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3EURONAV

Verslag van de hoogtepunten en activiteiten  
voor de eerste helft van 2012

januari

De nieuwbouw Suezmax Maria (2012 – 157.523 dwt) en de nieuw-

bouw Suezmax Capt. Michael (2012 – 157.648 dwt) werden res-

pectievelijk op 9 en 31 januari 2012 opgeleverd. Beide schepen zijn 

eigendom van een 50%-50% joint venture met JM Maritime en 

worden door Euronav rechtstreeks verhandeld op de spotmarkt.

februari

Op 6 februari 2012 ontving Euronav een premie in het kader van de 

aankoopoptie van de Antarctica (2009 - 316.188 dwt) en de 

Olympia (2008 - 315.981 dwt), met levering ten laatste midden 

2015. Deze vergoeding is niet-terugbetaalbaar maar zal in 

mindering worden gebracht van de aankoopprijs indien de optie 

wordt gelicht. Afhankelijk van wanneer de optie wordt uitgeoefend, 

ligt de overeengekomen aankoopprijs net boven of onder de netto 

boekwaarde. 

Op 28 februari 2012 werd de nieuwbouw VLCC Alsace (2012 – 

320.350 dwt) opgeleverd en verhandeld binnen de Tankers 

International (TI) pool.

maart

De VLCC Luxembourg (1999 – 299.150 dwt) werd op 2 maart 2012 

verhuurd onder een langetermijnbevrachtingsovereenkomst voor 

een periode van 11 maanden met een optie tot verlenging met 

maximaal 8 maanden.

Op 19 maart 2012 nam Euronav een deel van het wentel krediet en 

de volledige termijnlening op van de niet-achtergestelde 

 gewaarborgde kredietovereenkomst ten belope van 750 miljoen USD 

afgesloten in juni 2011. De kredietfaciliteit bestaat uit (i) een wen-

telkrediet van 250 miljoen USD en (ii) een termijnlening van 500 

miljoen USD. Op dezelfde dag werd de kredietovereenkomst ten be-

lope van 1,6 miljard USD, afgesloten in april 2005, volledig terugbe-

taald. De niet-achtergestelde gewaarborgde krediet overeenkomst 

van 750 miljoen USD wordt gewaarborgd door 22 schepen in volle 

eigendom: 1 ULCC, 7 VLCC’s en 14 Suezmax- schepen.

Gedurende het eerste kwartaal van 2012 kocht de vennootschap 68 

obligaties terug van haar 150 miljoen USD senior, vastrentende, niet-

gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2015. De 

nominale waarde bedraagt 100.000 USD per obligatie en de ven-

nootschap betaalde gemiddeld 78.441 USD.

april

De langetermijnbevrachtingsovereenkomst van de Suezmax Cap 

Charles (2006 – 158.881 dwt) werd verlengd voor een periode van 

24 maanden vanaf 28 april 2012 in onmiddellijke voortzetting van 

de bestaande overeenkomst.

mei 

De langetermijnbevrachtingsovereenkomst van de Suezmax Cap 

Theodora (2008 – 158.800 dwt) werd verlengd voor een periode 

van 36 maanden vanaf 16 juni 2012 in onmiddellijke voortzetting 

van de bestaande overeenkomst.

Juni

De Suezmax Cap Guillaume (2006 – 158.889 dwt) werd verhuurd 

onder een langetermijnbevrachtingsovereenkomst voor een perio-

de van 30 maanden met ingang van het vierde kwartaal 2012. 
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5EURONAV

Bij de aanvang van 2012 versterkte de economische activiteit ge-

leidelijk na een forse terugval gedurende 2011. Tijdens het eerste 

kwartaal van 2012, verminderde de dreiging van een wereldwijde 

vertraging dankzij een verbeterde activiteit in de Verenigde Staten 

en een beter economisch beleid in de Eurozone. In het tweede 

kwartaal van 2012 begon de wereldeconomie, vooral in China, 

 echter tekenen te vertonen van een zwakkere groei. De economi-

sche en financiële crisis in de Eurozone nam eens te meer toe met 

 bezorgdheid over een mogelijk vertrek van Griekenland uit de 

 Monetaire Unie, politieke spanningen en de moeilijkheden waar-

mee de Spaanse bankensector te kampen heeft. De belangrijkste 

ontwikkelde economieën zullen naar alle waarschijnlijkheid hun 

licht herstel hervatten terwijl de activiteit in de meeste ontwikke-

lingslanden en opkomende economieën relatief solide zal blijven. 

