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Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op
volgens IFRS.  Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te
presenteren werden de geconsolideerde rekeningen voor het jaar 2003 herwerkt
naar IFRS. 
 
 
In bijlage vindt u een aantal documenten met betrekking tot de overgang naar IFRS: 
  Een aansluiting van het eigen vermogen op 1 januari 2003 tussen 

Belgian GAAP and IFRS. 
 Een herwerkte balans, resultatenrekening en kasstroomtabel per 

31 december 2003. 
 Een aansluiting van het resultaat 2003 tussen Belgian GAAP en 

IFRS. 
 Een mutatieoverzicht van het eigen vermogen op 31 december 

2003. 
 
 
Bij de voorbereiding van de IFRS rekeningen werden alle huidige standaarden
toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwerpen 
25 maart 2005 (update) 
 



EURONAV

Verklaring van de overgang naar IFRS
Aansluiting van het gerapporteerd eigen vermogen

in USD toelichting Kapitaal Uitgiftepremies Omrekenings- 
verschillen

Herwaarderings-
reserve Eigen aandelen Kapitaalsubsidi

es Reserves Totaal

a 44.973.885,44 6.636.821,15 242.911,23 0,00 0,00 0,00 279.088.612,64 330.942.230,46

Resultaat 2003 …………………………………..…………………………… b -20.257,23 -56.845.490,70 -56.865.747,93
Oprichting van Euronav nv (2003) …………………………..…………… b -10.000.000,00 -10.000.000,00
Uitkering van vermogen in 2004 ……………………………...………… b -60.000.000,00 -60.000.000,00

Eigen vermogen na partiële splitsing op 1 januari 2003……………………… 34.973.885,44 6.636.821,15 222.654,00 0,00 0,00 0,00 162.243.121,94 204.076.482,53

IFRS aanpassingen
Niet langer voorzien van voorzieningen voor droogdok …………IAS 37 c 6.300.582,00 6.300.582,00
Aanpassing van andere voorzieningen  ……………………………IAS 37 c 864.691,36 864.691,36
Opname van niet gerealiseerde wisselkoersverschillen …………IAS 21 d 1.745.942,47 1.745.942,47
Opname van financiële instrumenten ………………………………IAS 39 e -5.781.953,27 -5.781.953,27
Personeelsbeloningen …………………………………..……………IAS 19 f -173.687,79 -173.687,79
Opname van financiële leasing …………………………………… IAS 17 g -6.579.217,04 -6.579.217,04
Opname van uitgestelde belastingen ………………………………IAS 12 h 11.520.156,52 11.520.156,52
Totale impact van de overgang naar IFRS ……………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.896.514,25 7.896.514,25

34.973.885,44 6.636.821,15 222.654,00 0,00 0,00 0,00 170.139.636,19 211.972.996,78

Pro forma eigen vermogen zoals gerapporteerd onder Belgian 
GAAP op 31 december 2003 ….………………….…..…………………

Eigen vermogen onder IFRS op 1 januari 2003 …………………………………
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EURONAV

Verklaring van de overgang naar IFRS
Aansluiting van het gerapporteerd eigen vermogen

toelichting
Bij het opmaken van de IFRS-openingsbalans op 1 januari 2003 heeft de onderneming beroep gedaan op volgende vrijstellingen zoals voorzien in IFRS 1:

 - Bedrijfscombinaties: IFRS 3 - Bedrijfscombinaties, werd niet retroactief toegepast op vroegere bedrijfscombinaties.

a. Het betreft hier het pro-forma eigen vermogen zoals vermeld in de prospectus opgemaakt voor de partiële splitsing van Euronav.
b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.

Deze aanpassing is het gevolg van de toepassing van IAS 19 - Personeelsbeloningen, op alle pensioenplannen van het type te bereiken doel. Alle cumulatieve actuariële winsten en
verliezen op de overgangsdatum werden opgenomen in het eigen vermogen.
In 1998 werd de Bourgogne verkocht en terug in tijdsbevrachting genomen. Deze sale and leaseback-transactie wordt geklasseerd als een financiële leasing en wordt in de rekening
verwerkt volgens de regels uit IAS 17.  De meerwaarde gerealiseerd op het moment van verkoop wordt gespreid over de leaseperiode in resultaat genomen.
De toepassing IAS 12 - Winstbelastingen, gaf aanleiding tot het opnemen van bepaalde uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen. Zij komen hoofdzakelijk voort uit verschillen in
boekwaarde tussen de statutaire en geconsolideerde rekeningen en het opnemen van overgedragen fiscale verliezen.

