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Het directiecomité van EXMAR maakte vandaag de voorlopige niet-geauditeerde resultaten bekend voor het tweede kwartaal en eerste
semester 2011. De kerncijfers zijn :
Geconsolideerde Resultatenrekening
volgens de IFRS normen (in miljoen USD)
Omzet
EBITDA

Eerste Kwartaal
2011
101.9

Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat (EBIT)

Tweede Kwartaal
2011
133.8

Eerste Semester
2011
235.7

Eerste Semester
2010
200.8

28.3

24.7

53.0

63.5

-19.6
8.7

-46.1
-21.4

-65.7
-12.7

-47.7
15.8

-20.8
-3.7

-60.1
-26.0
-44.3

Financiële resultaat
- Waarvan wiiziging van de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten
Resultaat vóór belastingen

-33.5

Belastingen op het resultaat
Geconsolideerd resultaat na belastingen
- Aandeel van de Groep in het resultaat

-1.3

-1.1

-35.4
-35.4

-45.9
-45.9

Gegevens per aandeel
in USD per aandeel
Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen tijdens de periode
EBITDA
EBIT (bedrijfsresultaat)
Geconsolideerd resultaat na belastingen

Eerste Kwartaal
2011
56,669,432
0.50
0.15

Tweede Kwartaal
2011
56,669,432
0.44
-0.38

Eerste Semester
2011
56,669,432
0.94
-0.22
-0.62

Eerste Semester
2010
56,989,697
1.11
0.28
-0.81

Bijdrage tot het geconsolideerd bedrijfsresultaat (EBIT)
van de verschillende divisies (in miljoen USD)
LPG
LNG
Offshore
Diensten en Holding
Geconsolideerd bedrijsresultaat

Eerste Kwartaal
2011
-2.0
7.9
1.1
1.7
8.7

Tweede Kwartaal
2011
-30.4
6.7
3.3
-1.0
-21.4

Eerste Semester
2011
-32.4
14.6
4.4
0.7
-12.7

Eerste Semester
2010
1.9
23.6
-11.0
1.3
15.8

De vermelde cijfers werden onder IFRS normen opgesteld en werden nog niet gecontroleerd door het college van commissarisen.

De Groep realiseerde een bedrijfsresultaat (EBIT) van USD -12,7 miljoen tijdens de eerste zes maanden van 2011 (USD 15,8 miljoen tijdens het eerste
semester 2010). Een provisie van USD -26,7 miljoen op de verkoop van twee VLGC’s aan BW Gas is hierinbegrepen.
Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de intrest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de
langetermijnfinanciering van de vloot dat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -3,7 miljoen (eerste helft 2010: USD – 26,0
miljoen) en door USD 1,6 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoers verlies (eerste helft 2010: USD -13,9 miljoen) bepaald op basis van de slotkoers van 30
juni 2011 van EUR / USD 1,4483.
Voor het eerste semester 2011 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD -35,4 miljoen (eerste helft 2010: USD -45.9miljoen).

LPG
Gedurende de eerste zes maanden van het jaar droeg de LPG-vloot bij tot het bedrijfsresultaat (EBIT) met USD -32,4 miljoen. Tijdens
deze periode werd het bedrijfsresultaat (EBIT) beïnvloed door 121 dagen droogdok (81 dagen droogdok eerste helft 2010). Een
provisie van USD -26,7 miljoen op de verkoop van twee VLGC’s aan BW Gas is in het resultaat inbegrepen.
EXMAR en BW Gas bereikten een akkoord waarbij 2 VLGC-schepen van EXMAR tegen de schepen uit de Midsize vloot van BW Gas
werden geruild. Door deze ruil verstrekt EXMAR haar positie in het Midsize segment als haar kernactiviteit.
Time-Charter Equivalent (in USD per dag)
Midsize (35,418 m³)
VLGC (78,500 m³)
Pressurized (3,500 m³)
Pressurized (5,000 m³)
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1ste kwartaal
2011
18,240
16,075
6,527
7,929

2de kwartaal
2011

1ste Semester
2011

16,200
18,588
7,009
8,099
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17,224
17,332
6,768
8,014

