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Op 10 januari 2017 vond de 
scheepsdoop plaats van de twee 
VLCC's, Ardeche en Aquitaine, op de 
scheepswerf van Hyundai Samho in 
Mokpo, Zuid-Korea. 

10.01.17

Euronav sloot twee bijkomende langetermijn-
bevrachtingsovereenkomsten met Valero 
Energy Inc., elk voor een periode van zeven 
jaar met aanvang eind 2018, voor twee 
nieuwbouw Suezmax-schepen die zijn ont-
worpen om te varen in ijscondities (Ice Class 
1C type). 

De Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders keurt 

het brutodividend van 0,22 USD 
per aandeel goed.

14.05.17

Ondertekening van een 
overeenkomst van vijf jaar voor de 
dienstverlening van de FSO Africa 
en de FSO Asia met North Oil 
Company, de nieuwe uitbater van 
het Al Shaheen olieveld. 
De nieuwe contracten sluiten 
onmiddellijk aan op de lopende 
contracten.

Euronav Luxembourg SA, een 
dochtervennootschap van Euronav, geeft met 

succes een nieuwe niet-gewaarborgde 
obligatielening ter waarde van 150 miljoen 

USD uit. De obligatielening heeft een coupon 
van 7,50% en loopt ten einde in mei 2022.
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JANUARI
Op 10 januari 2017 vond de scheepsdoop plaats van de twee 
VLCC’s die werden overgenomen onder bestaande nieuwbouw-
contracten, de Ardeche (2017 – 298.642 dwt) en de  Aquitaine 
(2017 – 298.768 dwt), op de scheepswerf van Hyundai Samho in 
Mokpo, Zuid-Korea. Ze werden respectievelijk op 12 en 20 
januari 2017 aan Euronav geleverd.

APRIL
Euronav tekende een Export Credit Agency (ECA) financiering 
van 110 miljoen USD met commerciële banken en KSure voor 
de financiering van de twee nieuwbouw-VLCC's (de Aquitaine 
en de Ardeche) die in januari aan de Vennootschap geleverd 
werden.

Op 20 april 2017 sloot Euronav twee bijkomende 
langetermijnbevrachtingsover eenkomsten met Valero Energy 
Inc., elk voor een periode van zeven jaar met aanvang eind 
2018, voor Suezmax-schepen die speciaal zijn ontworpen om 
te varen in ijscondities (Ice Class 1C type). Daarmee heeft de 
Vennootschap thans vier langetermijn bevrachtings-
overeenkomsten (met een looptijd van zeven jaar) voor 
Suezmax-schepen in portfolio. Om deze overeenkomsten te 
kunnen naleven heeft Euronav twee bijkomende hoogwaardige 
Ice Class Suezmax-schepen besteld bij Hyundai Heavy 
Industries in Zuid-Korea. Extra specificaties voor deze 
schepen zijn het gebruik van aanzienlijk meer staal in de 

structuur,  specifieke emissiecontrole en andere op maat 
gemaakte operationele capaciteiten. Deze schepen zullen 
naar verwachting worden geleverd in de tweede helft van 2018 
bij de aanvang van de  respectieve langetermijnbevrachtings-
overeenkomst.

MEI
Op 11 mei 2017 keurde de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders de uitkering van een brutodividend van 0,22 
USD per aandeel goed wat het totale brutodividend op 0,77 
USD brengt zoals door de Raad van Bestuur werd voorgesteld.

Op 14 mei 2017 tekenden de Euronav joint ventures met 
International Seaways een overeenkomst van vijf jaar voor de 
dienstverlening van de FSO Africa en de FSO Asia. De nieuwe 
contracten sluiten onmiddellijk aan op de lopende contracten 
en werden ondertekend met North Oil Company, de toekomstige 
uitbater van het Al Shaheen olieveld.  North Oil Company is een 
joint venture tussen Qatar Petroleum Oil & Gas Limited en 
Total E&P Golfe Limited. De nieuwe contracten voor deze 
FSO’s met een capaciteit van drie miljoen vaten hebben een 
duurtijd van vijf jaar die aanvangt op de einddatum van de 
huidige overeenkomsten met Maersk Oil Qatar. De FSO’s 
werden op maat van het Al Shaheen olieveld geconverteerd 
waar ze sinds 2010 zonder onderbreking actief zijn. De 
bestaande contracten met Maersk Oil Qatar blijven lopen tot 
hun oorspronkelijke einddatum in het derde kwartaal van 2017. 

1. Verslag  van de hoogtepunten en 
activiteiten voor de eerste helft van 2017
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Over de volledige looptijd zullen deze nieuwe 
overeenkomsten naar verwachting meer dan 
360 miljoen USD EBITDA (winst voor interest, 
belastingen, afschrijvingen en waarde-
vermindering) genereren voor de joint ventures. 
Op basis van het Euronav-aandeel van 50% in de 
joint ventures, zullen de overeenkomsten voor de 
Vennootschap naar verwachting meer dan 
180 miljoen USD EBITDA genereren.

