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Ontdek onze hoogtepunten

22/01/2020
Euronav maakt voor de 
derde keer op rij deel 
uit van de Bloomberg 
International Gender-
Equality Index (“GEI”).

09/01/2020
Euronav publiceert de nieuwe 
richtlijnen bij het beleid inzake 
aandeelhoudersrendement. 
Deze nieuwe richtlijnen gelden 
vanaf 2020, alsook voor de 
jaarresultaten van 2019.

29/01/2020

Alle schepen uit de 
Euronav-vloot ontvangen 
de eerste keer melding van 
veiligheidsmaatregelen 
omtrent het – op dat moment 
– opkomende COVID-19 virus. 

21/02/2020
De Suezmax M/T Finesse 
(2003 – 149.994 dwt) 
werd verkocht voor 21,8 
miljoen USD. Het schip werd 
overgedragen aan haar 
nieuwe eigenaars.

26/02/2020
Euronav sluit een 
overeenkomst over 
de aankoop van drie 
nieuwbouw VLCC-schepen 
door overname van de 
nieuwbouwcontracten.
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13/03/2020
Als maatregel om het snel opkomende 
COVID-19-virus te stoppen, beginnen de 
medewerkers van de Euronav-kantoren 
van thuis te werken.

26/03/2020
Euronav sluit een 
overeenkomst over de 
aankoop van een nieuwbouw 
VLCC-schip door overname 
van het nieuwbouwcontract.  

09/04/2020
De Suezmax Cap Diamant (2001 – 
160.044 dwt) werd verkocht voor 
20,8 miljoen USD. Het schip werd 
overgedragen aan haar nieuwe 
eigenaars.

05/06/2020
De VLCC TI Hellas (2005 – 319.254 
dwt) werd verkocht voor 38,1 miljoen 
USD. Het schip werd overgedragen 
aan haar nieuwe eigenaars.

25/06/2020
Euronav eert haar 
scheepsbemanning op de ‘Dag van 
de Zeevarenden’. De Vennootschap 
roept op om hen het statuut van 
‘key workers’ te geven. Dat zou 
bemanningswissels mogelijk maken 
voor de duizenden zeevarenden die 
vastzitten aan boord door COVID-
19-gerelateerde reisbeperkingen. 
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9. Risico’s en onzekerheden
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activiteitenverslag voor 
de eerste helft van 2020
JANUARI
Euronav sluit een sale & leaseback-overeenkomst met Taiping & Sinopec Financial Leasing Ltd Co., 
met betrekking tot drie VLCC’s. De drie VLCC’s zijn de Nautica (2008 – 307.284 dwt), de Nectar (2008 
– 307.284 dwt) en de Noble (2008 – 307.284 dwt). De schepen werden verkocht en gehuurd onder 
een naaktrompbevrachtingsovereenkomst voor een periode van 54 maanden tegen een gemiddeld 
tarief van 20.681 USD per dag en per schip. In overeenstemming met IFRS, werd deze transactie 
niet geboekt als een verkoop. Euronav, als verkoper-huurder, zal deze drie schepen blijven opnemen 
als actief, en een financiele verplichting boeken ten belope van de nettoverkoopwaarde van 124,4 
miljoen USD. Op het einde van de naaktrompbevrachtingsovereenkomst zullen de schepen worden 
teruggeleverd aan hun nieuwe eigenaars.  

Euronav publiceert de volgende richtlijnen bij het beleid inzake aandeelhoudersrendement. Deze 
nieuwe richtlijnen gelden vanaf het eerste kwartaal van 2020.

   Elk kwartaal beoogt Euronav 80% van haar netto-inkomsten uit te keren aan haar aandeelhouders 
(inclusief het vaste element van 0,03 USD per kwartaal).

   De uitkering aan aandeelhouders zal voornamelijk plaatsvinden in de vorm van een cash dividend 
en de Vennootschap zal steeds overwegen om als alternatief eigen aandelen in te kopen indien zij 
van mening is op die manier meer waarde te kunnen creëren voor haar aandeelhouders.

   Conform het bestaande beleid zal er bij de berekening geen rekening worden gehouden met 
meerwaarden op verkopen (deze zijn voorbehouden voor vlootvernieuwing). Wel zal er rekening 
worden gehouden met minderwaarden op verkopen. Daarnaast blijft het beleid steeds rekening 
houden met de vooruitzichten op de tankermarkt, de financiële toestand van de Vennootschap 
en de conjunctuurgevoeligheid van de tankersector, alsook andere sectorgebonden factoren en 
toepasselijke wet- en regelgeving.



