FINAL RESULTS 2013

27/03/2014
6.45 pm
Regulated information

During its meeting of 27th March 2014, the Board of Directors of EXMAR reviewed the results for the year ending
31st December 2013.
Key figures
Consolidated income statement according IFRS
(in million USD)

Total as per

Total as per

31-dec-13

31-dec-12

Information per share (in USD per share)

Total as per
31-dec-13

(Restated)
Turnover

405,9

462,8

154,2

162,2

Weighted average number of shares during the period
EBITDA

Depreciations

-53,9

-73,3

Operating result (EBIT)

100,3

88,9

5,7

-29,6

- Of which Change in Fair Value of Financial Derivatives
Share in the result of equity accounted investees
Result before taxes
Income taxes
Consolidated result after taxation
- Share of the group in the result

31-dec-12
(Restated)

EBITDA

Financial Result:

Total as per

56.414.983

56.184.422

2,73

2,89

EBIT

1,78

1,58

Consolidated result after taxation

1,86

1,00

Total as per

Total as per

26,8

2,8

Contribution to the consolidated operating result (EBIT)

-0,2

-0,7

of the various operating divisions (in million USD)

105,8

58,6

31-dec-13

31-dec-12
(Restated)

-0,9

-2,2

LNG

26,5

104,9

56,4

Offshore

1,4

29,7

104,9

56,4

LPG

73,5

27,5

Services and Holding
Consolidated operating result

30,3

-1,1

-0,4

100,3

87,1

All figures mentioned in this press release have been prepared under IFRS
(International Financial Reporting Standards).

The operating result (EBIT) for the year amounts to USD 100.3 million (USD 88.9 million in 2012), positively influenced
by the capital gain realized on the sale of 50% of EXMAR LPG to TEEKAY LNG PARTNERS L.P. (USD 52.8 million) as well
as a capital gain realized on the sale of the DONAU (USD 0.9 million).
The financial result has been impacted by the change in fair value of hedging instruments entered to hedge the interest
rate and foreign exchange exposure on long-term financing of the fleet, which resulted in a non-cash unrealized profit
of USD 26.8 million (USD 2.2 million in 2012).
The consolidated result after taxation for 2013 amounts to USD 104.9 million (USD 56.4 million in 2012).

Prospects 2014
LNG : The LNG fleet is expected to perform in accordance with the underlying time-charter contracts. The
construction of the CARIBBEAN FLNG barge is progressing well. EXMAR, in joint - venture with PACIFIC
RUBIALES, will also start the construction of a regasification barge in the second quarter of 2014, with
delivery scheduled 2015. Discussions for the employment of this barge are ongoing.
OFFSHORE : The Offshore division will continue to perform as expected under its long-term charter
contracts with the accommodation barges OTTO 5, KISSAMA and NUNCE. EXMAR will continue to enjoy
the tariff fee on the production of the OPTI-EX® which is expected to remain throughout 2014.
LPG : The majority of the LPG fleet has contributed to a Joint-Venture with TEEKAY LNG (ticker: TGP) from
early 2013 and will continue to enjoy a stable and diversified coverage portfolio. EXMAR LPG (the JointVenture) will take delivery of its first newbuild (WAASMUNSTER - 38,000m³) end of March with a further
2 new Midsize Gas Carriers to be delivered in the course of 2014. Nine additional vessels will be delivered
between June 2015 and January 2018. The sale of the TEMSE (35,754 m3 – 1994 built) and the
FLANDERS HARMONY (85,826 m3 – 1993 built), respectively in the first and second quarter of 2014 will
generate a capital gain of approximately USD 10.4 million for EXMAR’s share in EXMAR LPG. The LPG
market has been very active in the first part of 2014, similar to the position at the end of 2013, with rates
for the Very Large Gas Carriers reaching all-time highs after a weaker first two months of the year.
Dividend
At the general meeting of shareholders on 20th May 2014, the Board of Directors will propose to distribute a
gross dividend of EUR 0.90 per share, of which EUR 0.60 per share was paid in September 2013 as an
interim dividend. If approved by the general shareholders’ meeting, the dividend of EUR 0.30 gross per
share (EUR 0.225 net per share) will be payable from 28 May 2014. (ex-date 23 May – record date 27 May).
Annual report available on website: 29th April 2014
Publication first Quarter results: 29th April 2014