Op 31 mei 2017 heeft Euronav Luxembourg SA, 
een dochtervennootschap van Euronav, met 
succes een nieuwe niet-gewaarborgde 
obligatielening ter waarde van 150 miljoen USD 
uitgegeven. De obligatielening heeft een coupon 
van 7,50% en loopt ten einde in mei 2022. De 
obligaties worden gegarandeerd door Euronav 
NV. Een notering van de obligaties op de Oslo 
Stock Exchange zal worden aangevraagd. De 
netto-opbrengsten van de obligatie-uitgifte 
zullen worden gebruikt voor algemene 
bedrijfsdoeleinden. De obligatie werd aanzienlijk 
overonderschreven.

Op 1 juni 2017 kondigt Euronav aan dat de 
Vennootschap de VLCC TI Topaz (2002 – 319.430 
dwt), één van de twee oudste VLCC’s uit de vloot, 
heeft verkocht voor 21 miljoen USD. De 
Vennootschap heeft een minderwaarde 
gerealiseerd op deze verkoop ten bedrage van 21 
miljoen USD die tijdens het tweede kwartaal is 
geboekt. De levering van het schip aan de nieuwe 
eigenaar vond plaats op 9 juni en dus vóór haar 
derde bijzondere inspectie die dan ook door de 
nieuwe eigenaar zal worden uitgevoerd.

BELANGRIJKE 
GEBEURTENISSEN NA 
30 JUNI 2017:
In augustus keurde de Raad van Bestuur een 
interim-dividend goed van 0,06 USD per 
aandeel, overeenkomstig het nieuwe beleid 
inzake aandeelhoudersrendement van de 
Vennootschap dat gecontroleerd kan worden 
op de website.

https://www.euronav.com/nl/investeerders/aandeelinformatie/dividend/


 Het globale BBP-groeicijfer zal voor 2017 naar 
verwachting 3,5% bedragen. Dat is een verbetering 
ten opzichte van het groeiniveau van 3,1% vorig jaar. 

Gezien de vraag naar olie toeneemt als de wereldeconomie 
erop vooruitgaat, is de verwachting dat de wereldwijde vraag 
naar olie in 2017 met 1,28 miljoen vaten per dag zal groeien. 
Dat is 1,3% meer dan de groei van de olievraag in 2016. 

De sneller dan verwachte economische groei tijdens het 
eerste kwartaal zorgde dit jaar al voor een herstel van de 
wereldeconomie, een trend die zich ook in het tweede 
kwartaal doorzet. In de OESO-landen wordt verwacht dat de 
groeicijfers van het eerste kwartaal geëvenaard worden 
tijdens de tweede helft van het jaar. De vooruitzichten 
variëren dan weer op de opkomende markten. In China 
wordt in de tweede helft van 2017 een vertraagde groei 
verwacht, hoewel de economie wel nog steeds met 6,6% zal 
groeien over het hele jaar. In India ondervond de economie 
een negatieve impact van de overheidsbeslissing om alle 
biljetten van 500 en 1.000 rupees ongeldig te verklaren. Nu 
komt de Indiase economie volgens de verwachtingen echter 
opnieuw in een stroomversnelling terecht. Brazilië en 
Rusland verwachten eveneens een verbeterde groei, hoewel 
de economie in deze landen sterk afhankelijk is van de 

grondstofprijzen. In productielanden wereldwijd zijn de 
prijzen van grondstoffen doorgaans een belangrijke 
groeimotor. In deze landen hielpen de gestabiliseerde 
grondstofprijzen bij het herstel van de economie.

De vraag naar olie zal in 2017 naar verwachting met 1,3% 
groeien tot 97,86 miljoen vaten per dag. Tijdens het eerste 
kwartaal vertraagde de wereldwijde groei van de vraag naar 
olie met 1,1  miljoen vaten per dag ten opzichte van het 
hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook het vierde kwartaal van 
2016 was met een groei van 2,2 miljoen vaten per dag 
sterker dan het eerste kwartaal van 2017. De vertraagde 
groei van de olievraag tijdens het eerste kwartaal van dit 
jaar deed zich voornamelijk voor in de OESO-landen, terwijl 
de vraag in landen die niet tot de OESO behoren, 
stabiliseerde. De vraag naar olie nam opnieuw toe tijdens 
het tweede kwartaal van 2017 en verwacht wordt dat deze 
tendens zich tijdens de rest van het jaar doorzet voornamelijk 
dankzij niet-OESO landen. Volgend op de vertraagde groei 
van de vraag naar olie in het eerste kwartaal, wordt 
verwacht dat de vraag naar olie in India over het volledige 
jaar 2017 zal stijgen met 4,6% ten opzichte van vorig jaar. 
Ook de Chinese olievraag zal dit jaar naar verwachting met 
3,4% groeien.