H
al

fja
ar

ve
rs

la
g 

20
20 MAART

Op 13 maart 2020 begonnen alle medewerkers van de Euronav-
kantoren van thuis te werken. Om de verspreiding van het 
COVID-19-virus te helpen beperken, werden de medewerkers 
gevraagd thuis te blijven en van daaruit te werken.

Op 26 maart 2020 sloot Euronav een akkoord over de aankoop 
van een nieuwbouw VLCC-schip door overname van het 
nieuwbouwcontract. Het schip was op dat moment in aanbouw 
op de DSME scheepswerf in Zuid-Korea. De levering van het 
schip is voorzien in het eerste kwartaal van 2021. Het betreft 
een zusterschip van de 3 VLCC’s die in februari aangekocht 
werden aan een prijs in dezelfde grootteorde.

APRIL
Op 9 april 2020 verkocht Euronav de Suezmax Cap Diamant 
(2001 – 160.044) voor 20,8 miljoen USD. Op de verkoop werd 
een meerwaarde geboekt in hetzelfde kwartaal van ongeveer 
13 miljoen USD. Het schip werd overgedragen aan haar nieuwe 
eigenaars.

JUNI
Op 5 juni 2020 verkocht Euronav de VLCC TI Hellas (2005 – 
319.254 dwt) voor 38,1 miljoen USD. Op de verkoop werd een 
meerwaarde geboekt in hetzelfde kwartaal van ongeveer 1,6 
miljoen USD. Het schip werd overgedragen aan haar nieuwe 
eigenaars.

Op 25 juni 2020, de ‘Dag van de Zeevaarder’, betuigt 
Euronav haar nadrukkelijke dankbaarheid voor de duizenden 
bemanningsleden. Ondanks zeer moeilijke situatie door de 
COVID-19-pandemie, houdt hun inzet het handelsverkeer en de 
wereldwijde economie overeind. 

Op 30 juni 2020 startte de Vennootschap met de inkoop van 
eigen aandelen. 

Euronav werd opnieuw geselecteerd om deel uit te maken 
van de Bloomberg International Gender-Equality Index (“GEI”). 
De referentie-index meet gendergelijkheid op basis van 
interne bedrijfsstatistieken, werknemersbeleid, ondersteuning 
en betrokkenheid bij de externe gemeenschap en een 
genderbewust productaanbod. De omvang van de Bloomberg 
GEI blijft op haar beurt toenemen met inmiddels 325 
opgenomen bedrijven, ten opzichte van 230 vorig jaar. Euronav 
ondersteunt het initiatief van harte.

Op 29 januari 2020 werd de eerste interne communicatie 
verzonden naar de volledige Euronav-vloot omtrent het COVID-
19-virus. Dat bericht bevatte algemene informatie over het 
virus, de maatregelen die werden genomen aan boord en de 
beschermingsuitrusting om de gezondheid en het welzijn van 
al onze zeevarenden te verzekeren.

FEBRUARI
Op 21 februari 2020 verkocht Euronav de Suezmax M/T Finesse 
(2003 – 149.994) voor 21,8 miljoen USD. Op de verkoop werd 
een meerwaarde geboekt in hetzelfde kwartaal van ongeveer 
8,3 miljoen USD. Het schip werd overgedragen aan haar nieuwe 
eigenaars.

Op 26 februari 2020 sloot Euronav een akkoord met betrekking 
tot drie VLCC’s in aanbouw op de DSME scheepswerf in 
Zuid-Korea. Het totaalbedrag voor deze overname bedraagt 
280,5 miljoen USD, of 93,5 miljoen USD per schip. Alle drie 
de schepen zullen worden uitgerust met technologie voor 
de reiniging van uitlaatgassen (‘scrubber’-technologie) en 
ballastwaterbehandelingssystemen. De levering van de 
schepen is gepland voor het vierde kwartaal van 2020, en 
respectievelijk januari 2021 en februari 2021. 