Contact : Miguel de Potter – CF0 | +32 3 247 56 70 | www.exmar.be
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The statutory auditor, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises, represented by Filip De Bock,
has confirmed that the audit procedures, which have been substantially completed, have not revealed
any

material

misstatement

in

the

accounting

information

included

in

the

Company’s

annual

announcement.
Kontich, 27 March 2014
KPMG Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises
Represented by Filip De Bock, Partner

***
Statement on the true and fair view of the consolidated financial statements and the fair
overview of the management report
The Board of Directors, represented by Nicolas Saverys (CEO) and Patrick De Brabandere (COO), and the
executive committee, represented by Patrick De Brabandere (COO) and Miguel de Potter (CFO), hereby
confirm that, to the best of their knowledge, the consolidated financial statements for the period ended
31 December 2013, which have been prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB) as adopted by the
European Union, give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and profit or loss of
the Company and the entities included in the consolidation as a whole, and that the management report
includes a fair overview of the important events that have occurred during the financial year and of the
major transactions with the related parties, and their impact on the consolidated financial statements,
together with a description of the principal risks and uncertainties they are exposed to.
***
Annex
-

Consolidated
Consolidated
Consolidated
Consolidated
Consolidated

statement of financial position;
income statement;
statement of comprehensive income;
statement of changes in equity;
statement of cash flows.

The Board of Directors Antwerp, 27 March 2014

Annual report available on website: 29th April 2014
Publication first Quarter results: 29th April 2014
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De Raad van Bestuur van EXMAR heeft tijdens haar vergadering van 27 maart 2014 de rekeningen per 31
december 2013 nagezien.
Kerncijfers
Geconsolideerde Resultatenrekening

Totaal per

Totaal per

Gegevens per aandeel

Totaal per

volgens de IFRS normen (in miljoen USD)

31-dec-13

31-dec-12

in USD per aandeel

31-dec-13

(Herwerkt)
Omzet

405,9

462,8

EBITDA

154,2

162,2

Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen tijdens de periode
EBITDA

-73,3

EBIT (bedrijfsresultaat)

100,3

88,9

Geconsolideerd resultaat na belastingen

5,7

-29,6

Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financiële resultaat

-53,9

56.184.422

2,73

2,89

1,78

1,58

1,86

1,00
Totaal per

26,8

2,8

Bijdrage tot het geconsolideerd bedrijfsresultaat (EBIT)

Totaal per

-0,2

-0,7

van de verschillende divisies (in miljoen USD)

31-dec-13

Resultaat vóór belastingen

105,8

58,6

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

31-dec-12
(Herwerkt)

LNG

26,5

30,3

-0,9

-2,2

104,9

56,4

Offshore

1,4

29,7

104,9

56,4

LPG

73,5

27,5

Diensten en Holding

-1,1

-0,4

100,3

87,1

Geconsolideerd bedrijsresultaat
Alle cijfers vervat in dit persberich werden opgemaakt op basis van IFRS

31-dec-12

56.414.983

- Waarvan wiiziging van de reële waarde van afgeleide financiële
iAandeel
t
int het resultaat van geassocieerde ondernemingen
Belastingen op het resultaat

Totaal per
(Herwerkt)

(International Financial Reporting Standards).

Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het jaar 2013 bedraagt USD 100,3 miljoen (USD 88,9 miljoen in 2012), positief
beïnvloed door de winst die werd gerealiseerd op de verkoop van 50 % van EXMAR LPG aan TEEKAY LNG PARTNERS L.P.
(USD 52,8 miljoen) en een winst op de verkoop van de DONAU (USD 0,9 miljoen).
Het financieel resultaat werd beïnvloed door een wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten van de
wisselkoers en renterisico’s op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat resulteerde in een non-cash niet
gerealiseerde winst van USD 26,8 miljoen (USD 2,2 miljoen in 2012).
Voor 2013 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD 104,9 miljoen (USD 56,4 miljoen in 2012).