De voorspelde wereldwijde economische groei blijft met 3,3% tot 

nu toe ongewijzigd voor 2012.

Op basis van de voorspellingen van het IEA, zal de wereldwijde 

vraag naar ruwe olie in 2012 naar verwachting groeien met 0,9% 

tot 90 miljoen vaten per dag met een groei in de niet-OESO- 

landen die de dalende vraag in de OESO-landen meer dan compen-

seert.

Gedurende het tweede kwartaal van 2012, is de prijs van een vat 

Brent-olie gedaald naar gemiddeld 108,42 USD in vergelijking met 

118,49 USD in het eerste kwartaal. De daling van de olieprijs in 

deze periode is een weerspiegeling van zwakke economische gege-

vens, hoofdzakelijk in de Eurozone en een slechts gematigde groei 

in een aantal belangrijke opkomende economieën.

Vraag naar ruwe olie, productie en bunkerkosten
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In vergelijking met 2011 was het eerste kwartaal van 2012 een vrij 

drukke periode met een stevigere vraag naar transport van ruwe 

olie. De VLCC spottarieven kenden een opwaartse beweging in het 

eerste kwartaal wat de gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven naar 

sinds lang ongeziene niveaus bracht. Deze stijging werd mede 

 ondersteund door een sterke vraag naar olie, oplopende spannin-

gen met Iran en het aanhouden van lagere vaarsnelheden met als 

gevolg dat niet alleen bespaard werd op scheepsbrandstof, maar 

eveneens een vermindering van de beschikbare transportcapaciteit. 

Niettemin bleef de markt gedurende het eerste halfjaar van 2012 

gekenmerkt door de aanhoudende groei van het onevenwicht 

 tussen aanbod van en vraag naar transport en hoge volatiliteit op 

zowel de Suezmax- als de VLCC-markt. Ondanks de stijging van de 

wereldwijde vraag naar olie tot dusver in 2012, hoofdzakelijk als 

gevolg van de continue groei van China en bijgevolg meer olie-

verbruik, blijft het overaanbod aan schepen in de markt de funda-

mentele oorzaak van de lage vrachttarieven.

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven (TCE) behaald door de 

vloot van de vennootschap uitgebaat binnen de TI pool, bedroegen 

ongeveer 26.560 USD per dag over het eerste halfjaar van 2012 

(eerste halfjaar 2011: 23.000 USD per dag).

De gemiddelde TCE van de Suezmax-vloot van Euronav, die onder 

langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd wordt, bedroe-

gen 26.500 USD per dag over het eerste halfjaar van 2012 (eerste 

halfjaar 2011: 29.800 USD per dag).

De gemiddelde TCE van de Suezmax-vloot die Euronav rechtstreeks 

uitbaat op de spotmarkt bedroegen 22.900 USD per dag over het 

eerste halfjaar van 2012 (eerste halfjaar 2011: 12.400 USD per 

dag).

De tankermarkt
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
1Q 2Q 3Q 4Q

USD/dag  

Min Max 5j gemiddelde 2012

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
1Q 2Q 3Q 4Q

USD/dag

Min Max 5j gemiddelde 2012

      VLCC gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven 

(moderne schepen)

      Suezmax gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven  

(moderne schepen)

116431 EURONAV HALFJAARVERSLAG 2012 NED.indd   6 29/08/12   15:08



7EURONAV

In het eerste halfjaar van 2012 werden 28 VLCC’s opgeleverd en 

zullen er naar verwachting nog 26 opgeleverd worden voor het  einde 

van het jaar. Er zullen naar verwachting 66 Suezmax-schepen op de 

markt komen waarvan er reeds 31 werden opgeleverd. Teneinde het 

aantal nieuwbouwschepen tussen nu en 2015 op te vangen (74 

VLCC’s en 101 Suezmax-schepen), dient oudere tonnage te wor-

den verschroot en dienen bestellingen te worden geannuleerd of 

op zijn minst uitgesteld. Tot dusver in 2012 werden 7 VLCC’s en 17 

Suezmax-schepen verschroot. 