“Op 29 januari informeren we al onze 
schepen over de veiligheidsmaatregelen 
omtrent het opkomende COVID-19 virus, 
op dat moment nog een ver verwijderd 
Chinees probleem. 
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2. Wereldeconomie, vraag naar 
ruwe olie en bunkerkosten
De eerste jaarhelft werd overheerst door de uitbraak van het 
COVID-19-virus en de wereldwijde impact ervan zowel op de 
volksgezondheid als op de wereldeconomie. Het Internationaal 
Monetair Fonds voorziet dat de economische groei wereldwijd 
in 2020 met 3% terugvalt. Het herstel van de economische 
activiteiten zal wellicht geleidelijk verlopen. De huidige 
vooruitzichten gaan uit van een wereldwijde groei voor 2021 
van 5,8%, wat lager is dan de vooruitzichten die voor COVID-19 
werden gemaakt. 

De vraag naar olie hangt sterk samen met de staat van de 
wereldeconomie en dit geldt dan ook voor de vraag naar 
tankers. De sterke achteruitgang van de economische activiteit 
leidde tot een sterke daling van de wereldwijde vraag naar olie. 
De voornaamste analisten denken dat deze trend nog verder 
zal aanhouden in 2020. Het Internationaal Energie Agentschap 
spreekt zelfs van een daling van 8,1 miljoen vaten per dag. 
Het ziet er ook naar uit dat de olievraag het zwaarst getroffen 
werd tijdens het tweede kwartaal. Voor die periode werd 
immers geschat dat de vraag tussen de 15 en 18 miljoen vaten 
per dag lager lag dan in dezelfde periode het jaar voordien. 
Voor het vierde kwartaal spreken de voorspellingen over een 
vermindering van 2 tot 4 miljoen vaten per dag in vergelijking 
met dezelfde periode het jaar voordien. Aziatische landen, 
met China op kop, zullen naar verwachting sneller herstellen 
dan de rest van de wereld. Het is zelfs zo dat China al in het 
vierde kwartaal weer een olievraag op het niveau van 2019 zou 
kunnen zien. Voor de OESO-landen wordt dat kantelpunt pas 
na 2021 voorspeld.

De olieprijs kende een bewogen eerste jaarhelft. In april werd er 
een ongeziene negatieve prijs voor WTI opgetekend aan -37,63 
dollar per vat. Hoewel de officiële prijs de volgende dag alweer 

boven nul ging, zette het de markt toch even op zijn kop. 

Bij het aflopen van een oliecontract in mei, waren in theorie de 
contractanten verplicht olie af te nemen in een markt waar er 
niet voldoende opslagcapaciteit was. Dat resulteerde in een 
situatie waarbij er meer verkopers waren dan kopers. Het ging 
zelfs zo ver dat er op een gegeven moment verkopers geld 
gaven aan de kopers om hun olie toch maar over te nemen. 
 
De olieprijzen waren reeds in maart 2020  in vrije val. Dat 
kwam voornamelijk door de moeilijkheden die de OPEC+ 
ondervond om tot een akkoord te komen over toekomstige 
productiebeperkingen. Hierdoor besloot Saoedi-Arabië 
eenzijdig  om meer olie te gaan produceren en verkoopprijs te 
verlagen. Vanaf dan kwam de OPEC+ wel tot een akkoord: de 
leden produceerden initieel 9,7 miljoen vaten per dag minder, 
met uitzicht op een mildere 7,7 miljoen vaten per dag minder 
vanaf augustus. 
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Terwijl de OPEC+ alliantie vrijwillig de productie beperkte om 
zo de oliemarkt weer in evenwicht te brengen, temperden 
sommige olieproducenten hun intussen onrendabele 
activiteiten. Dat kwam vooral voor in de Golf van Mexico, waar 
sommige schalieolie-installaties minder gingen produceren. 
Volgens nieuwsagentschap Reuters zal het recente herstel van 
de olieprijs, naar meer dan 40 USD per vat, ervoor zorgen dat de 
schalie-activiteiten weer deels zouden hervat worden. Of er ook 
nieuwe installaties worden opgestart, is echter twijfelachtig. 
Bij schalieolie-productie is het zo dat de installaties op korte 
termijn en met weinig moeite kunnen worden stilgelegd. 
Daarom reageert deze sector snel op fluctuaties van de 
olieprijs. 

