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Geconsolideerde balans

(in duizenden USD) Note 30 juni 2022 31 december 2021

ACTIVA

Vaste Activa

Schepen 12 3.219.186 2.967.787

Activa in aanbouw 12 137.027 181.293

Gebruiksrecht op activa 12 31.922 29.001

Overige materiële vaste activa 12 997 1.218

Immateriële vaste activa 13 16.571 186

Vorderingen 20 40.296 55.639

Investeringen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode

24 2.126 72.446

Uitgestelde belastingvorderingen - 1.519 1.546

Totaal vaste activa 3.449.644 3.309.116

Vlottende activa

Voorraad bunkers 21 47.648 69.035

Activa aangehouden voor verkoop 8 50.345 —

Handels- en overige vorderingen 22 263.433 237.745

Actuele belastingvorderingen - 57 99

Geldmiddelen en kasequivalenten - 277.220 152.528

Totaal vlottende activa 638.703 459.407

TOTAAL ACTIVA 4.088.347 3.768.523

EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN

Eigen vermogen

Kapitaal - 239.148 239.148

Uitgiftepremies - 1.690.443 1.702.549

Omrekenings verschillen 14 (175) 453

Afdekkingsreserve 14 21.594 2.396

Eigen aandelen 14 (163.024) (164.104)

Overgedragen schulden - 132.023 180.140

Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van 
de Vennootschap 1.920.009 1.960.582

Langlopende schulden

Bankleningen 16 1.560.284 1.175.835

Overige uitgiftes 16 197.223 196.895

Overige leningen 16 78.872 86.198

Lease schulden 16 15.589 16.759

Overige schulden 17 451 3.490

Personeelsbeloningen - 10.276 6.839

Provisies 23 743 892

Totaal langlopende schulden 1.863.438 1.486.908

Kortlopende schulden

Handels- en overige schulden 17 120.430 83.912

Actuele belastingverplichtingen - 4.154 366

Bankleningen 16 112.086 29.313

Overige uitgiftes 16 — 67.025

Overige leningen 16 43.189 117.863

Lease schulden 16 24.763 22.292

Provisies 23 278 262

Totaal kortlopende schulden 304.900 321.033

TOTAAL PASSIVA 4.088.347 3.768.523

De bijhorende toelichtingen op pagina's 12 tot 59 zijn een integraal deel van deze geconsolideerde interim financiële resultaten.

Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten voor de 
periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2022
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Geconsolideerde resultatenrekening

(in duizenden USD behalve resultaat per aandeel) Note 2022 2021*

jan. 1 - juni 30, 2022 jan. 1 - juni 30, 2021

Inkomsten uit scheepvaartactiviteiten

Omzet 9 263.062 208.134

Meerwaarden op de verkoop van schepen/overige 
materiële vaste activa

12 33.591 10.568

Andere bedrijfsopbrengsten 9 7.636 4.673

Totale inkomsten uit scheepvaartactiviteiten 304.289 223.375

Operationele kosten

Reiskosten en commissies 10 (74.452) (50.761)

Operationele kosten schepen 10 (101.521) (116.097)

Kosten vrachthuur 10 (4.456) (4.283)

Minderwaarden op de verkoop van schepen/overige 
materiële vaste activa

12 (347) —

Afschrijvingen materiële vaste activa 12 (106.068) (171.181)

Afschrijvingen immateriële vaste activa - (183) (44)

Algemene en administratieve kosten 10 (23.171) (16.582)

Totaal operationele uitgaven (310.198) (358.948)

BEDRIJFSRESULTAAT (5.909) (135.573)

Financieringsopbrengsten 11 11.211 8.631

Financieringskosten 11 (73.075) (46.443)

Netto financieringskosten (61.864) (37.812)

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

24 14.574 11.177

WINST (VERLIES) VÓÓR BELASTINGEN (53.199) (162.208)

Winstbelastingen - 4.923 1.518

WINST (VERLIES) VAN DE PERIODE (48.276) (160.690)

Toerekenbaar aan:

Eigenaars van de Vennootschap 15 (48.276) (160.690)

Winst/(verlies) per aandeel (gewoon) 15 (0,24) (0,80)

Winst/(verlies) per aandeel (verwaterd) 15 (0,24) (0,80)

Gewogen gemiddelde aantal aandelen (gewoon) 15 201.745.255 201.677.981

Gewogen gemiddelde aantal aandelen (verwaterd) 15 201.991.509 201.773.240

De bijhorende toelichtingen op pagina's  12 tot 59 zijn een integraal deel van deze geconsolideerde interim financiële resultaten.

*Om de relevantie van de boekhoudkundige informatie van de resultatenrekening te verbeteren, heeft de Groep bepaalde 
kostenelementen geherclassificeerd zonder enige impact op de winst (verlies) van de periode. Deze wijzigingen werden 
toegepast in 2021 om de vergelijkbaarheid in de sector te verbeteren. Dit werd retrospectief toegepast en vergelijkbare infor-
matie werd aangepast.

Euronav Financieel rapport 2022 Euronav Financieel rapport 20224 5



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten
(in duizenden USD)

Note 2022 2021

jan. 1 - juni 30, 2022 jan. 1 - juni 30, 2021

Winst (verlies) van de periode (48.276) (160.690)

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar de 
winst- en verliesrekening

Omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten - (628) (170)

Kasstroomafdekkingen - effectief deel van veranderingen 
in reële waarde

13 19.198 4.532

Aandeel van investeringen opgenomen volgens de 
vermogensmutatie in overige gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten

24 159 539

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten, na belastingen 18.729 4.901

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten van de periode (29.547) (155.789)

Toerekenbaar aan:

Eigenaars van de Vennootschap (29.547) (155.789)

De bijhorende toelichtingen op pagina's 12 tot 59 zijn een integraal deel van deze geconsolideerde interim financiële resultaten.
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in duizenden USD) Toelichting Kapitaal
Uitgifte- 
premies

Omrekenings- 
verschillen

Afdekkings- 
reserve Eigen aandelen

Overgedragen 
resultaat

Totaal eigen 
vermogen

Balans per 1 januari 2021 239.148 1.702.549 936 (7.456) (164.104) 540.714 2.311.787

Winst (verlies) van de periode — — — — — — (160.690) (160.690)

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen — — — (170) 4.532 — 539 4.901

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de periode — — (170) 4.532 — (160.151) (155.789)

Transacties met eigenaars van de Vennootschap

Dividenden — — — — — — (12.100) (12.100)

Totaal transacties met eigenaars van de Vennootschap — — — — — (12.100) (12.100)

Balans per  30 juni 2021 239.148 1.702.549 766 (2.924) (164.104) 368.463 2.143.898

Toelichting Kapitaal Uitgifte- 
premies

Omrekenings- 
verschillen

Afdekkings- 
reserve Eigen aandelen Overgedragen 

resultaat
Totaal eigen 

vermogen

Balans per 1 januari 2022 239.148 1.702.549 453 2.396 (164.104) 180.140 1.960.582

Winst (verlies) van de periode — — — — — — (48.276) (48.276)

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen 14 — — (628) 19.198 — 159 18.729

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de periode — — (628) 19.198 — (48.117) (29.547)

Transacties met eigenaars van de Vennootschap

Dividenden 14 — (12.106) — — — — (12.106)

Overdracht van eigen aandelen mbt op aandelen gebaseerde betalingsplannen 14 — — — — 1.080 — 1.080

Totaal transacties met eigenaars van de Vennootschap — (12.106) — — 1.080 — (11.026)

Balans per 30 juni 2022 239.148 1.690.443 (175) 21.594 (163.024) 132.023 1.920.009

De bijhorende toelichtingen op pagina's 12 tot 59 zijn een integraal deel van deze geconsolideerde interim financiële resultaten.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden USD) 2022 2021

jan. 1 - juni 30, 
2022

jan. 1 - juni 30, 
2021

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Winst (verlies) over de periode (48.276) (160.690)

Aanpassingen voor: 115.242 185.659

Afschrijvingen materiële vaste activa 12 106.068 171.181

Afschrijvingen immateriële vaste activa - 183 44

Voorzieningen - (133) (115)

Winstbelastingen - (4.923) (1.518)

Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens 
vermogensmutatiemethode

24 (14.574) (11.177)

Netto financieringskosten 11 61.865 37.812

(Meer-)/minderwaarden op verkoop van materiële vaste 
activa

12 (33.244) (10.568)

Mutaties in 35.215 (4.421)

Kaswaarborgen - 59 (8)

Voorraden 21 21.386 2.602

Handelsvorderingen 22 (14.690) (5.884)

Toe te rekenen opbrengsten 22 (5.223) 303

Over te dragen kosten 22 (5.150) (8.486)

Overige vorderingen 22 (663) (658)

Handelsschulden 17 14.774 6.342

Bezoldigingen en personeelsvoordelen 17 (86) (3.034)

Toe te rekenen kosten 17 23.068 2.672

Over te dragen opbrengsten 17 (126) (365)

Overige schulden - (1.589) 733

Provisie personeelsbeloningen - 3.455 1.362

Betaalde winstbelastingen - 8.780 723

Betaalde rente - (51.996) (29.825)

Ontvangen rente - 1.414 2.815

Ontvangen dividenden van joint ventures verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode

24 1.000 1.375

Nettokasstroom uit (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten 61.379 (4.364)

Aankoop van schepen en schepen in aanbouw 12 (427.951) (264.917)

Verkoop van schepen 12 198.011 51.344

Aankoop van overige materiële vaste activa 12 (95) (79)

Aankoop van immateriële vaste activa - (16.569) (42)

Ontvangen betalingen van leningen aan verbonden partijen 24 32.794 796

Terugbetalingen van leningen van verbonden partijen - (10.215) —

Opbrengsten uit financiële leasing - 1.015 975

Nettokasstroom uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten (223.010) (211.923)

(Aankoop van) Opbrengsten uit de verkoop van eigen 
aandelen

14 1.080 —

Opbrengsten uit nieuwe leningen 16 898.391 543.274

Aflossingen van opgenomen leningen 16 (349.161) (190.271)

Aflossingen van financiële lease verplichtingen 16 (12.522) (27.309)

Aflossingen van commercial paper 16 (221.196) (62.391)

Aflossingen van verkoop en leaseback 16 (11.240) (11.240)

Transactiekosten verbonden aan nieuwe leningen 16 (1.725) (608)

Betaalde dividenden 14 (12.117) (12.105)

Nettokasstroom uit (gebruikt in) financieringsactiviteiten 291.510 239.350

Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 129.879 23.063

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar - 152.528 161.478

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen - (5.187) (1.863)

Geldmiddelen en kasequivalenten per einde van de 
periode

- 277.220 182.678

Waarvan aan restricties onderhevige geldmiddelen - — —

De bijhorende toelichtingen op pagina's 12 tot 59 zijn een integraal deel van deze geconsolideerde interim financiële resultaten.
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Toelichtingen bij de geconsolideerde 
rekeningen voor de periode van zes 
maanden afgesloten op 30 juni 2022

Toelichting 1 - Verslaggevende entiteit

Toelichting 2 - Grondslagen voor de opstelling

Toelichting 3 - Gebruik van oordelen en schattingen

Toelichting 4 - Wijzigingen in de belangrijke grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Toelichting 5 - Wijzigingen in de consolidatiekring

Toelichting 6 - Belangrijke gebeurtenissen

Toelichting 7 - Gesegmenteerde informatie

Toelichting 8 - Activa aangehouden voor verkoop en 
beëindigde bedrijfsactiviteiten

Toelichting 9 - Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

Toelichting 10 - Kosten voor scheepvaartactiviteiten en 
overige kosten van operationele activiteiten

Toelichting 11 - Netto financieringskosten

Toelichting 12 - Materiële vaste activa

Toelichting 13 - Immateriële vaste activa

Toelichting 14 - Eigen vermogen

Toelichting 15 - Resultaat per aandeel

Toelichting 16 - Interestdragende leningen en financieringen

Toelichting 17 - Handels- en overige schulden

Toelichting 18 - Financiële instrumenten

Toelichting 19 - Uitgestelde belastingvorderingen en 
-verplichtingen

Toelichting 20 - Langlopende vorderingen

Toelichting 21 - Voorraad bunkers

Toelichting 22 - Handels- en overige vorderingen - kortlopend

Toelichting 23 - Voorzieningen en voorwaardelijke 
verplichtingen

Toelichting 24 - Investeringen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode

Toelichting 25 - Gebeurtenissen na balansdatum

Toelichting 26 - Nog niet toegepaste nieuwe standaarden en 
interpretaties

Toelichting 27 - Verklaring over het getrouw beeld van de 
geconsolideerde jaarrekening en het getrouwe overzicht in het 
jaarverslag
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Toelichting 1 - Verslaggevende 
entiteit
Euronav NV (de 'Vennootschap') is een vennootschap met 
hoofdzetel in België. Het adres van de maatschappelijke 
zetel is De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België. De ver-
korte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten 
per en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 
juni 2022 hebben betrekking op de Vennootschap en haar 
dochterondernemingen (samen Euronav of de 'Groep' 
genoemd) en het belang van de Groep in geassocieerde 
deelnemingen en joint ventures..

Toelichting 2 - Grondslagen voor 
de opstelling
Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële 
overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met lAS 34 
'Tussentijdse financiële verslaggeving'. Ze bevatten niet alle 
informatie die vereist is voor een volledige IFRS-jaarreken-
ing en moeten daarom worden gelezen in samenhang met 
de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar ein-
digend op 31 december 2021 die is opgesteld in overeen-
stemming met de door de Europese Unie goedgekeurde 
International Financial Reporting Standards (de 'IFRS'). 

Wijzigingen in de belangrijkste  grondslagen voor financiële 
verslaggeving zijn beschreven in toelichting 4.

Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële 
overzichten werden op 8 augustus 2022 door de Raad van 
Toezicht goedgekeurd voor publicatie.

Toelichting 3 - Gebruik van 
oordelen en schattingen
Bij de opstelling van tussentijdse financiële overzichten 
dient het management oordelen te vormen, schattingen te 
maken en veronderstellingen te doen die van invloed zijn 
op de toepassing van de grondslagen voor financiële vers-
laggeving en op de gerapporteerde bedragen van activa en 
passiva, baten en lasten. De werkelijke resultaten kunnen 
van deze schattingen afwijken. 

De belangrijkste oordelen die het management bij de toe-
passing van de door de Groep gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving heeft gevormd en de belan-
grijke bronnen van schattingsonzekerheden zijn dezelfde 
als die welke in de vorige jaarrekening zijn beschreven.

Meer bepaald diende de Groep een beoordeling te maken 
over de boekhoudkundige verwerking van de verwerving 
van de resterende 50% in TI Asia en TI Africa. Euronav had 
reeds 50% in deze 2 joint ventures en ondertekende op 7 
juni 2022 een Share Sale and Purchase Agreement met de 
JV partner International Seaways (INSW) om de controle 
over deze 2 joint ventures over te nemen door de aankoop 
van de resterende 50% van de aandelen.

De verwerving van de resterende 50% in de twee joint ven-
tures TI Africa en TI Asia is behandeld als een verwerving 
van vaste activa, aangezien aan de toets voor de concen-
tratie van activa volgens IFRS 3 is voldaan, waarbij de reële 
waarde van de verworven bruto-activa grotendeels gecon-
centreerd is in één identificeerbaar actief (d.w.z. de FSO en 
de bijbehorende leasecomponent in het klantencontract). 
Daarom wordt de betaalde vergoeding toegerekend aan de 
verworven activa (zie toelichting 5 en 6) en werd de trans-
actie niet beschouwd als een "business combinatie".

Waardering van reële waarden

Een aantal van de waarderingsgrondslagen en toelichtin-
gen van de groep vereisen de bepaling van reële waarden, 
zowel voor financiële als niet-financiële activa en schulden.

De Groep beschikt over een vast controlekader met betrek-
king tot de waardering van reële waarden. Dit kader omvat 
een waarderingsteam dat de algemene verantwoordelijk-
heid draagt voor het toezicht op alle belangrijke waarderin-
gen tegen reële waarde, met inbegrip van reële waarden 
van niveau 3, en dat rechtstreeks rapporteert aan de CFO.