IAS 39 - Financiële instrumenten: opname en waardering, schrijft voor dat alle financiële activa en financiële verplichtingen opgenomen worden in de balans. Teneinde hun blootstelling aan
wisselrisico's, marktrisico's en interestrisco's in te dekken hebben de onderneming en bepaalde van haar dochterondernemingen zich gedeeltelijk ingedekt, met diverse afgeleide financiële
producten (onder meer IRS en Forward Freight Agreements). Het opgenomen bedrag in de openingsbalans vertegenwoordigt de reële waarde (mark-to-market) van alle afgeleide financiële
producten op 1 januari 2003.

De toepassing van IAS 21 betekent dat alle, gerealiseerde en niet-gerealiseerde, wisselkoersverschillen opgenomen worden.

- Een voorziening voor periodieke droogdokkosten beantwoordt niet aan de de criteria van een voorziening zoals gedefinieerd in IAS 37 - Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en
voorwaardelijke activa.
 - De aanpassing van andere voorzieningen heeft vooral betrekking op de herberekening van een voorziening.

- De boekwaarde van de materiële vaste activa (MVA) overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP werd behouden als de boekwaarde onder IFRS. Alle herwaarderingen
overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP zijn globaal vergelijkbaar met de reële waarde op het moment van de herwaardering. Voor MVA en vastgoedbeleggingen heeft de
onderneming gekozen voor de toepassing van het kostprijsmodel t.t.z.opname aan kostprijs verminderd met eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere 

Rekening houdend met het feit dat IFRS geen specifieke regels heeft in verband met partiële splitsingen werden de geconsolideerde rekeningen voor het jaar 2002 en volgende opgemaakt
alsof de onderneming reeds in 2002 afgesplitst werd van CMB.
De onderneming is van mening dat op deze manier de rekeningen een getrouw beeld geven van de financiële positie en van de financiële prestaties van de Groep. Bovendien wordt op
deze manier de vergelijkbaarheid en leesbaarheid van de financiële rekeningen verzekerd.
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EURONAV
Geconsolideerde rekeningen
voor de periode afgesloten op 31 december 2003

Balans
in USD toelichting 2003

ACTIVA
VASTE ACTIVA ………………………………………………………490.953.180,22

Materële vaste activa ……………………………………………… 480.389.480,32
Schepen ……………………………………………………… - 456.973.112,32
Offshore installaties ………………………………………… - 0,00
Vastgoedbeleggingen ………………………………………… - 0,00
Terreinen en gebouwen ……………………………………… - 0,00
Activa in aanbouw …………………………………………… - 23.278.185,00
Overige materiële vaste activa ……………………………… - 138.183,00

Immateriële vaste activa …………………………………… - 0,00

Financiële vaste activa …………………………………………… 472.575,00
Investeringen in geassocieerde deelnemingen …………… - 0,00
Beleggingen in aandelen …………………………………… - 472.575,00
Vorderingen op meer dan één jaar ………………………… - 0,00

Uitgestelde belastingvorderingen ……………………… - 10.091.124,90

VLOTTENDE ACTIVA ……………………………………………… 120.420.499,54

Voorraden ……………………………………………………… - 0,00
Handels- en overige vorderingen …………………………… - 64.941.836,54
Belastingvorderingen………………………………………… - 0,00
Geldbeleggingen ……………………………………………… - 0,00
Liquide middelen ……………………………………………… - 55.478.663,00

TOTAAL ACTIVA …………………………………………………… 611.373.679,76
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EURONAV

toelichting 2003

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ………………………………………………… 278.909.088,30

Kapitaal en reserves ……………………………………………… 278.909.088,30
Kapitaal ………………………………………………………… - 44.973.885,44
Uitgiftepremies ………………………………………………… - 6.636.821,15
Omrekeningsverschillen ……………………………………… - 601.751,32
Herwaarderingsreserve ……………………………………… - 0,00
Eigen aandelen ……………………………………………… - 0,00
Reserves ……………………………………………………… - 226.696.630,39

