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PERSBERICHT
Staatsolie realiseert omzet van US$ 336,5 miljoen
Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt jaarrekening 2007 goed
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft in het boekjaar 2007 een bruto-omzet
gerealiseerd van US$ 336,5 miljoen. De olieproductie bedroeg 5,44 miljoen barrels. Zowel
de bruto-omzet als de olieproductie zijn in vergelijking met 2006 belangrijk gestegen. Op
26 juni 2008 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) de jaarrekening
2007 goedgekeurd.
De Aandeelhouder, de Republiek Suriname, werd op de AVA vertegenwoordigd door de
Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Dr. Gregory Rusland. Naast de Raad van Commissarissen en de Directie waren ook de Divisiemanagers van Staatsolie aanwezig.
Commercieel
De in 2007 gerealiseerde bruto-omzet van US$ 336,5 miljoen is in vergelijking met het
voorgaande boekjaar gestegen met US$ 73 miljoen (28%). De record bruto-omzet is toe te
schrijven aan een combinatie van hoge olieprijzen, een hogere olieproductie en verhoogde
handelsactiviteiten.
De gemiddelde prijs per barrel Saramacca Crude en derivaten steeg van US$ 46,43 in 2006 naar
US$ 56,43 in 2007. De winst vóór belasting bedroeg US$ 228,3 miljoen, een toename van 49%
in vergelijking met 2006 (US$ 153,1 miljoen). De bijdrage aan de staatskas bedroeg US$ 160.0
miljoen, een stijging van 51% in vergelijking met 2006, waarvan US$ 79.8 miljoen als dividend
en US$ 80,2 miljoen in de vorm van diverse belastingen. De investeringen in 2007 bedroegen
US$ 68,4 miljoen, waarvan US$ 50,7 miljoen t.b.v. exploratie en productieontwikkeling en US$
17,7 miljoen t.b.v. raffinage en marketing, alsmede overige projecten.
In het boekjaar 2007 bedroeg de olieproductie 5,44 miljoen barrels, een stijging van 12,5% in
vergelijking met 2006. De stijging was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een hogere productie
van oudere bronnen in het Tambaredjo-olieveld. De gemiddelde dagproductie steeg van 14.100
barrels in januari naar 16.500 barrels in december. In het Calcutta-olieveld werd een
jaarproductie van 723.000 barrels gerealiseerd.
Vanwege het belang van exploratie zijn in 2007 een tweetal maatregelen genomen. Ten eerste
werd de afdeling Exploratie verheven tot een divisie van het nieuw ingestelde directoraat
Exploration & Petroleum Contracts. De tweede maatregel was de goedkeuring van een
omvangrijk meerjaren exploratieplan voor de periode 2008-2012 met een budget van US$ 85
miljoen, een sterke stijging t.o.v. het budget van de periode 2003-2007.
In het afgelopen boekjaar zijn er in de gebieden Calcutta, Tambaredjo-West, TambaredjoNoordoost en Weg naar Zee in totaal 38 exploratieboringen verricht. Bij enkele van deze
boringen zijn in verschillende lagen sporen van koolwaterstoffen aangetroffen. Eind 2007
waren de studies voor de vaststelling van de bewezen reserves van Staatsolie nog in uitvoering.
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De Staatsolie Raffinaderij verwerkte in 2007 in totaal 2,65 miljoen vaten ruwe olie tot dieselolie,
stookolie en asfaltbitumen.
In het afgelopen boekjaar zijn ongeveer 5,7 miljoen vaten petroleumproducten verkocht,
waarvan 5,3 miljoen vaten eigen productie en 0,4 miljoen vaten geïmporteerde olie. De verkopen
naar afzetmarkt waren als volgt: 56% aan de bauxietindustrie, 17% als bunkerbrandstof, inclusief
leveringen aan vissersschepen, 22% t.b.v. de export en 5% aan overige locale klanten. De
internationale bunkerverkopen stegen van 510.000 vaten in 2006 naar 790.000 vaten in 2007,
een toename van 55%. De export naar Guyana, Barbados, Trinidad en Curaçao nam in
vergelijking tot 2006 toe met 13% tot 1,3 miljoen barrels.
