 215 630 384.667
Disposals and cancellations - - - - -16 -16
Depreciation charge -155.347 -8.041 - - -402 -163.790
Impairment losses - - - - - - 
Reversal of impairment losses - - - - - - 
Acquisitions through business combinations - - - - - - 
Transfer to assets held for sale - - - - - - 
Transfers 292.032 108.308 -400.340 - - - 
Translation differences - - - - 16 16
Other changes - - - - - - 
balanCe at 31 deCember 2009 2.095.299 183.749 219.054 215 1.111 2.499.428

AT 1 JAnUArY 2010
Cost 2.808.497 219.748 219.054 215 2.473 3.249.987
Depreciation & impairment losses -713.198 -35.999 - - -1.362 -750.559
Net carrying amount 2.095.299 183.749 219.054 215 1.111 2.499.428

Acquisitions - - 146.088 70 308 146.466
Disposals and cancellations -107.732 - - - -9 -107.741
Depreciation charge -154.920 -16.606 - - -413 -171.939
Impairment losses - - - - - - 
Reversal of impairment losses - - - - - - 
Acquisitions through business combinations - - - - - - 
Transfer to assets held for sale -29.868 - - - - -29.868
Transfers 45.610 126.445 -172.055 -285 11 -274
Translation differences - - - - -35 -35
Other changes - - - - - - 
balanCe at 31 deCember 2010 1.848.389 293.588 193.087 - 973 2.336.037

AT 31 dEcEmBEr 2010
Cost 2.602.956 346.193 193.087 - 2.440 3.144.676
Depreciation & impairment losses -754.567 -52.605 - - -1.467 -808.639
Net carrying amount 1.848.389 293.588 193.087 - 973 2.336.037
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vessels on order or under construction
(in thousands of USD)

2010 2009

VLCC 51.001 47.624
Suezmax tankers 142.086 115.158
FSO - 56.272
TOTAL 193.087 219.054

other assets under construction
(in thousands of USD)

2010 2009

Software - 215
TOTAL - 215

leased vessel

In the course of 2006 the Group entered into a sale and lease-back transaction on the TI Guardian. This transaction has been 

classified as a finance lease. The excess of the sales proceeds over the carrying value at the moment of sale amounting to USD 

11.678.000, is amortised over the period of the lease term, i.e. 7 years. Furthermore, the Group has options to acquire the vessel 

as from the third year (2009). The vessel is shown as acquired at USD 65.513.000, this amount represents the present value of 

the future minimum lease payments at the date of acquisition. At 31 December 2010 the net carrying amount of the TI Guardian 

amounts to USD 26.225.503 (2009: USD 35.573.000) (see note 18).

security

All tankers and FSOs financed are subject to a mortgage to secure bank loans.

Note 9 - Property, plant and equipment (continued)
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note 10 - intangible assets 

(in thousands of USD) goodwill software develop-
ment costs other total

AT 1 JAnUArY 2009
Cost - 699 - 22.550 23.249
Amortisation & impairment losses - -534 - -22.550 -23.084
Net carrying amount - 165 - - 165

Acquisitions - 282 - - 282
Disposals and cancellations - - - - - 
Amortisation charge - -113 - - -113
Impairment losses - - - - - 
Reversal of impairment losses - - - - - 
Acquisitions through business combinations - - - - - 
Disposals of subsidiaries - - - - - 
Transfers - - - - - 
Translation differences - 1 - - 1
Other changes - - - - - 
balanCe at 31 deCember 2009 - 335 - - 335

AT 1 JAnUArY 2010
Cost - 982 - - 982
Amortisation & impairment losses - -647 - - -647
Net carrying amount - 335 - - 335

Acquisitions - 48 - - 48
Disposals and cancellations - - - - - 
Amortisation charge - -207 - - -207
Impairment losses - - - - - 
Reversal of impairment losses - - - - - 
Acquisitions through business combinations - - - - - 
Disposals of subsidiaries - - - - - 
Transfers - 274 - - 274
Translation differences - -3 - - -3
Other changes - - - - - 
balanCe at 31 deCember 2010 - 447 - - 447

AT 31 dEcEmBEr 2010
Cost - 1.292 - - 1.292
Amortisation & impairment losses - -845 - - -845
Net carrying amount - 447 - - 447

The amount of USD 22.550.000 under the heading “Other” represents the amounts paid for the acquisition of two bare boat 

charters. The amounts are amortised over a period of 33 and 34 months. At 31 December 2008, both bare boat charters had 

been terminated following the exercise by Euronav of an option to purchase the vessels. Both vessels were sold to a third party 

shortly after having been acquired by Euronav in 2008.
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note 11 - investments in securities

 (in thousands of USD) available-for-sale held-to-maturity total

AT 1 JAnUArY 2009
Cost 24.545 - 24.545
Revaluation - - - 
Impairment losses -10.399 - -10.399
Net carrying amount 14.146 - 14.146

Acquisitions & additional investments - - - 
Disposals and repayments -14.145 - -14.145
Revaluation transferred to profit/loss - - - 
Revaluation - - - 
Impairment losses - - - 
Reversal of impairment losses - - - 
Acquisitions through business combinations - - - 
Disposals of subsidiaries - - - 
Transfers - - - 
Translation differences 1 - 1
Other changes - - - 
balanCe at 31 deCember 2009 2 - 2

AT 1 JAnUArY 2010
Cost 2 - 2
Revaluation - - - 
Impairment losses - - - 
Net carrying amount 2 - 2

Acquisitions & additional investments - - - 
Disposals and repayments - - - 
Revaluation transferred to profit/loss - - - 
Revaluation - - - 
Impairment losses - - - 
Reversal of impairment losses - - - 
Acquisitions through business combinations - - - 
Disposals of subsidiaries - - - 
Transfers - - - 
Translation differences -1 - -1
Other changes - - - 
balanCe at 31 deCember 2010 1 - 1

AT 31 dEcEmBEr 2010
Cost 1 - 1
Revaluation - - - 
Impairment losses - - - 
Net carrying amount 1 - 1

110382 EURONAV JAARVERSLAG 2010 FINANCIEEL.indd   94 6/04/11   17:47



95

investments in securities 
(in thousands of USD)

non-Current Current

2010 2009 2010 2009

Available-for-sale
- quoted - - - - 
- unquoted 1 2 - - 

Held-to-maturity
- quoted - - - - 
- unquoted - - - - 

TOTAL 1 2 - - 

note 12 - deferred tax assets and liabilities 

recognised deferred tax assets 
and liabilities
Deferred tax assets and liabilities are attributable to the following:

(in thousands of USD)

2010 2009

assets liabilities net assets liabilities net

Property, plant and equipment - - - - - - 
Financial instruments - - - - - - 
Provisions - - - - - - 
Employee benefits 104 - 104 152 - 152
Exchange differences - - - - - - 
Investments in subsidiaries, joint ventures & associates - - - - - - 
Unused tax losses & tax credits 189 - 189 279 - 279

293 - 293 431 - 431
Offset - - - - 
TOTAL 293 - 431 - 

unrecognised deferred tax assets 
and liabilities
Deferred tax assets have not been recognised in respect of the following items:

(in thousands of USD)

2010 2009

assets liabilities assets liabilities

Deductible temporary differences 469 - 502 - 
Taxable temporary differences - -16.586 - -20.833
Unused tax losses & tax credits 28.098 - 24.497 - 

28.567 -16.586 24.999 -20.833
Offset -16.586 16.586 -20.833 20.833
TOTAL 11.981 - 4.166 - 

The unrecognised tax assets in respect of unused tax losses & tax credits are entirely related to tax losses carried forward, 

 investment deduction allowances and excess DRD (dividends-received deduction). These unrecognised tax losses and credits 

have no expiration date.  Deferred tax assets have not been recognised because future taxable profits cannot be measured on 

a reliable basis.

The unrecognised tax liabilities in respect of taxable temporary differences relate to tax liabilities in respect of non distributed 

reserves of the Group that will be taxed when distributed. No deferred tax liability has been recognised because there is no 

intention to distribute these reserves.