Belangen van derden ……………………………………… - 0,00

LANGLOPENDE SCHULDEN ………………………………………220.263.256,20

Leningen op meer dan één jaar ………………………………… 217.577.471,53
Financiële leasing …………………………………………… - 37.004.277,53
Kredietinstellingen …………………………………………… - 126.229.765,00
Overige leningen ……………………………………………… - 54.343.429,00

Uitgestelde belastingverplichtingen …………………… - 1.279.035,05

Personeelsbeloningen ……………………………………… - 206.083,71

Uitgestelde overheidssubsidies ………………………… - 0,00

Voorzieningen ……………………………………………… - 1.200.665,91

KORTLOPENDE SCHULDEN ………………………………………112.201.335,26

Handelsschulden ……………………………………………… - 24.675.395,29
Belastingverplichtingen ……………………………………… - 813.892,00
Schulden op ten hoogste één jaar ………………………… - 86.712.047,97
Voorzieningen ………………………………………………… - 0,00

TOTAAL PASSIVA ………………………………………………… 611.373.679,76
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EURONAV
Geconsolideerde rekeningen
voor de periode afgesloten op 31 december 2003

Resultatenrekening
in USD toelichting 2003

Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten ……………………… - 147.268.561,00
Meerwaarden op de verkoop van schepen ………………..… - 8.470.827,00
Andere bedrijfsopbrengsten ………………….……..………… - 7.622.103,00

Kosten voor scheepvaartactiviteiten …………………….…… - -43.736.610,83
Minderwaarden op de verkoop van schepen ………………… - 0,00
Afschrijvingen …………………………………………………… - -35.779.294,05
Bijzondere waardeverminderingen (-) / terugnames (+) …… - 0,00
Bezoldigingen en personeelsvoordelen……………………… - -2.303.207,19
Andere bedrijfskosten ……………………….………………… - -13.749.538,83
Netto herstructureringskosten ………………………………… - 0,00

Netto resultaat van marktindekkingen …………………..…… - 0,00

Bedrijfsresultaat …………………………………….………………… 67.792.840,10

Netto financiële kosten …………..…………………………… - -6.812.536,78
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen - 0,00
Opbrengsten van andere financiële activa …………………… - 0,00
Netto wisselkoerswinst (+) / verlies (-) ………………………… - 812.867,94

Resultaat vóór belastingen ………………………………………… 61.793.171,26

Belastingen ……………………………………………………… - -731.509,00
Uitgestelde belastingen ………………………………………… - -4.504.668,06

Resultaat na belastingen …………………………………………… 56.556.994,20

Belangen van derden …………………………………………… - 0,00

Aandeel van de Groep in het resultaat …………………………… 56.556.994,20
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EURONAV
Verklaring van de overgang naar IFRS
Aansluiting van het resultaat 2003
in USD toelichting

a 56.845.490,70

Opname van financiële leasing ………………………………IAS 17 b -170.607,69
Personeelsbeloningen …………………………………..……IAS 19 c 2.755,80
Opname van niet gerealiseerde wisselkoersverschillen … IAS 21 d -494.621,14
Niet langer voorzien van voorzieningen voor droogdok ……IAS 37 e 344.448,74
Opname van financiële instrumenten ………………………IAS 39 f 4.534.195,86
Opname van uitgestelde belastingen ……………………… IAS 12 g -4.504.668,07
Totale impact van de overgang naar IFRS ……………………………… -288.496,50

56.556.994,20

toelichting
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. De toepassing IAS 12 - Winstbelastingen, gaf aanleiding tot het opnemen van bepaalde
uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen. Zij komen hoofdzakelijk voort uit
verschillen in boekwaarde tussen de statutaire en geconsolideerde rekeningen en het
opnemen van overgedragen fiscale verliezen.

IAS 39 - Financiële instrumenten: opname en waardering, schrijft voor dat alle financiële
activa en financiële verplichtingen opgenomen worden in de balans. Het opgenomen
bedrag vertegenwoordigt de beweging in de reële waarde (mark-to-market) van alle
afgeleide financiële producten.

De toepassing van IAS 21 betekent dat alle, gerealiseerde en niet-gerealiseerde,
wisselkoersverschillen opgenomen worden.
Een voorziening voor periodieke droogdokkosten beantwoordt niet aan de de criteria van
een voorziening zoals gedefinieerd in IAS 37 - Voorzieningen, voorwaardelijke
verplichtingen en voorwaardelijke activa.