Voor de bunkermarkt betekende het begin van 2020 de 
introductie van brandstof met een zeer laag zwavelgehalte. 
Volgens de nieuwe geldende regels van de Internationale 
Maritieme Organisatie mogen schepen enkel nog brandstof 
gebruiken die maximaal 0,5% zwavel uitstoot. Om aan de 
nieuwe standaarden te voldoen, mag een schip als alternatief 
ook gebruikmaken van de zogenaamde scrubber-technologie 
die de uitstoot van niet-conforme brandstof filtert. Hoewel de 
markt voorspelde dat het prijsverschil tussen conforme en 
niet-conforme brandstof de eerste twee tot drie jaar groot ging 
blijven, verkleinde de kloof tijdens de eerste jaarhelft relatief 
snel.

“De olieprijs kende een 
bewogen eerste jaarhelft. In 
april werd er een ongeziene 
negatieve prijs voor WTI 
opgetekend aan -37,63 dollar 
per vat.
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3. Tanker-
markt
De eerste helft van 2020 werd gekenmerkt door verschillende 
belangrijke gebeurtenissen: het opheffen van de sancties 
tegen Cosco Shipping Group, de productieonderbrekingen 
in Libië en Venezuela, de VLCC’s die uit de markt geweerd 
werden (Ocean Tankers), het wegvallen en weer invoeren 
van de OPEC+-productiebeperkingen en natuurlijk de COVID-
19-pandemie die de wereld op verschillende vlakken trof. 
Waar er aanvankelijk werd verondersteld dat de nieuwe IMO 
2020-brandstofregelgeving de grootste invloed zou vormen 
voor de tankermarkt, werd dit echter volledig overschaduwd 
door deze andere gebeurtenissen. 

De vraag naar olietankers hangt sterk af van de vraag naar 
olie. Door de uitbraak van de COVID-19-pandemie en de 
bijbehorende maatregelen, daalde de vraag naar en het verbruik 
van olie sterk. Dat was vooral in het tweede kwartaal te merken. 
Langdurige lockdowns zorgden voor aanzienlijk minder vraag 
naar brandstof voor wagens, treinen en vliegtuigen. 

Het duurde even voor de olieproducenten konden reageren op 
de terugval. Binnen de OPEC+ leidde dit zelfs tot een conflict 

vermits ze onderling niet meteen een akkoord vonden over 
hoeveel productiebeperking er nodig was om de oliemarkt 
weer in balans te brengen. Van maart tot mei werd de markt 
overspoeld met olie die geen koper vond. De gevolgen bleven 
niet uit: de olieprijs op de spotmarkt zakte in elkaar en zorgde 
in maart en april voor een gigantische contango-prijsstructuur. 
Dat zette diverse spelers ertoe aan om grote hoeveelheden olie 
op te slaan. Dat gebeurde vooral aan wal, maar ook in grote 
olietankers. Heel wat VLCC- en Suezmax-schepen werden 
ingezet voor opslagdoeleinden met contracten tussen vier en 
twaalf maanden. Door deze toegenomen vraag naar olietankers 
schoten zowel de vrachttarieven op lange termijn, als die op de 
spotmarkt de hoogte in tijdens het tweede kwartaal. De VLCC 
TD3 benchmark-route van het Midden-Oosten naar China 
kende de tijdens de eerste jaarhelft een gemiddeld dagtarief 
van 83.800 USD terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar 
slechts 20.200 USD was. Dezelfde trend was te merken op de 
Suezmax TD20-route van West-Afrika naar Europa met een 
gemiddelde dagprijs tijdens de eerste jaarhelft van 46.200 USD 
tegen 13.700 USD in dezelfde periode in het jaar voordien.*

Daarnaast verkeerden vele havens in lockdown, wat voor 
vertragingen zorgde bij het lossen van de vracht. Volgeladen 
schepen moesten dus buiten de haven wachten en konden niet 
aan een nieuwe reis beginnen. Dat ontregelde het wereldwijde 
aanbod van tankers.

VA
N Maart  

tot mei

met olie die  
geen koper vond.