De prijs van olie stabiliseerde begin dit jaar. De olieprijs was 
nochtans even gestegen nadat de OPEC-landen eind 2016 
beslisten om de productie te beperken. Sindsdien bleven de 
olieprijzen volatiel maar in een eerder dalende trend. In de 
eerste helft van het jaar lag de gemiddelde prijs van een vat 
Brent olie op 53,1 USD. De prijs per vat voor de Brent steeg niet 
boven 57,1 USD en zakte niet onder 45,5 USD in de eerste helft 
van het jaar.

Voor West Texas Intermediate (WTI) lag de gemiddelde prijs op 
50,5 USD per vat. De gemiddelde olieprijs per vat voor de OPEC 
prijzenmand lag op 50,3 USD per vat. De gemiddelde prijzen 
kenden dit jaar een aanzienlijke verbetering aangezien de 
prijzen van de soorten ruwe olie die als referentie dienen begin 
dit jaar een dieptepunt bereikten. Ter vergelijking, de 
gemiddelde prijs voor de Brent bedroeg tijdens de eerste helft 
van 2016 39,8 USD per vat, tegen een gemiddelde van 39,5 USD 
per vat voor de WTI en 37,3 USD per vat voor de OPEC 
prijzenmand.

                                                   2. ,  
                                          vraag naar ruwe olie 
                                                          en bunkerkosten

De vraag naar olie nam opnieuw 
toe tijdens het tweede kwartaal 
van 2017 en verwacht wordt dat 
deze tendens zich tijdens de rest 
van het jaar doorzet voornamelijk 
dankzij de niet-OESO landen.  

“
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 De tankermarkt startte het jaar positief met sterke 
vrachttarieven nadat ook het vierde kwartaal van 2016 
sterk afsloot. De marktfundamenten keerden zich 

echter in het voordeel van de bevrachters met dalende 
vrachttarieven tot gevolg. De vrachttarieven op de TD 3 route 
van de Arabische Golf naar Japan, de drukst bevaarde route 
op de VLCC-markt, haalden een gemiddelde van 27.000 USD 
per dag in de eerste helft van het jaar in vergelijking met 
50.900 USD per dag tijdens dezelfde periode vorig jaar. Tijdens 
de eerste helft van 2017 bedroegen de vrachttarieven op de 
Suezmax-markt, op basis van de route van West-Afrika naar 
Europa (TD20), gemiddeld 14.400 USD per dag. Dat is lager 
dan vorig jaar toen er op dezelfde route nog vrachttarieven 
van gemiddeld 27.900 USD  per dag gehaald werden.

In 2017 kwam een groot aantal nieuwbouwschepen op de 
markt in alle tankersegmenten. Het aanbod op de markt is 
bijgevolg groot ten opzichte van de vraag die niet in dezelfde 
mate is toegenomen. Er kan nog niet worden aangetoond dat 
de OPEC-productiebeperkingen, die in januari van dit jaar 
ingevoerd werden, een effect hadden op de vrachtvolumes. In 
de Arabische Golf hebben gemiddeld 148 VLCC’s per maand 
een vracht geladen op de spotmarkt. Dat is hetzelfde aantal als 
vorig jaar tijdens dezelfde periode. 

Een verrassende ontwikkeling dit jaar was het toenemend 
aantal VLCC’s dat in de Verenigde Staten een vracht laadde 
voor export naar het Verre Oosten. Hoewel er in 2016 over het 
volledige jaar slechts een beperkt aantal vrachten vervoerd 
werden op deze route, nam het aantal in 2017 toe tot 4 à 6 
vrachten per maand. Het Verre Oosten importeerde ook een 
hoger aantal vrachten vanuit West-Afrika maar dit was nog 
steeds niet voldoende om het stijgende aanbod aan 
nieuwbouwschepen op de markt te absorberen. De voorbije 
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maanden was de activiteit op de spotmarkt eerder sporadisch 
van aard en boden bevrachters druppelsgewijs vrachten aan op 
de Suezmax- en VLCC-markt. De huidige vrachttarieven tonen 
echter aan dat reders weinig mogelijkheden hebben om de 
markt naar hun hand te zetten. De weerbaarheid van een groot 
aantal reders wordt op de proef gesteld met vrachttarieven die 
het break-even niveau benaderen. 

De gemiddelde tijdbevrachtingstarieven (TCE) behaald door de 
VLCC-vloot van Euronav uitgebaat binnen de Tankers 
International (TI) Pool, bedroegen ongeveer 34.843 USD per 
dag over het eerste halfjaar van 2017 (eerste halfjaar 2016: 
54.156 USD per dag).

De gemiddelde TCE van de VLCC-vloot van Euronav die onder 
langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd wordt, 
bedroegen ongeveer 41.300 USD per dag over het eerste 
halfjaar van 2017 (eerste halfjaar 2016: 42.461 USD per dag).