In 1998 werd de Bourgogne verkocht en terug in tijdsbevrachting genomen. Deze sale
and leaseback-transactie wordt geklasseerd als een financiële leasing en wordt in de
rekening verwerkt volgens de regels uit IAS 17.

Pro forma resultaat 2003 zoals gerapporteerd volgens 
Belgian GAAP ……………..………………...…………….………

Het betreft hier het pro-forma resultaat zoals vermeld in de prospectus voorbereid voor
de partiële splitsing van Euronav.

Deze aanpassing is het gevolg van de toepassing van IAS 19 - Personeelsbeloningen, op
alle pensioenplannen van het type te bereiken doel.

Resultaat 2003 volgens IFRS ……………………………………...…………
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EURONAV
Geconsolideerde rekeningen
voor de periode afgesloten op 31 december 2003

Kasstroomtabel
in USD toelichting 2003

Netto cash  en cashequivalenten bij de aanvang van de periode ………… 13.364.048,00

Ontvangsten uit scheepvaartactiviteiten ………………………………… - 157.404.113,18
Ontvangsten uit andere activiteiten ………………………………………… - 2.750.218,14
Betalingen aan leveranciers voor scheepvaartactiviteiten ……………… - -46.394.158,48
Betalingen aan overige leveranciers en personeel ……………………… - -10.269.930,53

Marktindekkingen …………………..……..…………(netto) ……………… - 0,00
BTW ……………………………………………………(netto) ……………… - -615,47
Belastingen ……………………………………………(netto) ……………… - 59.998,00
Cash betalingen voor rekening van derden ………(netto) ……………… - -5.500.000,00

Betaalde interesten ………………………………………………………… - -13.989.689,64
Ontvangen interesten ……………………………………………………… - 979.159,10
Ontvangen dividenden …………………...………………………………… - 0,00
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten …………………………………………….… 85.039.094,30

Aankoop van schepen ……………………………………………………… - -16.017.269,00
Verkoop van schepen ……………………………………………………… - 218.413.572,86

Verkoop van andere materiële of immateriële activa …………………… - 0,00
Aankoop van andere materiële of immateriële activa …………………… - 0,00

Aankoop van aandelen ……………………………………………………… - 0,00
Verkoop van aandelen ……………………………………………………… - 0,00

Terugbetaling van leningen aan verbonden partijen …………………… - -28.791.695,00
Leningen aan verbonden partijen ………………………………………… - 0,00

Netto cash uit de verkoop van geconsolideerde ondernemingen ……… - 18.102.708,98
Netto cash uit de aankoop van geconsolideerde ondernemingen ……… - -4.189.938,87

Futures, forwards, options en swap contracten ……(netto) ……………… - 0,00
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ………………………………………… 187.517.378,97

Kapitaalverhoging ……………………………...…………………………… - 10.000.000,00
Aankoop / verkoop van eigen aandelen …………………………………… - 0,00

Nieuwe lange-termijn leningen ……………………………………………… - 0,00
Terugbetaling van lange-termijn leningen ………………………………… - -282.941.587,05

Leningen van verbonden partijen ………………………………………… - 42.500.000,00
Terugbetaling van leningen van verbonden partijen …………………… - -730.000,00

Betaalde dividenden …………………...…………………………………… - 0,00
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ………………………………………… -231.171.587,05

Effect van wisselkoerswijzigingen ……………………………………………… 729.728,78

Netto cash en cashequivalenten bij het einde van de periode …………… 55.478.663,00
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EURONAV

Geconsolideerde rekeningen
voor de periode afgesloten op 31 december 2003

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen
in USD

toelichting Kapitaal Uitgiftepermies Omrekenings- 
verschillen

Herwaarderings-
reserve Eigen aandelen Reserves Totaal

34.973.885,44 6.636.821,15 222.654,00 0,00 0,00 170.139.636,19 211.972.996,78

Resultaat voor de periode ………………………………….. - 379.097,32 56.556.994,20 56.936.091,52
Oprichting van Euronav nv …………………………..………… - 10.000.000,00 10.000.000,00

44.973.885,44 6.636.821,15 601.751,32 0,00 0,00 226.696.630,39 278.909.088,30

Eigen vermogen op 1 januari 2003 ………………………………….

Eigen vermogen op 31 december 2003 ……………………………
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