Halfjaarresultaten 30 juni 2004
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Het geconsolideerde resultaat nà belastingen per 30 juni 2004 bedraagt USD 6,7 miljoen (met
inbegrip van een gerealiseerde minderwaarde van USD 3,9 miljoen op de verkoop van de 3
LPG/Ethyleen tankers) in vergelijking met USD 7,8 miljoen voor de eerste zes maanden van 2003.
Over dezelfde periode bedraagt de cash flow USD 30,2 miljoen (USD 22,8 miljoen voor de eerste
helft van het jaar 2003).

Geconsolideerde resultatenrekening
(in miljoen USD)

30/06/04

30/06/03
pro forma*

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting

207,0
186,8
20,2
6,0
18,4
7,8

165,8
148.0
17,8
8,2
17,7
8,3

VII

Uitzonderlijke opbrengsten

0,5

0,7

VIII.
IX.
XI.
XII.

Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar vóór belasting
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
waarvan aandeel groep

1,0
7,3
0,6

0,1
8,9
1,1

6,7
6,7

7,8
7,8

30/06/04
1,07

30/06/03
1,13

0,92
4,11
7.350.000

1,06
3,11
7.350.000

Gegevens per aandeel (in USD per aandeel)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (in
USD per aandeel)
Geconsolideerd resultaat (in USD per aandeel)
Cash flow (in USD per aandeel)
Totaal aantal aandelen
Bijdrage tot het geconsolideerd resultaat

30/06/04

van de verschillende divisies (in miljoen USD)
LPG
LNG
Offshore
Diensten
Geconsolideerd resultaat
Cash flow

30/06/03
pro forma*

1,3
4,6
0,5
0,3

2,5
4,5
0,0
0,8

6,7
30,2

7,8
22,8

* Het betreft hier een pro forma geconsolideerd resultaat voor het 1e semester 2003. Het officiële
resultaat beslaat een periode die 2 maanden korter is, aangezien de partiële splitsing met CMB werd
doorgevoerd met boekhoudkundig terugwerkende kracht op 1 maart 2003 en bedraagt 5 miljoen
USD.

De diverse activiteitssectoren hebben bijgedragen tot het geconsolideerde resultaat als volgt:

LPG
Het resultaat van eerste semester werd negatief beïnvloed door een minderwaarde van USD 3,9
miljoen, gerealiseerd op de verkoop van de drie LPG/Ethyleen tankers (POLAR BELGICA, POLAR
DISCOVERY en POLAR ENDURANCE) aan een Japanse reder. Ze blijven via tijdsbevrachting deel
uitmaken van de vloot.
Tevens werd in augustus de LIBIN (43.600 m³ / 1982) verkocht. Exmar zal op deze verkoop een
meerwaarde realiseren van USD 6,2 miljoen.
De verbeterde marktomstandigheden die eerder dit jaar in alle segmenten werden waargenomen,
hebben zich tijdens het tweede kwartaal verder doorgezet.
Zoals reeds aangekondigd heeft Exmar, in samenwerking met Lauritzen Kosan, oplevering
genomen van 12 aangekochte kleine gastankers met druktanks.
Hun capaciteit varieert van 3,200 tot 5,000 m³ en zijn gemiddeld 5,5 jaar oud. De totale vloot van
Exmar-Kosan bestaat thans uit 25 schepen.
Tot besluit mag gesteld worden dat in de LPG sector voor de rest van het jaar aldus hogere
resultaten verwacht kunnen worden, dit mede door de verkoop van de LIBIN en de verhoging van
de vrachtenmarkten.
LNG
De tijdsbevrachting gedurende 6 maanden van de EXCEL aan Sonatrach is in maart met succes
beëindigd; aansluitend werd het schip voor 5 jaar bevracht aan het Sultanaat van Oman.
De EXCALIBUR presteerde goed en zal in oktober door Tractebel worden teruggeleverd. Er wordt
actief gezocht naar een nieuwe bevrachting voor het schip.
De vergunningsprocedure voor nieuwe terminals in de Verenigde Staten blijkt uiterst omslachtig,
met vertraging tot gevolg. Hierdoor bestaat een sterke belangstelling voor de schepen uitgerust
met het systeem voor hervergassing van vloeibaar gas aan boord (LNGRV), waarvan het eerste, de
EXCELSIOR, in december 2004 zal worden opgeleverd.
Deze schepen pompen het gas
rechtstreeks van het schip in het gasnet.
Het resultaat voor de rest van het lopend boekjaar zal in grote mate afhangen van het feit of er al
dan niet een bevrachting wordt gevonden voor de EXCALIBUR na diens teruglevering. In de huidige
marktomstandigheden zijn de mogelijkheden op korte termijn eerder beperkt.
OFFSHORE
Het "Floating Production Storage and Offloading"-platform, FARWAH en het accommodatieplatform
KISSAMA blijven verhuurd aan TOTAL. De resultaten liggen in lijn met de verwachtingen. Voor het
tweede semester worden vergelijkbare resultaten verwacht.
DIENSTEN
De resultaten van de diensten-activiteiten werden beïnvloed (voor USD 1,6 miljoen) door ontheffing
van diverse fiscale aanslagen en het aanleggen van een provisie van USD -0,8 miljoen in het
CEWAL dossier (vermeende inbreuken op de Europese competitieregelgeving in de periode
1987/1989).

TECTO : TECTO is momenteel betrokken bij het beheer van een vloot van 48 schepen en 2
offshore units, waarvan 21 voor EXMAR en 29 voor derden, dit vertegenwoordigt in totaal 7,2
miljoen DWT.
BELGIBO : Alle departementen presteren beter, met uitzondering van de afdeling binnenvaart, die
een tekort aan onderschrijvingscapaciteit ondervindt ten voordele van de opkomst van onderlinge
verzekeringsformules (mutuals).
Belgibo heeft in samenwerking met JLT (London) een contract getekend met PSA-Europe/HesseNoord Natie voor een Europees verzekeringsprogramma.
Alles wijst erop dat de resultaten van vorig jaar verbeterd zullen worden.
TRAVEL PLUS : De aangekondigde omzetstijging ingevolge de overname van Travel's Corner blijkt
zich te bevestigen.
De launching van de website (www.travelplus.be) is inmiddels een feit en er kan bijgevolg on-line
worden gereserveerd via het systeem Amadeus, waarop ook de meeste luchtvaartmaatschappijen
zijn aangesloten.
Antwerpen, 17 september 2004
De Raad van Bestuur
Verslag van het College van Commissarissen over de halfjaarlijkse financiële informatie per 30 juni
2004 van de groep Exmar
In het kader van ons controlemandaat bij de groep Exmar heeft het College der Commissarissen een beperkt
nazicht van de semestriële informatie per 30 juni 2004 uitgevoerd. Dit nazicht bestond voornamelijk in de
ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in
overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren i.v.m. het beperkt
nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Bij dit nazicht
zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de
boekhoudkundige gegevens die worden vermeld in de semestriële mededeling.
Antwerpen, 17 september 2004
Het College van Commissarissen
Helga Platteau Bedrijfsrevisor

contact :

Klynveld Peat Marwick Goerdeler
Bedrijfsevisoren
vertegenwoordigd door S. Cosijns

Patrick DE BRABANDERE
+32 3 247 56 67

www.exmar.be

Halfjaarverslag 2004 beschikbaar op de website: 23 september 2004.
Aankondiging op de website van de resultaten over het derde kwartaal 2004:
28 oktober 2004.