Note 11 - Investments in securities (continued)

110382 EURONAV JAARVERSLAG 2010 FINANCIEEL.indd   95 6/04/11   17:47



96

movement in temporary 
differences during the year 
(in thousands of USD)

balance  
at 1 Jan  

2009

recognised 
in income

recognised 
in equity

other 
movements

translation 
differences

balance  
at 31 dec 

2009

Property, plant and equipment -1.345 1.345 - - - - 
Financial instruments - - - - - - 
Provisions - - - - - - 
Employee benefits 162 -14 - - 4 152
Exchange differences -1 1 - - - - 

Investments in subsidiaries,  
joint ventures & associates - - - - - - 

Unused tax losses & tax credits 718 -449 - - 10 279
TOTAL -466 883 - - 14 431

balance  
at 1 Jan 2010

recognised 
in income

recognised 
in equity

other 
movements

translation 
differences

balance  
at 31 dec 

2010

Property, plant and equipment - - - - - - 
Financial instruments - - - - - - 
Provisions - - - - - - 
Employee benefits 152 -37 - - -11 104
Exchange differences - - - - - - 

Investments in subsidiaries,  
joint ventures & associates - - - - - - 

Unused tax losses & tax credits 279 -72 - - -18 189
TOTAL 431 -109 - - -29 293

note 13 - non-current receivables

(in thousands of USD) 2010 2009

Loans to related parties 341 341
Loans to associates - - 
Finance lease receivable - - 
Other non-current receivables 12 13
TOTAL 353 354

Note 12 - Deferred tax assets and liabilities (continued)
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note 14 - trade and other receivables

 (in thousands of USD) 2010 2009

Trade receivables 21.972 8.950
Loans to related parties - - 
Derivatives - - 
Accrued income 4.591 3.856
Deferred charges 18.668 21.532
Financial other receivables 64.134 65.078
TOTAL 109.365 99.416

note 15 - Cash and cash equivalent

(in thousands of USD) 2010 2009

Bank deposits 109.090 152.918
Cash at bank and in hand 57.803 32.561
TOTAL 166.893 185.479

Less:
Bank overdrafts and credit lines - - 
net Cash and Cash equivalent in the Cash flow statement 166.893 185.479

The financial other receivables relate to income to be  received by the Group from Tankers International.

note 16 - Capital and reserves

share capital and share premium (in shares) 2010 2009

On issue at 1 January 51.750.000 51.750.000
Share split - - 
Withdrawal - - 
Capital increase - - 
On issue at 31 December - fully paid 51.750.000 51.750.000

At 31 December 2010 the share capital is represented by 51.750.000 shares. The shares have no par value.

There are no preference shares.

At 31 December 2010, the authorised share capital amounts to USD 10.000.000 (2009: USD 10.000.000) or the equivalent of 

9.200.376 shares (2009: 9.200.376 shares).

The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends when declared and are entitled to one vote per share at the 

annual shareholders meeting of the Company.
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(in thousands of EUR) 2010 2009

EUR 0,00 per ordinary share (2009: EUR 0,00) - - 
in thousands of USD - - 

(in thousands of EUR) 2010 2009

EUR 0,10 per ordinary share (2009: EUR 0,10) 5.175 5.175
in thousands of USD 6.546 7.374

Convertible notes

There are no share options outstanding except the options granted to the convertible notes holder (see note 18).

translation reserve 

The translation reserve comprises all foreign exchange differences arising from the translation of the financial statements of 

foreign operations.

fair value reserve

The fair value reserve includes the cumulative net change in the fair value of available-for-sale financial assets until the asset is 

derecognised or impaired.

hedging reserve

The hedging reserve comprises the effective portion of the cumulative net change in the fair value of cash flow hedging 

 instruments related to hedged transactions that have not yet occured (see also note 23).

treasury shares

At 31 December 2010 the Group holds 1.750.000 treasury shares (31 December 2009: 1.750.000 shares). 

The group has purchased the shares at an average price of EUR 18,1605 or USD 26,321.

dividends

In the course of the year the board of directors approved the payment of the following interim dividends. Interim dividends are 

shown as paid and are deducted from equity.

After the balance sheet date the following dividends were proposed by the directors. The dividends have not been  provided 

for and there are no income tax consequences.

dividend limitations

The Group is subject to a dividend covenant in relation to one of its senior secured credit facilities: the dividend shall not 

 exceed 50% of the net income earned in a book year or part thereof to which that dividend relates to unless the majority of the 

lenders of that particular facility agree to a dividend in excess of the said 50%.

There will be a downward adjustment of the Conversion Price of the Convertible Notes in the event of a distribution of a 

Dividend exceeding the Threshold Amounts for a particular year as set out in the offering circular dated 21 September 2009 

(available on Euronav website).

Note 16 - Capital and reserves (continued)
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weighted average number of ordinary shares
(diluted) 2010 2009

Weighted average number of ordinary shares (basic) 50.000.000 50.000.000
Effect of potential conversion fo convertible notes 6.474.307 6.474.307
Weighted average number of ordinary shares (diluted) 56.474.307 56.474.307

note 17 - earnings per share

result attributable to ordinary shares
(in thousands of EUR) 2010 2009

Result for the period 19.680 -17.614
Weighted average 50.000.000 50.000.000
Basic earnings per share (in USD) 0,39 -0,35

weighted average number 
of ordinary shares 
(in shares)

shares 
issued

treasury 
shares

shares 
outstanding

weighted 
number of 

shares

On issue at 31 December 2008 51.750.000 1.669.863 50.080.137 51.183.562
purchases of treasury shares - 80.137 50.000.000
withdrawal of treasury shares - - 50.000.000
sales of treasury shares - - 50.000.000
On issue at 31 December 2009 51.750.000 1.750.000 50.000.000 50.000.000
purchases of treasury shares - - 50.000.000
withdrawal of treasury shares - - 50.000.000
sales of treasury shares - - 50.000.000
On issue at 31 December 2010 51.750.000 1.750.000 50.000.000 50.000.000

basic earnings per share

The calculation of basic earnings per share at 31 December 2010 was based on a result attributable to ordinary shares of USD 

19.680.000 (2009: USD -17.614.000) and a weighted average number of ordinary shares outstanding during the period ended 

31 December 2010 of 50.000.000 (2009: 50.000.000), calculated as follows:

diluted earnings per share

The potential ordinary shares relating to the issuance of the convertible notes could potentially dilute basic earnings per share 

in the future, but were not included in the calculation of the diluted earnings per share because they were anti-dilutive (2010 

earnings per share would increase).

weighted average number of ordinary shares (diluted)

The table below shows the potential number of shares that could be created if all the convertible notes were to be converted 

into ordinary shares.

The number of shares related to a potential conversion of convertible notes may vary according to any adjustment of the 

 Conversion Price in some events such as a change of control or a distribution of a dividend exceeding certain threshold 

amounts. The details of such adjustments as well as the list of events that may trigger those adjustments can be found in the 

offering circular of 21 September 2009.
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note 18 - interest-bearing loans and borrowings

long-term loans
(in thousands of USD)

finance 
lease bank loans Convertible 

notes

loans from 
related 
parties

total

More than 5 years - 74.608 - - 74.608
Between 1 and 5 years 35.680 1.005.136 - - 1.040.816
More than 1 year 35.680 1.079.744 - - 1.115.424
Less than 1 year 9.880 107.551 - - 117.431
at 1 January 2009 45.560 1.187.295 - - 1.232.855

New loans - 443.092 150.000 - 593.092
Scheduled repayments -9.880 -116.118 - - -125.998
Early repayments - -130.000 - - -130.000
Refinancing - - - - - 
Business combinations - - - - - 
Disposals of subsidiaries - - - - - 
Transfers - - - - - 
Translation differences - - - - - 
Other changes - - -23.259 - -23.259
balanCe at 31 deCember 2009 35.680 1.384.269 126.741 - 1.546.690

More than 5 years - 184.876 126.741 - 311.617
Between 1 and 5 years 27.495 1.071.842 - - 1.099.337
More than 1 year 27.495 1.256.718 126.741 - 1.410.954
Less than 1 year 8.185 127.550 - - 135.735
balanCe at 31 deCember 2009 35.680 1.384.268 126.741 - 1.546.689