De gemiddelde TCE van de Suezmax-vloot die Euronav 
rechtstreeks uitbaat op de spotmarkt bedroegen ongeveer 
20.508 USD per dag over het eerste halfjaar van 2017 (eerste 
halfjaar 2016: 35.729 USD per dag).

De gemiddelde TCE van de Suezmax-vloot van Euronav die 
onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd 
wordt, bedroegen ongeveer 22.830 USD per dag over het eerste 
halfjaar van 2017 (eerste halfjaar 2016: 29.307 USD per dag).

Een verrassende ontwikkeling 
dit jaar was het toenemend
aantal VLCC’s dat in de Verenigde 
Staten een vracht laadde voor 
export naar het Verre Oosten.

“
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       4. Groei van de vloot

 In 2017 is de wereldvloot in alle tankersegmenten opnieuw 
significant uitgebreid. In de eerste zes maanden van 2017 
kwamen 29 VLCC’s op de markt terecht. De Suezmax-

wereldvloot groeide met 30 nieuwbouwschepen. Gezien er 
tijdens dezelfde periode in elk segment slechts twee schepen 
verschroot werden, is de wereldvloot met respectievelijk 4% 
en 7% toegenomen. Voor de rest van het jaar wordt eenzelfde 
groeiniveau verwacht. 

Vooral in het begin van het jaar werden veel nieuwbouw-
schepen besteld, voornamelijk VLCC’s. Volgens de data die 
Euronav ter beschikking heeft, werden tijdens de eerste helft 
van het jaar 27 VLCC’s besteld. Sommige marktspeculanten 
beweren echter dat het aantal ook hoger zou kunnen liggen. 

De bestelde nieuwbouwschepen lijken voornamelijk oudere 
schepen te vervangen. Dat wijst erop dat reders het voornemen 
hebben om hun oudere schepen stelselmatig uit de markt te 
halen. Het is nog niet duidelijk of die schepen dan verschroot of 
verkocht zullen worden op markten waar ze wel nog steeds 
actief kunnen zijn. In elk geval zou de scheepscyclus de 
komende jaren wel eens een belangrijk keerpunt voor reders 
kunnen bereiken. 

Met het Ballastwaterverdrag dat binnen twee jaar (in 2019) van 
kracht gaat en de strengere normen voor de uitstoot van sulfer 
en stikstof (SOx en NOx) die vanaf 2020 van toepassing zijn, 
zullen reders moeten nagaan of hun oudere schepen in de 
toekomst nog wel op de markt uitgebaat kunnen worden. Één 

ding is zeker: of de schepen de markt al dan niet zullen 
verlaten, hangt sterk af van de marktcondities. Zolang oudere 
schepen winstgevend blijven, hebben reders er weinig baat bij 
hun schepen te laten verschroten. 

Euronav is nog steeds van mening dat een overname van 
bestaande schepen meer zin heeft dan nog meer 
nieuwbouwschepen aan het orderboek toe te voegen. De 
Vennootschap blijft verder geloven dat zowel de VLCC- als de 
Suezmax-markt baat heeft bij meer consolidatie. 

Euronav is nog steeds van 
mening dat een overname van 
bestaande nieuwbouwschepen 
meer zin heeft dan nog meer 
nieuwbouwschepen aan het 
orderboek toe te voegen. Zowel 
de VLCC- als de Suezmax-markt 
heeft baat bij meer consolidatie.

“
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 Op 14 mei 2017 tekende de Euronav joint venture met 
International Seaways een overeenkomst van vijf jaar 
voor de dienstverlening van de FSO Africa en de FSO 

Asia. De nieuwe contracten sluiten onmiddellijk aan op de 
lopende contracten en werden ondertekend met North Oil 
Company, de toekomstige uitbater van het Al Shaheen 
olieveld. North Oil Company is een joint venture tussen Qatar 
Petroleum Oil & Gas Limited en Total E&P Golfe Limited.

De nieuwe contracten voor deze FSO’s met een capaciteit 
van drie miljoen vaten hebben een duurtijd van vijf jaar die 
aanvangt op de einddatum van de huidige overeenkomsten 
met Maersk Oil Qatar. De FSO’s werden op maat van het Al 
Shaheen olieveld geconverteerd waar ze sinds 2010 zonder 
onderbreking actief zijn. De bestaande contracten met 
Maersk Oil Qatar blijven lopen tot hun oorspronkelijke 
einddatum in het derde kwartaal van 2017.

Over de volledige looptijd zullen deze nieuwe 
overeenkomsten naar verwachting meer dan 360 miljoen 
USD EBITDA (winst voor interest, belastingen, afschrijvingen 
en waarde vermindering) genereren voor de joint ventures. 
Op basis van het aandeel van Euronav van 50% in de joint 
ventures, zullen de overeenkomsten voor de Vennootschap 
naar verwachting meer dan 180 miljoen USD EBITDA 
genereren.