De studie voor uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de raffinaderij werd in het boekjaar
2007 voortgezet. In april werd de tweede voorbereidende ontwerpfase afgerond. Tevens werden
voorbereidingen getroffen voor het opstarten van de derde voorbereidende ontwerpfase.
Activiteiten offshore en onshore
In 2007 heeft Staatsolie twee productiedelingscontracten gesloten voor de ontwikkeling van de
onshoreblokken. Met Murphy Oil werd een overeenkomst aangegaan voor het offshore blok 37.
Voor de onshoreblokken Coronie en Uitkijk is Staatsolie via haar dochtermaatschappij Paradise
Oil Company een samenwerking aangegaan met Hardman Resources, een dochteronderneming
van de Brits/Ierse maatschappij Tullow Oil.
Op basis van onderzoek hebben Repsol YPF en haar partners Noble Energy en Petro-Hunt
besloten een exploratieput te boren in blok 30 in de 1e helft van 2008. De voorbereidingen
hiervoor zijn in 2007 gestart. In blok 32 heeft Maersk Oil de seismische data aan een nader
onderzoek onderworpen. In de eerste helft van 2008 zal deze maatschappij een besluit nemen
over het vervolg van het exploratieprogramma. Occidental heeft zich in 2007 teruggetrokken uit
offshore Suriname. Zij heeft haar belangen in blok 32 (100%) en blok 30 (30%) aan Noble
Energy overgedragen.
In 2007 heeft Staatsolie in het kader van de uitbreiding van de exclusieve economische zone
(EEZ) van Suriname een tweedimensionaal seismisch onderzoek doen verrichten. Volgens de
Zeerecht Conventie van de Verenigde Naties (UNCLOS) kan Suriname aanspraken maken op
uitbreiding van de buitengrenzen van haar exclusieve economische zone (EEZ) voorbij de 200
zeemijlen tot maximaal 350 zeemijlen. De regering van Suriname heeft deze procedure enige tijd
geleden opgestart. Kuststaten hebben tot 12 mei 2009 de mogelijkheid hun claim in te dienen bij
de VN.
Organisatie
Eind 2006 is een reorganisatietraject ingezet teneinde de Staatsolie-organisatie beter af te
stemmen op de lange termijn visie en de daarvan afgeleide strategische doelen. De eerste fase
van de reorganisatie is op 1 maart 2007 in werking getreden.
Op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, veiligheid en milieu (Health Safety and Environment)
zijn eveneens goede vooruitgangen geboekt. In maart werd voor het eerst bedrijfsbreed de mijlpaal
bereikt van 365 dagen aaneengesloten werken zonder één enkel ongeval, met ziektedagen tot
gevolg. Eveneens heeft Saramacca Operations twee jaar lang veilig gewerkt. Voorts zijn ten
behoeve van exploratieactiviteiten op het landareaal verschillende milieustudies uitgevoerd.
In het afgelopen boekjaar is ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van het personeel. Er is een
aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een performance managementsysteem, dat het huidige
beoordelingssysteem zal vervangen. Het nieuw systeem houdt in dat de beoordeling van het
functioneren van individuele personeelsleden zal plaatsvinden op basis van vooraf vastgestelde
doelen, die afgeleid zijn van de organisatiedoelen. Daarnaast zal ook beoordeeld worden hoe de
medewerker zich ontwikkelt in termen van kennis, vaardigheden en gedrag.