More than 5 years - 184.876 126.741 - 311.617
Between 1 and 5 years 27.495 1.071.842 - - 1.099.337
More than 1 year 27.495 1.256.718 126.741 - 1.410.954
Less than 1 year 8.185 127.550 - - 135.735
at 1 January 2010 35.680 1.384.268 126.741 - 1.546.689

New loans - 94.675 - - 94.675
Scheduled repayments -8.185 -149.172 - - -157.357
Early repayments - -50.870 - - -50.870
Refinancing - - - - - 
Business combinations - - - - - 
Disposals of subsidiaries - - - - - 
Transfers - - - - - 
Translation differences - - - - - 
Other changes - -212 3.655 - 3.443
balanCe at 31 deCember 2010 27.495 1.278.689 130.396 - 1.436.580

More than 5 years - 128.368 - - 128.368
Between 1 and 5 years 18.509 990.739 130.396 - 1.139.644
More than 1 year 18.509 1.119.107 130.396 - 1.268.012
Less than 1 year 8.986 159.582 - - 168.568
balanCe at 31 deCember 2010 27.495 1.278.689 130.396 - 1.436.580
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bank loans

The bank loans are secured by a first preferred mortgage on the vessels concerned. The amount of the original mortgage registered 

amounts to USD 3.982.000.000 (2009: USD 3.412.000.000).

In April 2005, Euronav concluded a USD 1,6 billion senior secured credit facility. The facility consists of a term loan of USD 

865 million, a non-amortising revolving loan facility of USD 500 million - that was increased with USD 150 million in the course 

of 2006 - and an additional term loan of USD 235 million for the purpose of financing newbuilding vessels scheduled to be 

 delivered before April 2007. The facilities have a maturity of 8 years at a rate equal to Libor increased with a margin of 0,80%. 

On the undrawn portion of the facilities, Euronav pays a commitment fee of 0,25%. 

Following the sale of the TI Guardian in 2006, the sale of the Savoie in 2007, the sale of the Bourgogne and the TI Asia in 2008, 

the sale of Namur and the sale of TI Creation in 2010, the non-amortising revolving loan facility was reduced by a total of USD 142 

million to USD 508 million and the term loans of that facility were prepaid with an amount of USD 165,6 million. The total amount 

drawn under this facility on 31 December 2010 was USD 716.109.655.

In October 2008, a joint venture formed between Euronav and its partner concluded a USD 500 million senior secured credit 

facility. The facility consists of a term loan of USD 180 million which was used to finance the acquisition of the TI Asia and the 

TI Africa respectively from Euronav and OSG and a project finance loan of USD 320 million which has been used to finance the 

conversion of the above mentioned vessels into FSO. Following the termination of the original service contract related to the 

FSO Africa and the signature of a new contract for the FSO Africa with the same client the Tranche of the facility related to FSO 

Africa was restructured. The tranche related to FSO Asia matures in 2017 and have a rate of Libor + a margin of 1,15%. The 

tranche related to FSO Africa matures in 2013 and has a rate of Libor + a margin of 2,25%. The total amount drawn under this 

facility (Euronav share) on 31 December 2010 was USD 171.196.368. 

In the course of 2008, several joint venture companies formed between Euronav and a partner to build a total of 4 Suezmax Vessels 

have concluded pre and post-delivery senior secured credit facilities. (see note 18 for details)

In April 2009, Euronav concluded a USD 300 million senior secured credit faiclity. The facility consists of a term loan of USD 

300 million for the purpose of financing 2 VLCC and 4 Suezmax. The facility has a maturity of 5 years at a rate equal to Libor 

increased with a margin of 2,50%. The total amount drawn under this facility on 31 December 2010 was 271.433.333

Convertible notes 

On 24 September 2009, Euronav issued USD 150 million fixed rate senior unsecured convertible notes, due 2015. The Notes 

were issued at 100 per cent of their principal amount and bear interest at a rate of 6.5 per cent per annum, payable semi- 

annually in arrears. The initial conversion price is EUR 16,28375 (or USD 23,16852 at EUR/USD exchange rate of 1,4228) per 

share and was set at a premium of 25 per cent to the volume weighted average price of Euronav’s ordinary shares on Euronext 

Brussels on 3 September 2009. If all of the Notes were to be converted into new ordinary shares at the initial conversion price, 

6.474.307 new ordinary shares would be issued, representing 11,12% of Euronav’s share capital on a fully diluted basis. 

The Notes are expected to be convertible between 4 November 2009 and 24 January 2015 into ordinary shares of Euronav at 

the conversion price applicable at such conversion date and in accordance with the conditions set out in a trust deed in  relation 

to the Notes. Unless previously redeemed, converted or purchased and cancelled, the Notes will be redeemed in cash on 

31 January 2015 at 100 per cent of their principal amount.

The Notes were added to the official list of the Luxembourg Stock Exchange and are traded on the Luxembourg Stock 

 Exchange’s Euro MTF Market.

(in thousands of USD)  

Carrying amount of liability at 31 December 2009 126.741
Interest 3.327
Amortisation of transaction costs 328
Carrying amount of liability at 31 December 2010 130.396

Note 18 - Interest-bearing loans and borrowings (continued)
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Terms and debt 
repayment schedule
The terms and conditions of outstanding  
loans were as follows

(in thousands of USD) 

Cur-
rency

Nominal  
interest

rate

Year 
of ma-
turity

31 december 2010 31 december 2009

Face 
value

Fair 
value

Carrying 
value

Face 
value

Fair 
value

Carrying 
value

Secured vessels loan USD libor +0,80% 2013 227.030 227.030 227.030 335.732 335.732 335.732

Secured vessels loan USD libor +0,80% 2013 144.080 144.080 144.080 169.637 169.637 169.637

Secured vessels Revolving loan USD libor +0,80% 2013 510.006 510.006 345.000 555.989 555.989 355.000

Secured vessels loan USD libor +2,50% 2014 271.433 271.433 271.433 291.433 291.433 291.433

Secured FSO loan USD libor +1,15% 2017 114.321 114.321 114.321 125.000 125.000 90.700

Secured FSO loan USD libor +2,25% 2013 56.875 56.875 56.875 125.000 125.000 71.603

Secured Vessel loan in JV USD libor +2,70% 2018 21.351 21.351 21.351 6.100 6.100 6.100

Secured Vessel loan in JV USD libor +0,80% 2017 14.083 14.083 14.083 16.250 16.250 16.250

Secured Vessel loan in JV USD libor +1,1% 2020 26.578 26.578 26.578 33.750 33.750 16.875

Secured Vessel loan in JV USD libor +1,6% 2020 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 10.125

Secured Vessel loan in JV USD libor+1,15% 2019 33.750 33.750 13.500 33.750 33.750 10.125

Secured Vessel loan in JV USD libor+1,225% 2016 35.265 35.265 10.688 35.625 35.625 10.688

Unsecured convertible notes USD 6,50% 2015 150.000 153.161 130.396 150.000 169.404 126.741

Unsecured bank facility EUR euribor +1,00% 2013 20.000 20.000 - 20.000 20.000 - 

Unsecured bank facility EUR euribor +1,00% 2011 35.000 35.000 - 35.000 35.000 - 

Finance lease liabilities USD 9,79% 2013 27.495 21.149 27.495 35.680 24.806 35.680
ToTal inTeresT-bearing liabiliTies 1.721.017 1.717.832 1.436.580 2.002.696 2.011.226 1.546.689

Finance lease liabilities
Finance lease liabilities are payable as follows:

(in thousands of USD)

2010 2009

Minimum 
lease  

payments
Interest Principal

Minimum 
lease  

payments
Interest Principal

Less than one year 11.142 2.156 8.986 11.142 2.957 8.185
Between one and five years 20.116 1.607 18.509 31.258 3.763 27.495
More than five years - - - - - - 
ToTal 31.258 3.763 27.495 42.400 6.720 35.680

The finance lease liability relates to the vessel TI Guardian (see also note 9)

Undrawn borrowing facilities

At 31 December 2010, the Group has undrawn borrowing  facilities amounting to EUR 55.000.000 (2009: EUR 55.000.000). At the 

same date, an amount of USD 200.989.000 (2009: USD 200.989.000) was undrawn on the non-amortising revolving loan facility.

