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Staatsolie realiseert omzet van USD 576 miljoen
Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt jaarrekening 2008 goed
De solide groei en performance van Staatsolie zijn in 2008 voortgezet met nieuwe records in zowel
omzet als winst. De bruto-omzet bereikte bet niveau van meer daD een half miljard US Dollars,
USD 576 miljoen, en de winst voor belasting bedroeg USD 360 miljoen. Op 23 april 2009 heeft de
Aigemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2008 goedgekeurd.
De Aandeelhouder, de Republiek Suriname, werd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(A VA) vertegenwoordigddoor de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Dr. Gregory Rusland. Naast de
Raad van Commissarissenen de Directie waren ook de Divisiemanagersvan Staatsolieaanwezig.
In vergelijking met bet voorgaandeboekjaar is de bruto-ornzet in 2008 gestegenmet USD 239 miljoen
(71 %) tot USD 576 miljoen, hetgeentoe te schrijven is aan een combinatie van hoge olieprijzen, een
hogereolieproductie en verhoogdehandelsactiviteiten.De gemiddeldenetto verkoopprijs per barrel steeg
van circa USD 56 in 2007 naar USD 79 in 2008. De winst voor belastingenbedroeg USD 360 miljoen,
eentoenamevan 58% in vergelijking met 2007. Aan de staatskaswordt over bet boekjaar2008 USD 248
miljoen bijgedragen, een stijging van 55% in vergelijking met 2007, waarvan USD 126 miljoen als
dividend en USD 122 miljoen in de vorm van diversebelastingen.
De investeringenbedroegenUSD 86 miljoen, waarvan USD 60 miljoen t.b.v. exploratie en productieontwikkeling en USD 26 miljoen t.b.v. raffinage en marketing.
Er zijn ongeveer 6,8 miljoen barrels petroleumproductenverkochtlverhandeld en de ornzetten hieruit
waren als voigt: verkopen aan lokale bedrijven USD 208 miljoen, export USD 164miljoen, verkopenals
bunkerbrandstofUSD 63 miljoen en omzet uit handelsactiviteitenUSD 135 miljoen. De exporteDnameD
toe met 43%, voomamelijk naarGuyanaen Cura~ao.
Productie, exploratie en raffinage
De olieproductie van gemiddeld 16.200barrels per dag resulteerdein eenjaarproductie van 5,9 miljoen
barrels, eenstijging van 8,5% vergelekenmet 2007.
Het exploratieprogrammamoet resulterenin de toevoeging van minimaal 64 miljoen barrels olie aan de
reserves in de planperiode 2008-2012. Er zijn test- en exploratieboorprogramma's uitgevoerd in
Tambaredjo-Zuid,Calcutta-Zuid, Weg naarZee en Commewijne, waarbij er in zes putteDsporeDvan olie
zijn aangetroffen. Nadere studie van deze vondsten is gaande. In november startle een regionaal 2dimensionaal seismisch onderzoek, met het doel de kustvlakte doelgerichter te onderzoeken op het
voorkomen van koolwaterstoffen. Het onderzoeksgebiedstrekt zich uit van Nickerie tot Commewijne.
De Staatsolie Raffinaderij produceerde in 2008 circa 2,5 miljoen barrels geraffineerde olie waaronder
dieselolie, stookolie en asfaltbitumen.De voorbereidingenvoor de uitbreiding van de raffinaderij zijn in
volle gang. Zo is vorig jaar de haalbaarheidsstudieafgerond en overeenkomstengeslotenmet een aantal
technologie-licentiehoudersc.q. leveranciers.De laatste voorontwerpfaseis van start gegaan,waarvoor
een contract is ondertekend met bet ingenieursbureauCB&I Lummus in Nederland. Er wordt een
uitgebreide milieustudie uitgevoerd en bet terrein voor de nieuwe units wordt gereed gemaakt. De
raffinaderij moet eind 2012 in bedrijf worden genomen en zal premium diesel, gasoline, stookolie,
bitumen en zwavelzuurproduceren,voornamelijk voor de lokale markt.

