Burg. CVBA Helga Platteau
Bedrijfsrevisor

KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op
31 december 2008
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons
mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste
bijkomende vermeldingen en inlichtingen.
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Euronav NV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2008, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, met een balanstotaal van USD 2.541.223.773,06 en waarvan de resultatenrekening
afsluit met een winst van het boekjaar van USD 477.780.825,67.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze
verantwoordelijkheid omvat: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne controle
met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening zodat deze geen
afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat; het kiezen en toepassen
van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven
omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en
volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging
van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie
van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling welke een inschatting omvat van
het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van
fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle
van de vennootschap met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten
einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel
over de effectiviteit van de interne controle van de vennootschap te geven. Wij hebben tevens de
gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt
door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte,
hebben wij van het bestuursorgaan en van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze
controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de
door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 een getrouw beeld van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
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Bijkomende vermeldingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het
Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen
die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.
Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en
onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar
voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige
ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare
inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd
overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of
het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan
de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire
bepalingen.
Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd waarover wij het hierbijgaande verslag
hebben opgesteld, overeenkomstig de wettelijke vereisten.
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Aan de Raad van Bestuur van de NV Euronav
Verslag van het College van commissaris inzake het onderzoek door beperkt nazicht van
de staat van activa en passiva van de NV Euronav per 30 juni 2008, opgesteld ten behoeve
van het voorstel tot uitkering van een interim-dividend
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Opdracht
Ten behoeve van het voorstel tot uitkering van het interim-dividend werden wij, ingevolge
artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raad van Bestuur van de NV
Euronav, verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva afgesloten op
30 juni 2008.

2

Vaststellingen
Blijkens de staat van activa en passiva per 30 juni 2008, werd over de periode 1 januari 2008 tot
30 juni 2008 een winst gerealiseerd van USD 170.430.003,11. Dit bedrag, rekening houdend
met de overgedragen winst per 31 december 2007, zijnde USD 415.300.206,99 en met de
vorming en handhaving van de wettelijke en statutair voorziene reserves, op 30 juni 2008,
resulteert in een saldo van USD 585.730.210,10 dat vatbaar is voor uitkering.
Wij hebben vastgesteld dat:
de statuten de uitkering van een interim-dividend toelaten;
de beslissing tot interim-dividend genomen zal worden na het eerste semester van het
boekjaar 2008 en na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2007;
de staat van activa en passiva maximaal 2 maanden oud zal zijn op het ogenblik van de
beslissing, indien deze genomen zal worden uiterlijk op 31 augustus 2008;
voldaan is aan de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen;
de boekhoudwetgeving in acht is genomen en dat de waarderingsregels consistent zijn
toegepast.
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Besluit
Tot besluit verklaren wij te zijn overgegaan tot het nazicht van de tussentijdse staat van activa
en passiva per 30 juni 2008 van de naamloze vennootschap Euronav zoals voorgeschreven in
artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Onze opdracht werd uitgevoerd in het kader van een beslissing tot uitkering van een interimdividend. Bijgevolg bestonden onze controlewerkzaamheden voornamelijk in de ontleding, de
vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werden uitgevoerd in
overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband
met het beperkt nazicht. De controle was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle
van de jaarrekening. Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding
zouden geven tot belangrijke aanpassingen van de tussentijdse staat.
Op basis van de voormelde controlewerkzaamheden menen wij dat de door ons nageziene staat
van activa en passiva per 30 juni 2008, sluitend met een balanstotaal van
USD 2.269.381.223,10 , en met een winst van de periode van USD 170.430.003,11, te
vermeerderen met de overgedragen winst van USD 415.300.206,99 , als basis kan dienen om te
beslissen over de uitkering van het interim-dividend van 51.750.000 EUR.
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Staat van activa en passiva per 30 juni 2008
Activa
30.06.2008
USD

Vaste activa
II.
III.
III.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.

1.929.044.425,21
115.443,18

Immateriële vaste activa

B.
C.
E.
F.

Materiële vaste activa
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

A.
C.

Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Andere financiële vaste activa

1.742.607.900,88
1.602.136.070,44
473.394,70
10.503,06
139.987.932,68
186.321.081,15
185.638.581,15
682.500,00

Vlottende activa
VII.
VII.
VII.

A.
B.

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

VIII.
VIII.
VIII.

A.
B.

Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen

340.336.797,89
187.394.160,86
40.962.221,78
146.431.939,08
115.568.038,87
21.044.683,38
94.523.355,49

IX.

Liquide middelen

16.559.363,40

X.

Overlopende rekeningen

20.815.234,76

Totaal der activa

2.269.381.223,10
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Passiva
30.06.2008
USD

Eigen vermogen
I.
I.

A.

II
IV.
IV.

Kapitaal
Geplaatst kapitaal

1.070.650.037,89
56.247.700,80
56.247.700,80
353.062.999,09

Uitgiftepremies

A.
B.
C.

Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Belastingvrije reserves

75.609.127,90
5.624.770,08
21.337.910,52
48.646.447,30

.
V.

415.300.206,99
170.430.003,11

Overgedragen winst per 31 december 2007
Resultaat van de periode 01/01/2008 – 30/06/2008

Voorzieningen en uitgestelde belastingen
VII.
VII.

A.

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

8.494.107,25
8.494.107,25
8.494.107,25

Schulden

1.190.237.077,96
942.348.849,21

VIII.
VIII.

A.

Schulden op meer dan 1 jaar
Financiële schulden

942.348.849,21

IX.
IX.
IX.
IX.
IX.
IX.
IX.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Schulden op ten hoogste 1 jaar
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen & sociale lasten
Overige schulden

113.645.323,36
61.967.847,50
12.829.583,08
10.860.993,10
443.159,85
1.261.324,30

X.

Overlopende rekeningen

Totaal der passiva

201.008.231,19

46.879.997,56

2.269.381.223,10
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