The face value is the maximum amount that can be drawn down on a particular loan if certain conditions are met. The carrying 

value is the current amount drawn down on 31  December 2010, except for the convertible notes (see note table above).

Short-term loans
(in thousands of USD)

2010 2009

Current portion of long-term loans 168.568 135.735
Bank overdrafts and credit lines - - 
Short-term loans from related parties - - 
ToTal 168.568 135.735

Note 18 - Interest-bearing loans and borrowings (continued)
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movements in the net liability recognised in the balance sheet
(in thousands of USD)

2010 2009

Net liability at 1 January -2.227 -1.989
Contributions paid into the plan 255 421
Expense recognised in the income statement -178 -583
Transfer - - 
Currency translation difference 162 -76
net liability at 31 deCember -1.988 -2.227

note 20 - employee benefits

the amounts recognised in the balance sheet are as follows
(in thousands of USD)

2010 2009

Present value of funded obligations -1.286 -1.303
Fair value of plan assets 1.025 947

-261 -356
Present value of unfunded obligations -1.727 -1.871
Unrecognised actuarial gains/(losses) - - 
Unrecognised past service cost - - 
Net liability -1.988 -2.227

Amounts in the balance sheet:
Liabilities -1.988 -2.227
Assets - - 
net liability -1.988 -2.227

note 19 - non-current other payables

(in thousands of USD) other payables

More than 5 years 8.730
Between 1 and 5 years 41.545
balanCe at 31 deCember 2009 50.275

More than 5 years 14.831
Between 1 and 5 years 29.510
balanCe at 31 deCember 2010 44.341

The amount of Other payables represents the long-term  portion of amounts payable in relation to Interest Rate Swaps  

(see also note 23).

The plan assets do not include ordinary shares issued by the Company. Plan assets do not include property occupied by the Group. 

liability for defined benefit obligations

The group makes contributions to defined benefit plans that provide pension benefits for a limited number of employees upon 

retirement.
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Changes in the present value of the defined benefit  
obligation are as follows:
(in thousands of USD)

2010 2009

Opening defined benefit obligation -3.066 -2.834
Service cost -260 -247
Interest cost -132 -147
Actuarial (losses)/gains 166 -201
Losses/(gains) on curtailments - - 
Liabilities extinguished on settlements - - 
Liabilities assumed in a transfer - - 
Liabilities assumed in a business combination - - 
Exchange differences on foreign plans - - 
Benefits paid 156 209
Currency translation difference 123 46
Closing defined benefit obligation -3.013 -3.174

Changes in the fair value of plan assets are as follows:
(in thousands of USD)

2010 2009

Opening fair value of plan assets 915 562
Expected return 37 29
Actuarial (losses)/gains -14 -39
Assets distributed on settlements - - 
Contributions by employer 255 421
Contributions by employee 25 22
Assets acquired in a transfer - - 
Assets acquired in a business combination - - 
Exchange differences on foreign plans - - 
Benefits paid -156 -209
Currency translation difference -37 161
Closing fair value of Plan assets 1.025 947

expense recognised in the income statement
(in thousands of USD)

2010 2009

Current service costs -235 -226
Interest on obligation -132 -147
Expected return on plan assets 37 29
Net actuarial gains/(losses) recognised in year 152 -239
Past service cost - - 
Gains/losses on settlement or curtailment - - 
total inCluded in 'emPloyee benefits exPense' -178 -583
aCtual return on Plan assets 24 5

The group expects to contribute the folowing amount to its defined benefit pension plan in 2011: 206.244.

Note 20 - employee benefits (continued)
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Principal actuarial assumptions at the balance sheet date 
(expressed as weighted averages) 2010 2009

Discount rate 4,75% 4,75%
Expected return on plan assets 4,00% 4,25%
Future salary increases (including inflation) 2%-4% +salary scale
Medical cost trend rate not applicable
Future pension increases not applicable
Inflation 2,00% 2,00%

amounts for the current and 
 previous periods are as follows: 
(in thousands of USD)

2010 2009 2008 2007 2006

Defined benefit obligation -3.013 -3.174 -2.680 -2.654 -2.678
Plan assets 1.025 947 691 562 551
Surplus / (deficit) -1.988 -2.227 -1.989 -2.092 -2.127
Experience adjustments on plan liabilities not yet known 124 -8 -119 73
Experience adjustments on plan assets not yet known -15 -39 -31 -17

note 21 - Provisions

(in thousands of USD) Claims restruc-
turing

onerous 
contracts other total

Non-current provisions - - - - - 
Current provisions 5.000 - - - 5.000
at 1 January 2010 5.000 - - - 5.000

Provisions made during the period - - - - - 
Provisions used during the period -5.000 - - - -5.000
Reversal of unused provisions - - - - - 
Unwind of discount - - - - - 
Business combinations - - - - - 
Disposals of subsidiaries - - - - - 
Transfers - - - - - 
Translation differences - - - - - 
Other changes - - - - - 
balanCe at 31 deCember 2010 - - - - - 

Non-current provisions - - - - - 
Current provisions - - - - - 
balanCe at 31 deCember 2010 - - - - - 

The Provisions relate to a settlement in respect of the cancellation of the time charter contract of the single hull VLCC Shinyo 

Mariner. It was provisioned in 2009 and paid in 2010.

Note 20 - employee benefits (continued)
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note 22 - trade and other payables

(in thousands of USD) 2010 2009

Trade payables 10.884 58.062
Staff costs 2.506 1.977
Dividends payable 115 365
Derivatives - - 
Accrued expenses 39.147 37.621
Deferred income 18.338 3.435
Financial other payables 11.800 9.383
TOTAL 82.790 110.843

the impact of the ffas on the income statement can be 
 summarised as follows: 
(in thousands of USD)

2010 2009

Income - - 
Expenses - -3.177
Fair value adjustment - 1.994
TOTAL - -1.183

note 23 - financial instruments - market and other risks

In the course of its normal business, the Group is exposed to market, credit, interest rate and currency risks. The Group uses 

various derivative financial instruments to hedge its exposure to fluctuations in market rates, exchange rates and interest 

rates.We also refer to the risk section of the annual report where we have defined the risk associated to the our business.

market risk

The Group classifies FFAs as freestanding financial instruments and remeasures them to fair value at each balance sheet date. 

Any adjustment to the fair value is recognised in profit or loss for the period. 

The net fair value of all FFAs at 31 December 2010 amounts to USD 0 (2009: USD 0) comprising assets of USD 0 (2009: USD 0) 

and liabilities of USD 0 (2009: USD 0).

Credit risk

The Group has no formal credit policy. Credit evaluations - when necessary - are performed on an ongoing basis. At the 

 balance sheet date there were no significant concentrations of credit risk. In Particular, the client representing more than 19% 

of turnover only represents 1.90% of the total trade and other receivables. The maximum exposure to credit risk is represented 

by the carrying amount of each financial asset, including derivative financial instruments, in the balance sheet.
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the ageing of trade and other receivables is as follows:
(in thousands of USD)

2010 2009

Not past due 106.799 97.601
Past due 0-30 days 449 32
Past due 31-365 days 1.863 1.007
More than one year 255 776
TOTAL 109.366 99.416

Past due amounts are not impaired when collection is still considered to be likely, for instance if management is confident the outstanding 

amounts can be recovered. It is worth noting that 49,95% of the total relates to TI Pool which is paid after completion of the voyages 

but which only deals with oil majors, national oil companies and other actors of the oil industry whose credit worthiness is very high.

liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The Group’s approach 

to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, 

under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Group’s reputation. 