1e Semester
2010
20,192
14,115
5,779
6,849
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VLGC
Begin 2011 waren maand na maand de verbeteringen op de VLGC-markt merkbaar, doch vanaf de lente toe was er een terugval,
voornamelijk toe te schrijven aan gebrek aan cargo èn verhoging van de brandstofprijzen. Voor de rest van het jaar blijkt de markt terug
aan te trekken door aanbod van cargo vanuit het Midden-Oosten en bijkomend aanbod op de spotmarkt.
De EXMAR VLGC-vloot is volledig ingedekt voor de rest van het jaar, waarvan 55% aan vaste tarieven.
Midsize
De herpositionering van twee schepen van west naar oost, en het droogdokken van twee andere schepen hebben het resultaat negatief
beïnvloed, hetgeen zich vertaalde in een lager TCE (Time-Charter Equivalent) tijdens het tweede kwartaal. De ammoniakmarkt hield
stand door de vraag naar dit product zowel vanuit Europa als de Verenigde Staten. De prijs van ammoniak bleef hoog. In het MiddenOosten bleef de vraag vanuit de landbouw- en industriële sector hoog. Het ammoniaktransport vanuit de Perzische Golf naar India blijft
stabiel.
De EXMAR VLGC-vloot is voor 72% ingedekt voor de rest van het jaar.
Tankers met druktanks
Zowel de Noord-West Europese coaster spot markt als deze in het Verre-Oosten waren onzeker de eerste zes maanden van het jaar.
De vrachttarieven op de spotmarkt kwamen onder druk te staan. Onder de verschillende tijdbevrachtingcontracten werd evenwel een
benutting van de scheepscapaciteit waargenomen terwijl de TC tarieven in het Oosten hebben standgehouden. De volledige EXMAR
vloot is ingezet onder tijdbevrachtingcontracten aan lonende marges.

LNG
De LNG-vloot droeg met USD 14,6 miljoen tot het bedrijfsresultaat (EBIT) tijdens de eerste zes maanden van het jaar.
Een technische stop van EXCALIBUR in de maand januari had een negatieve impact op het resultaat.
Met een volledige tewerkstelling tijdens de tweede helft van 2011, van alle LNGRV’s en LNGC’s zullen de resultaten voor de rest van het
jaar zoals voorzien zijn.
Tijdens de maand mei sloot EXMAR met Pacific Rubiales, de Colombiaanse olie operater, een samenwerking af voor de ontwikkeling van
een kleinschalig LNG-export project in het noorden van Colombia. De plannen voorzien in de bouw van een aardgaspijpleiding en een
kleinschalige liquefactie barge gericht op afzetmarkten in de Caribische regio’s. Een FEED (front-end engineering and design) studie is
gaande.

OFFSHORE
De offshore bedrijfsresultaten (EBIT) bedragen voor het eerste semester USD 4,4 miljoen.
Het productieplatform OPTI-EX® werd op 5 juli aan LLOG opgeleverd en EXMAR ontving een eerste aanbetaling van USD 104,5 miljoen.
De OPTI-EX® is op haar bestemming aangemeerd en de inbedrijfstelling is aan de gang. De transactie zal uiteindelijk een meerwaarde
van ongeveer USD 130,0 miljoen opbrengen, waarvan ongeveer USD 60,0 miljoen tijdens het derde kwartaal 2011 zal geboekt worden.
De betaling van het saldo van de transactie wordt gespreid gedurende een periode van ongeveer 5,5 jaar.
Het accommodatieplatform NUNCE is door Sonangol voor de kust van Angola ingezet onder een langetermijncontract.
De KISSAMA, eveneens een accommodatieplatform, zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2011 onder een langetermijncontract in
West-Afrika worden ingezet.

DIENSTEN en HOLDING
De bijdrage tot het bedrijfsresultaat van de Diensten (EXMAR SHIPMANAGEMENT, BELGIBO, TRAVEL PLUS) bedraagt USD 2,8
miljoen, terwijl de resultaten van de Holdingactiviteiten USD -2,1 miljoen bedragen.
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