werd de

MARKT 
OVERSPOELD

*Bron: Clarksons



H
al

fja
ar

ve
rs

la
g 

20
20

Ook het aanbod van schepen beïnvloedde de markt, zij het 
echter in beperkte mate. Eind januari werden de sancties 
tegen Cosco Shipping Group opgeheven. Daardoor groeide de 
handelsvloot op korte tijd met 40 VLCC’s. Dat had een negatief 
effect op de markt. Na de eerste berichten over de verspreiding 
van het COVID-19 virus in China legde de grootste olie-
invoerder alle activiteiten stil. Dat verklaart waarom de markt 
in februari in elkaar stortte. De maanden maart tot mei lieten 
een nieuwe piek in de tankermarkt optekenen en dat om twee 
redenen. Enerzijds was er grote vraag naar tankercapaciteit 
voor drijvende opslag. Anderzijds werd de vraag aangewakkerd 
door eenzijdige beslissing van Saoedi-Arabië om de olieprijs 
te drukken. Tegen einde mei groeide er weer een evenwicht 
tussen de vraag en het aanbod van olie waardoor de contango-
prijsstructuur verminderde. Het was niet langer interessant 
om olie in tankers op te slaan, waardoor een aantal tankers 
terugkeerden naar de handelsvloot. Deze evolutie viel samen 
met de beslissing van de OPEC+ om minder olie te produceren 
zodat er minder olie vervoerd moest worden en er dus minder 
vraag was naar olietankers. Daardoor daalden de tarieven in de 
loop van de maand juni.

Het gemiddelde tijdsbevrachtingstarief (TCE) van de VLCC-
vloot van Euronav in de Tankers International (TI) Pool, 
bedroeg 76.000 USD per dag voor de eerste helft van 2020 
vergeleken met 29.250 USD in dezelfde periode het jaar 
voordien. Het  gemiddelde TCE van de TD3C-benchmark is 
hoger omdat daarin schattingen zijn opgenomen op dagen 
tijdens het hoogtepunt van de piek wanneer er geen schepen 
gefixt werden. Tijdens deze extreme periode werden enkele 
schepen in optie geplaatst die nadien niet werden weerhouden. 
Daardoor werden de extreme vrachttarieven die de benchmark 

“Het TCE van onze Suezmax-vloot 
op de spotmarkt bedroeg ongeveer 
60.000 USD per dag, vergeleken met 
22.250 USD voor dezelfde periode 
het jaar voordien.

suggereert nooit werkelijk behaald. Het gemiddelde TCE van de 
VLCC-vloot van Euronav die op lange termijn werd gecharterd, 
bedroeg ongeveer 38.250 USD per dag voor de eerste jaarhelft 
van 2020, vergeleken met 22.750 USD voor dezelfde periode het 
jaar voordien. Het gemiddelde TCE van de Suezmax-vloot van 
Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer 60.000 USD per 
dag voor de eerste jaarhelft van 2020, vergeleken met 22.250 
USD voor dezelfde periode het jaar voordien. Het gemiddelde 
TCE van de Suezmax-vloot van Euronav die op lange termijn 
werd gecharterd bedroeg ongeveer 30.000 USD per dag voor 
de eerste jaarhelft van 2020, vergeleken met 31.500 USD voor 
dezelfde periode het jaar voordien.



H
al

fja
ar

ve
rs

la
g 

20
20

4. Groei van de vloot
De groei van de vloot van de grote tankerschepen was tot 
dusver beperkt. Tijdens de eerste zes maanden van het jaar 
kwamen er 21 nieuwbouw VLCC’s en 6 Suezmax-schepen 
bij terwijl er slechts 2 VLCC’s de vloot verlieten. Door de 
bloeiende tankermarkt en de dalende staalprijs waren weinig 
scheepseigenaren geneigd om afscheid te nemen van oudere 
tonnage. De beperkingen door COVID-19 zorgden overigens 
ook voor minder recyclagecapaciteit in de eerste jaarhelft.
Het is moeilijk om in te schatten hoeveel schepen in de 
toekomst de vloot precies zullen verlaten. Indien wordt 
aangenomen dat een kwart van alle schepen die in de tweede 
jaarhelft twintig jaar of ouder zijn de vloot zullen verlaten, geeft 
dit een totaal van 6 VLCC’s en 4 Suezmax-schepen. Dat zou 
de groei van de vloot op respectievelijk 4,5% en 3,1% brengen.

Op het gebied van nieuwbouworders was de eerste jaarhelft met 
9 nieuwe VLCC- en 11 nieuwe Suezmax-nieuwbouwcontracten 
eerder rustig. Deze cijfers liggen op het laagste niveau sinds 
2012. Gezien de levertijd van twee jaar voor een grote tanker, 
biedt dat wel perspectief voor de toekomst. Een van de redenen 
die het lage aantal nieuwe orders verklaart is de onzekerheid 
over toekomstige milieunormen. Meer bepaald is het niet 
duidelijk welk type brandstof en aandrijving  in de toekomst 
de norm zullen worden. Procentueel vertegenwoordigt het 
VLCC-orderboek slechts 8% van de huidige vloot, en dat van 
het Suezmax-segment 9%. Deze cijfers liggen op het laagste 
niveau in respectievelijk 23 en 18 jaar.