Despite the crisis on the financial markets since the summer of 2008, the liquidity risk of the Group remains under control.The 

sources of finance have been diversified with the first issuance of a convertible bond in September 2009 and the bulk of the 

loans are Irrevocable, long-term and maturities are spread over different years.

the following are the contractual maturities of 
 financial liabilities: 

non derivative financial liabilities
(in thousands of USD)

finance 
lease bank loans Convertible 

notes
bank 

 overdraft

More than 5 years - 191.703 158.123 - 
Between 1 and 5 years 31.258 1.140.465 39.000 - 
Less than 1 year 11.142 157.284 9.750 - 
at 31 deCember 2009 42.400 1.489.452 206.873 - 

More than 5 years - 133.818 - - 
Between 1 and 5 years 20.116 1.029.017 180.078 - 
Less than 1 year 11.142 181.318 9.750 - 
at 31 deCember 2010 31.258 1.344.153 189.828 - 

derivative financial liabilities
(in thousands of USD)

interest rate 
swaps

forward 
exchange 
contracts

forward 
freight  

agreements

More than 5 years -9.778 - - 
Between 1 and 5 years -48.414 - - 
Less than 1 year - - - 

at 31 deCember 2009 -58.192 - - 

More than 5 years -15.725 - - 
Between 1 and 5 years -36.638 - - 
Less than 1 year - - - 
at 31 deCember 2010 -52.363 - - 

Note 23 - Financial instruments - Market and other risks (continued)
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interest rate risk

The Group hedges part of its exposure to changes in interest rates on borrowings. All borrowings contracted for the financing 

of vessels are on the basis of a floating interest rate, increased by a margin. The Group uses various interest rate related de-

rivatives (IRS, caps and floors) to achieve an appropriate mix of fixed and floating rate exposure as defined by the Group. The 

interest related derivatives have maturity dates up to 2012.

At 31 December 2010, the Group has hedged USD 900.000.000 (2009: USD 900.000.000) of its outstanding debt by means of in-

terest related derivatives. The Group classifies this instrument related derivatives as freestanding financial instruments. At each 

balance sheet date, these interest related derivatives are remeasured to fair value with any adjustment recognised in net profit 

or loss for the period. The net fair value of these interest related derivatives at 31 December 2010 amounts to USD -18.267.372 

(2009: USD -37.667.000) comprising assets of USD 0 (2009: USD 0) and liabilities of USD -18.267.372 (2009: USD -37.667.000).

The Group, through several of its JV companies in connection to the FSO conversion project of the TI Asia and TI Africa 

has also entered in two Interest Rate Swap instruments for a combined notional value of USD 480 million (Euronav’s share 

amounts to 50%). These IRSs are used to hedge the risk related to any fluctuation of the Libor rate. Following the termination 

of the original service contract related to the FSO Africa and the consecutive reduction of financing, the hedge related to 

that tranche lost its qualification as hedging instruments in a cash flow hedge relationship under IAS 39. However the hedge 

related to the  financing of FSO Asia still qualifies fully as hedging instruments in a cash flow hedge relationship under IAS 39. 

These  instruments are measured at their fair value; effective changes in fair value is recognised in equity for the instrument that 

 qualifies as hedging instrument and in profit or loss accounts for the portion that does not qualify as hedging instrument. The 

two IRS have a duration of 8 years starting respectively in July 2009 and September 2009 for FSO Asia and FSO Africa. As such 

the cash flows from these IRSs are expected to occur and affect profit or loss as from 2009 throughout 2017.

The Group, in connection to the USD 300 million facility raised in April 2009 has also entered in several Interest Rate Swap 

instruments for a combined notional value of USD 300 million. These IRSs are used to hedge the risk related to any fluctuation 

of the Libor rate and qualify for hedging instruments in a cash flow hedge relationship under IAS 39. These instruments are 

measured at their fair value; effective changes in fair value are recognised in equity and the ineffective changes in fair value are 

recognised in profit or loss. These IRS have a duration of 5 years matching the repayment profile of that facility. As such the cash 

flows from these IRSs are expected to occur and affect profit or loss as from 2009 throughout 2014.

The senior unsecured convertible bond loan of USD 150 million, was issued at a fixed rate of 6,5% per annum.

At the reporting date the interest rate profile of the Group’s interest-bearing financial liabilities was:

(in thousands of USD)
Carrying amount

2010 2009

fixed rate instruments
Financial assets - - 
Financial liabilities 157.891 162.421

157.891 162.421

variable rate instruments
Financial liabilities 1.278.689 1.384.268

Note 23 - Financial instruments - Market and other risks (continued)
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(effect in thousands of USD)

Profit or loss equity

50 bp
increase

50 bp
decrease

50 bp
increase

50 bp
decrease

31 dEcEmBEr 2009
Variable rate instruments -6.654 6.654 - - 
Interest rate swaps 6.269 -6.081 9.726 -10.087
Cash flow sensitivity (net) -385 573 9.726 -10.087

31 dEcEmBEr 2010
Variable rate instruments -6.951 6.951 - - 
Interest rate swaps 4.768 -4.299 3.675 -3.770
Cash flow sensitivity (net) -2.183 2.652 3.675 -3.770

fair value sensitivity analysis for fixed rate instruments

The Group does not account for any fixed rate financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, and the Group does 

not designate derivatives (interest rate swaps) as hedging instruments under a fair value hedge accounting model. Therefore a 

change in interest rates at the reporting date would not affect profit or loss nor equity.

Cash flow sensitivity analysis for variable rate instruments

A change of 50 basis points in interest rates at the reporting date would have increased (decreased) equity and profit or loss by 

the amounts shown below. This analysis assumes that all other variables, in particular foreign currency rates, remain constant. 

The analysis is performed on the same basis for 2009.

sensitivity analysis
(in thousands of USD)

2010 2009

Equity 422 482
Profit or loss -8.419 -9.752

Currency risk

The Group’s exposure to currency risk is related to its operational expenses expressed in Euros. In 2010 about 49% (2009: 46%) of the 

Group’s total operational expenses were incurred in Euros.

sensitivity analysis

A 10 percent strengthening of the EUR against the USD at 31 December would have increased (decreased) equity and profit or loss 

by the amounts shown below. This analysis assumes that all other variables, in particular interest rates, remain constant.

A 10 percent weakening of the EUR against the USD at 31 December would have had the equal but opposite effect on the above 

currencies to the amounts shown above, on the basis that all other variables remain constant.

Capital management

Euronav is continuously optimising its capital structure (mix between debt and equity). The main objective is to maximise  shareholder 

value while keeping the desired financial flexibility to execute the strategic projects. Some of the company’s other key drivers when 

making capital structure decisions are pay-out restrictions and the maintenance of the strong financial health of the Company. 

Besides the statutory minimum equity funding requirements that apply to the Group’s subsidiaries in the various  countries, the 

Company is also subject to covenants in relation to some of its senior secured credit facilities: the ratio of  stockholders’ Equity to 

Note 23 - Financial instruments - Market and other risks (continued)
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total assets should be no less than 30%. When analysing the Company’s capital structure, the same debt/equity classification as 

applied in the IFRS reporting is used. Within this context, the company concluded a convertible notes offering in September 2009 

(see note 18).

fair values

The following summarises the significant methods and assumptions used in estimating the fair values of financial assets and liabili-

ties used throughout this note. All fair values used are Level 2 fair values.

investments in equity and debt securities

The fair value of financial assets is mainly determined by reference to their quoted close price at the reporting date.

derivatives

The fair value of FFAs, forward exchange contracts and interest rate swaps is based on information as prepared by the financial 

institution with whom the derivatives in question have been contracted.

non-derivative financial liabilities

Fair value is equal to the carrying amounts.

trade and other receivables

Fair value is equal to the carrying amount.

 (in thousands of USD) 2010 2009

Less than 1 year -47.932 -66.161
Between 1 and 5 years -21.065 -75.972
More than 5 years - - 
TOTAL -68.997 -142.133

note 24 - operating leases

(in thousands of USD) 2010 2009

Less than 1 year -969 -1.237
Between 1 and 5 years -853 -1.477
More than 5 years - - 
TOTAL -1.822 -2.714

leases as lessee

The Group leases in some of its vessels under time charter and bare boat agreements (operating leases). The future minimum lease 

payments with an averge duration of 1 year and 3 months under non-cancellable leases are as follows:

On some of the above mentioned vessels the Group has the option to extend the charter period. These option periods have not 

been taken into account when calculating the future minimum lease payments.

