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PERSBERICHT
Staatsolie realiseert omzet van US$ 264 miljoen
Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt jaarrekening 2006 goed
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft in bedrijfseconomisch opzicht goed gepresteerd met een
bruto-omzet van US$ 264 miljoen en een olieproductie van 4,8 miljoen vaten. Ook in maatschappelijk
opzicht zijn nieuwe records gevestigd. De bijdrage aan de betalingsbalans bedroeg US$ 113 miljoen
en de bijdrage aan de staatskas US$ 106 miljoen. Op 22 maart 2007 is de jaarrekening over het
boekjaar 2006 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 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 bruto-omzet van US$ 264 miljoen is wederom een record. Vergeleken met 2005 is de bruto-omzet
gestegen met US$ 62 miljoen (31%). Deze stijging is toe te schrijven aan een combinatie van hoge
olieprijzen en een hogere productie. De gemiddelde prijs per vat Saramacca Crude steeg van US$ 38.57 in
2005 naar US$ 46.43 in 2006. De winst vóór belasting steeg van US$ 105 miljoen in 2005 naar US$ 153
miljoen in 2006. De bijdrage aan de staatskas steeg van US$ 82 miljoen in 2005 naar US$ 106 miljoen in
2006, waarvan US$ 49 miljoen als dividend en US$ 57 miljoen in de vorm van diverse belastingen. De
totale investeringen bedroegen US$ 72 miljoen, waarvan US$ 45 miljoen voor exploratie- en productieontwikkeling en US$ 27 miljoen voor de raffinaderij, de electriciteitscentrale en overige projecten.
In het boekjaar 2006 is het Calcutta olieveld, het tweede commerciële olieveld naast het Tambaredjoveld,
officieel in gebruik genomen. De totale olieproductie uit beide olievelden bedroeg 4,8 miljoen vaten,
een stijging van 9,6% in vergelijking met 2005. Het Calcuttaveld wordt volgens het ‘natte model’
geproduceerd, hetgeen inhoudt dat de zwamp niet wordt ingepolderd. Door verschillende factoren is de
productie van het Calcuttaveld beneden verwachting gebleven. Op basis van de uitgevoerde evaluatie
zullen verbeteringen worden doorgevoerd.
Voor het kustgebied is een nieuwe exploratiestrategie vastgesteld. Hoewel de exploratie-inspanningen
onshore niet hebben geleid tot winbare oliereserves is er belangrijke technische informatie verkregen
waardoor de kans op het vinden van nieuwe reserves wordt vergroot.
De raffinaderij verwerkte in 2006 in totaal 2,5 miljoen vaten ruwe olie tot dieselolie, stookolie en
asfaltbitumen. De studies voor de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de raffinaderij van 7.000
naar 15.000 vaten per dag en het vergroten van het productenassortiment met premium diesel en gasoline
voor de lokale markt, zijn in een vergevorderd stadium.
In het afgelopen boekjaar zijn ongeveer 5,2 miljoen vaten petroleumproducten verkocht op basis van 4,8
miljoen eigen productie en 0,4 miljoen vaten geïmporteerde olie. De verkopen naar marktsegment zijn
als volgt: 59% aan de bauxietindustrie, 14% aan de bunkermarkt inclusief vissersschepen, 20% export
en 7% aan de lokale industrie. Daarbij zijn de exporten naar Guyana, Barbados, Trinidad en Curaçao
gestegen van 0,8 miljoen vaten in 2005 naar 1,1 miljoen vaten in 2006.

Op 15 augustus 2006 werd de 14 megawatt warmtekrachtcentrale van de Staatsolie Power Company
Suriname N.V. officieel in gebruik genomen. Vanaf de commerciële ingebruikname heeft zonder
onderbreking levering van elektrische energie aan de Energie Bedrijven Suriname en stoom aan de
Staatsolie raffinaderij plaatsgevonden. Vanwege een overschot in het aanbod van, door waterkracht
opgewekte elektrische energie, heeft EBS de contractueel verplichte hoeveelheid elektrische energie van
Staatsolie Power Company niet afgenomen.
Activiteiten offshore en onshore
Voor het eerst is in offshore Suriname een 3-D seismisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is verricht
door Repsol YPF, waarmee Staatsolie in 2004 een Productiedelings-contract heeft gesloten. Op basis van
de positieve resultaten van deze exploratieactiviteiten zullen Repsol en haar partners Occidental en Noble
Energy in 2008 een exploratieput in blok 30 boren. Maersk Oil en Occidental, twee andere maatschappijen
waarmee Staatsolie een PSC heeft gesloten, hebben de verdere verkenning van het potentieel in de
blokken 31 en 30 voortgezet. Beide maatschappijen hebben 2-D seismische data verzameld. Tevens
vinden verkenningen plaats voor het interesseren van partners voor deelname in het vervolgtraject.
Maersk zal de verzamelde gegevens opnieuw aan een analyse onderwerpen voor het verkrijgen van een
gedetailleerd beeld van blok 31.
In 2006 heeft Staatsolie een Internationale Bidding Round gehouden. Verschillende buitenlandse
maatschappijen hebben een bod uitgebracht op de offshore blokken 15, 36 en 37. De onder-handelingen
zijn inmiddels gestart met Murphy Oil.