Het waarderingsteam beoordeelt regelmatig belangrijke 
niet-waarneembare inputs en waarderingsaanpassingen. 
Indien informatie van derden, zoals noteringen van make-
laars of waardebepalingsdiensten, worden gebruikt om de 
reële waarde te bepalen, beoordeelt het waarderingsteam 
het van derden verkregen bewijsmateriaal ter onderbou-
wing van de conclusie dat dergelijke waarderingen voldoen 
aan de vereisten van de IFRS, met inbegrip van het niveau in 
de reëlewaardehiërarchie waarin dergelijke waarderingen 
moeten worden ingedeeld. Belangrijke waarderingskwes-
ties worden gerapporteerd aan het Audit- en Risicocomité 
van de Groep.

Bij het bepalen van de reële waarde van een actief of ver-
plichting maakt de Groep zoveel mogelijk gebruik van 
marktwaarneembare gegevens. Reële waarden worden 
ingedeeld in verschillende niveaus van een reëlewaarde-
hiërarchie op basis van de bij de waarderingstechnieken 
gebruikte inputs, en wel als volgt.

Toelichting 4 - Wijzigingen in de 
belangrijke grondslagen voor 
financiële verslaggeving
De grondslagen voor financiële verslaggeving die bij de 
opstelling van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse 
financiële overzichten zijn toegepast, zijn consistent met 
de grondslagen die zijn toegepast in de geconsolideerde 
jaarrekening van de Groep per en voor het boekjaar eindi-
gend op 31 december 2021, die zijn opgesteld in overeen-
stemming met de IFRS.

Toelichting 5 - Wijzigingen in de 
consolidatiekring
Het verschil met de consolidatiekring voor het boekjaar 
eindigend op 31 december 2021, is dat Euronav inmiddels 
de resterende 50 % in TI Asia Ltd. ("TI Asia") en TI Africa 
Ltd. ("TI Africa") heeft verworven. Euronav had reeds 50 % 
in deze twee joint ventures die toen werden opgenomen 
als investeringen verwerkt volgens de ‘equity’-methode, 
en ondertekende op 7 juni 2022 een overeenkomst betref-
fende de verkoop en aankoop van aandelen ('Share Sale 
and Purchase Agreement') met de joint venture-partner 
International Seaways, Inc. om de controle over deze twee 
joint ventures te verwerven door aankoop van de rester-
ende 50 % van de aandelen. FSO's zijn drijvende opslag- en 
loseenheden die worden ingezet op plaatsen waar de off-
shore productieplatformen geen of onvoldoende opslag-
capaciteit hebben. Elke joint venture bevat één FSO. Beide 
FSO's zijn momenteel ingezet op het olieveld 'Al Shaheen' 
in Qatar voor de klant North Oil Company. De FSO's worden 
tot het derde kwartaal van 2032 contractueel ingezet voor 
NOC. Vanaf 7 juni 2022 zijn de twee joint ventures volledig 
geconsolideerd.

• Niveau 1: genoteerde prijzen (niet-aangepast) 
op actieve markten  voor identieke activa of 
verplichtingen.

• Niveau 2: andere inputs dan de in niveau 1 opgenomen 
genoteerde prijzen die voor het actief of de verplichting 
waarneembaar zijn, hetzij direct (d.w.z. als prijzen), 
hetzij indirect (d.w.z. afgeleid van prijzen).

• Niveau 3: inputs voor het actief of de verplichting die 
niet gebaseerd zijn op waarneembare marktgegevens 
(niet-waarneembare inputs).

Indien de inputs die gebruikt worden om de reële waarde 
van een actief of verplichting te bepalen, in verschillende 
niveaus van de reëlewaardehiërarchie kunnen worden 
ingedeeld, dan wordt de reëlewaardebepaling in haar 
geheel ingedeeld in hetzelfde niveau van de reëlewaarde-
hiërarchie als de input van het laagste niveau dat voor de 
gehele waardering belangrijk is.

De Groep boekt overdrachten tussen niveaus van de 
reëlewaardehiërarchie op het einde van de verslagperiode 
waarin de verandering zich heeft voorgedaan.

Verdere informatie over de veronderstellingen die zijn 
gemaakt bij het bepalen van de reële waarden is opge-
nomen in Toelichting 18. 
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Toelichting 6 - Belangrijke gebeurtenissen

en Frontline respectievelijk ongeveer 59% en 41% van de 
gecombineerde groep in handen hebben. De combinatie 
blijft onderworpen aan overeenstemming over een trans-
actiestructuur, een bevestigend due diligence-onderzoek, 
overeenstemming over de voorwaarden van de mogeli-
jke combinatieovereenkomst, toepasselijke bestuurs-, 
aandeelhouders-, klant-, kredietverstrekkers- en/of de 
regelgevende goedkeuringen, overleg met de werknemers 
en andere gebruikelijke voltooiingsvoorwaarden. 

Op 26 april 2022 maakte Euronav bekend dat de Suez-
max Bari (2005 – 159.186 dwt) voor 21,5 miljoen USD werd 
verkocht. Op die verkoop boekte de joint venture in het 
tweede kwartaal een meerwaarde van ongeveer 6,6 mil-
joen USD. Het schip werd op 21 april 2022 opgeleverd aan 
de nieuwe eigenaren. 

Op 29 april 2022 maakte Euronav bekend dat het twee eco-
VLCC's, de Chelsea (omgedoopt tot Dalis) (2020 – 299.995 
dwt) en de Ghillie (omgedoopt tot Derius) (2019 – 297.750 
dwt), had gekocht voor een totaalbedrag van 179 miljoen 
USD. Deze schepen zijn zusterschepen van onze D-klasse 
schepen (Delos, (2021 – 300.200 dwt ), Diodorus (2021 – 
300.200 dwt), Doris (2021 – 300.200 dwt) en Dickens (2021 
– 299.550 dwt). Deze schepen zijn alle gebouwd bij DSME in 
Zuid-Korea, zijn uitgerust met scrubbers en behoren tot de 
nieuwste generatie eco-VLCC's. 

Parallel met deze transactie heeft Euronav vier oudere 
S-klasse VLCC's verkocht voor een totaalprijs van 198 mil-
joen USD. De vier schepen zijn de Sandra (2011 – 323.527 
dwt), Sara (2011 – 322.000 dwt), Simone (2012 – 315.988 
dwt) en Sonia (2012 – 314.000 dwt). De vier schepen zijn 

niet-eco VLCC's met een aanzienlijk hoger verbruik en 
grotere koolstofvoetafdruk dan moderne eco-VLCC's.  In 
het tweede kwartaal van 2022 werd een nettomeerwaarde 
van ongeveer 1,4 miljoen USD geboekt. De VLCC's Sandra, 
Sara en Sonia werden in het tweede kwartaal van 2022 
opgeleverd aan hun nieuwe eigenaren. De VLCC Simone 
wordt in de tweede helft van 2022 opgeleverd.  

Op 7 juni 2022 maakte Euronav bekend dat het de 
volle eigenaar is geworden van het FSO-platform dat 
de Vennootschap voordien in een 50-50 joint venture 
had met International Seaways, Inc. (“INSW”). De twee 
omgebouwde ULCC's, de FSO Asia en FSO Africa, werden 
aangekocht gebaseerd op een waardering van 300 miljoen 
USD  (dwz. 150 miljoen USD voor 50%). Euronav betaalde 
ongeveer 140 miljoen cash rekening houdende met het 
bedrijfskapitaal en de schuldpositie (zie Toelichting 5). De 
bestaande 50% in TI Africa Ltd. en TI Asia Ltd. wordt van de 
balans gehaald tegen boekwaarde (80,6 miljoen USD) op 7 
juni 2022 (zie Note 24). Dit bedrag was gelijk aan 50% van 
de verworven netto activa. Euronav nam 50% van de totale 
aandeelhouderslening in TI Africa Ltd. over en betaalde 
deze terug aan INSW voor een bedrag van 10,2 miljoen 
USD. Voor de extra verworven 50% werd meer betaald 
(49,1 miljoen USD). Een deel van deze betaalde meerprijs 
heeft betrekking op een immaterieel actief, namelijk het 
klantencontract met NOC voor het servicegedeelte, d.w.z. 
het doorfactureren van operationele kosten, onderhoud en 
bemanning (zie Toelichting 13). Alle resterende vlottende 
en vaste activa en passiva van TI Africa Ltd. en TI Asia Ltd. 
werden voor 100% geïntegreerd.

 
Op 13 juni 2022 kondigde Euronav de verkoop aan van 
haar twee oudste Suezmax-schepen: de Cap Pierre (2004 
– 159.048 dwt) en de Cap Leon (2003 – 159.048 dwt). De 

gecombineerde totale meerwaarden op deze verkopen 
bedraagt 18,4 miljoen USD en werd geboekt in het tweede 
kwartaal. De schepen werden respectievelijk op 28 april 
2022 en 30 juni 2022 aan hun nieuwe eigenaren opgeleverd.

De invasie en daaropvolgende oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne heeft gevolgen voor onze activiteiten op de vol-
gende gebieden:  

1. Vrachttarieven – als gevolg van de zelfregulering 
door oliehandelaren, raffinaderijen en verschepers 
van Russische petroleumproducten is de markt op 
korte termijn geëvolueerd naar een groter tonnage 
en kortere afstanden. Op korte termijn heeft dit de 
vrachttarieven in de VLCC en Suezmax-segmenten 
onder druk gezet, aangezien er meer schepen dan 
ladingen op de markt beschikbaar waren. Wij stellen 
echter vast dat het aantal tonmijlen toeneemt door 
de aanpassing van de handelsstromen om het gebrek 
aan Russische oliestromen naar raffinaderijen en 
markten te compenseren. Er is ook een toename 
in tonnage van de gesanctioneerde vloot die de 
Russische olie van het Westen naar markten in 
het oosten vervoert. De Vennootschap heeft haar 
activiteiten met Russische klanten opgeschort, 
wat een niet-significant deel van de omzet van de 
Vennootschap vertegenwoordigt (minder dan 5%).

2. Bunkerbrandstofkosten – als gevolg van het risico 
op de markt en de bovenvermelde zelfregulering 
van Russische oliestromen, steeg de prijs van 
scheepsbrandstoffen en was deze hoog in het 
tweede kwartaal. Dit komt doordat Rusland de 
bunkermarkten voorziet van 20% van de wereldwijde 
vraag naar brandstof in de HSFO-, VLSFO- en MGO-
markten. Deze prijsstijgingen hebben een negatief 
effect gehad op de kostenstructuur van de schepen, 
waardoor het duurder is geworden om vracht te 
verschepen over lange afstanden. De spreiding tussen 
HSFO en VLSFO was vóór de invasie op een hoog 
niveau, maar begint zich te herstellen nu de HSFO van 
Russische oorsprong van de markt is gehaald en de 
leveringen in Europa en het Middellandse-Zeegebied 
worden aangescherpt.

3. Cyberrisico's zijn toegenomen en de Vennootschap 
heeft bijkomende maatregelen genomen.

4. Bemanningskwesties – omdat we ongeveer 200 
officieren en bemanningsleden hebben die uit 
Rusland (1/3) en Oekraïne (2/3) komen, heeft de 
Vennootschap de respectievelijke bemanning en hun 
families zo veel mogelijk ondersteund.  We hebben 
geen gemengde teams aan boord van onze vloot. 

Het zal moeilijk blijven om de toekomstige impact van deze 
oorlogssituatie op de economieën waar we actief zijn in 
te schatten en dus ook om de mogelijke impact die deze 
factoren kunnen hebben op onze financiële resultaten te 
kwantificeren. 

In januari 2022 nam Euronav twee nieuwe Suez-
max-schepen in ontvangst: de Cedar (2022 – 157.310 dwt) 
en de Cyprus (2022 – 157.310 dwt), die in februari 2021 
werden aangekocht. 

De VLCC's Nucleus, Neptun en Navarin werden in het eerste 
kwartaal van 2022 teruggeleverd. Krachtens de lease-back-
overeenkomst was er een verkoperskrediet van 4,5 miljoen 
USD per schip (zie toelichting 12). In het eerste kwartaal van 
2022 werd een meerwaarde geboekt met betrekking tot de 
kredieten van de verkoper van 13,5 miljoen USD.

Op 18 maart 2022 heeft de Financiële Toezichthoudende 
Autoriteit van Noorwegen de basisprospectus met bijlagen, 
opgesteld door Euronav Luxembourg S.A. (“Euronav 
Luxembourg”), in verband met de notering van de senior 
niet-gewaarborgde obligaties ten bedrage van 200 miljoen 
USD op de Oslo Stock Exchange goedgekeurd. De niet-
gewaarborgde obligaties vervallen in September 2026. De 
senior niet-gewaarborgde obligaties ten bedrage van 200 
miljoen USD, uitgegeven door  Euronav Luxembourg en 
gegarandeerd door de Vennootschap, zijn genoteerd op de 
beurs van Oslo vanaf 22 maart 2022.

 
Op 7 april 2022 maakte de Vennootschap bekend dat 
Euronav en Frontline Ltd. ("Frontline") een term sheet heb-
ben ondertekend, dat unaniem werd goedgekeurd door 
respectievelijk hun  Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, 
over een mogelijke aandeel-voor-aandeel-combinatie tus-
sen de twee bedrijven, tegen een ruilverhouding van 1,45 
Frontline-aandelen ("FRO") voor elk Euronav-aandeel 
("EURN"). Hierdoor zullen de aandeelhouders van Euronav 
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Toelichting 7 - Gesegmenteerde 
informatie
De Groep onderscheidt twee operationele bedrijfsseg-
menten: de exploitatie van ruwe-olietankers op de interna-
tionale markten (Tankers) en de activiteiten op het gebied 
van drijvende productie-, opslag- en verladingsplatforms 
(FSO/FPSO). Deze twee divisies zijn actief op totaal verschil-
lende markten, waar in de laatste de activa op maat worden 
gemaakt of omgebouwd voor specifieke langetermijnpro-
jecten. De tankermarkt vereist een andere marketingstrate-
gie aangezien deze als een zeer volatiele markt wordt bes-
chouwd, contracten vaak een looptijd van minder dan twee 
jaar hebben en de activa in hoge mate gestandaardiseerd 
zijn. De segmentopbrengsten en -kosten en belangrijkste 
activa, zoals hieronder uiteengezet, worden minstens op 
kwartaalbasis aan de directieraad voorgelegd om de bel-
angrijkste besluitvormers te helpen bij de evaluatie van de 
respectieve segmenten. Voor de overname op 7 juni 2022, 
ontving de Chief Operating Decision Maker, CODM ook de 
informatie per segment op basis van proportionele consol-
idatie voor de joint ventures en niet door toepassing van de 
'equity'-methode.  De aansluiting tussen de cijfers van alle 
segmenten samen enerzijds en de geconsolideerde balans 
en geconsolideerde winst-en-verliesrekeningen anderzijds  
wordt weergegeven in een aparte kolom 'Volgens de 'equi-
ty'-methode verwerkte deelnemingen'.

Bij de interne organisatie- en managementstructuur van de 
Groep wordt geen onderscheid gemaakt tussen geografis-
che segmenten. 

dpi

(in duizenden USD) Voor de periode van zes maanden beëindigd op Voor de periode van zes maanden beëindigd op

30 juni 2022 30 juni 2021*

Tankers FSO Min eliminaties Totaal Tankers FSO Min eliminaties Totaal

Omzet 255.239 29.166 (21.343) 263.062 208.996 24.786 (25.648) 208.134

Winst (verlies) voor winstbelasting (69.876) 17.661 (984) (53.199) (174.774) 13.877 (1.311) (162.208)

(in duizenden USD) 30 juni 2022 31 december 2021

Tankers FSO Min eliminaties Totaal Tankers FSO Min eliminaties Totaal

Vaste activa 3.212.047 238.222 (625) 3.449.644 3.239.540 105.350 (35.774) 3.309.116

Vlottende activa 504.279 135.410 (986) 638.703 459.864 10.478 (10.935) 459.407

ACTIVA 3.716.326 373.632 (1.611) 4.088.347 3.699.404 115.828 (46.709) 3.768.523

Eigen vermogen 1.700.216 219.793 — 1.920.009 1.891.483 69.099 — 1.960.582

Langlopende schulden 1.732.262 131.626 (450) 1.863.438 1.486.908 22.000 (22.000) 1.486.908

Kortlopende schulden 283.848 22.213 (1.161) 304.900 321.013 24.729 (24.709) 321.033

TOTAAL PASSIVA 3.716.326 373.632 (1.611) 4.088.347 3.699.404 115.828 (46.709) 3.768.523

*Om de relevantie van de boekhoudkundige informatie van de resultatenrekening te verbeteren, heeft de Groep bepaalde kostenelementen geherclassificeerd zonder enige impact op de winst (verlies) van de periode. Deze 
wijzigingen werden toegepast in 2021 om de vergelijkbaarheid in de sector te verbeteren. Dit werd retrospectief toegepast en vergelijkbare informatie werd aangepast.
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Toelichting 8 - Activa en 
verplichtingen aangehouden 
voor verkoop en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten

Activa aangehouden voor verkoop 

Op 28 februari 2022 verkocht de Vennootschap de VLCC 
Simone (2021 - 315.988 dwt) als onderdeel van een en-bloc 
transactie van vier S-klasse VLCC's (zie toelichting 6). De 
reële waarde minus verkoopkosten bedroeg 50,5 miljoen 
USD.  Het schip werd geboekt als een vast actief aange-
houden voor verkoop op 30 juni 2022 en had een boek-
waarde van 50,3 miljoen USD. De nettowinst op het schip 
bedraagt 0,2 miljoen USD en zal worden geboekt bij de 
oplevering aan zijn nieuwe eigenaren, die naar verwacht-
ing in de tweede helft van 2022 zal plaatsvinden.  