Non-cancellable operating lease rentals for office space with an average duration of 1 year and 6 months are payable as follows:

Note 23 - Financial instruments - Market and other risks (continued)
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(in thousands of USD) 2010 2009

Less than 1 year 231.892 227.857
Between 1 and 5 years 354.046 380.841
More than 5 years 49.919 93.050
TOTAL 635.857 701.748

(in thousands of USD) 2010 2009

Less than 1 year 152 182
Between 1 and 5 years - 159
More than 5 years - - 
TOTAL 152 341

leases as lessor

The Group leases out some of its vessels under time charter agreements (operating leases). The future minimum lease  receivables 

with an average duration of 4 years and 5 months under non-cancellable leases are as follows:

On some of the abovementioned vessels the Group has granted the option to extend the charter period. These option periods 

have not been taken into account when calculating the future minimum lease receivables.

Non-cancellable operating lease rentals for office space with an average duration of 1 year are receivable as follows:

note 25 - Capital commitments

note 26 - Contingencies

payments scheduled for 

(in thousands of USD) total 2011 2012 2013 2014 2015

Commitments in respect of VLCCs 95.248 95.248 - - - - 
Commitments in respect of Suezmaxes 179.765 69.265 59.500 51.000 - - 
Commitments in respect of FSOs - - - - - - 
TOTAL 275.013 164.513 59.500 51.000 - - 
of which related to joint ventures 60.765 60.765 - - - - 

As at 31 December 2010 the Group’s total capital commitment amounts to USD 275.013.000 (2009: USD 405.710.000). 

These can be detailed as follows:

The Group is involved in a number of disputes in connection with its day-to-day activities, both as claimant and defendant. Such 

disputes and the associated expenses of legal representation are covered by insurance. Moreover, they are not of a magnitude 

that lies outside the ordinary, and their scope is not of such a nature that they could jeopardise the Group’s financial position.

Note 24 - operating leases (continued)
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note 27 - related parties

identity of related parties

The Group has a related party relationship with its subsidiaries (see note 28) and joint ventures (see note 29) and with its directors 

and executive officers.

transactions with key management personnel

The total amount of the remuneration paid to all non-executive directors for their services as members of the board and commit-

tees (if applicable) is as follows:

The nominating and remuneration committee annually reviews the remuneration of the members of the executive committee.

The remuneration (excluding the CEO) consists of a fixed and a variable component and can be summarised as follows:

 (in thousands of EUR) 2010 2009

Total remuneration 1.409 1.522

 (in thousands of EUR) 2010 2009

TOTAL fIXEd rEmUnErATIOn 1.590 1.004
of which
Cost of pension 205 122
Other benefits 55 55

TOTAL vArIABLE rEmUnErATIOn 1.096 349

All amounts mentioned refer to the executive committee in its official composition throughout 2010.

The remuneration of the CEO can be summarised as follows:

(in thousands of GBP) 2010 2009

TOTAL fIXEd rEmUnErATIOn 308 309
of which
Cost of pension 58 59
Other benefits - - 

TOTAL vArIABLE rEmUnErATIOn 300 81

In the course of 2010 no stock options on Euronav shares, loans or advances were granted to any of the directors or officers.

relationship with Cmb

Although there are no direct links between the Group and CMB the latter renders some administrative and general services on 

an at arms’ length basis. In 2010 CMB invoiced a total amount of USD 355.000 (2009: USD 400.000).

relationship with saverco

Saverco has rendered some services on an at arms’ length basis to Euronav. In 2010, Saverco invoiced a total amount of 

USD 27.000
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note 28 - group entities

Country of 
incorporation

Consolidation 
method ownership interest

2010 2009

Africa Conversion Corp. Marshall Islands proportional 50,00% 50,00%
Asia Conversion Corp. Marshall Islands proportional 50,00% 50,00%
Euronav (UK) Agencies Limited UK full 100,00% 100,00%
Euronav Luxembourg SA Luxembourg full 100,00% 100,00%
Euronav nv Belgium full 100,00% 100,00%

Euronav Hellas (branch office)

Euronav sas France full 100,00% 100,00%
Euronav Ship Management sas France full 100,00% 100,00%
Euronav Ship Management Ltd Liberia full 100,00% 100,00%

Euronav Ship Management Hellas (branch office)

Euronav Hong Kong Hong Kong full 100,00% 100,00%
Euro-Ocean Shipmanagement (Cyprus) Ltd Cyprus full 100,00% -
Fiorano Shipholding Ltd Hong Kong proportional 50,00% 50,00%
Front Tobago Inc Liberia proportional 30,00% 30,00%
Fontvieille Shipholding Ltd Hong Kong proportional 50,00% 50,00%
Great Hope Enterprises Ltd Hong Kong proportional 50,00% 50,00%
Kingswood Co. Ltd Marshall Islands proportional 50,00% 50,00%
Larvotto Shipholding Ltd Hong Kong proportional 50,00% 50,00%
Moneghetti Shipholding Ltd Hong Kong proportional 50,00% 50,00%
Ranch Investments Ltd Liberia proportional 50,00% 50,00%
Seven Seas Shipping Ltd Marshall Islands proportional 50,00% 50,00%
TI Africa Ltd Hong Kong proportional 50,00% 50,00%
TI Asia Ltd Hong Kong proportional 50,00% 50,00%

transactions with related Parties

The Group is 50% owner of the VLCC Ardenne Venture but time charters in the ship for 100% and trades her on the spot 

market via the Tankers International pool. The Group has supplied funds in the form of shareholder’s advances to some of its 

Joint Venture subsidiaries at pre-agreed conditions which are always similar for the other party involved in the Joint Venture in 

 question (see note 29).

guarantees

The Group has provided guarantees to financial institutions that have provided bank debts to most of its subsidiaries and/or 

Joint Ventures subsidiaries.

Note 27 - Related parties (continued)
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statement of 
financial position
(in thousands of USD)

2010 2009
sub-

sidiaries 
& asso-

ciates

Joint 
ventures

elimina-
tions total

sub-
sidiaries 
& asso-

ciates

Joint 
ventures

elimina-
tions total

ASSETS
non-Current assets 2.213.799 462.412 339.080 2.337.131 2.357.869 360.525 -217.844 2.500.550

Property, plant and 
 equipment 1.873.625 462.412 - 2.336.037 2.138.903 360.525 - 2.499.428

Intangible assets 447 - - 447 335 - - 335
Financial assets 339.434 - 339.080 354 218.200 - -217.844 356
Deferred tax assets 293 - - 293 431 - - 431
Current assets 278.358 37.073 8.348 307.083 282.810 10.700 -7.394 286.116
TOTAL ASSETS 2.492.157 499.485 347.428 2.644.214 2.640.679 371.225 -225.238 2.786.666

EQUITY & LIABILITIES
equity 1.235.313 -156.805 - 1.078.508 1.197.197 -125.568 - 1.071.629

Equity attributable to equity 
holders of the Company 1.235.313 -156.805 - 1.078.508 1.197.197 -125.568 - 1.071.629

Non-controlling interest - - - - - - - - 
non-Current liabilities 1.041.471 613.861 340.991 1.314.341 1.226.426 454.873 -217.843 1.463.456
Loans & borrowings 1.009.973 599.030 340.991 1.268.012 1.182.654 446.143 -217.843 1.410.954
Non-current other payables 29.510 14.831 - 44.341 41.545 8.730 - 50.275
Deferred tax liabilities - - - - - - - - 
Employee benefits 1.988 - - 1.988 2.227 - - 2.227
Provisions - - - - - - - - 
Current liabilities 215.373 42.429 6.437 251.365 217.056 44.582 -10.057 251.581
TOTAL EQUITY & LIABILITIES 2.492.157 499.485 347.428 2.644.214 2.640.679 373.887 -227.900 2.786.666

note 29 - interest in joint ventures

The Group has several interests in joint ventures. Included in the consolidated financial statements are the following items that 

represent the Group’s interest in assets and liabilities,  revenues and expenses of the joint ventures:
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income statement
(in thousands of USD)

2010 2009
sub-

sidiaries 
& asso-

ciates

Joint 
ventures

elimina-
tions total

sub-
sidiaries 
& asso-

ciates

Joint 
ventures

elimina-
tions total

Turnover 478.540 55.845 9.310 525.075 455.929 14.809 -9.453 461.285
Capital gains on disposal 
of vessels 14.290 - - 14.290 - - - - 