Ook onshore zijn er vorderingen geboekt. Staatsolie zal via haar dochteronderneming Paradise Oil
Company de onshore blokken Coronie en Uitkijk versneld tot ontwikkeling brengen. Hiertoe is in februari
2007 een Joint Venture gesloten met Hardman Resources, een dochteronderneming van de Brits/Ierse
maatschappij Tullow Oil.
Organisatie
In februari 2006 heeft de Aandeelhouder de heer Marc Waaldijk tot Algemeen Directeur benoemd.
Daarnaast zijn per 1 juni 2006 de heren Glenn Sairras en Bhoepsingh Dwarkasing tot Onderdirecteur
benoemd. 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.
Staatsolie heeft in 2006 het bedrijfsbrede ISO 9001:2000 certificaat behaald, nadat in 2005 de doorvoering
van dit kwaliteitsmanagementsysteem was opgestart.
Op het gebied van de zorg voor gezondheid, veiligheid en milieu (Health Safety and Environment) is
wederom grote vooruitgang geboekt. Het aantal ongevallen met ziekteverzuim is met de helft afgenomen
ten opzichte van het vorig boekjaar. Staatsolie heeft ook het voortouw genomen in de discussie met de
overheidsautoriteiten over de veiligheids- en milieuaspecten van offshore olieboringen.
Het Staatsolie Alcohol en Drugs Beleid is in uitvoering genomen. Dit beleid moet er toe bijdragen dat bij
de uitvoering van de werkzaamheden geen gevaar optreedt voor de gezondheid van de medewerkers en
de gemeenschap en voorkomen dat schade aan bedrijfseigendommen wordt veroorzaakt.
Maatschappelijke betrokkenheid
Staatsolie heeft ook in 2006 haar betrokkenheid met de Surinaamse samenleving tot uitdrukking gebracht.
Aan de ondersteuning van verschillende projecten op het gebied van educatie, gezondheid, milieu,
sport, cultuur en kunst is ruim US$ 2,8 miljoen besteed. In juni 2006 is het gerenoveerd Jaques Eliazer
Sportcomplex te Groningen overgedragen aan de gemeenschap van het district Saramacca. De renovatie
van dit sportcomplex is een cadeau in verband met Staatsolies 25-jarig jubileum op 13 december 2005. Het
gebouw waarin de Faculty of Graduate Studies van de Universiteit van Suriname zal worden gehuisvest
is eveneens een jubileum-geschenk aan de Surinaamse gemeenschap en zal in de eerste helft van 2007
worden opgeleverd. De ‘Operatie Falawatra’, ter leniging van de nood van de binnenlandbewoners, na
de overstromingen in mei 2006, is door Staatsolie krachtig ondersteund.

Vooruitzichten
In 2007 zal de focus liggen op de verdere expansie van ons bedrijf. De totale investeringen voor 2007
zijn begroot op US$ 71 miljoen, waarvan US$ 68 miljoen bestemd is voor productie en exploratie. De
doelstelling is om in het lopend boekjaar een productie van 5,1 miljoen vaten olie te realiseren. Hiertoe
zullen 158 productieputten worden geboord, 67 in het Tambaredjoveld en 91 in het Calcuttaveld. Voor de
raffinaderij is de doelstelling 2,65 miljoen vaten te verwerken tot diverse petroleum producten. Daarnaast
zal het raffinaderij-expansieproject worden voortgezet met de derde fase van het ontwerp. Hiermee is een
bedrag van circa US$ 15 miljoen gemoeid.
Het exploratieprogramma ten noorden van het Calcuttaveld, Tambaredjo-Noordwest en TambaredjoWest zal worden voortgezet. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor exploratie van de
onshoregebieden Commewijne, Coronie, Uitkijk en Weg naar Zee. De belangrijkste activiteiten in het
offshoreprogramma in 2007 zijn de voorbereidingen voor het boren van een exploratieput door Repsol
YPF en haar partners, in de eerste helft van 2008. In 2007 zal Staatsolie de promotie van het Suriname
koolwaterstoffenpotentieel voortzetten, teneinde investeerders aan te trekken voor openstaande onshore
en offshore blokken.
De Aandeelhouder, de Republiek Suriname en de Raad van Commissarissen hebben hun voldoening en
waardering uitgesproken t.a.v. de prestaties, de bijzondere inzet en loyaliteit van Direktie, management
en personeel in het afgelopen boekjaar.
De Raad van Commissarissen van Staatsolie wordt geleid door waarnemend President-Commissaris S.
Marica en bestaat verder uit de leden R. Adhin, J. Kross, R. Pahladsingh en F. Kasantaroeno. De heer H.
Kensmil fungeert als secretaris van de Raad.
Het directieteam van Staatsolie bestaat thans uit: M. Waaldijk-Algemeen Directeur, I. Kortram-Financieel
Directeur, B. Nuboer-Directeur Refining & Marketing, alsmede de Onderdirecteuren G. SairrasProduction & Development en B. Dwarkasing-Exploration & Petroleum Contracts.
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