Een aantal schepen werd voorzien van scrubber-systemen 
en verdween daardoor tijdelijk uit de tankermarkt waardoor 
het beschikbare aanbod daalde. Voor VLCC’s gaat het over 
215 schepen die met scrubbers zijn uitgerust, terwijl er in 
het Suezmax-segment 91 schepen met scrubbers werden 
geteld. Er staan nog steeds enkele retrofits gepland, ook op 
nieuwbouwschepen die nog geleverd moeten worden. Vele 
eigenaars stelden het bezoek aan het droogdok echter uit 

om optimaal te kunnen profiteren van de sterke markt die de 
eerste jaarhelft kenmerkte. Het is zelfs twijfelachtig of, en zo 
ja, wanneer die retrofits daadwerkelijk nog zullen doorgaan. 
Samengevat, de scrubber-retrofits houden momenteel slechts 
enkele schepen uit de markt.



H
al

fja
ar

ve
rs

la
g 

20
20

5. FSO-market
Er waren in juni 2020 wereldwijd 293 drijvende 
productieplatformen en 107 drijvende opslagplatformen in 
dienst. Tijdens de eerste jaarhelft werden drie olie- en gas-
FSO’s besteld. Het gaat om een ombouwproject, en twee 
FSO’s die geüpgraded zullen worden. Ze bevinden zich in de 
Noordzee, het zuidwesten en het zuidoosten van Azië.

Het orderboek bestond in juni uit acht FSO’s. Volgens EMA* zijn 
er 201 projecten die potentieel gebruik kunnen maken van een 
drijvende productie- of opslagplatformen. Dat omvat zowel 
projecten in aanbestedings-/ontwerpfase, planningsfase als 
beoordelingsfase. Het gaat telkens om nieuwe ontdekkingen 
of reeds geplande ontwikkelingen waar een drijvend productie- 
of opslagplatform een optie zou kunnen zijn. 

Met 40 potentiële projecten in planningsfase is Afrika de meest 
actieve regio. Zuidoost Azië staat met 36 projecten een trapje 
lager, gevolgd door Brazilië (30), Noord-Europa (22), de Golf 
van Mexico (19), Australië (15) en Zuidoost Azië en het Midden-
Oosten (11). De overige regio’s zijn minder actief: Mediterraan 
gebied (9), Zuid-Amerika (6), Canada en China (beide 5) en de 
Caraïben (3).

Van de 201 geplande projecten zijn er 64 in offerte, of 
beoordelingsfase, 94 zijn in planningsfase en 43 zijn tot slot in 
aanbestedingsfase.

*Bron: Energy Maritime Associates (“EMA”)
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6. De Euronav-vloot
Op datum van 30 juni 2020 Euronav bestond de vloot uitgebaat 
door Euronav NV uit 68 ruwe olietankers en twee FSO-schepen. 
De vloot – die bestaat uit twee V-Plus schepen, twee FSO-
schepen (beide in 50/50 joint venture), 41 VLCC’s (waarvan 
zeven onder naaktrompbevrachtingsovereenkomsten) en 25 
Suezmax-schepen, heeft een tonnageprofiel van om en bij 17,6 
miljoen dwt. Op 30 juni 2020 was de gewogen gemiddelde 
leeftijd van de vloot ongeveer 9,3 jaar.

De VLCC-vloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat op 
de spotmarkt binnen de Tankers International Pool (TI Pool). 
De TI Pool beheert een van de grootste en modernste VLCC-
vloten ter wereld en bestaat op 30 juni 2020 uit 51 schepen. 
Een deel van de Suezmax-vloot van Euronav wordt onder 
langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd; andere 
Suezmax-schepen worden op de spotmarkt verhandeld.

