HALFJAARRESULTATEN EXMAR
30 Juni 2003
Het geconsolideerd resultaat (ná belastingen) per 30 juni 2003 bedraagt USD 8 miljoen in vergelijking met USD 5 miljoen
voor de eerste zes maanden van 2002.

Geconsolideerde Balans
in miljoen USD

30/06/2003

III.
IV.
V.

VASTE ACTIVA
Consolidatieverschillen
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

918
3
848
67

VIII.
IX.
X.
XI.

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

159
70
44
19
26

TOTAAL DER ACTIVA

1.077

I.
II.
IV.
VI.

KAPITAAL EN RESERVES
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Omrekeningsverschillen

258
49
6
195
8

VIII.

BELANGEN VAN DERDEN
Belangen van derden

1
1

IX.

X.
XI.
XII.

VOORZIENINGEN EN
UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA

38
38
780
534
210
36
1.077

Geconsolideerde
Resultatenrekening
in miljoen USD

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VIII.
IX.
XI.
XII.
XIV

Bedrijfsopbrengsten
A. Omzet
D. Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening vóór belasting
Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar vóór
belasting
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Geconsolideerd resultaat
B. Aandeel van de Groep in het
resultaat

30/06/2003
pro forma*

30/06/2002
pro forma

166
165
1
148
18
8
17

155
146
9
140
15
6
14

9
9

7
2
5

1
8
8

5
5

8

5

* Het betreft hier een pro forma resultaat voor de eerste 6 maanden van het jaar. 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.

in USD per aandeel

30/06/2003

30/06/2002

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belastingen
reconsolideerd resultaat
cash flow
totaal aantal aandelen

1,22
1,09
3,13
7.350.000

0,92
0,66
2,37
7.600.000

Informatie over het aandeel
Op 30 juni 2003 zijn er 7.350.000 aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zijn geen converteerbare
obligaties of warranten uitgegeven. De financiële instellingen, waarbij de houders van financiële instrumenten hun
financiële rechten kunnen uitoefenen zijn: Fortis Bank, KBC Bank en Petercam.

De Raad van Bestuur bevestigt de verwachting dat het resultaat gedurende de tweede jaarhelft op hetzelfde peil zal blijven en
tevens dat zoals gebruikelijk, Exmar voortdurend gesprekken voert met verschillende spelers op de markt van het
gastransport, in verband met mogelijke operationele samenwerking.
LPG
De bijdrage tot het resultaat van de LPG vloot gedurende het eerste semester bedraagt USD 2 miljoen.
De vrachttarieven voor de LPG vloot, en voor de Midsize schepen in het bijzonder, hebben zich gedurende het eerste
semester hersteld, wat samen met een vermindering van de wachttijden, de resultaten positief beïnvloed heeft.
Er wordt verwacht dat de bijdrage tot het resultaat van de LPG vloot gedurende de tweede jaarhelft op hetzelfde peil zal
blijven.
LNG
Het resultaat voor het eerste semester van USD 4 miljoen is toe te schrijven aan de bijdrage van de LNG-tanker Excalibur,
die voor een periode van 2 jaar bevracht wordt door TRACTEBEL LNG.
Op 26 september 2003 zal de nieuwe LNG-tanker van 138.000 m3 Exel opgeleverd worden in samenwerking met Mitsui
O.S.K. Lines. Op korte termijn zal het schip bevracht worden door Sontrach om daarna voor middellange termijn te worden
vercharterd aan een olie- en gas producent uit het Midden-Oosten.
OFFSHORE
Het "Floating Production Storage and Offloading"-platform, FPSO Farwah, dat in mei 2003 werd opgeleverd, zal een
positieve bijdrage leveren tot het resultaat voor het tweede semester, evenals het accomodatieplatform Kissama, dat op 15 juli
2003 werd opgeleverd en onmiddellijk werd ingezet onder een langetermijnovereenkomst met TOTAL.
ANDERE ACTIVITEITEN
De andere activiteiten hebben bijgedragen tot het resultaat van het eerste semester 2003 voor USD 2 miljoen.
Op 7 mei 2003 is de Belgische wet op de tonnagebelasting van toepassing geworden.
Bijgevolg hebben wij bij de Belgische overheid een aanvraag tot erkenning als “tonnage tax”vennootschap ingediend in naam
van EXMAR SHIPPING NV, in oprichting.
Met het oog op de registratie onder Belgische vlag van het overgrote deel van het Exmar-vloot werkt TECTO, onze
scheepsmanager, aan de technische controle van de betrokken schepen door de Belgische Scheepvaart Controle, teneinde de
noodzakelijke Certificaten van Deugdelijkheid te bekomen.
Antwerpen, 4 September 2003
DE RAAD VAN BESTUUR
contact :

Patrick DE BRABANDERE
+32 3 247 51 50

www.exmar.be

Verslag van de commissaris:
Verslag van de Commissaris over de pro forma geconsolideerde halfjaarcijfers per 30 juni 2003 en het geconsolideerde resultaat voor
de periode 1 maart - 30 juni 2003 van Exmar NV
In het kader van ons controlemandaat hebben wij een beperkt nazicht van de pro forma geconsolideerde halfjaarcijfers per 30 juni 2003 en
van de geconsolideerde cijfers over de periode 1 maart - 30 juni 2003 van Exmar NV uitgevoerd. De pro forma geconsolideerde
halfjaarcijfers bestaan uit de geconsolideerde cijfers van Exmar NV voor de periode 1 maart -30 juni 2003 waaraan pro forma de cijfers van
de Exmar gasdivisie volgens de management accounts van CMB NV voor de periode 1 januari - 28 februari 2003 werden toegevoegd. De
vergelijkende geconsolideerde halfjaarcijfers van 2002 zijn deze van de Exmar gasdivisie van CMB NV en werden aan een beperkt nazicht
van de toenmalige CMB group per 30 juni 2002 onderworpen.
Het beperkt nazicht per 30 juni 2003 bestond voornamelijk in de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie met
het management en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met
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 door de vennootschap worden bekendgemaakt.
Antwerpen, 5 september 2003
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
H.V. Platteau en Th. Erauw