De financiële crisis in de Eurozone en de daaruitvolgende krediet-

schaarste in een kapitaalintensieve tankermarkt is één van de 

belangrijkste economische uitdagingen waarmee de industrie te 

kampen heeft. Een groot percentage van het orderboek, dat in de 

afgelopen twee jaar is uitgesteld, moet nog worden opgeleverd. 

 Rederijen hebben moeite met het vinden van het nodige kapitaal 

om de oplevering van de nieuwe schepen te betalen. Het overgrote 

deel van de banken die zich toeleggen op scheepsfinanciering zijn 

gevestigd in de Eurozone en velen onder hen hebben zelf te kam-

pen met zwakkere balansen waardoor hun eigen financieringskost 

is gestegen en het beschikbare financieringskapitaal daalt.

Orderboek Enkelwandige schepen                                                Dubbelwandige schepen                                               
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     Groei VLCC-wereldvloot (per jaar)

Bron: TUKA VLCC Database
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     Groei Suezmax-wereldvloot (per jaar)

Bron: Clarksons
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De markt van drijvende opslagplatformen en drijvende  
productie- en opslagplatformen (FSO/FPSO)

Sinds het eerste semester van 2012 zijn er 216 productieplatformen 

in de aanbestedings-, onderzoeks- of planningsfase.  Aangezien de 

wereldwijde vraag naar olie volgens de vooruit zichten zal blijven 

groeien, stijgen de bestellingen voor drijvende productieplatformen 

aan een recordtempo. Naar verwachting zullen in de komende vijf 

jaar 25 tot 35 orders voor FSO’s geplaatst worden. Diepwater is een 

belangrijke nieuwe bron van olie- en gasvoorziening en deze sector 

zal ongetwijfeld een aanzienlijk en toenemend aandeel vertegen-

woordigen van de kapitaalinvesteringen van oliemaatschappijen in 

exploratie en productie.

De offshore afdeling van Euronav werkt momenteel aan meerdere 

studies met verschillende klanten en werd geprekwalificeerd voor 

een project voor de ontwikkeling van een olieveld in Noord-Europa. 

Het departement ontving eveneens de officiële kwalificatie binnen 

Achilles JQS, het kwalificatiesysteem voor leveranciers aan de olie- 

en gas industrie in Noorwegen en Denemarken. Dit zal de mogelijk-

heden voor de vennootschap om mee te dingen naar projecten 

binnen de Noord-Europese offshore-markt verhogen.

Onshore Onconventioneel

Offshore Conventioneel

Offshore Diepwater
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      Olieproductie wereldwijd - Onshore en offshore, conventioneel en onconventioneel 

Bron: BP Statistical Review of World Energy
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Euronav heeft vandaag 38 schepen in eigendom: 1 V-Plus-schip, 2 

FSO-schepen (beide in 50/50 joint venture), 12 VLCC’s (waaronder 

2 in joint venture), 22 Suezmax-schepen (waaronder 4 in joint ven-

ture) en 1 nieuwbouw Suezmax in aanbouw.

De Suezmax-vloot van Euronav, die in januari 2012 werd uitgebreid 

met de levering van de Maria (2012 – 157.523 dwt) en de Capt. 

Michael (2012 – 157.648 dwt), wordt gedeeltelijk onder langeter-

mijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd. De overige Suezmax-

schepen worden rechtstreeks door Euronav op de spotmarkt ver-

handeld. De gemiddelde leeftijd van de Suezmax-vloot van Euronav 

bedraagt iets minder dan 7 jaar. 

De VLCC-vloot van Euronav, die in februari 2012 werd uitgebreid 

met de levering van de VLCC Alsace (2012 – 320.350 dwt), wordt 

grotendeels uitgebaat op de spotmarkt binnen de TI pool. Met een 

vloot van 42 schepen beheert de TI pool één van de grootste mo-

derne en uitsluitend dubbelwandige VLCC-vloten ter wereld. De 

gemiddelde leeftijd van de VLCC-vloot van Euronav bedraagt iets 

meer dan 8 jaar.