De drijvende opslagplatformen FSO Africa en FSO Asia zijn beide 
hoogwaardige activa met een lange levensduur, mogelijks tot 
2032. Bovendien is de joint venture met International Seaways 
vrij van schulden sinds juli 2017. Dat creëert bijkomende 
mogelijkheden op vlak van waardecreatie.

Deze contracten bieden Euronav een bijkomende en 
uitstekende visibiliteit qua inkomsten. Samen met het 
onderliggende portfolio van langetermijn bevrachtings-

overeenkomsten verschaft dit Euronav een solide basis aan 
vaste inkomsten. 

OVER DE FSO ASIA EN DE FSO AFRICA
De FSO Asia en FSO Africa zijn omwille van hun enorme 
 opslagcapaciteit en de mogelijkheid om in elke waterdiepte 
aan te meren ideaal voor gebieden zonder pijpleiding-
infrastrucutuur en waar de productieplatformen geen opslag-
capaciteit hebben. 

FSO's verwerken ruwe olie die gewonnen wordt uit een 
oliereservoir onder de zeebodem waaraan ze vastgekoppeld 
zijn via een éénpuntverankeringssysteem. Olie en water 
worden via een onderwaterpijpleiding naar de FSO gepompt. 

    5. FSO

Daar worden de olie en het water verwarmd om zo de scheiding 
van beide componenten te versnellen. Het water wordt 
behandeld, gezuiverd en opnieuw teruggepompt naar het 
onderwaterresservoir.

Eens gescheiden, wordt de olie ondergebracht in aparte 
opslagtanks en vervolgens overgeladen op exportschepen.

>>



De conversie van V-Plus naar FSO nam even veel tijd in beslag 
als de oorspronkelijke nieuwbouw

De FSO Asia en FSO Africa zijn twee van de meest gesofisticeerde 
en moderne platformen in de offshoresector. 

De FSO's zijn voormalige V-Plus schepen die in 2009 een 
omvangrijke conversie ondergingen tot FSO. De conversie nam 
18 maanden tijd in beslag, even lang als de oorspronkelijke 
nieuwbouw. Op de website van Euronav is een video beschikbaar 
die de schaal, investering en technische complexiteit van het 
project aantoont.

Welke systemen werden tijdens de conversie aan de 
platformen toegevoegd?

• Gigantische verwarmingsspiralen om het scheidingsproces 
van water en ruwe olie te versnellen.

• Een back-up systeem met vijf cargopompen die elk een 
exportcapaciteit hebben van 5.000 kubieke meter per uur.

• Acht dieselgeneratoren met een capaciteit van 15 megawatt, 
voldoende om 15.000 huizen van energie te voorzien.

• Uitgebreide brand- en gasdetectiesystemen en blussystemen 
en een back-up controlepaneel en automatiseringssysteem.

• De grootste controlekamer voor het beheer van vrachten 
ooit.

• Een volledig back-up meetsysteem voor de export van de 
vracht.

• Staalbekleding van de hoogste kwaliteit.
• De pijpleidingen en cargotanks werden volledig met epoxy 

bekleed om het platform te beschermen tegen corrosie en 
de levensduur te verlengen.
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De FSO's zijn voormalige 
V-Plus schepen die een 
omvangrijke conversie 
ondergingen tot FSO. De 
conversie nam 18 maanden 
tijd in beslag, even lang als de 
oorspronkelijke nieuwbouw.

“
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https://www.euronav.com/media/videos/#sthash.lXyBzLFP.dpbs 


•    Een helikopterlandingsplaats met tankstation.
•   Haspels voor van 350 meter lang en een diameter van circa 

1 meter breed die 90.000 vaten olie per uur of twee miljoen 
vaten per dag kunnen exporteren.

•   Twee kranen die in het midden van het platform geïnstalleerd 
werden met een draagkracht van 34 ton en een reikwijdte 
van 30 meter.

•   Een eenpuntsverankeringssysteem waarbij de FSO aan een 
boei geconnecteerd is met twee kettingen met een maximale 
belasting van 500 ton.

FSO MARKT
Volgens Energy Maritime Associates (“EMA”) waren er in april 
2017 wereldwijd 286 drijvende productieplatformen en 102 
drijvende opslagplatformen in dienst. Er werden in totaal zeven 
FSO’s, waarvan vier FSO’s voor de opslag van olie en drie voor 
de opslag van LNG, en 48 drijvende productieplatformen 
besteld waarbij de meeste bestellingen nog steeds uit Brazilië 
kwamen.