Op 30 juni 2020 was het tonnageprofiel van Euronav als volgt 
verdeeld:

VLCC en V-Plus in eigendom 11.236.903 dwt
VLCC onder langetermijnbevrachtings- 
overeenkomsten 2.150.988 dwt
FSO in eigendom (voor het 50% aandeel  
van Euronav) 432.023 dwt
Suezmax in eigendom 3.770.918 dwt

Totaal tonnage in eigendom en/of  
onder beheer   17.590.832 dwt

en

in aanbouw

Op 30 Juni 2020  
Euronav in eigendom

FSO-SCHEPEN
+ 4 nieuwe

2

een vloot van

RUWE OLIETANKERS

&

68 

onder beheer

ECO VLCCS
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Op 30 juni 2020 bedroeg het maatschappelijk kapitaal 
van Euronav 239.147.506,82 USD, vertegenwoordigd door 
220.024.713 aandelen zonder nominale waarde, waarvan 
5.596.216 eigen aandelen. Op deze datum waren er geen 
aandeelhouders die 5% of meer van onze uitgegeven uitstaande 
aandelen in bezit hadden:
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8.  Geconsolideerde 
tussentijdse rekeningen 
voor de periode van zes 
maanden eindigend op 
30 juni 2020*

Geconsolideerde balans
(in duizenden USD) 30 juni,  

2020
31 december, 

2019

ACTIVA

Vaste activa 3.283.218 3.362.594

Materiële vaste activa  3.159.142 3.238.435
Immateriële activa 190 39
Financiële vaste activa 63.385 71.083
Investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode 58.539 50.322
Uitgestelde belastingvorderingen 1.962 2.715

Vlottende activa 848.783 802.249

TOTAAL ACTIVA 4.132.001 4.164.843

PASSIVA

Eigen vermogen 2.550.924 2.311.855

Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de 
Vennootschap 2.550.924 2.311.855

Langlopende schulden 1.255.894 1.536.938

Intrestdragende leningen en financieringen 1.114.576 1.372.515
Overige leningen 99.610 107.978
Lease schulden 26.606 43.161
Overige schulden 7.151 3.809
Personeelsbeloningen 6.685 8.094
Provisies 1.266 1.381

Schulden op korte termijn 325.183 316.050

TOTAAL PASSIVA 4.132.001 4.164.843

*verkorte resultaten, niet-geauditeerd



H
al

fja
ar

ve
rs

la
g 

20
20 Geconsolideerde resultatenrekening

(in duizenden USD) 30 juni,  
2020

30 juni, 
2019

Omzet 851.359 401.936
Andere bedrijfsopbrengsten 5.996 3.160

Reiskosten en commissies (62.971) (74.501)
Operationele kosten schepen (105.062) (107.375)
Kosten vrachthuur (5.911) -
Algemene en administratieve kosten (31.883) (36.376)
Netto boekwinst (verlies) op verkoop van materiële vaste activa 22.728 381
Afschrijvingen (161.788) (168.541)

BEDRIJFSRESULTAAT 512.468 18.684

Financieel resultaat (37.204) (47.376)

Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens 
vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen) 11.298 7.660

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 486.562 (21.032)

Belastingen (1.318) 2.002

RESULTAAT OVER DE PERIODE 485.244 (19.030)

Toerekenbaar aan:
Eigenaars van de Vennootschap 485.244 (19.030)

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 215.074.926 216.994.426
Gewone winst per aandeel (in USD) 2.26 (0.09)
Verwaterde winst per aandeel (in USD) 2.26 (0.09)

Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
(in duizenden USD) 30 juni,  

2020
30 juni, 

2019

Resultaat van de periode 485.244 (19.030)
Totaal niet-gerealiseerde resultaten (3.965) (6.162)

TOTAAL VAN GEREALISEERDE EN NIET- 
GEREALISEERDE RESULTATEN VAN DE PERIODE 481.279 (25.192)

Toerekenbaar aan:
Eigenaars van de Vennootschap 481.279 (25.192)

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen
(in duizenden USD) 30 juni,  

2020
30 juni, 

2019

SALDO BIJ DE AANVANG VAN DE PERIODE 2.311.855 2.260.523

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 481.279 (25.192)

Totaal transacties met eigenaars van de Vennootschap (242.210) (39.994)

SALDO BIJ HET EINDE VAN DE PERIODE 2.550.924 2.195.337

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden USD) 30 juni,  

2020
30 juni, 

2019

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN  
OP 1 JANUARI 296.954 173.133

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 541.692 85.534
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten (39.016) 47.275
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten (517.467) (102.019)
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen (1.851) (287)

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN  
OP HET EINDE VAN DE PERIODE 280.312 203.636
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9. Risico’s en onzekerheden
De voornaamste risico’s en onzekerheden waaraan de Euronav 
Groep de rest van het jaar het hoofd moet bieden zijn dezelfde 
als die zijn geïdentificeerd in de sectie “Interne controle en 
risicobeheerssystemen” van het jaarverslag 2019.
 