Bij de opstelling van dit verslag is het gewogen tonnageprofi el van 

Euronav, met inbegrip van de schepen in aanbouw en de schepen 

opgenomen onder bevrachtingsovereenkomsten, verdeeld als volgt:

VLCC and V-Plus in eigendom 3.844.745 dwt

VLCC onder bevrachtingsovereenkomsten 914.625 dwt

FSO in eigendom 441.774 dwt

Suezmax in eigendom 3.107.243 dwt

Suezmax in aanbouw 159.000 dwt

Suezmax-schepen commercieel beheerd door Euronav   632.000 dwt

Totaal tonnage in beheer of eigendom 9.099.387 dwt

Euronav heeft scheepsmanagementexpertise van wereldklasse in 

huis waardoor haar vloot zich in het topsegment van de markt voor 

tankerproducten en –diensten bevindt. De voordelen van intern 

scheepsmanagement situeren zich op het vlak van onderhoud, 

 verhoogde klantenservice en risicobeheer. Meer dan ooit willen 

 bevrachters immers alleen handelen met rederijen die superieure 

kwaliteit leveren en dit zowel voor langetermijnbevrachtings-

overeenkomsten als voor individuele reizen op de spotmarkt.

Reorganisatie van de Euronav activiteiten

In 2012 heeft Euronav voortgebouwd op haar succes in de 

 offshoresector en heeft zij haar organisatie geherstuctureerd. De 

offshore activiteiten worden voortaan vanuit Antwerpen opgevolgd 

terwijl de traditionele technische tankeractiviteiten   gecentraliseerd 

zijn in Piraeus. Dit zal de transparantie en effi ciëntie bevorderen en 

vele synergieën creëren.

De vloot
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Verkorte tussentijdse  
geconsolideerde  
rekeningen

Hierna volgen uittreksels uit de verkorte tussentijdse geconso-

lideerde rekeningen van Euronav voor de periode van zes 

maanden eindigend op 30 juni 2012. De verkorte tussentijdse 

geconsolideerde rekeningen werden op 29 augustus 2012 

door de raad van bestuur goedgekeurd. De volledige Neder-

landstalige versie van de, in overeenstemming met IAS 34 

 opgestelde, verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen, 

inclusief het verslag van het college van commissarissen van 

het beperkt nazicht alsook de verklaring van het management 

omtrent het getrouw beeld van de halfjaarlijkse  jaarrekeningen 

en het getrouwe overzicht in het tussentijds jaarverslag, zijn 

beschikbaar op www.euronav.com.

Een Nederlandstalige versie van de volledige tussentijdse 

 geconsolideerde rekeningen is verkrijgbaar op de website van 

de vennootschap www.euronav.com.  

BALANS

(in duizenden USD) 30.06.2012 31.12.2011

ACTIVA
VASTE ACTIVA 2.218.316 2.159.442
Materiële vaste activa 2.217.912 2.158.816
Immateriële vaste activa 163 241
Financiële vaste activa 9 180
Uitgestelde belastingvorderingen 232 205
VLOTTENDE ACTIVA 251.551 291.874
TOTAAL ACTIVA 2.469.867 2.451.316

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 962.714 980.988
Kapitaal en reserves 962.714 980.988
Belangen van derden - - 
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN 1.250.451 1.221.349
Leningen op meer dan één jaar 1.180.795 1.189.176
Overige schulden op lange termijn 67.974 30.341
Uitgestelde belastingverplichtingen - - 
Personeelsbeloningen 1.682 1.832
Uitgestelde overheidssubsidies - - 
Voorzieningen - - 
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 256.701 248.979
TOTAAL PASSIVA 2.469.867 2.451.316

RESULTATENREKENING

(in duizenden USD) 30.06.2012 30.06.2011

Omzet 231.856 213.047
EBITDA 98.243 104.294
Afschrijvingen -88.693 -83.546
Bedrijfsresultaat 9.550 20.748
Financieel resultaat -29.549 -25.879
Resultaat vóór belastingen -19.999 -5.131
Belastingen 38 -1
Resultaat over de periode -19.961 -5.132
toerekenbaar aan