De meeste drijvende productieplatformen worden gebouwd of 
geconverteerd in Azië. Het orderboek bleef stabiel tussen 2014 
en 2015 met 62 tot 64 platformen. Tijdens het eerste kwartaal 
van 2016 nam het aantal orders echter af met 15 eenheden, 
een trend die zich naar verwachting zal voortzetten ten minste 
voor 2017 aangezien momenteel het aantal leveringen het 
aantal bestellingen overtreft.

Momenteel zijn er 229 offshore-projecten waarvan 44 in de 
beoordelingsfase, 131 in de planningsfase en 54 in de 
aanbestedings- en ontwerpfase.

Vijf FSO’s voor opslag van olie werden in het afgelopen jaar een 
contract toegekend, wat in lijn is met het historisch gemiddelde. 

Volgens EMA zullen er de volgende vijf jaar aan 22 tot 40 
platformen contracten toegekend worden aangezien de 
tarieven voor boorplatformen naar verwachting zullen blijven 
dalen en goedkopere operatoren de verdere ontwikkeling van 
zogenaamde "marginale olievelden" zullen overnemen. 
"Marginale olievelden" is een vakterm voor olievelden die het 
vanuit economisch oogpunt uitdagend maken om olie te 
ontginnen. Dankzij de specifieke capaciteit van FSO-platformen 
om in elke waterdiepte te kunnen aanmeren, worden de 
kapitaalkosten toch beperkt en kan er op een economisch 
haalbare manier olie ontgonnen worden.

Drie FSO’s die tijdens de jaren 70 en 80 gebouwd zijn, werden 
verschroot: de Federal I en de Gas Concord voor de kust van 
Indonesië en de Thea voor de kust van Fujairah.

Vijf FSO’s voor opslag 
van olie werden in het 
afgelopen jaar een contract 
toegekend, wat in lijn is met 
het historisch gemiddelde.

“
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                                                   6.   
                                                          Vloot 

 Op 31 juli 2017 bezat en beheerde Euronav 56 
dubbelwandige schepen (inclusief vier schepen onder 
naaktrompbevrachtingsovereenkomsten): één V-Plus-

schip, dertig VLCC’s, negentien Suezmax-schepen,  vier 
Suezmax-schepen in aanbouw en twee FSO-schepen (beide in 
50%-50% joint venture).

De Euronav-vloot heeft een totaal draagvermogen van 
ongeveer 13,7 miljoen dwt. Op 31 juli 2017 bedroeg de gewogen 
gemiddelde leeftijd van onze vloot ongeveer 7,6 jaar. 

Op 31 juli 2017 was het tonnageprofiel van Euronav, met 
inbegrip van de schepen onder bevrachtingsovereenkomsten, 
verdeeld als volgt: 

VLCC’s en V-Plus in eigendom 8.442.095 dwt 
VLCC’s onder naaktrompbevrachtingsovereenkomsten 1.229.136 dwt 
FSO’s in eigendom 442.000 dwt
Suezmax-schepen in eigendom 3.586.999 dwt

TOTAAL TONNAGE IN EIGENDOM EN 
ONDER BEHEER

13.700.230 dwt

De VLCC-vloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat op de 
spotmarkt binnen de Tankers International (TI) Pool. Met een 
vloot van 35 schepen (op 31 juli 2017) beheert de TI Pool één van 
de grootste moderne VLCC-vloten ter wereld. 

De Suezmax-vloot van Euronav wordt gedeeltelijk onder 
langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd. De overige 
Suezmax-schepen worden door Suezmax Chartering op de 
spotmarkt verhandeld. 

De VLCC-vloot van
Euronav wordt grotendeels
uitgebaat op de spotmarkt
binnen de Tankers
International (TI) Pool, één
van de grootste moderne
VLCC-vloten ter wereld.

“
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       7. Verkorte tussentijdse 

VOOR DE PERIODE VAN ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2016

Hiernaast worden de uittreksels 
weergegeven uit de verkorte tussentijdse 
geconsolideerde rekeningen van Euronav 
voor de periode van zes maanden 
eindigend op 30 juni 2017.  De verkorte 
tussentijdse geconsolideerde rekeningen 
werden in augustus 2017 door de Raad 
van Bestuur goedgekeurd voor publicatie. 
De volledige versie van de, in overeen-
stemming met IAS 34, opgestelde verkorte 
tussentijdse geconsolideerde rekeningen, 
inclusief het verslag van de commissaris 
van het beperkt nazicht en de verklaring 
van het management over het getrouw 
beeld van de halfjaarlijkse jaarrekeningen 
en het getrouwe overzicht in het 
tussentijdse jaarverslag, is beschikbaar 
op www.euronav.com.