Per 31 december 2021 had de Groep geen voor verkoop 
aangehouden activa.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Per 30 juni 2022 en per 31 december 2021 had de Groep 
geen activiteiten die voldeden aan de criteria van een 
beëindigde bedrijfsactiviteiten.

De stijging van de opbrengsten houdt voornamelijk ver-
band met de stijging van de pool- en spotreisopbrengsten, 
die te danken zijn aan hogere tarieven in vergelijking met 
de eerste zes maanden van 2021, toen de marktomstan-
digheden zeer ongunstig waren. Het verschil in resultaten 
van de pool kan verklaard worden door de vergelijking van 
de respectieve TCE-tarieven voor VLCCs van 15.000 USD/
dag tegenover 13.000 USD/dag, rekening houdend met 
een gemiddelde van 6.600 huurdagen voor beide periodes. 
Voor Suezmax-spotreizen: respectievelijk 17.600 USD/dag 
in vergelijking met 11.750 USD/dag, op basis van een gem-
iddelde van 3.680 huurdagen. De daling van de opbreng-
sten uit tijdbevrachting in het tankerssegment is te wijten 
aan een lager aantal schepen op tijdbevrachting. 

Toelichting 9 - Opbrengsten en andere operationele baten
In de volgende tabel zijn de opbrengsten uitgesplitst naar type contract.

De Groep begint het herstel van de tankercyclus weer-
spiegeld te zien in de vrachtmarkten. De vraag naar olie 
neemt opnieuw toe en bijgevolg is ook de vraag naar de 
verscheping van ruwe olie toegenomen. In de eerste helft 
van dit jaar heeft de Groep vastgesteld dat de vrachtcijfers 
terugkeren naar niveaus die vergelijkbaar zijn met die van 
vóór de invoering van COVID-19-beperkingen overal ter 
wereld. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft een 
invloed gehad op de mondiale stroom van ruwe olie. Terwijl 
Europese klanten nu bijna geen olie uit Rusland meer ont-
vangen, wordt  deze olie nu geleverd aan andere klanten, 
voornamelijk in de regio ten oosten van het Suez-kanaal. 
De initiële onzekerheid over de impact van de oorlog op 
de oliemarkten heeft de vrachtmarkt voor kleinere tank-
ers sterk doen stijgen, maar dit was van relatief korte duur. 

Op de meer middellange termijn stelde de Groep een ver-
schuiving vast in de handelspatronen van tankers, waarbij 
Europa meer olie ontvangt van Atlantische producenten en 
de gebruikelijke handelsstromen over lange afstand van 
het Atlantische bekken naar het Verre Oosten tot stilstand 
zijn gekomen.

Andere bedrijfsopbrengsten omvatten de opbrengsten die 
verband houden met de dagelijkse normale bedrijfsactivi-
teiten van de vloot en die niet rechtstreeks kunnen worden 
toegeschreven aan een individuele reis. De stijging van de 
overige bedrijfsopbrengsten is hoofdzakelijk toe te schri-
jven aan ontvangen schadevergoedingen in het kader van 
de verkoop van de schepen van de S-klasse, alsook aan 
schadeafwikkelingen. 

Voor de periode van zes maanden beëindigd op

(in duizenden USD) 30 juni 2022 30 juni 2021*

Tankers FSO Min eliminaties Totaal Tankers FSO Min eliminaties Totaal

Pool inkomsten 83.580 — (6) 83.574 65.615 — 11 65.626

Spot reizen 139.815 — (540) 139.275 105.424 — (873) 104.551

Opbrengsten uit contracten met klanten 223.395 — (546) 222.849 171.039 — (862) 170.177

Tijdbevrachting 31.844 29.166 (20.797) 40.213 37.957 24.786 (24.786) 37.957

Lease opbrengsten 31.844 29.166 (20.797) 40.213 37.957 24.786 (24.786) 37.957

Totaal omzet 255.239 29.166 (21.343) 263.062 208.996 24.786 (25.648) 208.134

Andere bedrijfsopbrengsten — — — 7.636 — — — 4.673

*Om de relevantie van de boekhoudkundige informatie van de resultatenrekening te verbeteren, heeft de Groep bepaalde kostenelementen geherclassificeerd zonder enige impact op de winst (verlies) van de periode. Deze 
wijzigingen werden toegepast in 2021 om de vergelijkbaarheid in de sector te verbeteren. Dit werd retrospectief toegepast en vergelijkbare informatie werd aangepast. 
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Toelichting 10 - Kosten voor scheepvaartactiviteiten

Reiskosten en commissies

Voor de periode van zes maanden beëindigd op

(in duizenden USD) 30 juni 2022 30 juni 2021

Betaalde commissies (4.959) (3.899)

Bunkers (54.843) (33.263)

Overige reisgerelateerde kosten (14.650) (13.599)

Totaal reiskosten en commissies (74.452) (50.761)

De reiskosten en commissies zijn in de eerste zes maanden 
van 2022 gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 
2021, voornamelijk als gevolg van de stijging van de bun-
kerkosten.

De stijging van de betaalde commissies is het gevolg van 
iets hogere markttarieven in vergelijking met de eerste zes 
maanden van 2021. 

De stijging van de bunkerkosten in het eerste semester 
van 2022 volgt op de stijging van de prijzen voor ruwe 
olie sinds het begin van het jaar als gevolg van de oorlog 
tussen Rusland en Oekraïne en de opgelegde economische 
sancties. Het merendeel van de bunkers die door Euronav-
schepen worden verbruikt, worden aangekocht via het 
IMO 2020-programma inzake brandstofconformiteit van 

de Vennootschap. (Toelichting 21). Voor schepen die op 
de spotmarkt worden ingezet, worden de reiskosten door 
de reder betaald. De reiskosten voor schepen die onder 
een tijdbevrachtingsovereenkomst varen, worden door de 
bevrachter betaald. De reiskosten voor schepen die in een 
pool worden geëxploiteerd, worden door de pool betaald. 

De meeste andere reiskosten zijn havenkosten en bem-
iddelingskosten, die kosten zijn van de eigenaar op reis-
bevrachtingen. De havenkosten variëren afhankelijk van 
het aantal uitgevoerde spotreizen en het aantal en type 
havens. De stijging van de overige reisgerelateerde kos-
ten in de eerste zes maanden van 2022 ten opzichte van 
dezelfde periode in 2021 is het gevolg van gewijzigde han-
delspatronen.

Operationele scheepsgerelateerde lasten
Voor de periode van zes maanden beëindigd op

(in duizenden USD) 30 juni 2022 30 juni 2021*

Operationele kosten (95.014) (108.590)

Verzekering (6.507) (7.507)

Totaal operationele kosten schepen (101.521) (116.097)

*Om de relevantie van de boekhoudkundige informatie van de resultatenrekening te verbeteren,herclassificeerde de 
Vennootschap bepaalde kosten- en opbrengstenelementen zonder impact op de winst (het verlies) voor de periode. Deze 
wijzigingen werden toegepast in 2021 om de vergelijkbaarheid in de sector te verbeteren. Dit werd retrospectief toegepast en 
vergelijkbare informatie werd aangepast.

Vrachthuurkosten
Voor de periode van zes maanden beëindigd op

(in duizenden USD) 30 juni 2022 30 juni 2021

Tijdsbevrachting (2.599) (4.283)

Naaktrompbevrachting (1.857) —

Totaal vrachthuurkosten (4.456) (4.283)

De vrachthuurkosten in de eerste zes maanden van 2022 
zijn voornamelijk toe te schrijven aan de interne korte ter-
mijn tijdbevrachtingsovereenkomst met onze joint ven-
ture Bari Shipholding Ltd. en aan de huurkosten voor de 
olietanker Cougar Satu met betrekking tot Euronavs 'IMO 
2020 fuel compliance program' (zie Toelichting 21). De dal-
ing van de vrachthuurkosten is het gevolg van de lagere 
markttarieven in vergelijking met de eerste zes maanden 
van 2021. De Groep heeft ervoor gekozen om de vrijstelling 
voor korte termijn-leaseovereenkomsten toe te passen en 
dienovereenkomstig werden de leasebetalingen als kosten 

De bedrijfskosten hebben hoofdzakelijk betrekking op 
de bemannings-, technische en andere kosten voor de 
exploitatie van tankers. De daling van de bedrijfskosten is 
toe te schrijven aan de vermindering van het aantal schepen 
in de vloot en aan specifieke besparingsinitiatieven die 

in de tweede helft van 2021 zijn gestart en in 2022 worden 
voortgezet. Bovendien heeft de verzwakking van de euro ten 
opzichte van de Amerikaanse dollar een besparingseffect op 
de bemanningskosten die op de Euro gebaseerd zijn.. 

opgenomen en werden gebruiksrecht overeenstemmende 
activa en leaseverplichtingen niet erkend.

Het naaktrompbevrachtingscontract eindigde op 15 
december 2021, waarbij één schip (VLCC Nautilus) vóór 31 
december 2021 aan de eigenaren werd teruggeleverd. De 
kosten voor de naaktrompbevrachtingdagen bij teruglever-
ing van de drie resterende schepen (de VLCC's Navarin, 
Neptun en Nucleus) werden geboekt als naaktrompbev-
rachting in plaats van als een wijziging van de leaseover-
eenkomst. Alle schepen werden in het eerste kwartaal van 
2022 teruggeleverd.
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Algemene en administratieve kosten

Voor de periode van zes maanden beëindigd op

(in duizenden USD) 30 juni 2022 30 juni 2021

Bezoldigingen (4.382) (3.971)

Sociale zekerheid (668) (709)

Op aandelen gebaseerde betalingen die in geldmiddelen 
worden afgewikkeld (2.872) (602)

Op aandelen gebaseerde betalingen die in eigen 
vermogensinstrumenten worden afgewikkeld (584) (761)

Overige bezoldigingen (453) (473)

Personeelsbeloningen (8.959) (6.516)

Administratieve kosten (12.613) (8.790)

Tonnagebelasting (1.732) (1.391)

Claims — —

Voorzieningen 133 115

Totaal algemene en administratieve kosten (23.171) (16.582)

De algemene en administratieve kosten, die onder meer 
bestaan uit lonen van het walpersoneel, bestuurdersver-
goedingen, consultancy- en auditvergoedingen en ton-
nagebelasting, zijn in de eerste zes maanden van 2022 
gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2021. 

De stijging ten opzichte van 2021 hield voornamelijk ver-
band met de stijging van de administratieve kosten en de 
stijging van de personeelsbeloningen. 

De stijging van de personeelsbeloningen houdt verband 
met een stijging van de in contanten afgewikkelde, op aan-

delen gebaseerde beloningen. Dit houdt verband met de 
voorziening voor het in 2019 geïmplementeerde op trans-
acties gebaseerde incentiveplan (TBIP) waarvoor de leden 
van de directieraad spookaandelen krijgen toegekend. De 
te boeken voorziening is hoger door de hogere aandelen-
koers op 30 juni 2022, vergeleken met 30 juni 2021.

De stijging van de administratieve kosten is voornamelijk 
toe te schrijven aan de gemaakte  juridische kosten in ver-
band met de geplande fusie met Frontline (zie Toelichting 
25). 

*Om de relevantie van de boekhoudkundige informatie van de resultatenrekening te verbeteren,herclassificeerde de 
Vennootschap bepaalde kosten- en opbrengstenelementen zonder impact op de winst (het verlies) voor de periode. Deze 
wijzigingen werden toegepast in 2021 om de vergelijkbaarheid in de sector te verbeteren. Dit werd retrospectief toegepast en 
vergelijkbare informatie werd aangepast.
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Toelichting 11 - Nettofinancieringslasten

Voor de periode van zes maanden beëindigd 
op

(in duizenden USD) 30 juni 2022 30 juni 2021

Interesten op bankdeposito's 1.155 955

Wijziging van de reële waarde van brandstofderivaten opgenomen 
in de winst- en verliesrekening 344 1.688

Wisselkoerswinsten 9.712 5.988

Financieringsopbrengsten 11.211 8.631

Interesten op financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs (34.070) (27.759)

Interesten op leasing (578) (1.465)

Wijziging van de reële waarde van brandstofderivaten opgenomen 
in de winst- en verliesrekening (23.231) (6.424)

Reële waarde aanpassingen van renteswaps (290) 309

Andere financiële kosten (4.637) (4.652)

Wisselkoersverliezen (10.270) (6.452)

Financieringskosten (73.076) (46.443)

Netto financieringskosten opgenomen in de resultatenrekening (61.865) (37.812)

De rentelasten op financiële verplichtingen die tegen geam-
ortiseerde kostprijs worden gewaardeerd, zijn in de eerste 
zes maanden van 2022 aanzienlijk gestegen ten opzichte 
van dezelfde periode in 2021. Deze stijging hield verband 
met een toename van de rentelasten op bankleningen als 
gevolg van de stijgende rente en de hogere gemiddelde uit-
staande schuld in het eerste semester van 2022 in vergeli-
jking met dezelfde periode vorig jaar.

De in de resultatenrekening opgenomen wijziging van de 
reële waarde van brandstofderivaten is toe te schrijven aan 

de stijging van de uitgaven in verband met swaps, voor-
namelijk op de commodity swaps of futures in verband met 
het programma van de Vennootschap voor laagzwavelige 
stookolie waarvoor geen hedge accounting kon worden 
toegepast, met een netto-effect van 22,9 miljoen USD tot 
gevolg. Deze brandstofderivaten worden gebruikt om de 
aangekochte brandstof aan boord van de ULCC Oceania af 
te dekken tegen een prijsdaling. 

Rente op leasing is de rente op leaseverplichtingen.

 

Toelichting 12 - Materiële vaste activa

(in duizenden USD) Toe-
lichting Schepen Schepen in 

aanbouw
Gebruiksrecht 

op activa
Overige 

materiële 
vaste activa

Totaal

Per 1 januari 2022

Aanschaffingsprijs — 4.875.811 181.293 53.226 5.244 5.115.574

Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen

— (1.908.024) — (24.225) (4.026) (1.936.275)

Netto-boekwaarde 2.967.787 181.293 29.001 1.218 3.179.299

Aankopen — 444.744 72.866 13.384 95 531.089

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen

— (164.768) — — — (164.768)

Afschrijvingen — (95.364) — (10.398) (306) (106.068)

Overboekingen naar activa 
aangehouden voor verkoop

8 (50.345) — — — (50.345)

Overboekingen — 117.132 (117.132) — — —

Omrekeningsverschillen — — — (65) (10) (75)

Per 30 juni 2022 3.219.186 137.027 31.922 997 3.389.132

Per 30 juni 2022

Aanschaffingsprijs — 5.375.264 137.027 66.545 5.207 5.584.043

Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen

— (2.156.078) — (34.623) (4.210) (2.194.911)

Net carrying amount 3.219.186 137.027 31.922 997 3.389.132

In de eerste zes maanden van 2022 zijn de Maria, Cap Pierre, 
Amundsen, Captain Michael, Sonia, Iris, Ingrid, Cap Lara, 
Alsace, Dalma, Daishan en Hatteras in droogdok gegaan. De 
kosten van geplande reparatie- en onderhoudswerkzaam-
heden worden geactiveerd en opgenomen onder "Aanko-
pen"..

In januari hebben we twee nieuwe Suezmax-schepen aan 
onze vloot toegevoegd: de Cedar (2022 - 157.310  dwt) 
werd opgeleverd op 7 januari 2022 en de Cypress (2022 - 
157.310 dwt) op 20 januari 2022. Beide werden gebouwd 
bij Daehan Shipbuilding (DHSC) in Zuid-Korea. Deze twee 
schepen werden voordien gerapporteerd als schepen in 
aanbouw per 31 december 2021. 