Door de aanhoudendehoge waterstandenin bet Van BlornmensteinStuwrneergebruikte de N. V.
EBS hoofdzakelijkhydro-elektrischeenergie.De afnarnevan energiebij StaatsoliePowerCompany

Suriname (SPCS) bleef daardoorbeperkt. Op cruciale momentendroeg SPCS wel bij aan de
continuiteitvan de elektriciteitsvoorzieningin grootParamaribo.
Samenwerkingsactiviteitenoffshore en onshore
In 2008 ging de meeste aandacht uit naar de boring van de West Tapir exploratieput in bet offshore blok 30
door Repsol VPP en partners Noble Energy en Petro Hunt. Hoewel er geeDwinbare koolwaterstoffen zijn
aangetoond, is de informatie uit deze put van grate waarde. Repsol gaat in 2009 voort met de intensieve
bestudering van de resultaten. Murphy Oil voerde in blok 37 een 3-dimensionaal seismisch onderzoek uit,
terwijl Teikoku in blok 31 een soortgelijk onderzoek heeft opgestart.

Onshore hebben de joint-venture partners Paradise Oil/Tullow Oil bun exploratieprogramma in bet
Coronieblok en Uitkijkblok voortgezet. In bet Uitkijkblok zijn 10 exploratieputten geboord. De
exploratieactiviteiten in Coronie beginnennaarverwachting in de tweede helft van2009.

Organisatie

De veiligheid en gezondheidvan de medewerkersalsook bet milieu kregen in 2008 de nodige aandacht
d.m.v. trainingen, inspecties,safetytalks en milieustudies. Een record van 453 dagenveilig werken werd
bedrijfsbreed gerealiseerd.In december2008 passeerdede "Tout Lui Faut Operations" de mijlpaal van
1000veilige werkdagenzonderverlies van werkuren.
In een personeelssatisfactie-onderzoek
gaven medewerkers bun mening over zaken zoals de werk- en
arbeidsomstandigheden,de bedrijfscultuur, bet beleid en de wijze waarop Staatsoliebet human resource
managementuitvoert. Het resultaattoont een vrij hoge mate van tevredenheidonder bet personeel.
Maatschappelijke betrokkenheid
Staatsolieheeft voor eenbedragvan USD 5 miljoen de technischevoorbereiding van bet project m.b.t. de
uitbreiding van Suriname's Exclusieve Economisch Zeeareaal (EEZ) mede gefinancierd. Suriname
diende in decemberde claim in bij de Verenigde Naties. Bij goedkeuring zal Suriname's zeeareaalmet
circa 83.000 km2 wordenverruimd.
In bet kader van haar maatschappelijkeverantwoordelijkheid heeft Staatsolie USD 1,5 miljoen besteed
Ran een 40-tal duurzame ontwikkelingsprojecten. De 'Staatsolie Foundation for Community Development', die in februari 2009 is opgericht, zal de ondersteuningvan ontwikkelingsprojectencontinueren.
Uit de winst van 2008 is eenbedragvan USD 1 miljoen gedoteerdRande StaatsolieFoundation.
De 'Commissie Rehabilitatie en Uitbreiding Sportfaciliteiten' heeft in 2008 USD 0,7 miljoen besteedRan
sportprojecten. Deze commissie zal haar werkzaamhedenvoortzetten totdat bet toegewezen bedrag
volledig besteedis en de goedgekeurdeprojecteDuitgevoerdzijn.

Vooruitzichten
In 2009 zaJ de nadruk Jiggenop: bet handhaven van de oJieproductie op 5,9 miljoen barrels; de
voortzetting van bet exploratieprograrnmateneinde de reserveste verhogen; en de voltooiing van de
voorontwerpfasevan bet Raffinaderij Expansie Project. Het investeringsbudgetbedraagtcirca USD 128
miljoen. Het exploratieprogrammaomvat onder meer de voortzetting van bet regionaal 2-dimensionaal
seismischonderzoeken van de exploratieactiviteitenin Nickerie, Coronie, Coesewijne,Weg naarZee en
Commewijne. ZoweJ offshore als onshore zullen de werkzaamhedenvan de maatschappijenwaarmee
Staatsolieeen overeenkomstheeft, nauwgezetworden gevolgd.
Staatsolie zaJ haar Vision 2020 realiseren door middel van de in 2008 vastgesteJde
impIementatiestrategie.
De Aandeelhouder,de Republiek Suriname,en de Raad van Commissarissenzijn uitermate tevredenmet
de prestaties van Staatsolie in het afgelopenboekjaar. Op de A VA is waardering uitgesprokenvoor de
bijzondere inzet en loyaliteit van de directie en het personeel in het afgelopenjaar, waarin belangrijke
voorzieningen zijn doorgevoerd voor de verdere ontwikkeling van Staatsolie. De Raad van
Commissarissenvan Staatsoliebestaatuit de heren: S. Marica (wnd. PresidentCommissaris),R. Adhin,
R. PahladsinghenF. Kasantaroeno.Dhr. H. Kensmil fungeertals secretarisvan de Raad.