VOOR DE PERIODE VAN ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2017
Geconsolideerde Balans
in duizenden USD 30 juni  

2017
31 december 

2016

ACTIVA
VASTE ACTIVA 2.660.345 2.673.523

Materiële vaste activa 2.454.506 2.470.076

Immateriële vaste activa 110 156

Financiële vaste activa 177.719 183.914

Investeringen verwerkt volgens de  
vermogensmutatiemethode

26.396 18.413

Uitgestelde belastingvorderingen 1.614 964

VLOTTENDE ACTIVA 393.072 373.388

TOTAAL ACTIVA 3.053.417 3.046.911

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 1.864.188 1.887.956

Kapitaal en reserves 1.864.188 1.887.956

LANGLOPENDE SCHULDEN 1.018.946 969.860

Leningen op meer dan één jaar 1.015.209 966.443

Overige langlopende schulden 561 533

Personeelsbeloningen 3.176 2.846

Provisies - 38

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 170.283 189.095

TOTAAL PASSIVA 3.053.417 3.046.911

Geconsolideerde Resultatenrekening
in duizenden USD 30 juni  

2017
30 juni  

2016

Omzet 290.591 404.450

Andere bedrijfsopbrengsten 2.775 3.702

Reiskosten en commissies (32.283) (24.855)

Operationele kosten schepen (78.488) (80.091)

Kosten vrachthuur (15.485) (11.010)

Netto boekwinst (verlies) op verkoop van 
materiële vaste activa

(21.007) 13.819

Netto boekwinst (verlies) op de verkoop 
van investeringen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode

- (24.150)

Algemene en administratieve kosten (22.351) (21.721)

Afschrijvingen (115.573) (109.497)

Bedrijfsresultaat 8.179 150.647

Financieel resultaat (19.641) (19.074)

Aandeel in resultaat van investeringen 
opgenomen volgens vermogensmutatie-
methode (na winstbelastingen)

21.024 22.276

Resultaat vóór belastingen 9.562 153.849

Belastingen 526 (159)

Resultaat over de periode 10.088 153.690

Toerekenbaar aan:

Eigenaars van de moedermaatschappij 10.088 153.690

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 158.166.534 158.359.054

Gewone winst per aandeel (in USD) 0,06 0,97

Verwaterde winst per aandeel (in USD) 0,06 0,97

>>

https://www.euronav.com/nl/investeerders/nieuws/jaarverslagen/


VOOR DE PERIODE VAN ZES MAANDEN 
EINDIGEND OP 30 JUNI 2017 (VERVOLG)

Geconsolideerde staat van gerealiseerde en  
niet-gerealiseerde resultaten
in duizenden USD 30 juni 2017 30 juni 2016

Resultaat van de periode 10.088 153.690

Totaal niet-gerealiseerde resultaten 780 804

TOTAAL VAN GEREALISEERDE EN 
NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 
VAN DE PERIODE 

10.868 154.494

toerekenbaar aan

Eigenaars van de moedermaatschappij 10.868 154.494

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen
in duizenden USD 30 juni 2017 30 juni 2016

STAND BIJ DE AANVANG VAN DE 
PERIODE

1.887.956 1.905.748

Totaal van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten

10.868 154.494

Totaal transacties met eigenaars van de 
Vennootschap

(34.636) (135.791)

SALDO BIJ HET EINDE VAN DE PERIODE 1.864.188 1.924.451

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
in duizenden USD 30 juni 2017 30 juni 2016

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 
OP 1 JANUARI

206.689 131.663

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 133.236 290.765

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) 
investeringsactiviteiten

(102.440) (142.791)

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) 
financieringsactiviteiten

(2.463) (178.656)

Valutakoers- en omrekeningsverschillen 
op geldmiddelen

677 (493)

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 
OP HET EINDE VAN DE PERIODE

235.699 100.488

>>



 Op 31 juli 2017 bedroeg het aandelenkapitaal 
van Euronav 173.046.122,14 USD en werd 
het vertegenwoordigd door 159.208.949 

aan delen waaronder 1.042.415  eigen aandelen. In 
 onderstaande tabel staat een overzicht van de 
 aandeelhouders van Euronav die 5% of meer van 
onze uitgegeven uitstaande aandelen bezitten:

Aandeelhouder
Aantal 

aandelen
Percentage 

Saverco NV1 17.026.896 10,69%

Victrix NV1 9.245.393 5,81%

Euronav (eigen 
aandelen)

1.042.415  0,65%

Andere 131.894.245 82,84%

TOTAAL 159.208.949 100,00%
1 Met inbegrip van aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks 
aangehouden door of ten gunste van de uiteindelijke begunstigde.

De informatie in bovenstaande tabel is gebaseerd 
op de informatie waarover Euronav beschikte op 
basis van de meest recente kennisgevingen en 
bekendmakingen bij het opstellen van dit verslag. 
Voor updates over de informatie in bovenstaande 
tabel, wordt er verwezen naar de Euronav-
website, de website van de FSMA en/of de website 
van de SEC. 

De grafiek hiernaast (dagelijks verhandelde 
volumes) weerspiegelt een gemiddelde aan 
verhandelde volumes (op zowel de NYSE als op 
Euronext Brussel) van meer dan 7,3 miljoen USD 
per dag gedurende het eerste halfjaar van 2017.