Op 29 april 2022 maakte Euronav bekend dat het twee eco-
VLCC's, de Chelsea (2020 - 299.995 dwt) en de Ghillie (2019 
- 297.750 ton dwt), had gekocht voor een totaalbedrag van 
179 miljoen USD.  Deze schepen zijn zusterschepen van 
onze schepen van klasse D (Delos, (2021 – 300.200 dwt), 
Diodorus (2021 – 300.200 dwt), Doris (2021 – 300.200 dwt) 
en Dickens (2021 – 299.550 dwt). Deze schepen zijn alle 
gebouwd bij DSME in Zuid-Korea, zijn uitgerust met scrub-

bers en behoren tot de nieuwste generatie eco-VLCC's. De 
schepen zijn aan de vloot toegevoegd onder hun nieuwe 
namen Dalis (voorheen Chelsea) en Derius (voorheen Ghil-
lie).

Per 7 juni 2022 heeft de Groep de drijvende opslag- en ver-
ladingsplatforms Asia en Africa volledig onder 'Materiële 
vaste activa' opgenomen als gevolg van de verwerving 
van de resterende 50 % in TI Asia en TI Africa voor een 
bedrag van 224,6 miljoen USD (zie toelichtingen 5 en 6). De 
betaalde prijs, die 129,9 miljoen USD bedraagt, kan terug 
gevonden worden onder 'Aankopen van schepen' in het 
kasstroomoverzicht. De transactie werd behandeld als een 
verwerving van vaste activa, aangezien aan de toets voor 
de concentratie van activa volgens IFRS 3 is voldaan, waar-
bij de reële waarde van de verworven bruto-activa gro-
tendeels geconcentreerd is in één identificeerbaar actief 
(d.w.z. de FSO en de bijbehorende leasecomponent in het 
klantencontract). Het immaterieel actief gerelateerd aan 
het servicegedeelte in het klantencontract (zie toelichting 
13) werd afzonderlijk op de geconsolideerde balans opge-
nomen omdat dit mee opgenomen kon worden in het indi-
viduele identificeerbare activa gerelateerd aan de FSO. Het 
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Vervreemding van activa – winsten/verliezen

(in duizenden USD) Toelichting Verkoopprijs Boekwaarde Winst Verlies

Newton - Verkoop — 35.370 32.953 1.163 —

Filikon - Verkoop — 15.974 6.570 9.404 —

Per 30 juni 2021 51.344 39.523 10.567 —

Verkoopprijs Boekwaarde Winst Verlies

Sandra - Verkoop — 47.520 47.299 221 —
Sara - Verkoop — 47.520 46.013 1.507 —
Sonia - Verkoop — 50.490 50.837 — (347)

Cap Leon - Verkoop — 19.924 9.081 10.843 —
Cap Pierre - Verkoop — 19.058 11.537 7.521 —
Overige — — — 13.500 —
Per 30 juni 2022 184.512 164.767 33.592 (347)

Op 26 januari 2022 maakte Euronav bekend dat de Ven-
nootschap een meerwaarde van 18 miljoen USD had 
geboekt op de verkoop van activa bij de teruglevering van 
vier VLCC's, die plaatsvond op de vervaldag van een Ver-
koop-and-lease-backovereenkomst met een looptijd van 
vijf jaar. De vier VLCC's zijn de Nautilus (2006; 307.284 dwt), 
Navarin (2007; 307.284 dwt), Neptun (2007; 307.284 dwt) en 
de Nucleus (2007; 307.284 dwt). Aangezien het eerste schip 
op 15 december 2021 werd teruggeleverd, werd 4,5 miljoen 
USD in het vierde kwartaal van 2021 geboekt, terwijl de res-
terende 13,5 miljoen USD in het eerste kwartaal van 2022 
werd geboekt.

Op 29 april 2022 verkocht Euronav vier oudere S - klasse 
VLCC's  voor een en-bloc prijs van 198 miljoen USD. De vier 

schepen zijn de Sandra (2011 – 323.527 dwt), Sara (2011 – 
322.000 dwt), Simone (2012 – 315.988 dwt) en Sonia (2012 
– 314.000 dwt). Op de verkoop van de drie schepen die 
vóór 30 juni 2022 werden opgeleverd, werd een nettomeer-
waarde van 1,4 miljoen USD geboekt. De VLCC Simone was 
per 30 juni 2022 opgenomen als een voor verkoop aange-
houden vast actief en wordt in de tweede helft van 2022 
aan zijn nieuwe eigenaren geleverd (zie toelichting 8). 

Op 13 juni 2022 maakte Euronav bekend dat het zijn twee 
oudste Suezmax-schepen, de Cap Pierre (2004 - 159.048 
dwt) en Cap Leon (2003 - 159.048 dwt), had verkocht. De op 
deze verkopen gerealiseerde nettomeerwaarden bedraa-
gden in totaal 18,4 miljoen USD bij levering aan de nieuwe 
eigenaren.

immaterieel actief werd gewaardeerd aan 16,6 miljoen USD 
die het criterium "vrijwel alle" niet veranderde.

Op 30 juni 2022 had de Groep zes schepen in aanbouw 
voor een totaalbedrag van 137 miljoen USD. De bedragen 
vermeld onder 'Schepen in aanbouw' hebben betrekking 
op drie eco-VLCC's en drie eco-Suezmax-schepen.

Op 24 juni 2022 lichtte Euronav de opties om de tijdbev-
rachtingovereenkomst voor de twee Suezmax-schepen 
Marlin Sardinia en Marlin Somerset met 12 maanden te 
verlengen. Dit resulteerde in de opname van een met een 
gebruiksrecht overeenstemmend actief van 13,4 miljoen 
USD.  million.

Bijzondere waardevermindering

Tankers

Euronav definieert zijn kasstroomgenererende eenheid als 
een enkel schip, tenzij het betrokken schip wordt geëxploit-
eerd in een pool, in welk geval het samen met de andere 
schepen in de pool als een kasstroomgenererende eenheid 
wordt behandeld. De boekwaarden van de niet-financiële 
activa van Euronav worden op elke verslagdatum herzien 
om na te gaan of er aanwijzingen voor een bijzondere 
waardevermindering bestaan. Indien een dergelijke aanwi-
jzing bestaat, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat.

In overeenstemming met IAS 36 heeft Euronav zijn per 31 
december 2021 uitgevoerde beoordeling van verschillende 
interne en externe indicatoren geactualiseerd om na te 
gaan of er aanwijzingen waren dat schepen in het tank-
ersegment per 30 juni 2022 een bijzondere waardevermin-
dering hadden ondergaan. Op basis van deze analyse heeft 
de Vennootschap geconcludeerd dat de netto operationele 
verliezen gerapporteerd voor de periode eindigend op 30 
juni 2022 beschouwd wordt als de voornaamste indicator 
voor bijzondere waardevermindering evenals de huidige 
lage markttarieven in het VLCC segment (2021: de lage 
markttarieven en de netto operationele verliezen waren de 
voornaamste indicatoren).

De Groep heeft tankers op bijzondere waardevermind-
ering getoetst, waarbij de boekwaarde van een actief of 
kasstroomgenererende eenheid werd vergeleken met de 
realiseerbare waarde, zijnde de bedrijfswaarde of de mark-
twaarde indien die hoger is.  Bij het bepalen van de bedri-
jfswaarde zijn de volgende veronderstellingen gehanteerd:

• Het gewogen gemiddelde van vroegere en lopende 
scheepvaartcycli, met inbegrip van de beoordeling 
door het management voor de lopende cyclus en 
voor de toegepaste wegingsfactoren, wordt als 
prognose van de bevrachtingstarieven gebruikt.

• Gewogen gemiddelde kapitaalkosten ('WACC') van 
5,19 % (2021: 5,19 %). 

• Een gebruiksduur van 20 jaar met een restwaarde die 
gelijk is aan het leeggewicht vermenigvuldigd met het 
gemiddelde van de marktprijzen van staalschroot, per 
ton, over een periode van vier jaar.  

Het management is van mening dat de veronderstellingen 
waarvan bij de toetsing op bijzondere waardevermindering 
is uitgegaan redelijk en passend zijn, wat niet wegneemt 
dat de veronderstellingen gebaseerd zijn op inschattingen. 
De Groep maakt gebruik van een conjunctuurbenadering 
om de TCE-tarieven te voorspellen. Door een scheepvaart-

cyclus te definiëren als de periode van piek tot piek over de 
afgelopen 20 jaar en de verwachting van het management 
ten aanzien van de voltooiing van de huidige cyclus daarin 
op te nemen, is het management beter in staat de volle-
dige duur van een conjunctuurcyclus te bepalen, waarbij 
ook meer gewicht wordt toegekend aan recente en actuele 
marktervaringen. De huidige cyclus wordt voorspeld op 
basis van inschattingen van het management, rapporten 
van analisten en voorbije ervaringen. 

De toetsing op bijzondere waardevermindering heeft niet 
geleid tot de verplichting om een bijzonder waardevermin-
deringsverlies te boeken. Bij een stijging van de gewogen 
gemiddelde kapitaalkosten met 200 basispunten tot 7,19 
%, zou de analyse ook uitwijzen dat de boekwaarde van 
de schepen per 30 juni 2022 geen bijzondere waardever-
mindering diende te ondergaan. Deze weging en prognose 
van de lopende cyclus zijn gebaseerd op de inschatting 
van het management voor de volgende 2 jaar (2023-2024). 
Gebruik van de volledige cycli zonder prognose van de 
lopende cyclus door het management zou in een bijzon-
dere waardevermindering resulteren. Gebruik makend van 
de lopende cyclus met prognose zou in een bijzondere 
waardevermindering resulteren van 1,1 miljoen USD (2021: 
1,4 miljoen USD).

Bij gebruik van de bevrachtingstarieven van de afgelopen 
tien jaar in deze toetsing op bijzondere waardevermind-
ering, wijst de toetsing uit dat een bijzondere waardever-
mindering vereist is voor de tankervloot van 2,5 miljoen 
USD (2021: 0,9 miljoen USD). Bij gebruik van de bevracht-
ingstarieven van de afgelopen vijf jaar in deze toetsing op 
bijzondere waardevermindering, wijst de toetsing uit dat 
een bijzondere waardevermindering vereist is voor de 
tankervloot van 5,6 miljoen USD (2021: 7,1 miljoen USD). 
Bij gebruik van de bevrachtingstarieven van de afgelopen 
drie jaar in deze toetsing op bijzondere waardeverminder-
ing, wijst de toetsing uit dat een bijzondere waardevermin-
dering vereist is voor de tankervloot van 3,0 miljoen USD 
(2021: USD 1,2 miljoen). En bij gebruik van de bevracht-
ingstarieven van het afgelopen jaar in deze toetsing op 
bijzondere waardevermindering, wijst de toetsing uit dat 
een bijzondere waardevermindering van 17,6 miljoen USD 
(2021:  28,8 miljoen USD) vereist is voor de tankervloot.

Drijvende opslag- en 
verladingsplatforms

De Groep beoordeelt ook interne en externe indicatoren 
die vergelijkbaar zijn met die welke voor tankers worden 
gebruikt, om na te gaan of de drijvende opslag- en verlad-
ingsplatforms (FSO's) een bijzondere waardevermindering 
hebben ondergaan. De FSO Asia en FSO Africa zijn onder 
een vijfjarig tijdsbevrachtingscontract met North Oil Com-
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pany, de exploitant van het olieveld Al-Shaheen, waarvan 
de aandeelhouders Qatar Petroleum Oil & Gas Limited 
en Total E&P Golfe Limited zijn, tot respectievelijk 22 juli 
2022 en 22 september 2022. In november 2020 hebben de 
twee joint ventures (TI Asia Ltd en TI Africa Ltd, zie toeli-
chting 5 en 6) een verlenging met tien jaar ondertekend, 
in rechtstreekse voortzetting van hun huidige contractuele 
diensten, of tot respectievelijk 21 juli 2032 en 21 september 
2032. De evaluatie van de indicatoren heeft niet geleid tot 
de verplichting om per 30 juni 2022 een grondigere toetsing 
op bijzondere waardevermindering uit te voeren.

Zakelijke zekerheden

Alle met bankleningen gefinancierde tankers zijn onder-
worpen aan een hypotheek als waarborg voor banklenin-
gen (zie toelichting 16).

Schepen in bestelling of in aanbouw

Per 30 juni 2022 had de Groep zes schepen in aanbouw. 
Er zijn vooruitbetalingen gedaan voor vier schepen, waar-
van er twee in het eerste kwartaal van 2022 werden opge-
leverd. Het totaalbedrag van de vooruitbetalingen voor 
het eerste semester van 2022 was 71,1 miljoen USD (31 

december 2021: 352,9 miljoen USD). De bedragen vermeld 
onder 'Schepen in aanbouw' hebben betrekking op twee 
eco-Suezmax-schepen van Daehan Shipyard die in het 
eerste kwartaal van 2022 werden opgeleverd ((Cedar (2022 
- 157.310dwt) en Cypress (2022 - 157.310 dwt)) en op twee 
VLCC-schepen van Hyundai Samho scheepswerf die naar 
verwachting in het eerste kwartaal van 2023 zullen worden 
opgeleverd. 

Op 30 juni 2022 had de Groep nog geen vooruitbetalin-
gen gedaan voor drie Suezmax-schepen en één VLCC van 
Hyundai Samho scheepswerf. De drie Suezmax-schepen 
zullen naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 en 
het eerste kwartaal van 2024 worden opgeleverd. De VLCC 
waarvoor de optie is gelicht, zal in het tweede kwartaal van 
2023 worden opgeleverd.

Kapitaalverbintenis

Op 30 juni 2022 bedroeg het totaal van de kapitaalverbin-
tenissen van de Groep 344,7 miljoen USD (31 december 
2021: 414,3 miljoen USD). Deze kapitaalverbintenissen 
hebben betrekking op drie contracten voor de bouw van 
nieuwe VLCC-schepen en drie contracten voor de bouw 
van nieuwe Suezmax-schepen, en kunnen als volgt worden 
uitgesplitst:

(in duizenden USD) Totaal 2022 2023 2024 2025

Verplichtingen ten aanzien van VLCCs 205.240 37.360 167.880 — —

Verplichtingen ten aanzien van Suezmaxes 139.425 6.639 99.589 33.196 —

Verplichtingen ten aanzien van FSOs — — — — —

Totaal 344.665 43.999 267.469 33.196 —

Toelichting 13 - Immateriële activa
waarde van het immaterieel actief met betrekking tot het 
servicegedeelte van het NOC-contract, resulterend in een 
waarde van 16,6 miljoen USD op 31 mei 2022. Dit bedrag 
zal worden afgeschreven tot het einde van de contractuele 
dienst, of tot respectievelijk 21 juli 2032 en 21 september 
2032.

In verband met de verwerving van de resterende 50% 
in TI Asia en TI Africa betreft (zie Toelichtingen 5 en 6), 
heeft een deel van de betaalde prijs betrekking op een 
immaterieel actief (klantencontracten met NOC voor het 
servicegedeelte, d.w.z. doorberekening van opex, onder-
houd en bemanning). Het management schatte de reële 
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Toelichting 14 - Eigen vermogen

Reserve voor omrekeningsverschillen

De reserve voor omrekeningsverschillen omvat alle wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omrekening van de jaarrek-
eningen van buitenlandse activiteiten.