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Maatschappelijke betrokkenheid
Ook in 2007 heeft Staatsolie invulling gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Een 40-tal duurzame gemeenschapsprojecten op de gebieden educatie, gezondheid, sport, milieu,
veiligheid, kunst en cultuur, zijn ondersteund. Daarnaast, projecten ten behoeve van sociaal
zwakkeren. In totaal is er voor US$ 2 miljoen aan gemeenschapsprojecten gefinancierd. Het
Staatsolie Gebouw waarin de Faculty of Graduate Studies van de Universiteit van Suriname is
gehuisvest, is op 13 december 2007 officieel in gebruik genomen.
Met de ophanden zijnde oprichting van de ‘Stichting Staatsolie Community Development Fund’
zal de ondersteuning van gemeenschapsprojecten op effectievere wijze kunnen worden
voortgezet. Verder is er een ‘Commissie Rehabilitatie en Uitbreiding Sportfaciliteiten’ benoemd.
Deze Commissie zal de gereserveerde middelen van US$ 3 miljoen, overeenkomstig de
richtlijnen en procedures, bestemmen voor de structurele verbetering van de sport.
Vooruitzichten
In 2008 zal de nadruk liggen op het handhaven van de olieproductie op gemiddeld 16.000 barrels
per dag. Daarnaast, de versnelde uitvoering van exploratie teneinde reserves verder te verhogen,
alsmede de uitbreiding van de raffinaderij. Het totale investeringsbudget voor 2008 bedraagt
US$ 116,4 miljoen. Hiervan zal US$ 82 miljoen worden besteed t.b.v. de olieproductie en
exploratie. Voor het project Raffinaderij Uitbreiding is US$ 32,1 miljoen uitgetrokken. Het
restant van US$ 2,3 miljoen is bestemd voor algemene projecten.
De doelstelling is om in 2008 een productie van 5,95 miljoen barrels te realiseren. Hiervoor
zullen 60 bronnen in het Tambaredjo-veld en 47 bronnen in het Calcutta-veld worden geboord.
Het exploratieprogramma van 2008, met een budget van US$ 30,3 miljoen, omvat onder meer
een regionaal 2-dimensionaal seismisch onderzoek in het kustgebied van Suriname. Ook zullen
de exploratieactiviteiten worden voortgezet in de gebieden Weg naar Zee, Commewijne,
Nickerie, Tambaredjo-Zuid en Calcutta-Zuid.
In offshore Suriname zullen de werkzaamheden van de maatschappijen waarmee Staatsolie een
overeenkomst heeft, nauwgezet worden gevolgd. Een aantal activiteiten in 2007 hebben geleid
tot het boren van de exploratieput West Tapir 1 in Blok 30 door Repsol YPF in het tweede
kwartaal van 2008. Er zijn geen commerciële gas- of olievoorraden aangetoond. De
boorgegevens worden door Repsol YPF geanalyseerd, op basis waarvan het werkprogramma zal
worden gecontinueerd.
De Aandeelhouder, de Republiek Suriname, en de Raad van Commissarissen zijn uitermate
tevreden met de prestaties van Staatsolie in het afgelopen boekjaar. Op de AVA is waardering
uitgesproken voor de bijzondere inzet en loyaliteit van de directie en het personeel in het
afgelopen jaar, waarin belangrijke voorzieningen zijn doorgevoerd voor de verdere ontwikkeling
van Staatsolie.
De Raad van Commissarissen van Staatsolie wordt geleid door waarnemend PresidentCommissaris dhr. S. Marica en bestaat verder uit de heren R. Adhin, R. Pahladsingh en F.
Kasantaroeno. Dhr. H. Kensmil fungeert als secretaris van de Raad.
Het directieteam van Staatsolie bestaat uit de heren: M. Waaldijk - Algemeen Directeur, I.
Kortram - Financieel Directeur, B. Nuboer - Directeur Refining & Marketing, alsmede G. Sairras
- Onderdirecteur Production & Development en W. Dwarkasing - Onderdirecteur Exploration &
Petroleum Contracts.
Paramaribo, 26 juni 2008

M.C.H. Waaldijk
Algemeen Directeur
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