8. Het Euronav-aandeel
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9. Risico’s en
                onzekerheden

 De voornaamste risico’s en onzekerheden waaraan 
Euronav en de met haar verbonden ondernemingen 
zijn blootgesteld voor de rest van het jaar zijn 

opgenomen in het jaarverslag voor het jaar eindigend op 
31 december 2016 (het “Jaarverslag 2016”). De voornaamste 
risico’s en onzekerheden, alsook de strategie van de Groep 
om deze te beheren, zijn uiteengezet in de hoofdstukken 
“Interne controle en risicobeheersystemen” van het 
jaarverslag 2016.

In de eerste jaarhelft van 2017 waren de vrachttarieven van de 
ruwe olietankermarkt lager dan tijdens dezelfde periode in 
2016. De sterke vraag naar olie en het hoger aantal tonmijlen 
van nieuwe markten zoals de export uit de V.S. boden 
ondersteuning voor zowel de VLCC- als de Suezmax-markt. 
Dat was echter niet voldoende om tegenwicht te bieden aan 
het bijkomend aantal nieuwbouwschepen dat geleverd werd 
en de beslissing van de OPEC-landen om de olieproductie te 
beperken. Beide factoren deden de vrachttarieven tijdens het 
laatste deel van het eerste semester onder de 
rentabiliteitsdrempel zakken.

Euronav is van mening dat de bestellingen voor 
nieuwbouwschepen tijdens de eerste jaarhelft van 2016 (27 
VLCC's) onder specifieke omstandigheden en in een bepaald 
deel van de scheepbouwsector geplaatst werden en dat die 
omstandigheden zich waarschijnlijk niet opnieuw zullen 
voordoen. Over het algemeen is de levering van deze 

bijkomende nieuwbouwschepen beheersbaar. Dat de levering 
van een groot aantal van de schepen pas in 2018 plaatsvindt, 
zal er echter wel toe kunnen leiden dat de vrachttarieven tot 
dan onder druk blijven staan. 

De impact van het orderboek doet zich voornamelijk op korte 
termijn voelen. Op middellange en lange termijn zijn de 
vooruitzichten voor de tankermarkt wel positief. De vraag 
naar ruwe olie blijft sterk en wordt gestimuleerd door een 
lagere olieprijs. Ondanks de OPEC-productiebeperkingen,  
blijft het aanbod van ruwe olie groot aangezien de 
schalieoliesector blijft innoveren. De beperkte toegang tot 
kapitaal in de scheepvaartsector en de strengere wetgeving 
die in de nabije toekomst van kracht wordt en waarvan de 
implementatie kosten met zich meebrengt, zullen wellicht 
een meer rationele marktstructuur teweegbrengen.

Met een lage schuldgraad, toegang tot 800 miljoen USD 
 liquide middelen en met een sterke focus op maximalisatie 
van aandeelhouderswaarde, blijft Euronav gedisciplineerd in 
het opvolgen van toekomstige groeimogelijkheden.

De impact van het orderboek doet 
zich voornamelijk op korte termijn 
voelen. Op middellange en lange 
termijn zijn de vooruitzichten voor 
de tankermarkt wel positief. 

“
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 De aangelegenheden besproken in dit verslag kunnen 
vooruitzichten bevatten. De Private Securities  
Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming 

onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten  
teneinde vennootschappen aan te moedigen om  
toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten 
te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over 
plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige 
gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronder-
stellingen en andere verklaringen, verschillend van de  
verklaringen van historische feiten. De Vennootschap 
wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe 
harbor bepalingen van de Private Securities Litigation  
Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband 
met deze safe harbor wetgeving. De woorden “geloven”, 
“anticiperen”, “trachten”, “inschatten”, “voorspellen”, 
“projecteren”, “plannen”, “potentieel”, “zouden”, “kun-
nen”, “verwachten”, “in afwachting van” en gelijkaardige 
uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten. 

De vooruitzichten in dit verslag zijn gebaseerd op verscheidene 
veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd 
op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, 
de analyse van historische operationele trends door het 
management, de gegevens opgenomen in onze database en 
andere gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze 
veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, 
omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante 
onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of 
onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, 
kunnen wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, 
overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of 
volbrengen. 

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook ande-
re belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelij-
ke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die be-
sproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen 
van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de 

sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene 
marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in 
vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de 
vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze be-
heerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten 
en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de be-
schikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie 
van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mo-
gelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de 
convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, ver-
anderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering 
of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële 
aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defec-
ten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit 
verslag dient te worden samengelezen met het Belgische jaar-
verslag alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities 
and Exchange Commission (“SEC”), waaronder maar niet be-
perkt tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer vol-
ledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.

10. Vooruit
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