Afdekkingsreserve
30 juni 2022

(in duizenden USD)
Notionele 

waarde
Reële Waarde 

-Activa
Reële Waarde- 
Verplichtingen

Wijziging erkend 
in gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde 

resultaten

Renteswaps

173.6 miljoen USD faciliteit  - Cap 
Quebec en Cap Pembroke 60.164 241 — 3.208

173.6 miljoen USD faciliteit - Cap 
Corpus Christi en Cap Port Arthur 63.490 4.166 — 2.807

713.0 miljoen USD faciliteit 230.444 14.611 — 9.593

73.45 miljoen USD faciliteit 73.450 3.297 3.285

Termijncontracten met bovengrens

Contracten met bovengrens 200.000 — — 304

In verband met de in maart 2018 verkregen faciliteit van 
220,0 miljoen USD is de Groep, via twee van haar joint 
venture-vennootschappen, op 29 juni 2018 verschillende 
renteswaps aangegaan voor een gecombineerde notionele 
waarde van 208,8 miljoen USD (het aandeel van Euronav 
bedraagt 50 %). Deze renteswaps worden gebruikt om het 
risico verbonden aan de schommeling van de Libor-rente 
af te dekken en kwalificeren als afdekkingsinstrumenten 
in een kasstroomafdekkingsrelatie overeenkomstig IFRS 
9. Deze instrumenten zijn gewaardeerd tegen hun reële 
waarde. Effectieve veranderingen in de reële waarde ervan 
zijn opgenomen onder 'Niet-gerealiseerde resultaten' en 
het niet-effectieve deel is in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen. Op 28 juni 2022 werden deze afdekkingen 
afgewikkeld en in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

In verband met de langetermijnbevrachtingsovereenkom-
sten met Valero voor twee Suezmax-schepen (de Cap Que-
bec  en Cap Pembroke) is de Groep op 28 maart 2018 en 20 
april 2018 twee renteswaps aangegaan voor een gezamen-
lijke notionele waarde van 86,8 miljoen USD met ingangs-
datum in 2021. Deze renteswaps worden gebruikt om het 
risico in verband met de schommeling van de LIBOR-rente 
af te dekken en kwalificeren als afdekkingsinstrumenten 
in een kasstroomafdekkingsrelatie overeenkomstig IFRS 
9. Deze instrumenten zijn gewaardeerd tegen hun reële 
waarde. Effectieve veranderingen in de reële waarde ervan 
zijn opgenomen onder 'niet-gerealiseerde resultaten' en 
het niet-effectieve deel is in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen. Deze renteswaps hebben dezelfde looptijd 
als de langetermijnbevrachtingsovereenkomsten die over-
eenkomen met het terugbetalingsprofiel van de onderlig-
gende faciliteit van 173,6 miljoen USD en vervallen op 28 
maart 2025. Op 30 juni 2022 bedroeg de notionele waarde 
van deze instrumenten 60,2 miljoen USD. Op dezelfde 
datum bedroeg de reële waarde van deze instrumenten 0,2 
miljoen USD (zie Toelichting 20). In de eerste zes maanden 
van 2022 werd 3,2 miljoen USD opgenomen onder 'Niet-ge-
realiseerde resultaten'. 

De Groep is op 7 december 2018 twee forward cap-con-
tracten (CAP's) aangegaan met een uitoefenprijs van 3,25% 
vanaf 1 oktober 2020, om zich in te dekken tegen toekom-
stige rentestijgingen met een notionele waarde van 200,0 
miljoen USD en te kwalificeren als afdekkingsinstrumenten 
in een kasstroomafdekkingsrelatie onder IFRS 9. Deze 
instrumenten zijn gewaardeerd tegen hun reële waarde. 
Effectieve veranderingen in de reële waarde ervan zijn 
opgenomen onder 'Niet-gerealiseerde resultaten' en het 
niet-effectieve deel is in de winst-en-verliesrekening opge-
nomen. Deze CAP's vervallen op 3 oktober 2022. Op 30 juni 
2022 bedroeg de notionele waarde van deze instrumenten 
200,0 miljoen USD. Op dezelfde datum bedroeg de reële 
waarde van deze instrumenten nul (zie Toelichting 22). 

In de eerste zes maanden van 2022 werd 0,3 miljoen USD 
opgenomen onder 'Niet-gerealiseerde resultaten'. 

In de loop van 2021 en 2020 heeft de Groep meerdere swap- 
en future contracten in grondstoffen aangegaan in verband 
met haar project voor brandstof met een laag zwavelge-
halte, voor een gecombineerde totale nominale waarde 
van respectievelijk 54,8 miljoen USD en 140,1 miljoen USD. 
Deze swaps werden aangegaan om een potentiële stijging 
van de index onderliggend aan de prijs van brandstof met 
een laag zwavelgehalte af te dekken tussen de datum van 
aankoop en het ogenblik van levering, dit wil zeggen wan-
neer de eigendom van de brandstof effectief wordt overge-
dragen. Deze instrumenten komen in aanmerking niet als 
indekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekkings-
relatie overeenkomstig IFRS 9. De veranderingen in de 
reële waarde worden direct in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt. 

De Groep heeft, door middel van de langetermijnbevracht-
ingsovereenkomsten met Valero voor twee Suezmaxes 
(Cap Corpus Christi en Cap Port Arthur), twee renteswaps 
afgesloten op 26 oktober 2020 voor een gecombineerde 
notionele waarde van 70,1 miljoen USD met ingangsdatum 
in 2021. Deze renteswaps worden gebruikt om het risico 
met betrekking tot de fluctuatie van de Libor rentevoet af 
te dekken en deze instrumenten komen in aanmerking 
als indekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekkings-
relatie onder IFRS 9.  Deze instrumenten zijn gewaardeerd 
aan reële waarde. Effectieve veranderingen in de reële 
waarde ervan zijn opgenomen onder 'Niet-gerealiseerde 
resultaten' en het niet-effectieve deel is in de winst-en-ver-
liesrekening opgenomen. Deze renteswaps hebben 
dezelfde looptijd als de langetermijnbevrachtingsovereen-
komsten die overeenkomen met het terugbetalingsprofiel 
van de onderliggende faciliteit van 173,6 miljoen USD en 
vervallen op 28 september 2025. Op 30 juni 2022 bedroeg 
de notionele waarde van deze instrumenten 63,5 miljoen 
USD. Op dezelfde datum bedroeg de reële waarde van deze 
instrumenten 4,1 miljoen USD (zie Toelichting 20). In de 
eerste zes maanden van 2022 werd 2,8 miljoen USD opge-
nomen onder 'Niet-gerealiseerde resultaten'.

De Groep is in de tweede helft van 2020 zes renteswaps met 
een gecombineerde notionele waarde van 237,2 miljoen 
USD aangegaan met ingangsdatum in 2021. Deze rent-
eswaps worden gebruikt om het risico met betrekking tot 
de fluctuatie van de LIBOR rentevoet met betrekking op de 
nieuwe aan duurzaamheid gekoppelde lening van 713,0 
miljoen USD af te dekken en deze instrumenten komen in 
aanmerking als indekkingsinstrument in een kasstrooma-
fdekkingsrelatie onder IFRS 9. Deze instrumenten worden 
gewaardeerd aan reële waarde. Effectieve veranderingen 
in de reële waarde ervan zijn opgenomen onder 'Niet-ge-
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taal van 2021 en voor het eerste kwartaal van 2022 betaald 
via een terugbetaling vanuit die uitgiftepremiereserve. De 
uitkeringen aan de aandeelhouders ten bedrage van 0,06 
USD werden betaalbaar vanaf 8 juni 2022. De uitkering aan 
de aandeelhouders werd betaald in EUR tegen de USD/
EUR-wisselkoers op de registratiedatum. 

In de eerste zes maanden van 2022 werd in totaal voor 12,1 
miljoen USD aan dividenden uitgekeerd.

Langetermijn-aanmoedigingsprogramma 
2015

De Raad van Bestuur van de Vennootschap (vanaf febru-
ari 2020 Raad van Toezicht) heeft in 2015 een langetermi-
jn-aanmoedigingsprogramma ("LTIP") geïmplementeerd 
voor hoger management. Volgens de voorwaarden van dit 
LTIP, zullen de begunstigden 40% van hun respectievelijk 
LTIP in de vorm van Euronav aandelenopties verkrijgen, met 
uitoefening over 3 jaren en 60% in de vorm van voorwaar-
delijk toegekende aandelen ("RSUs"), in één keer uitoefen-
baar op de derde verjaardag na de aanbiedingsdatum. In 
totaal werden 236.590 opties en 65.433 RSUs toegekend op 
12 februari 2015. Verworven aandelenopties  kunnen tot 13 
jaar na de toekenningsdatum worden uitgeoefend. De aan-
delenopties hebben een uitoefenprijs van 10,0475 EUR en 
worden in eigenvermogensinstrumenten afgewikkeld. Alle 
RSU's werden uitgeoefend in het eerste kwartaal van 2018. 
Op 30 juni 2022 stonden alle aandelenopties nog uit. De 
totale kosten voor personeelsbeloningen opgenomen in 
de geconsolideerde winst-en-verliesrekening in de periode 
van zes maanden eindigend op 30 juni 2022 met betrekking 
tot het LTIP 2015 was nul.

Langetermijn-aanmoedigingsprogramma 
2018

De Raad van Bestuur van de Groep (sinds februari 2020 de 
Raad van Toezicht) heeft in 2018 een aanvullend lange-
termijnincentiveplan voor hoger management geïmple-
menteerd. Volgens de voorwaarden van dit LTIP, komt 
hoger management in aanmerking om fictieve aandelen 
toegekend te krijgen. Elk fictief aandeel geeft de houder 
een voorwaardelijk recht om een bedrag in contanten te 
krijgen gelijk aan de reële marktwaarde van één aandeel 
van de Vennootschap op de uitoefeningsdatum. De fictieve 
aandelen zullen elk jaar één-derde uitoefenbaar zijn op de 
tweede, derde en vierde verjaardag na de toekenningsda-
tum. In totaal werden op 16 februari 2018 154.432 fictieve 
aandelen toegekend, waarvan een derde werd uitgeoefend 
op de tweede verjaardag, een derde op de derde verjaardag 
en een derde op de vierde verjaardag. Na de ontslagname 
van onze voormalige CEO Paddy Rodgers werden zijn fic-
tieve aandelen opgeheven. Op 30 juni 2022 waren er geen 
uitstaande fictieve aandelen. Het LTIP 2018 kwalificeert als 

realiseerde resultaten' en het niet-effectieve deel is in de 
winst-en-verliesrekening opgenomen. Deze renteswaps 
vervallen op 11 maart 2025. Op 30 juni 2022 bedroeg de 
nominale waarde van deze instrumenten 230,4 miljoen 
USD. Op dezelfde datum bedroeg de reële waarde van 
deze instrumenten 14,6 miljoen USD (zie toelichting 20). 
In de eerste zes maanden van 2022 werd 9,6 miljoen USD 
opgenomen onder 'Niet-gerealiseerde resultaten'.

De groep ging op 26 januari 2022 een renteswap aan in ver-
band met de termijnlening van 73,45 miljoen USD die werd 
aangegaan voor de overname van de Suezmax-schepen 
Cedar en Cypress voor een notionele waarde van 73,45 
miljoen USD. Deze renteswap wordt gebruikt om het risico 
in verband met de schommeling van de Libor-rente af te 
dekken en kwalificeert als indekkingsinstrument in een 
kasstroomafdekkingsrelatie overeenkomstig IFRS 9. Dit 
instrument is gewaardeerd aan reële waarde. Effectieve 
veranderingen in de reële waarde ervan zijn opgenomen 
onder 'Niet-gerealiseerde resultaten' en het niet-effectieve 
deel is in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Deze 
renteswap matcht het aflossingsprofiel van de onderlig-
gende faciliteit van USD 73,45 miljoen en vervalt op 20 
januari 2027. Op 30 juni 2022 bedroeg de notionele waarde 
van deze instrumenten 73,45 miljoen USD. Op dezelfde 
datum bedroeg de reële waarde van deze instrumenten 3,3 
miljoen USD (zie toelichting 20). In de eerste zes maanden 
van 2022 werd 3,3 miljoen USD opgenomen onder 'Niet-ge-
realiseerde resultaten'.

Eigen aandelen

Per 30 juni 2022 bezat Euronav 18.241.181 eigen aandelen, 
vergeleken met 18.346.732 eigen aandelen per 31 decem-
ber 2021. In de periode van zes maanden eindigend op 30 
juni 2022 heeft Euronav 105.551 aandelen overgedragen 
aan leden van de Directieraad in overeenstemming met het 
langetermijnincentiveplan van 2019.

Uitkeringen

Op 19 mei 2022 keurde de Algemene aandeelhoudersver-
gadering een dividend goed voor 2021 van 0,09 USD per 
aandeel en een uitkering van 0,03 USD per aandeel via de 
uitgiftepremiereserve. Rekening houdend met de inter-
im-dividenden die zijn uitgekeerd op basis van het beleid 
van de Groep om 80% van het nettoresultaat uit te keren 
aan aandeelhouders , werd er voor 2021 geen slotdividend 
uitgekeerd. 

Volgend op de beslissing van de aandeelhoudersvergade-
ring van november 2021 om de uitgiftepremiereserverek-
ening beschikbaar te stellen voor uitkering, werd de vaste 
uitkering van 0,03 USD met betrekking tot het vierde kwar-
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een in contanten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde 
betalingstransactie. De Vennootschap neemt een verpli-
chting op met betrekking tot haar verplichtingen onder het 
LTIP 2018, gewaardeerd op basis van de aandelenkoers van 
de Vennootschap op de rapporteringsdatum, en rekening-
houdend met de mate waarin de diensten tot op heden zijn 
verleend. De inkomsten uit vergoedingen die in de gecon-
solideerde winst-en-verliesrekening werden opgenomen 
in de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2022, 
bedroegen (0,6) miljoen USD.

Op transacties gebaseerd 
aanmoedigingsprogramma 2019

De Raad van Bestuur van de Groep (sinds februari 2020 de 
Raad van Toezicht) heeft in 2019 een op transacties geba-
seerd incentiveplan voor hoger management geïmplemen-
teerd. Volgens de voorwaarden van dit TBIP, komt hoger 
management in aanmerking om fictieve aandelen toegek-

end te krijgen. Elk fictief aandeel geeft de houder een voor-
waardelijk recht om een bedrag in contanten te ontvangen 
dat gelijk is aan de reële marktwaarde van één aandeel van 
de Vennootschap, vermenigvuldigd met het aantal fictieve 
aandelen die dat onvoorwaardelijk is geworden voor de 
uitoefeningsdatum. De uitoefening en het afwikkelen van 
het TBIP wordt gespreid over een periode van vijf jaar. 
De toegekende fictieve aandelen zijn uitoefenbaar in vier 
schijven: de eerste schijf van 12 % wanneer de aandelen-
koers van Euronav 12 USD bereikt, de tweede schijf van 
19 % wanneer de aandelenkoers 14 USD bereikt, de derde 
schijf van 25 %  wanneer de aandelenkoers 16 USD bereikt 
en de vierde schijf van 44 % wanneer de aandelenkoers 18 
USD bereikt. Op 31 januari 2019 werden in totaal 1.200.000 
spookaandelen toegekend, waarvan de eerste schijf van 
12 % in het eerste kwartaal van 2020 werd uitgeoefend. Na 
de ontslagname van onze voormalige CEO Paddy Rodgers 
werden zijn fictieve aandelen opgeheven. Op 30 juni 2022 
waren er 704.000 uitstaande fictieve aandelen. Het TBIP 

2019 kwalificeert als een in contanten afgewikkelde, op 
aandelen gebaseerde betalingstransactie, aangezien de 
Vennootschap diensten ontvangt van de deelnemers en 
een verplichting aangaat om de transactie in contanten 
af te wikkelen. De Vennootschap neemt een verplichting 
tegen reële waarde met betrekking tot haar verplichtingen 
onder het TBIP 2019. De reële waarde van het plan wordt 
bepaald aan de hand van een binomiaal model, waarbij 
de kosten over de verwachte wachtperiode wordt gespreid 
over de verschillende tranches. De vergoedingen die in de 
geconsolideerde winst-en-verliesrekening zijn opgenomen 
in de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2022 
bedroeg 3,4 miljoen USD.

Langetermijn-aanmoedigingsprogramma 
2019

De Raad van Bestuur van de Vennootschap (vanaf februari 
2020 Raad van Toezicht) heeft in 2019 langetermijnincen-

tiveplan ('LTIP') voor hoger management geïmplement-
eerd. Volgens de voorwaarden van dit LTIP, zal het hoger 
management 100% van hun respectievelijke LTIP verkrij-
gen in de vorm van voorwaardelijk toegekende aandelen 
("RSUs"). De RSUs worden gelijkmatig jaarlijks uitoefen-
baar over een periode van 3 jaar vanaf de referentiedatum 
(1 april 2019) en zullen worden afgewikkeld in aandelen. 
In totaal werden 152.346 RSUs toegekend op 1 april 2019. 
Per 30 juni 2022 waren 105.626 RSU's verworven die uit 
eigen aandelen aan de begunstigden zijn overgedragen. 
De inkomsten uit vergoedingen die in de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening werden opgenomen in de peri-
ode van zes maanden eindigend op 30 juni 2022, bedroe-
gen (0,6) miljoen USD.