Other operating income 5.801 613 62 6.352 5.996 904 -341 6.559

Expenses for shipping 
activities -228.744 -20.049 -9.266 -239.527 -209.961 -12.447 9.446 -212.962

Capital losses on disposal 
of vessels -9.991 - - -9.991 - - - - 

Depreciation and 
 amortisation expense -150.175 -21.972 - -172.147 -158.868 -5.035 - -163.903

Impairment losses (-) / 
 reversals (+) - - - - - - - - 

Staff costs -15.844 - - -15.844 -15.022 - - -15.022
Other operating expenses -17.315 -2.847 -106 -20.056 -31.765 -11.995 348 -43.412
Restructuring costs - - - - - - - - 

Net result on freight and 
other similar derivatives - - - - -1.183 - - -1.183

result from 
 oPerating aCtivities 76.562 11.590 - 88.152 45.126 -13.764 - 31.362

Finance income 357 152 - 509 739 73 - 812
Finance expenses -50.099 -19.862 - -69.961 -42.026 -7.031 - -49.057
Net finance expense -49.742 -19.710 - -69.452 -41.287 -6.958 - -48.245
Share of result of 
equity accounted investees - - - - - - - - 

Net result from other 
 financial assets - - - - -2.049 - - -2.049

Net foreign exchange gains 
(+) / losses (-) 1.107 -13 - 1.094 624 -24 - 600

result before  
inCome tax 27.927 -8.133 - 19.794 2.414 -20.746 - -18.332

Income tax expense -114 - - -114 718 - - 718
result for the Period 27.813 -8.133 - 19.680 3.132 -20.746 - -17.614

Attributable to:
Owners of the Company 27.813 -8.133 - 19.680 3.132 -20.746 - -17.614
Non-controlling interest - - - - - - - - 

note 30 - subsidiaries

In 2010 no new subsidiaries were established, nor were there any sales of subsidiaries.

Note 29 - Interest in joint ventures (continued)
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1 xxx = x,xxxx usd
(in thousands of USD)

closing rates average rates

2010 2009 2010 2009

EUR 1,3362 1,4406 1,3294 1,3922
GBP 1,5523 1,6221 1,5489 1,5550

note 31 - major exchange rates

The following major exchange rates have been used in preparing the consolidated financial statements:

note 32 - subsequent events

note 33 - auditors fees

(in thousands of USD) 2010 2009

Audit services for the annual financial statements -380 -431
Audit related services -6 -14
Tax services -25 -17
Other non-audit assignments - -42
TOTAL -411 -504

The worldwide audit and other fees in respect of services provided by statutory auditor KPMG (2009: joint statutory auditors KPMG 

and Helga Platteau) can be summarised as follows:

On 5 January 2011, Euronav took delivery of the Suezmax Devon (157,642 dwt - 2011) which is owned in joint venture (50%-50%) 

with JM Maritime.

On 3 March 2011, Euronav delivered the VLCC Pacific Lagoon (305,839 dwt - 1999) to its new owner. The capital gain on this sale 

amounts to USD 22 million will be recorded in the first quarter of 2011.

On 8 March 2011, Euronav and the charterer of the Suezmax Fraternity (157,714 dwt- 2009) agreed to extent the time charter contract 

on that vessel as from April 2011 for a further 14 months.

note 34 - statement on the true and fair view of the consolidated financial statements  
                and the fair overview of the management report

The board of directors, represented by Marc Saverys, its Chairman, and the executive committee, represented by Patrick 

Rodgers, the CEO and Hugo De Stoop, the CFO hereby confirm that, to the best of their knowledge, the consolidated finan-

cial statements for the year ended 31 December 2010, which have been prepared in accordance with International Financial 

Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB) as adopted by the European Union, 

give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and profit or loss of the Company and the entities included 

in the consolidation as a whole, and that the management report includes a fair overview of the important events that have 

occurred during the financial year and of the major transactions with the related parties, and their impact on the consolidated 

financial statements, together with a description of the principal risks and uncertainties they are exposed to.
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In accordance with legal and statutory requirements, we re-

port to you on the performance of our audit mandate. This 

report includes our opinion on the consolidated financial 

statements together with the required additional comment.

unqualified audit opinion on the consolidated  
financial statements
We have audited the consolidated financial statements  Euronav 

NV (“the Company”) and its subsidiaries (jointly “the Group”), 

prepared in accordance with International  Financial Reporting 

Standards, as adopted by the  European Union, and with the 

legal and regulatory requirements  applicable in Belgium. 

These consolidated accounts  comprise the  consolidated 

statement of financial position as at 31  December 2010 and 

the consolidated income statement and statement of com-

prehensive income, changes in equity and cash flows for the 

year then ended, and notes, comprising a summary of signifi-

cant accounting policies and other  explanatory information. 

The total of the consolidated statement of financial position 

amounts to KUSD 2.644.214 and the consolidated income 

statement shows a profit for the year of KUSD 19.680.

board of directors’ responsibility for the Consolidated 

financial statements

The board of directors of the Company is responsible for 

the preparation and fair presentation of these  consolidated 

 financial statements in accordance with International  Financial 

Reporting Standards, as adopted by the  European Union 

and with the legal and regulatory requirements  applicable 

in  Belgium, and for such internal control as the board of 

 directors determines is necessary to enable the  preparation 

of  consolidated financial statements that are free from 

 material misstatement, whether due to fraud or  error.

auditor’s responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these consoli-

dated financial statements based on our audit. We conducted 

our audit in accordance with International Standards on 

Auditing, legal requirements and auditing standards appli-

cable in Belgium, as issued by the “Institut des Réviseurs 

d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren”. Those  standards 

require that we comply with ethical requirements and plan 

and perform the audit to obtain reasonable assurance 

whether the consolidated financial statements are free from 

material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit 

 evidence about the amounts and disclosures in the consoli-

dated financial statements. The procedures selected depend 

on our judgment, including the assessment of the risks of 

material misstatement of the consolidated financial state-

ments, whether due to fraud or error. In making those risk 

assessments, we consider internal control relevant to the 

Group’s preparation and fair presentation of the consolidat-

ed financial statements in order to design audit procedures 

that are appropriate in the circumstances, but not for the 

purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 

Group’s internal control. An audit also includes evaluating 

the appropriateness of the accounting policies used and the 

reasonableness of accounting estimates made by the board 

of directors as well as the overall presentation of the consoli-

dated financial statements. 

Finally, we have obtained from management and responsible 

officers of the company the explanations and information 

necessary for our audit. 

We believe that the audit evidence we have obtained provides 

a reasonable basis for our audit opinion.

opinion 

In our opinion, the consolidated financial statements give a 

true and fair view of the group’s net worth and consolidated 

financial position as at 31 December 2010 and of its consoli-

dated financial performance and its consolidated cash flows 

for the year then ended in accordance with  International 

 Financial Reporting Standards, as adopted by the  European 

Union, and with the legal and regulatory requirements 

 applicable in Belgium.

additional comment
The preparation of the management report on the consoli-

dated financial statements and its content are the responsi-

bility of the board of directors.

statutory auditor’s report to the general meeting of shareholders 
of euronav nv on the consolidated financial statements for the 
year ended 31 december 2010
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Our responsibility is to supplement our report with the fol-

lowing additional comment, which do not modify our audit 

opinion on the financial statements:
■   The management report on the consolidated financial 

statements includes the information required by law and is 

consistent with the consolidated financial statements. We 

are, however, unable to comment on the description of the 

principal risks and uncertainties which the Group is facing, 

and on its financial situation, its foreseeable evolution or 

the significant influence of certain facts on its future de-

velopment.  We can nevertheless confirm that the matters 

disclosed do not present any obvious inconsistencies with 

the information that we became aware of during the per-

formance of our mandate. 