De COVID-19- pandemie slaat toe op vele fronten. Sinds het 
begin van deze crisis ligt voor Euronav de focus eens te meer 
op de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers. En 
gelijktijdig wordt alles op alles gezet om de bedrijfsactiviteiten 
operationeel te houden voor de klanten en andere stakeholders. 

Een grote uitdaging en de voornaamste zorg is momenteel 
de bemanningswissels van de meer dan 600 Euronav-
zeevarenden die al langer aan boord zijn dan hun contract 
voorschrijft. Euronav werkt nauw samen met verschillende 
organisaties en overheden om de bemanning van en aan boord 
van haar schepen te krijgen. Tot op de dag van vandaag is onze 
volledige bemanning gespaard gebleven van het virus.

De invloed op de kosten in het tweede kwartaal is beperkt  
gebleven. In het derde kwartaal verwachten we een verhoging 
in kosten voortkomend uit quarantaine-accommodatie en 

verhoogde reiskosten. We zijn onze zeevarenden zeer dankbaar 
dat ze, ondanks de moeilijke situatie aan boord, een veilige 
werking van onze vloot blijven verzorgen en zo het transport 
van essentiële goederen voor onze klanten garanderen. 

In het algemeen zou de tankermarkt het moeilijker kunnen 
krijgen nu de COVID-19- pandemie de vraag naar olie doet dalen. 
De combinatie van de verminderde vraag met het vrijkomen 
van schepen die momenteel nog als drijvende opslag worden 
gebruikt, kunnen het evenwicht tussen vraag en aanbod, en dus 
het evenwicht in de tankermarkt, ontregelen. Sommige van de 
negatieve gevolgen daardoor zouden echter geneutraliseerd 
kunnen worden door de aanhoudende logistieke problemen in 
vele havens, de toenemende scheepsrecyclage, de verminderde 
orders voor nieuwbouwschepen en de toenemende 
olieproductie. De Vennootschap heeft geen invloed op deze 
factoren en deze zorgen ervoor dat de macro-economische 
impact van COVID-19 moeilijk accuraat te voorspellen is. 
Alle vooruitzichten moeten dus met voorbehoud bekeken 
worden vermits ze onderhevig zijn aan onzekere economische 
evoluties en risico’s verbonden aan COVID-19.
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10. Vooruitzichten
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 
veronderstellingen 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”, “kunnen”, “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 
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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 andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden 
dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen 
van deze die besproken 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 beheerskosten met inbegrip van 
bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de 
markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering 
en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder 
bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering 
te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke 
financieringsovereenkomsten, het mogelijke effect van de fusie 
op de relaties met onze cliënten en leveranciers, veranderingen 
in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties 
ondernomen door regelgevende instanties, potentiële 
aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, 
defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere 
factoren.

Wij waarschuwen de lezers van dit verslag niet te zeer te 
vertrouwen op vooruitzichten, die enkel gelden op datum 
van dit verslag. Vooruitzichten bieden geen garantie omtrent 
onze toekomstige performantie, en actuele resultaten en 
toekomstige ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van 

deze vooropgesteld in de vooruitzichten. Behoudens indien 
vereist bij wet of reglement, zullen wij de vooruitzichten niet 
actualiseren om zaken en omstandigheden te weerspiegelen 
die zich voordoen na de datum van dit verslag of om 
onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen. Indien één 
of meer vooruitzichten geactualiseerd worden, mag er geen 
conclusie getrokken worden dat bijkomende actualisaties 
zullen gemaakt worden van deze of andere vooruitzichten. De 
in dit verslag beschreven factoren zijn niet noodzakelijk alle 
belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de actuele 
resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen verschillen van 
deze besproken in een van onze vooruitzichten. Bijkomende 
risico’s en onzekerheden die ons op dit moment niet gekend zijn 
of die wij momenteel niet als materieel beschouwen kunnen 
eveneens onze bedrijfsactiviteiten beïnvloeden. Dit verslag 
dient te worden samengelezen met het Belgische jaarverslag 
alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities and 
Exchange Commission (“SEC”), waaronder maar niet beperkt 
tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer volledige 
bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.