Langetermijn-aanmoedigingsprogramma 
2020

De Raad van Toezicht van de Groep voerde in 2020 een 
bijkomend langetermijnincentiveplan ('LTIP') voor hoger 
management in. Volgens de voorwaarden van dit LTIP, zal 
het hoger management 100% van hun respectievelijke 
LTIP verkrijgen in de vorm van voorwaardelijk toegekende 
Euronav aandelen ("RSUs"). De RSUs worden gelijkmatig 
jaarlijks uitoefenbaar over een periode van 3 jaar vanaf de 
referentiedatum (1 april 2020) en zullen worden afgewik-
keld in aandelen. In totaal werden 144.392 RSUs toegek-
end op 1 april 2020. Per 30 juni 2022 waren 76.166 RSU's 
verworven, maar toegekende RSUS zullen pas op de eerste 
werkdag na 1 april 2023 in aandelen worden geleverd. 
De kosten van vergoedingen die in de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening zijn opgenomen in de periode 
van zes maanden eindigend op 30 juni 2022 bedroeg 0,4  
miljoen USD.

Langetermijn-aanmoedigingsprogramma 
2021

De Raad van Toezicht van de Groep heeft in 2021 een 
bijkomend langetermijnincentiveplan ('LTIP') voor hoger 
management geïmplementeerd. Volgens de voorwaarden 
van dit LTIP, zal het hoger management 100% van hun 
respectievelijke LTIP verkrijgen in de vorm van voorwaar-
delijk toegekende aandelen ("RSUs"). De RSUs worden geli-
jkmatig jaarlijks uitoefenbaar over een periode van 3 jaar 
vanaf de referentiedatum (1 april 2021) en zullen worden 
afgewikkeld in aandelen. In totaal werden 193.387 RSUs 
toegekend op 1 april 2021. Per 30 juni 2022 waren 64.462 
RSU's verworven, maar verworven RSUs zullen pas op de 
eerste werkdag na 1 april 2024 in aandelen worgen uitge-
keerd. De vergoedingskosten die in de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening is opgenomen in de periode van 
zes maanden eindigend op 30 juni 2022, bedroegen 0,7 
miljoen USD.
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Toelichting 15 - Resultaat per aandeel

uitstaande gewone aandelen gedurende de zes maanden 
eindigend in juni van elk jaar, als volgt berekend:

Voor de periode van zes maanden beëindigd op

30 juni 2022 30 juni 2021

Winst (verlies) van het boekjaar (in USD) (48.275.904) (160.689.698)

Gewogen gemiddeld aantal aandelen 201.745.255 201.677.981

Gewone winst (verlies) per aandeel (in USD) (0,24) (0,80)

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

(in aandelen)
Uitgegeven 

aandelen
Eigen 

aandelen
Aandelen in 

omloop

Gewogen 
gemiddelde 

aantal 
aandelen

Uitgegeven aandelen op 1 januari 2022 220.024.713 18.346.732 201.677.981 201.677.981

Uitgifte van aandelen — — — —

Aankoop eigen aandelen — — — —

Vernietiging eigen aandelen — — — —

Verkoop eigen aandelen — (105.551) 105.551 33.823

Uitgegeven aandelen op 30 juni 2022 220.024.713 18.241.181 201.783.532 201.711.804

Gewone winst per aandeel

De berekening van de gewone winst per aandeel werd 
gebaseerd op een resultaat dat toe te rekenen is aan 
gewone aandelen en op een gewogen gemiddeld aantal 

Verwaterde winst per aandeel

Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 bedraagt 
de verwaterde winst per aandeel (in USD) (0,24) (2021: 
(0,80)). Op 30 juni 2022 en 30 juni 2021 werden 236.590 
opties die in het kader van het LTIP 2015 werden uitgegeven 
niet opgenomen in de berekening van het verwaterd gewo-
gen gemiddeld aantal aandelen omdat deze 236.590 opties 
'out-of-the-money' waren en als anti-verwaterd werden 
beschouwd. Op 30 juni 2022 werden de 105.627 verwor-
ven RSU's onder het LTIP 2019, de 76.166 verworven RSU's 
onder het LTIP 2020 en de 64.462 verworven RSU's onder 

(in aandelen) 30 juni 2022 30 juni 2021

Gewogen gemiddelde aantal aandelen (gewoon) 201.745.255 201.677.981

Impact van op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten 246.254 95.259

Gewogen gemiddelde aantal aandelen (verwaterd) 201.991.509 201.773.240

het LTIP 2021 als verwaterd beschouwd, omdat deze alleen 
afhankelijk zijn van het verstrijken van de tijd en dus niet 
langer voorwaardelijk zijn.

Gewogen gemiddeld aantal gewone 
aandelen (verwaterd) 

Onderstaande tabel geeft het potentiële gewogen aantal 
aandelen weer dat zou kunnen worden gecreëerd indien 
alle aandelenopties en RSU's in gewone aandelen zouden 
worden omgezet. 

Op 30 juni 2022 waren er geen uitstaande instrumenten 
meer die aanleiding kunnen geven tot verwatering, met 

uitzondering van de Euronav aandelenopties  van het LTIP 
2015 en de RSU's van het LTIP 2019, LTIP 2020 en LTIP 2021.
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Toelichting 16 - Interestdragende leningen en financieringen

De bedragen vermeld onder 'Nieuwe leningen' en 'Verv-
roegde aflossingen' met betrekking tot bankleningen 
omvatten opnemingen en aflossingen in het kader van 
doorlopende kredietfaciliteiten tijdens het jaar.

Het onder 'Nieuwe leningen' vermelde bedrag met betrek-
king tot leaseverplichtingen is voornamelijk toe te rekenen 
aan de verlenging van de tijdbevrachtingsovereenkomst 
voor de twee Suezmax-schepen Marlin Sardinia en Marlin 
Somerset met 12 maanden. In overeenstemming met de 
IFRS heeft de Groep een leaseverplichting van 13,4 miljoen 
USD opgenomen (zie toelichting 12).

dpi

(in duizenden USD) Toe- 
lichting Bankleningen Overige uitgiftes Lease schulden Overige leningen Totaal

Meer dan 5 jaar — 102.419 — 74 — 102.493

Tussen 1 en 5 jaar — 1.073.416 196.895 16.685 86.198 1.373.194

Meer dan één jaar 1.175.835 196.895 16.759 86.198 1.475.687

Minder dan één jaar — 29.313 67.025 22.292 117.863 236.493

Per 1 januari 2022 1.205.148 263.920 39.051 204.061 1.712.180

Nieuwe leningen — 748.450 — 13.382 149.941 911.773

Geplande terugbetalingen — (81.961) (67.200) (11.944) (227.872) (388.977)

Vervroegde terugbetalingen — (200.000) — — — (200.000)

Overige bewegingen — 733 503 — — 1.236

Omrekeningsverschillen — — — (137) (4.069) (4.206)

Balans per 30 juni 2022 1.672.370 197.223 40.352 122.061 2.032.006

Meer dan 5 jaar — 203.531 — 54 — 203.585

Tussen 1 en 5 jaar — 1.356.753 197.223 15.535 78.872 1.648.383

Meer dan één jaar 1.560.284 197.223 15.589 78.872 1.851.968

Minder dan één jaar — 112.086 — 24.763 43.189 180.038

Balans per 30 juni 2022 1.672.370 197.223 40.352 122.061 2.032.006
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Bankleningen

Voorwaarden en aflossingsschema 

De voorwaarden van de uitstaande leningen waren als volgt:

(in duizenden USD) 30 juni 2022 31 december 2021

Munt Nominale 
interestvoet

Einde 
looptijd

Omvang 
faciliteit

Opgenomen 
bedrag Boekwaarde Omvang 

faciliteit
Opgenomen 

bedrag Boekwaarde

Gewaarborgde doorlopende scheepslening 750M* USD libor +1.95% 2022 — — — 8.474 — (231)

Gewaarborgde doorlopende scheepslening 409.5M* USD libor +2.25% 2023 63.380 40.000 39.771 125.880 65.000 64.544

Gewaarborgde scheepslening 27.1M USD libor +1.95% 2029 24.876 24.876 24.876 25.102 25.102 25.102

Gewaarborgde scheepslening 81.4M USD libor +1.50% 2029 47.491 47.491 46.209 50.883 50.883 49.454

Gewaarborgde scheepslening 69.4M USD libor + 2.0% 2030 52.066 52.066 52.066 54.379 54.379 54.379

Gewaarborgde scheepslening 104.2M USD libor + 2.0% 2030 71.590 71.590 70.817 75.928 75.928 75.071

Gewaarborgde doorlopende scheepslening 200.0M* USD libor + 2.0% 2025 110.204 75.000 74.406 123.032 55.000 54.245

Gewaarborgde doorlopende scheepslening 700.0M* USD libor + 1.95% 2026 577.900 550.000 545.593 602.320 370.000 364.987

Gewaarborgde doorlopende scheepslening 713.0M* USD libor + 2.30% 2026 616.286 527.446 522.739 649.695 524.135 518.568

Niet-gewaarborgd banklening 80.0M EUR libor + 1.45% 2026 83.096 75.000 74.635 100.000 — (463)

Gewaarborgde scheepslening 73.45M USD libor + 1.80% 2028 73.450 73.450 72.983 — — (508)

Gewaarborgde FSO lening 150M USD sofr + 2.15% 2030 150.000 150.000 148.275 — — —

Totaal interestdragende leningen 1.870.339 1.686.919 1.672.370 1.815.693 1.220.427 1.205.148

* Het totale bedrag dat beschikbaar is onder de doorlopende kredietfaciliteiten hangt af van de totale waarde van de tankervloot die als onderpand voor de faciliteit dient.

Het bedrag van de scheepsleningen onder de faciliteit 
kan worden verlaagd als de waarde van de in onderpand 
gegeven schepen onder een bepaald percentage van het 
onder die faciliteit uitstaande bedrag daalt.

Op 21 juni 2022 ging de groep een niet-achtergestelde, 
gedekte amortiserende termijnleningfaciliteit van 150 mil-
joen USD aan ter financiering van de verwerving van een 
eigendomsbelang van 50 % in de joint ventures met betrek-
king tot de FSO's. De nieuwe faciliteit werd aangegaan bij 
ING en ABN Amro, die ook de ondersteunende banken 
bij de bestaande faciliteit waren. Tegelijkertijd werden de 
bestaande faciliteiten voor de joint ventures met betrekking 
tot de FSO's, die in juli 2022 en september 2022 afliepen, 
terugbetaald. De nieuwe faciliteit is gekoppeld aan de 
duurzaamheidsprestaties van de Vennootschap. Een van 
de commerciële voorwaarden is dat de rentevoet wordt 
verlaagd wanneer de Vennootschap haar doelstellingen 
met betrekking tot twee  duurzaamheidsgerelateerde KPI's 
haalt. De faciliteit heeft een looptijd van 7,75 jaar en loopt 
af op 30 maart 2030.
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Overige uitgiftes

(in thousands of USD) 30 juni 2022 31 december 2021

Munt Nominale interestvoet Einde looptijd Omvang faciliteit Opgenomen bedrag Boekwaarde Omvang faciliteit Opgenomen bedrag Boekwaarde

Niet-gewaarborgde uitgiftes USD 7,50% 2022 — — — 67.200 67.200 67.025

Niet-gewaarborgde uitgiftes USD 6,25% 2026 200.000 200.000 197.223 200.000 200.000 196.895

Totaal overige uitgiftes 200.000 200.000 197.223 267.200 267.200 263.920

In het verlengde van de succesvolle plaatsing van de 
nieuwe niet-achtergestelde ongedekte obligatielening van 
200 miljoen USD aangekondigd op 2 september 2021, werd 
de oude obligatielening met een coupon van 7,5% volledig 
terugbetaald tijdens het 2e kwartaal van 2022

Op 18 maart 2022 gaf de Noorse financiële toezichthouder 
goedkeuring voor de notering op de beurs van Oslo van 
niet-achtergestelde ongedekte obligaties van Euronav Lux-
embourg S.A. voor een bedrag van 200 miljoen USD, die in 
september 2026 vervallen. 

Overige leningen

Op 6 juni 2017 tekende de Groep een overeenkomst met 
BNP om als dealer op te treden voor een 'Treasury Notes 
Program' (programma dat voorziet in de uitgifte van the-
sauriebewijzen) met een maximaal uitstaand bedrag van 
50 miljoen EUR. Op 1 oktober 2018 werd KBC aangesteld 
als bijkomende dealer in de overeenkomst en werd het 
maximumbedrag opgetrokken van 50 miljoen EUR tot 
150 miljoen EUR. Op 30 juni 2022 bedroeg het uitstaande 
bedrag 28,7 miljoen USD of 27,6 miljoen EUR (31 december 
2021: 104,0 miljoen USD of 91,8 miljoen EUR). De thesau-
riebewijzen worden naar behoefte uitgegeven met verschil-
lende looptijden en een initiële rente die is vastgesteld op 
60 basispunten boven de Euribor. De Vennootschap gaat 
valutatermijncontracten aan om de transactierisico's die 
verbonden zijn aan deze in EUR uitgegeven instrumenten 
(terwijl de functionele valuta van de Groep de USD is) te 
beheren. De valutacontracten hebben hetzelfde nominale 
bedrag en dezelfde looptijd als de uitgegeven thesauriebe-

wijzen en worden gewaardeerd tegen reële waarde met ver-
werking van waardeveranderingen in de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening.  Op 30 juni 2022 bedroeg de reële 
waarde van deze termijncontracten (1,4) miljoen USD. 

Op 30 december 2019 sloot de Vennootschap een 
sale-and-lease-backovereenkomst voor drie VLCC's: De 
Nautica (2008 – 307.284 dwt), Nectar (2008 – 307.284 dwt) 
en Noble (2008 – 307.284 dwt). De schepen werden verkocht 
en in het kader van een naaktrompbevrachtingscontract 
met een looptijd van 54 maanden teruggeleased tegen een 
gemiddeld tarief van USD 20.681 per dag per schip. In over-
eenstemming met de IFRS werd deze transactie niet verw-
erkt als een verkoop maar zal Euronav als verkoper-leasing-
nemer de overgedragen activa blijven opnemen, en werd 
een financiële verplichting opgenomen ten belope van de 
netto-opbrengst van de overdracht, namelijk 124,4 miljoen 
USD. Op 30 juni 2022 bedroeg het uitstaande bedrag 93,4 
miljoen USD (31 december 2021: 100,1 miljoen USD). Aan 
het eind van het naaktrompbevrachtingscontract worden 
de schepen teruggeleverd aan hun nieuwe eigenaren. Op 
elk ogenblik op en na de eerste verjaardag van de trans-
actie kan Euronav de eigenaren door middel van een 
onherroepelijke schriftelijke kennisgeving ten minste drie 
maanden vóór de datum van de voorgestelde aankoopop-
tie in kennis stellen van het voornemen van de bevrachters 
om deze bevrachting te beëindigen op de datum van de 
aankoopoptie en het schip van de eigenaren te kopen voor 
de van toepassing zijnde prijs van de aankoopoptie.

De toekomstige leasebetalingen voor deze lease-backover-
eenkomsten zijn als volgt:

(in duizenden USD) 30 juni 2022 31 december 2021

Minder dan één jaar 22.667 22.667

Tussen één en vijf jaar 22.638 33.878

Meer dan vijf jaar — —

Totale toekomstige lease schulden 45.305 56.545

Toelichting 17 - Handelsschulden en overige schulden

(in duizenden USD) 30 juni 2022 31 december 2021

Voorschotten op contracten, tussen 1 en 5 jaar 451 503

Derivaten — 2.987

Totaal langlopende overige schulden 451 3.490

Handelsschulden 40.786 26.012

Toe te rekenen kosten 61.086 38.020

Bezoldigingen en personeelsvoordelen 2.074 2.160

Te betalen dividenden 544 555

Toe te rekenen interesten 7.009 6.570

Over te dragen opbrengsten 7.418 7.545

Overige schulden 1.513 3.050

Totaal kortlopende handels- en overige schulden 120.430 83.912

De langlopende derivaten hebben betrekking op de rent-
eswaps die worden gebruikt ter afdekking van het risico dat 
verband houdt met de schommeling van de LIBOR rente 
(zie toelichting 14). De daling is het gevolg van een posi-
tieve waardering van deze renteswaps tegen marktwaarde 
op 30 juni 2022. 