Eigenaars van de moedermaatschappij -19.961 -5.132
Minderheidsbelangen - - 

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 50.000.000 50.000.000
Gewone winst per aandeel (in USD) -0,40 -0,10
Verwaterde winst per aandeel (in USD) -0,40 -0,10
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OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GERALISEERDE RESULTATEN 

(in duizenden USD) 30.06.2012 30.06.2011

Resultaat over de periode -19.960 -5.132
Totaal niet -gerealiseerde resultaten 1.686 4
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode -18.274 -5.128
toerekenbaar aan

Eigenaars van de moedermaatschappij -18.274 -5.128
Minderheidsbelangen - - 

MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

(in duizenden USD) 30.06.2012 30.06.2011

Saldo bij de aanvang van de periode 980.988 1.078.508
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode -18.274 -5.128
Bijdragen door en uitkeringen aan eigenaars - - 
Totaal van de wijzigingen in het deelnemingspercentage in dochterondernemingen - - 
Totaal aan transacties met eigenaars - - 
Saldo bij het einde van de periode 962.714 1.073.380

KASSTROOMOVERZICHT

(in duizenden USD) 30.06.2012 30.06.2011

Netto cash en cashequivalenten bij de aanvang van de periode 185.414 166.893
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 58.365 38.155
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -147.541 36.337
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 27.636 -139.911
Effect van wisselkoerswijzigingen -904 1.280
Netto cash en cashequivalenten bij het einde van de periode 122.970 102.754
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     Evolutie aandelenkoers (EURO) eerste halfjaar 2012

     Dagelijks verhandelde volumes eerste halfjaar 2012
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Het aandelenkapitaal van Euronav bedraagt thans 56.247.700,80 

USD en wordt vertegenwoordigd door 51.750.000 aandelen waar-

onder 1.750.000 eigen aandelen. 

Op basis van de informatie waarover Euronav beschikte bij de 

 opstelling van dit verslag, ziet de aandeelhouderstructuur er als 

volgt uit:

Aandeelhouder Aantal aandelen Procent

Saverco NV 15.000.000 28,99%

Tanklog Holdings Limited 10.854.805 20,97%

Victrix NV 5.330.121 10,30%

Euronav NV – Eigen aandelen 1.750,000 3,38%

Derden 18.815.074 36,36%

Totaal 51.750.000 100,00%

Tijdens het eerste halfjaar van 2012 vonden er geen belangrijke 

transacties plaats tussen verbonden partijen die een belangrijke 

impact zouden kunnen hebben op de vennootschap.

Het Euronav-aandeel
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De voornaamste risico’s en onzekerheden waaraan Euronav en de 

met haar verbonden ondernemingen zijn blootgesteld, alsook de 

strategie van de vennootschap om deze te beheren, blijven voor de 

rest van het jaar onveranderd ten opzichte van die opgenomen in 

het jaarverslag 2011 (zie hoofdstukken “Interne controle en risico-

beheersystemen”, “Beleid inzake indekking” en “Tonnagebelas-

tingsregime en risico’s”).

Met het oog op het zwakke herstel van de wereldeconomie en het 

aanzienlijke orderboek, voorspelt het management weinig substan-

tiële wijzigingen in de vrachttarieven. Gelet op de huidige omstan-

digheden op de tankermarkt blijft de raad van bestuur de markt 

alsook mogelijke indicatoren voor een bijzondere waardeverminde-

ring zoals de huidige marktwaarde van de vloot in vergelijking met 

de netto boekwaarde, van dichtbij volgen.

Op 4 september 2009 gaf de vennootschap 1.500 achtergestelde, 

vastrentende, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die 

 vervallen in 2015 uit voor een totale waarde van 150 miljoen USD. 

Gedurende het eerste kwartaal van 2012 kocht de vennootschap 

hiervan 68 obligaties terug. De nominale waarde bedraagt 100.000 

USD per obligatie en de vennootschap betaalde gemiddeld 78.441 

USD. Tot op datum van dit verslag werden nog geen obligaties 

 geconverteerd. Verdere informatie omtrent deze uitgifte kan 

 worden gevonden op  www.euronav.com.

Risico’s en onzekerheden

Converteerbare obligaties
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