Vooruitzichten 2014
LNG : De LNG-vloot zal op basis van de onderliggende langetermijn bevrachtingsovereenkomsten verder
presteren. De bouw van de CARIBBEAN FLNG barge verloopt zoals gepland. EXMAR zal in joint - venture met
PACIFIC RUBIALES in het tweede kwartaal 2014 starten met de bouw van een hervergassingsbarge met een
voorziene oplevering tegen eind 2015. De onderhandelingen voor tewerkstelling van deze barge worden
verdergezet.
OFFSHORE : De offshore divisie zal met de accommodatie barges OTTO 5, KISSAMA en NUNCE volgens haar
langetermijn contracten blijven presteren. Voor de productie van de OPTI-EX® ontvangt EXMAR een “tariff fee”;
verwacht wordt dat dit nog het volledige jaar 2014 zal voortduren.
LPG : Het merendeel van de LPG-vloot heeft sinds begin 2013 bijgedragen tot de joint-venture met TEEKAY LNG
(ticker: TGP) en zal van een stabiele, gediversifieerde contractportfolio blijven genieten. Het eerste
nieuwbouwship (WAASMUNSTER – 38.000m³) zal einde maart aan de joint venture EXMAR LPG geleverd
worden; in de loop van 2014 zullen nog twee nieuwbouwschepen van het Midsize type geleverd worden. De 9
volgende schepen uit de reeks worden vervolgens tussen juni 2015 en januari 2018 aan EXMAR LPG geleverd. De
verkoop van de TEMSE (35.754 m3 – bouwjaar 1994) en de VLGC FLANDERS HARMONY (85.826 m3 –
bouwjaar 1993), respectievelijk in het eerste en tweede kwartaal van 2014 zullen voor EXMAR’s deel in EXMAR
LPG een winst opleveren van ongeveer USD 10,4 miljoen.
De LPG-markt was zeer actief gedurende het eerste deel van 2014, vergelijkbaar met de markt aan het eind van
2013 met vrachttarieven voor VLGC’s die uiteindelijk een hoogtepunt bereikten na de zwakke eerste twee
maanden van het jaar.
Dividend
De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2014 voorstellen een
bruto dividend uit te keren van EUR 0,90 per aandeel waarvan EUR 0,60 per aandeel in september 2013 als
interimdividend werd uitgekeerd. Indien de algemene vergadering dit goedkeurt zal het dividend van EUR 0,30
per aandeel (netto dividend EUR 0,225 per aandeel) betaalbaar worden gesteld vanaf 28 mei 2014 (ex-date 23
mei – record date 27 mei).
Jaarverslag 2013 beschikbaar op de website: 29 april 2014
Publicatie eerste kwartaal resultaten : 29 april 2014
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De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Filip De Bock, heeft bevestigd dat zijn
controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan
het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.
Kontich, 27 maart 2014
KPMG Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Filip De Bock, Vennoot

***
Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening en het
getrouw beeld van het directieverslag.
De Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door Nicolas Saverys (CEO) en Patrick De Brabandere (COO) en
het directiecomité vertegenwoordigd door Patrick De Brabandere (COO) en Miguel de Potter (CFO),
verklaren hierbij dat, voor zover gekend, de geconsolideerde jaarrekening voor de periode eindigend per
31 december 2013, welke werd opgemaakt in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards (IFRS) uitgegeven door de International Accounting Standards Board (IASB) zoals toegepast
door de Europese Commissie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en
van de resultaten van de Vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het
directieverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling van de resultaten van de operationele
prestaties van de onderneming en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, evenals een
beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden aan dewelke de Groep wordt blootgesteld.
***
Bijlage
-

-

Geconsolideerde balans;
Geconsolideerde resultatenrekening;
Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten;
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen;
Geconsolideerd kasstroomoverzicht;

De Raad van Bestuur, Antwerpen 27 maart 2014

Jaarverslag 2013 beschikbaar op de website: 29 april 2014
Publicatie eerste kwartaal resultaten : 29 april 2014
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