De toename van de handelsschulden en toe te rekenen 
kosten is voornamelijk toe te schrijven aan de toege-
nomen droogdokactiviteiten in de eerste helft van 2022 
en de vooruitbetalingen aan de werf. In vergelijking met 
31 december 2021, wordt dit nog versterkt door een hoger 
bedrag aan uitstaande bunkerfacturen en uitstaande fac-
turen met betrekking tot 'protection & indemnity'-verze-
keringen die op 30 juni 2022 in termijnen werden betaald.
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Toelichting 18 - Financiële instrumenten

Boekhoudkundige classificaties en reële waarden

die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd indien de 
boekwaarde een redelijke benadering van de reële waarde 
is, zoals bij handels- en overige vorderingen en handels- en 
overige schulden.

De volgende tabel geeft de boekwaarden en reële 
waarden van financiële activa en financiële verplichtin-
gen weer, met inbegrip van hun niveaus in de reëlewaar-
dehiërarchie. De tabel bevat geen informatie over de reële 
waarde van financiële activa en financiële verplichtingen 

Boekwaarde Reële waarde

(in duizenden USD) Toelichting
Reële waarde - Hedging 

instrumenten

Financiële activa 
gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs
Overige financiële 

schulden Totaal Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal

Per 31 december 2021

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde

Renteswaps 20 6.392 — — 6.392 — 6.392 — 6.392

Rente caps 22 2 — — 2 — 2 — 2

6.394 — — 6.394

Financiële activa niet gewaardeerd tegen reële waarde

Langlopende  vorderingen 20 — 44.669 — 44.669 — — 42.150 42.150

Lease vorderingen 20 — 4.578 — 4.578 — 3.816 — 3.816

Handels- en overige vorderingen * 22 — 213.641 — 213.641 — — — —

Geldmiddelen en kasequivalenten — — 152.528 — 152.528 — — — —

— 415.416 — 415.416

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde

Valutatermijncontracten 16 2.927 — — 2.927 — 2.927 — 2.927

Renteswaps 17 2.987 — — 2.987 — 2.987 — 2.987

5.914 — — 5.914

Financiële verplichtingen niet gewaardeerd tegen reële 
waarde

Gewaarborgde bankleningen 16 — — 1.205.148 1.205.148 — 1.234.739 — 1.234.739

Niet-gewaarborgde overige uitgiftes 16 — — 263.920 263.920 68.722 194.586 — 263.308

Overige leningen 16 — — 204.061 204.061 — 204.061 — 204.061

Lease schulden 16 — — 39.051 39.051 — 36.913 — 36.913

Handels- en overige schulden * 17 — — 76.319 76.319 — — — —

Ontvangen voorschotten op contracten 17 — — 503 503 — — — —

— — 1.789.002 1.789.002
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Boekwaarde Reële waarde

(in duizenden USD) Toelich-ting
Reële waarde - Hedging 

instrumenten

Financiële activa 
gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs
Overige financiële 

schulden Totaal Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal

Per 30 juni 2022

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde

Renteswaps 20 22.315 — — 22.315 — 22.315 — 22.315

Rente caps 22 — — — — — — — —

Grondstofderivaten 21 344 — — 344 — 344 — 344

22.659 — — 22.659

Financiële activa niet gewaardeerd tegen reële waarde

Langelopende overige vorderingen 20 — 14.368 — 14.368 — — 14.368 14.368

Lease vorderingen 20 — 3.613 — 3.613 — 2.939 — 2.939

Handels- en overige vorderingen * 22 — 233.989 — 233.989 — — — —

Geldmiddelen en kasequivalenten — — 277.220 — 277.220 — — — —

— 529.190 — 529.190

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde

Valutatermijncontracten 16 — — — — — — — —

Renteswaps 17 — — — — — — — —

— — — —

Financiële verplichtingen niet gewaardeerd tegen reële waarde

Gewaarborgde bankleningen 16 — — 1.672.370 1.672.370 — 1.625.358 — 1.625.358

Niet-gewaarborgde overige uitgiftes 16 — — 197.223 197.223 192.500 — — 192.500

Overige leningen 16 — — 122.061 122.061 — 122.061 — 122.061

Lease schulden 16 — — 40.352 40.352 — 38.550 — 38.550

Handels- en overige schulden * 17 — — 112.960 112.960 — — — —

Ontvangen voorschotten op contracten 17 — — 451 451 — — — —

— — 2.145.417 2.145.417

* Over te dragen kosten, over te dragen afwikkelingskosten en btw-vorderingen (opgenomen onder 'Overige vorderingen') (zie toelichting 22), over te dragen opbrengsten en btw-schulden (opgenomen onder 'Overige schulden') (zie toelichting 17) die geen financiële activa (verplichtingen) zijn, zijn niet opgenomen.
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Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Type Waarderingstechnieken

Belangrijke niet-
waarneembare 

inputs

Valutatermijncontracten Forward pricing: de reële waarde wordt bepaald op basis 
van genoteerde 
termijnwisselkoersen op rapporteringsdatum en 
berekeningen van de netto contante waarde gebaseerd 
op hoge kredietkwaliteit rentecurves in de verschillende 
munten.

Niet van toepassing

Renteswaps Swap modellen: de reële waarde wordt berekend als 
de contante  waarde van de geschatte toekomstige 
kasstromen. Inschattingen van toekomstige kasstromen 
met variabele rentevoet zijn gebaseerd op gequoteerde 
swaprentes, prijzen van futures en interbancaire 
rentetarieven.

Niet van toepassing

Termijncontracten Reële waardes voor beide het derivaat en het hypothetische 
derivaat zullen bepaald worden gebaseerd op een software 
gebruikt om de netto contante  waarde te berekenen van 
de te verwachte kasstromen gebruik makend van de LIBOR 
rentecurven, futures en spreads.

Niet van toepassing

Grondstofderivaten Reële waarde wordt bepaald op basis van de huidige 
waarde van de genoteerde termijnprijs.

Niet van toepassing

Financiële instrumenten niet gewaardeerd tegen reële waarde

Type Waarderingstechnieken

Belangrijke niet-
waarneembare 

inputs

Langlopende vorderingen 
(bestaande uit 
aandeelhoudersleningen)

Verdisconteerde kasstromen Disconteringsvoet en 
kasstroomprognoses

Lease vorderingen Verdisconteerde kasstromen Disconteringsvoet

Overige financiële schulden 
(bestaande uit gewaarborgde en 
niet-gewaarborgde bankleningen 
en overige uitgiftes en lease 
schulden)

Verdisconteerde kasstromen Disconteringsvoet

Overige financiële uitgiftes 
(bestaande uit niet-gewaarborgde 
uitgiftes)

Uitgifteprijs Niet van toepassing

Bepaling van reële waarden

Overdrachten tussen niveau 1, 2 en 3

Er waren geen overdrachten tussen deze niveaus in 2021 en 
in de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2022.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat de Groep niet in staat 

zal zijn haar financiële verplichtingen na te komen wanneer 
deze opeisbaar worden. De aanpak van de Groep inzake 
liquiditeitsbeheer bestaat erin in de mate van het mogeli-
jke te verzekeren dat de Groep steeds over voldoende liq-
uide middelen zal beschikken om haar verplichtingen na te 
komen wanneer deze opeisbaar worden, zowel in normale 
als in stresssituaties, zonder onaanvaardbare verliezen te 
lijden of het risico te lopen dat de reputatie van de Groep 
wordt geschaad. De financieringsbronnen zijn gediversi-

Waarderingstechnieken en significante niet-waarneembare inputs
De reële waarden van niveau 1 werden bepaald op basis van de actuele verhandeling van de ongedekte uitgiftes die vervallen 
in 2022 en de verhandelingsprijs op 30 juni 2022. In de volgende tabellen worden de waarderingstechnieken beschreven die 
zijn gebruikt om de reële waarden van niveau 1, niveau 2 en niveau 3 te bepalen, alsook de significante niet-waarneembare 
inputs die zijn gebruikt.

Contractuele kasstromen per 31 december 2021

(in duizenden USD)
Toe-

lichting Boekwaarde Totaal
Minder dan 

1 jaar
Tussen 1 en 

5 jaar
Meer dan 5 

jaar

Niet-afgeleide financiële 
verplichtingen

Bankleningen en overige 
uitgiftes

16
1.469.068 1.667.567 145.175 1.413.221 109.172

Overige leningen 16 204.061 223.550 126.672 96.878 —

Lease schulden 16 39.051 41.125 23.464 17.585 77

Handels- en overige schulden * 17 76.319 76.319 76.319 — —

1.788.499 2.008.562 371.629 1.527.684 109.249

Afgeleide financiële 
verplichtingen

Renteswaps 16 2.987 6.505 2.397 4.108 —

Valutatermijncontracten — — — — — —

2.987 6.505 2.397 4.108 —

Contractuele kasstromen per 30 juni 2022

(in duizenden USD) Boekwaarde Totaal Minder dan 
1 jaar

Tussen 1 en 
5 jaar

Meer dan 5 
jaar

Niet-afgeleide financiële 
verplichtingen

Bankleningen en overige 
uitgiftes

16
1.869.593 2.141.133 248.220 1.678.834 214.078

Overige leningen 16 122.061 136.987 51.349 85.638 —

Lease schulden 16 40.352 41.756 26.022 15.678 56

Handels- en overige schulden * 17 112.960 112.960 112.960 — —

2.144.966 2.432.835 438.551 1.780.150 214.134

Afgeleide financiële 
verplichtingen

Renteswaps 16 — — — — —

Valutatermijncontracten — — — — — —

— — — — —

* Over te dragen opbrengsten en BTW verplichtingen (opgenomen in overige schulden) (zie toelichting 16), dewelke geen 
financiële verplichtingen zijn, zijn niet inbegrepen.

De Groep heeft gewaarborgde bankleningen die lening-
convenanten bevatten. De schending van een convenant 
kan tot gevolg hebben dat de Groep de lening eerder moet 
terugbetalen dan in de bovenstaande tabel is aangegeven. 
Op 30 juni 2022 en 31 december 2021 voldeed de Groep 
aan alle in de schuldovereenkomsten opgenomen conv-
enanten.

De rentebetalingen op leningen met variabele rente in de 
tabel hierboven weerspiegelen de termijnrentevoeten 
op de markt op de verslagdatum. Deze bedragen kunnen 
veranderen als de marktrentevoeten veranderen. Er wordt 
niet verwacht dat de in de bovenstaande tabel opgenomen 
kasstromen (de looptijdanalyse) zich aanzienlijk vroeger of 
tegen aanzienlijk andere bedragen zouden kunnen voor-
doen dan hierboven vermeld.

fieerd en het merendeel van de leningen is onherroepelijk 
en langlopend, met vervaldagen die over verschillende 
jaren zijn gespreid.

Hieronder volgen de resterende contractuele looptijden 
van de financiële verplichtingen:

Euronav Financieel rapport 2022 Euronav Financieel rapport 202250 51



Toelichting 19 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 

Toelichting 20 - Langlopende vorderingen

De daling van de aandeelhoudersleningen aan joint ven-
tures per 30 juni 2022 ten opzichte van 31 december 2021 
houdt verband met de volledige terugbetaling van de 
aandeelhouderslening aan Bari Shipholding Ltd. als gevolg 
van de verkoop van de Suezmax Bari (2005 - 159.186 dwt), 
alsook met de volledige terugbetaling van de aandeel-
houderslening aan TI Africa Ltd  volgend op de overname 
van de resterende 50% aandelen in TI Africa Ltd. zoals bes-
chreven in toelichting 5 en 12.

Op 30 juni 2022 en 31 december 2021 beschikten Euronav 
NV en zijn dochtervennootschappen over respectievelijk 
122,1 miljoen USD en 128,9 miljoen USD aan cumulatieve 
overdraagbare fiscale verliezen en fiscaal verrekenbare 
tegoeden. Volgens de huidige lokale belastingwetgeving 
kunnen deze verliezen zonder tijdsbeperking worden 
overgedragen en kunnen ze worden gebruikt om 
toekomstige belastbare winst van Euronav NV en zijn 
dochterondernemingen te verlagen. 

De Vennootschap heeft uitgestelde belastingvorderingen 
van 28,1 miljoen USD en 30,0 miljoen USD per respectiev-
elijk 30 juni 2022 en 31 december 2021 die kunnen worden 
overgedragen tegen toekomstige belastbare winst niet 
opgenomen,  omdat het minder waarschijnlijker wordt 
geacht dan wel dat deze uitgestelde belastingvorderingen 
in de afzienbare toekomst zullen worden verrekend.

De stijging van de derivaten per 30 juni 2022 ten opzichte 
van 31 december 2021 houdt verband met de hogere reële 
marktwaarde van de renteswaps als gevolg van de rentesti-
jgingen.

De leasevorderingen hebben betrekking op de onderver-
huur van kantoorruimte aan derden met betrekking tot de 
gehuurde kantoren van Euronav UK en Euronav MI II Inc. 
(voordien Gener8 Maritime Inc.).

Toelichting 21 - Voorraad bunkers
inbegrepen). Per 30 juni 2022 bedroeg de boekwaarde van 
de totale bunkervoorraad 47,6 miljoen USD (31 december 
2021: 69,0 miljoen USD) waarvan 13,3 miljoen USD (2021: 
45,0 miljoen USD) de boekwaarde was van de bunkervoor-
raad in verband met de aankoop van conforme bunkers en 
de opslag ervan aan boord van de Oceania.

De conforme brandstof is in het eerste semester van 2022 
al gedeeltelijk overgebracht naar onze schepen. De res-
terende brandstof zal naar verwachting in de tweede helft 
van 2022 verder worden overgebracht en verbruikt. Per 30 
juni 2022 bedroeg de boekwaarde van de bunkervoorraad 
aan boord van deze schepen 34,3 miljoen USD (2021: 24,0 
miljoen USD). Bunkers die worden geleverd aan schepen 
in de TI Pool, worden aan de TI Pool verkocht. Bunkers aan 
boord van de schepen in deze pool worden niet langer als 
bunkervoorraad maar als handels- en overige vorderingen 
weergegeven. 

Overeenkomstig met de waarderingsregels diende er op 
30 juni 2022 geen waardevermindering te worden overwo-
gen. De netto realiseerbare waarde bleef immers positief 
aangezien de marktprijs van conforme stookolie hoger was 
dan onze gewogen gemiddelde kostprijs.

Naast de bunkers die wordt opgeslagen aan boord van 
de Euronav schepen, koopt de Groep conforme brandstof 
die ze bewaart aan boord van een Euronav schip, de ULCC 
Oceania, zodat er een veilige voorraad van hoge kwaliteit 
beschikbaar is voor gebruik door  de eigen vloot. 

De bunkervoorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs of 
tegen opbrengstwaarde indien deze lager is, waarbij de 
kostprijs wordt bepaald op basis van het gewogen gemi-
ddelde. De kostprijs omvat de aankoopprijs, de initiële 
inspectiekosten, de transport- en behandelingskosten voor 
het laden van de bunkers op ons schip en het effectieve 
deel van de verandering in de reële waarde van derivaten 
(zie toelichting 11) die zijn aangemerkt als een kasstrooma-
fdekking van de onderliggende index in de periode tussen 
het aangaan van de verbintenis en de prijszetting.    Brand-
stofderivaten die worden gebruikt om het risico tussen 
prijszetting en verbruik af te dekken, worden gewaardeerd 
tegen reële waarde, waarbij veranderingen in de reële 
waarde worden opgenomen in de geconsolideerde winst- 
en verliesrekeningen.

Gedurende de eerste zes maanden van 2022 heeft de Ven-
nootschap aanvullend 73.590 ton conforme brandstof 
gekocht voor een bedrag van 54,8 miljoen USD (alle kosten 

(in duizenden USD) 30 juni 2022 31 december 2021

Aandeelhoudersleningen met joint ventures — 30.242

Derivaten 22.315 6.392

Overige langlopende vorderingen 14.367 14.426

Leasevorderingen 3.613 4.578

Beleggingen 1 1

Totaal 40.296 55.639
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Toelichting 22 - Handels- en overige vorderingen - kortlopend

Toelichting 23 - Voorzieningen en voorwaardelijke verplichtingen

De stijging van de vorderingen uit hoofde van contracten 
met klanten is gedeeltelijk toe te schrijven aan de 
volledige consolidatie van TI Asia en TI Africa per 
30 juni 2022. Het andere deel is voornamelijk toe te 
schrijven aan openstaande facturen voor bunkers die 
door de Oceanië zijn geleverd in het kader van het 
brandstofbeheerprogramma (zie toelichting 21), alsook 
aan het hogere saldo van openstaande vrachtfacturen, 
gedeeltelijk ten gevolge van de gunstigere markt ten 
opzichte van eind 2021.
De vorderingen uit hoofde van contracten met klanten - TI 
Pool hebben betrekking op door de Groep te ontvangen 
baten uit de Tankers International Pool. Deze bedragen zijn 
in de eerste zes maanden van 2022 gedaald als gevolg van 
een terugbetaling uit de pool van werkkapitaal die in voor-
gaande perioden werd gefinancierd door Euronav.