Kontich, 28 March 2011

KPMG Réviseurs d’Entreprises

Statutory auditor 

represented by

Erik Helsen

Réviseur d’Entreprises / Bedrijfsrevisor
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The annual accounts of Euronav NV are given hereafter in summarised form. In accordance with the Company Law, the annual 

accounts of Euronav NV, together with the annual  report and the joint statutory auditors’ report are deposited with the National 

Bank of Belgium. These documents can be obtained upon demand at the registered offices of the company. The joint statutory 

auditors did not express any reservations in respect of the annual accounts of Euronav NV.

statutory finanCial statements for the year 

 ended 31 deCember 2010
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balance sheet of euronav nv
(in thousands of USD)

31.12.2010 31.12.2009

ASSETS
fixed assets 2.189.059.786 2.318.202.070
II. Intangible assets 416.637 251.093
III. Tangible assets 1.856.325.281 2.093.582.864
IV. Financial assets 332.317.868 224.368.113
Current assets 249.952.877 319.798.070
V. Amounts receivable after one year - -
VII. Amounts receivable within one year 75.306.158 96.187.243
VIII. Investments 137.423.662 191.490.225
IX. Cash at bank and in hand 21.971.791 14.992.164
X. Deferred charges and accrued income 15.251.266 17.128.438
TOTAL ASSETS 2.439.012.663 2.638.000.140

LIABILITIES
CaPital and reserves 1.236.017.505 1.207.305.148
I. Capital 56.247.701 56.247.701
II. Share premium account 353.062.999 353.062.999
IV. Reserves 100.626.275 100.626.275
V. Accumulated profits 726.080.530 697.368.173
Provisions for liabilities and Charges 18.267.372 42.667.909
VII. Provisions and deferred taxes 18.267.372 42.667.909
Creditors 1.184.727.787 1.388.027.083
VIII. Amounts payable after one year 1.022.098.989 1.178.417.719
IX. Amounts payable within one year 123.917.942 187.779.684
X. Accrued charges and deferred income 38.710.856 21.829.680
TOTAL LIABILITIES 2.439.012.664 2.638.000.140
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income statement of euronav nv
(in thousands of USD)

31.12.2010 31.12.2009

I. Operating income 503.645.004 458.822.984
II. Operating charges 424.185.873 409.825.994

iii. oPerating result 79.459.131 48.996.990

IV. Financial income 22.349.827 22.056.926
V. Financial charges 58.200.118 36.458.722

vi. result on ordinary aCtivities before taxes 43.608.840 34.595.194

VII. Extraordinary income - 18.794.323

VIII. Extraordinary charges 7.187.830 -

ix. result for the year before taxes 36.421.010 53.389.517

X. Income taxes 1.162.278 1.249.416

xi. result for the year 35.258.732 52.140.101
xiii. result for the year available for aPProPriation 35.258.732 52.140.101

aPProPriation aCCount
A. Result to be appropriated 732.626.905 705.899.003
C. Transfers to capital and reserves - 1.156.455
D. Result to be carried forward 726.080.530 697.368.173
F. Distribution of result 6.546.375 7.374.375
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winSt- en VerlieSrekening 2005-2010

(in duizenden USD) 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Omzet 525.075 467.844 858.983 563.136 688.855 587.511
EBITDA 260.298 195.265 657.452 344.027 431.965 372.383
EBIT 88.152 31.362 512.579 190.329 288.507 255.515
Netto winst 19.680  -17.614  402.468  101.055 218.042 209.420

TCE* jaargemiddelde 2010 2009 2008 2007 2006 2005

VLCC 36.100 33.000 95.700 44.600 65.750 70.000
Suezmax 30.600 31.750 41.650 32.200 34.370 n/a
Spot Suezmax 18.000 20.800

In USD per aandeel 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Aantal aandelen** 50.000.000 50.000.000 50.080.137 51.861.762 52.518.862 52.518.862
EBITDA 5,21 3,91 13,13 6,65 8,22 7,09
EBIT 1,76 0,63 10,24 3,68 5,49 4,87
Netto winst 0,39 -0,35 8,04 1,95 4,15 3,99

In EUR per aandeel 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Wisselkoers 1,3362 1,4406 1,3917 1,4721 1,3170 1,1797
EBITDA 3,90 2,71 9,43  4,51 6,25 6,01
EBIT 1,32 0,44 7,35 2,50 4,17 4,12
Netto winst 0,29 -0,24 5,77 1,33 3,15 3,38

Historiek dividenden  
(bruto) in EUR per aandeel

2010 2009 2008 2007 2006 2005

Dividend 0,10 0,10 2,60 0,80 1,68 1,60
Waarvan interim dividend 0,10 0,10 1,00
Uitbetalingsratio*** - - 46%  64% 53%  47%

BalanS 2005-2010 

(in duizenden uSd)       31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 
ACTIVA
Vaste activa 2.337.131 2.500.550 2.279.701 2.092.395 2.165.302 2.003.205 
Vlottende activa  307.083 286.116 341.452 182.295   174.892 214.900
ToTAAl ACTIVA 2.644.214 2.786.666 2.621.243 2.274.693 2.340.194 2.218.105 

PASSIVA
Eigen vermogen 1.078.508 1.071.629 1.178.326 984.492 1.022.483 906.319 
Langlopende schulden 1.314.341 1.463.456 1.181.793 963.340 1.107.555 1.133.029
Kortlopende schulden 251.365 251.581 261.124 326.861 210.156 178.757 
ToTAAl PASSIVA 2.644.214 2.786.666 2.621.243 2.274.693 2.340.194 2.218.105

* Gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven

** Eigen aandelen niet inbegrepen

*** De uitbetalingsratio is berekend op basis van de Euro/Dollar wisselkoers van de dag van de aankondiging van het dividend.

KERNCIJFERS Het euronav-aandeel 

aandeelhoudersstructuur

aandeelhouderskalender 2011

Converteerbare obligatie 

evolutie aandelenkoers 2010  (in Euro)

dagelijks verhandelde volumes in 2010 (in duizenden)

Op basis van de informatie waarover de vennootschap beschikte 

bij het opstellen van dit jaarverslag en rekening houdend met de 

meest recente kennisgeving, ziet de aandeelhoudersstructuur er 

als volgt uit:

Op 4 september 2009, lanceerde de vennootschap een aanbod van 

achtergestelde, vastrentende, niet-gewaarborgde converteerbare 

obligaties die vervallen in 2015. De prospectus en meer gedetailleerde 

informatie met betrekking tot de converteerbare obligaties zijn 

 beschikbaar op onze website: www.euronav.com. De belangrijkste 

kenmerken van de converteerbare obligaties zijn:

aandeelhouder aandelen % 

Saverco NV 15.000.000  28,99 

Tanklog Ltd.  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 

emittent  euronaV 

Valuta   USD 

Uitgiftebedrag  150.000.000 

Uitgiftedatum   24 september 2009 

Vervaldatum  31 januari 2015 

Coupon   6,50% 

Coupon betaling Halfjaarlijks 

Uitgifteprijs   100% 

Conversiepremie  25% 

Initiële conversieprijs EUR 16,2838 

Beurs   Luxemburg 

ISIN code  BE6000351286 

dinsdag 19 juli 2011

Bekendmaking resultaten tweede kwartaal 2011

woensdag 31 augustus 2011 

Bekendmaking definitieve halfjaarresultaten 2011

dinsdag 6 september 2011

Halfjaarverslag 2011 beschikbaar op website

dinsdag 18 oktober 2011 

Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2011 

dinsdag 17 januari 2012

Bekendmaking resultaten vierde kwartaal 2011 

De raad van bestuur voert sinds 2008 een beleid om steeds een interimdividend te overwegen en een finaal dividend voor te 

stellen enkel onder voorbehoud van behaalde resultaten, investeringsbeslissingen en vooruitzichten.

Verklaring door de personen verantwoordelijk voor het  financieel 

verslag en het jaarverslag

De raad van bestuur, vertegenwoordigd door Marc Saverys, de 

 voorzitter, en het directiecomité, vertegenwoordigd door Paddy 

Rodgers, Chief Executive Officer en Hugo De Stoop, CFO, be-

vestigen, in naam en voor rekening van Euronav, dat, naar hun weten:

■   De in dit jaarverslag vervatte financiële staten per 31 december 

2010 zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke boekhoud-

standaarden (IFRS of Belgisch boekhoudrecht) en een getrouw 

beeld geven zoals gedefinieerd door die standaarden, van het 

vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van 

Euronav NV;
■   Het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikke-

ling van activiteiten, de resultaten en de positie van Euronav NV 

evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzeker-

heden waarmee de vennootschap geconfronteerd kan worden.
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