De stijging in toe te rekenen opbrengsten is toe te wijzen 
aan iets hogere markttarieven en het tijdstip van de afslu-
iten van de reizen die bezig zijn per jaareinde.

De stijging van de over te dragen kosten is hoofdzakelijk toe 
te schrijven aan vooruitbetalingen aan de werf in verband 
met droogdokkingen en scrubberinstallaties.

De afwikkelingskosten bestaan hoofdzakelijk uit bun-
kerkosten die worden gemaakt tussen de datum waarop 
het contract voor een spot-reisbevrachting werd gesloten 
en de aankomst in de volgende laadhaven. Deze kosten 
worden uitgesteld overeenkomstig IFRS 15 'Opbrengsten 
van contracten met klanten' en worden systematisch 
afgeschreven volgens het patroon van de overdracht van 
de dienst.

De leasevorderingen hebben betrekking op de subleaseo-
vereenkomsten van kantoorruimte aan derden met betrek-
king tot de geleasede kantoren van Euronav UK en Euronav 
MI II Inc. (voordien Gener8 Maritime Inc.).

(in duizenden USD) 30 juni 2022 31 december 2021

Handelsvorderingen uit contracten met klanten 92.449 55.704

Handelsvorderingen uit contracten met klanten - TI Pool 117.619 139.672

Toe te rekenen opbrengsten 13.702 8.480

Toe te rekenen interesten 664 580

Over te dragen kosten 26.796 22.083

Over te dragen afhandelingskosten 1.592 1.156

Overige vorderingen 8.640 7.977

Lease vorderingen 1.971 2.091

Derivaten — 2

Totaal handels- en overige vorderingen 263.433 237.745

(in duizenden USD) Toelichting Verlieslatend contract Totaal

Balans per 1 januari 2022 1.154 1.154

Gebruikte provisies tijdens het jaar - (133) (133)

Balans per 30 juni 2022 1.021 1.021

Langlopend - 743 743

Kortlopend - 278 278

Totaal 1.021 1.021

basis van de door Gulf Petrochem FZC afgegeven vrijwar-
ingsbrief. 

Op 28 april 2022 verwierp de bevoegde Britse rechtbank 
de claim die UniCredit had ingediend om van Euronav een 
schadevergoeding van 26,4 miljoen USD te verkrijgen. 

Op 18 juli 2022 werd Euronav ervan in kennis gesteld dat 
het Hof van Beroep Unicredit heeft toegestaan om in ber-
oep te gaan. 

De directie is van mening dat zij de gevestigde standaardw-
erkwijzen heeft gevolgd en dat zij goede argumenten heeft 
om zich te verdedigen. De directie verwijst in dat verband 
naar de uitspraak van het Britse Hof in het voordeel van 
Euronav als een eerste belangrijke aanwijzing. Op basis van 
extern juridisch advies blijft de directie van mening dat zij 
sterke argumenten heeft om te concluderen dat het risico 
van een uitstroom van geldmiddelen minder dan waarschi-
jnlijk is. Om die reden heeft zij geen voorziening geboekt. 
De beroepsprocedure bevindt zich in een vroeg stadium.

Op dit ogenblik heeft de COVID-19-situatie geen gevolgen 
voor de voorzieningen.

De Groep is momenteel verwikkeld in een rechtsgeding. 
Voorzieningen in verband met gerechtelijke en arbitrage-
procedures worden geboekt overeenkomstig de toege-
paste grondslag voor financiële verslaggeving van de Groep. 
De claim werd op 15 januari 2021 door Unicredit Bank in 
Londen ingediend bij het Hooggerechtshof van Engeland 
en Wales. De claim heeft betrekking op een beweerde 
verkeerde levering van 101.809 ton laagzwavelige stooko-
lie die werd vervoerd door het Suezmax-schip Sienna. De 
bevrachter, Gulf Petrochem FZC, een vennootschap van 
GP Global, gaf het schip opdracht de lading in Sohar te 
lossen zonder voorlegging van de vrachtbrief, maar tegen 
voorlegging van een door de bevrachter afgegeven vri-
jwaringsbrief, zoals gebruikelijk is bij de verscheping van 
ruwe olie. Unicredit Bank had de lading gefinancierd voor 
een bedrag van 26.367.200 USD en zou de houder van de 
vrachtbrief geworden zijn, maar werd niet terugbetaald 
overeenkomstig de met Gulf Petrochem FZC overeenge-
komen financieringsregelingen. Als beweerdelijke houder 
van de vrachtbrief vordert Unicredit Bank dit bedrag van 
26.367.200 USD vermeerderd met interesten van Euronav 
NV. De GP Global-groep wordt momenteel geherstructu-
reerd en het is dus twijfelachtig of er verhaal mogelijk is op 
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Toelichting 24 - Investeringen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode

(in duizenden USD) 30 juni 2022 31 december 2021

Activa

Aandeel in joint ventures 2.126 72.446

TOTAAL ACTIVA 2.126 72.446

Joint Ventures

De volgende tabel toont de balansbewegingen met betrekking tot de joint ventures van de Groep:

ACTIVA PASSIVA

(in duizenden USD)
Investeringen verwerkt volgens 
de vermogens-mutatiemethode Aandeelhouders-leningen

Investeringen verwerkt volgens 
de vermogens-mutatiemethode Aandeelhouders-leningen

Brutosaldo 51.703 33.936 — —

Verrekening investering met aandeelhouderslening — — — —

Balans per 1 januari 2021 51.703 33.936 — —

Aandeel Groep in winst (verlies) voor de periode 22.976 — — —

Aandeel Groep in overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 951 — — —

Ontvangen dividenden van joint ventures (4.635) — — —

Beweging op aandeelhoudersleningen aan joint ventures — (2.242) — —

Brutosaldo 70.995 31.693 — —

Verrekening investering met aandeelhouderslening 1.451 (1.451) — —

Balans per 31 december 2021 72.446 30.242 — —

Terugboeking verrekening investering met aandeelhouderslening van vorig 
jaar (1.451) 1.451

Aandeel Groep in winst (verlies) voor de periode 14.574 — — —

Aandeel Groep in overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 159 — — —

Ontvangen dividenden van joint ventures (1.000) — — —

Beweging van eigen vermogen naar aandeelhouderslening (2.000) 2.000

Beweging op aandeelhoudersleningen aan joint ventures — (33.693) — —

FSO transactie (80.602) —

Brutosaldo 2.126 — — —

Verrekening investering met aandeelhouderslening — — — —

Balans per 30 juni 2022 2.126 — — —

De daling van het saldo van de aandeelhouderslening aan 
joint ventures in 2022 is toe te schrijven aan de volledige 
terugbetaling van de aandeelhoudersleningen aan TI Africa 
en Bari Shipholding Ltd. Laatstgenoemde lening werd voll-
edig terugbetaald na de verkoop van het schip in 2022 en 
het resterende bedrag werd afgewaardeerd. 

Op 26 april 2022 maakte Euronav bekend dat het het Suez-
max-schip Bari (2005 – 159.186 dwt) had verkocht voor 21,5 
miljoen USD.  Op die verkoop boekte de joint venture in het 
tweede kwartaal een meerwaarde van ongeveer 6,5 mil-
joen USD.  Het schip werd in november 2019 aangekocht 
in een 50/50-joint venture met gelieerde ondernemingen 
van Ridgebury Tankers en klanten van Tufton Oceanic. 
Het schip werd in het tweede kwartaal aan zijn nieuwe 
eigenaren geleverd. 

Toelichting 25 - Gebeurtenissen 
na balansdatum
Op 11 juli 2022 heeft Euronav aangekondigd dat het een 
definitieve combinatieovereenkomst is aangegaan met 
Frontline Ltd. voor een aandeel-voor-aandeel-combinatie 
op basis van een ruilverhouding van 1,45 Frontline-aan-
delen voor elk 1,0 Euronav-aandeel (de “Combinatie”), die 
unaniem werd goedgekeurd door alle leden van de Raad 
van Bestuur van Frontline alsook door alle leden van de 
Raad van Toezicht van Euronav. De overeenkomst beves-
tigt de belangrijkste aspecten van de eerder aangekon-
digde term sheet die op 7 april 2022 werd ondertekend. 
Alle details werden verstrekt in het persbericht van 11 juli 
2022 https://www.euronav.com/en/investors/compa-
ny-news-reports/press-releases/2022/frontline-ltd-consid-
ers-voluntary-public-takeover-bid-on-euronav-nv/
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Toelichting 26 - Nog niet 
toegepaste nieuwe standaarden 
en interpretaties
Een aantal nieuwe standaarden, wijzigingen van 
standaarden en interpretaties zijn nog niet van kracht voor 
boekjaren eindigend op 31 december 2022 en werden niet 
toegepast bij het opstellen van deze verkorte tussentijdse 
geconsolideerde jaarrekening:

Aanpassingen aan  IAS 1 Presentatie van de jaarre-
kening: classificatie van schulden als kortlopend of 
langlopend, uitgegeven op 23 januari 2020, verduidelijkt 
een criteria in IAS 1 voor de classificatie van een schuld als 
langlopend: het vereist dat een entiteit het recht heeft de 
afwikkeling van de verplichting uit te stellen tot tenminste 
12 maanden na de verslagperiode.  De wijzigingen:

• specificeren dat het recht van een entiteit om 
afwikkeling uit te stellen aan het einde van de 
verslagperiode moet bestaan;

• verduidelijken dat de classificatie niet wordt 
beïnvloed door de intenties of verwachtingen van het 
management over de vraag of de entiteit haar recht 
om de afwikkeling uit te stellen zal uitoefenen;

• verduidelijken hoe leningsvoorwaarden de 
classificatie beïnvloeden; en

• omvatten een verduidelijking van de vereisten 
voor de classificatie van schulden die een 
entiteit zal of kan afwikkelen door haar eigen 
eigenvermogensinstrumenten uit te geven.

Op 15 juli 2020 publiceerde de IASB Classificatie van 
schulden als kortlopend of langlopend - uitstel van 

Toelichting 27 - Verklaring 
over het getrouw beeld van de 
geconsolideerde jaarrekening 
en het getrouwe overzicht in het 
jaarverslag
Mevrouw Grace Reksten Skaugen, voorzitter van de Raad 
van Toezicht, de heer Hugo De Stoop, CEO en mevrouw 
Lieve Logghe, CFO, bevestigen hierbij dat, voorzover hun 
bekend, (a) de verkorte geconsolideerde tussentijdse 
financiële staten per 30 juni 2022 en voor de afgesloten 
periode van 6 maanden, die is opgesteld in overeen-
stemming met IAS 34 "Interim Financial Reporting" zoals 
goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld 
geeft van de activa, passiva, financiële positie en de resul-
taten van Euronav NV en de in de consolidatie opgenomen 
entiteiten, en (b) het tussentijdse jaarverslag een waar en 
getrouw beeld geeft van de evolutie van de activiteiten, 
resultaten en situatie van Euronav NV en de in de consoli-
datie opgenomen entiteiten en bevat een beschrijving van 
de informatie die daarin moet worden opgenomen over-
eenkomstig artikel 13, §5 en §6 van het Koninklijk besluit 
van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van 
emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten 
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

ingangsdatum (aanpassingen in IAS 1), waarbij de ingangs-
datum van bovenstaande aanpassingen met één jaar 
werden uitgesteld tot boekjaren die beginnen op of na 1 
januari 2023 en waarbij vervroegde toepassing toegestaan 
is. De aanpassingen zijn nog niet goedgekeurd door de EU. 

Aanpassingen aan IAS 1 Presentatie van de jaarrek-
ening en IFRS-Practice Statement 2: informatiever-
schaffing over grondslagen voor financiële verslag-
geving, uitgegeven op 12 februari 2021, omvatten kleine 
aanpassingen om de toelichting met betrekking tot de 
grondslagen voor financiële verslaggeving te verbeteren, 
zodat ze nuttigere informatie verschaffen aan beleggers 
en andere primaire gebruikers van de jaarrekening. De 
aanpassingen aan IAS 1 verplichten ondernemingen om 
hun materiële grondslagen voor financiële verslaggeving 
openbaar te maken in plaats van hun belangrijke grond-
slagen. De aanpassingen in IFRS-practice statement 2 
voorzien in richtlijnen voor de toepassing van het mate-
rialiteitsconcept op de toelichtingen bij de jaarrekening. 
De aanpassingen zijn van kracht voor boekjaren die aan-
vangen op of na 1 januari 2023, waarbij vervroegde toe-
passing is toegestaan. Deze aanpassingen zijn goedgeke-
urd door de EU.

Aanpassingen aan IAS 8 Grondslagen voor financiële 
verslaggeving, wijzigingen in schattingen en fouten: 
definitie van schattingen, uitgegeven op 12 februari 
2021, verduidelijken hoe ondernemingen wijzigingen 
in grondslagen voor financiële verslaggeving moeten 
onderscheiden van wijzigingen in schattingen. Het 
onderscheid is belangrijk omdat wijzigingen in schattingen 
alleen prospectief worden toegepast op toekomstige 
transacties en andere toekomstige gebeurtenissen, terwijl 
wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving 

doorgaans ook retroactief toegepast worden op transacties 
in het verleden en andere gebeurtenissen in het verleden.

De aanpassingen zijn van kracht voor boekjaren die aan-
vangen op of na 1 januari 2023, waarbij vervroegde toe-
passing is toegestaan. Deze aanpassingen zijn goedgeke-
urd door de EU.

Aanpassingen aan IAS 12 Winstbelastingen: uitgestelde 
belastingen met betrekking tot activa en passiva die 
voortvloeien uit één enkele transactie, uitgegeven op 6 
mei 2021, verduidelijken hoe ondernemingen uitgestelde 
belastingen op transacties zoals leaseovereenkomsten en 
ontmantelingsverplichtingen moeten verwerken. IAS 12 
Inkomstenbelastingen specificeert hoe een onderneming 
winstbelastingen, inclusief uitgestelde belastingen, verw-
erkt. Onder bepaalde voorwaarden zijn ondernemingen 
vrijgesteld van het opnemen van uitgestelde belastingen 
wanneer zij voor het eerst activa of passiva opnemen. 
Voorheen was er enige onzekerheid over de vraag of deze 
vrijstelling van toepassing was op transacties zoals lease-
overeenkomsten en ontmantelingsverplichtingen, trans-
acties waarbij ondernemingen zowel een actief als een 
passiva opnemen. De aanpassingen verduidelijken dat de 
vrijstelling niet van toepassing is en dat ondernemingen 
uitgestelde belastingen op dergelijke transacties moeten 
opnemen. Het doel van de aanpassingen is om de diversi-
teit in rapportering over uitgestelde belastingen op lease- 
en ontmantelingsverplichtingen te verminderen.

De aanpassingen zijn van kracht voor boekjaren die aan-
vangen op of na 1 januari 2023, waarbij vervroegde toe-
passing is toegestaan. Deze aanpassingen zijn nog niet 
goedgekeurd door de EU.v
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Verslag van de commissaris aan de raad van toezicht van 
Euronav NV omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte 
geconsolideerde financiële informatie over de periode van zes 
maanden afgesloten op 30 juni 2022

Inleiding

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde verkorte geconsolideerde balans van Euronav NV per 30 juni 2022, 
alsmede van deverkorte geconsolideerde resultatenrekening, het verkorte geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde resultaten, het verkorte geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het verkorte gecon-
solideerde kasstroomoverzicht over de periode van zes maanden die op die datum is beëindigd, evenals van de toelicht-
ingen (“de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie”). De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het 
opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie in overeenstemming met IAS 
34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een 
conclusie te formuleren bij de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Reikwijdte van een beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, 
uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat 
uit het vragen van inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van 
cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een 
controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden stelt de beoorde-
ling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle aangelegenheden van materieel belang die 
naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij dan ook geen controle-oordeel tot 
uitdrukking.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de bij-
gevoegde tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie over de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 
2022 niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële 
Verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

Hasselt, 8 augustus 2021

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Herwig Carmans

Bedrijfsrevisor
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