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PERSBERICHT
Staatsolie vestigt records in 2006
bruto-omzet verwacht van US$ 270 miljoen
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft in 2006 wederom enkele records
gevestigd. De olieproductie steeg ten opzicht van 2005 met 10% tot 4.8 miljoen
barrels. De verwachte bruto-omzet over het haast afgelopen boekjaar zal uitkomen
op circa US$ 270 miljoen. De winst vóór belasting wordt geschat op US$ 165 miljoen.
De bijdrage aan de staatsbegroting zal circa US$ 115 miljoen bedragen, een toename
van 40%.
De bruto-omzet van circa US$ 270 miljoen over het haast afgelopen boekjaar is in
vergelijking met 2005 toegenomen met 33%. Deze toename kan worden toegeschreven aan
een combinatie van de hogere olieprijzen en de stijging van de olieproductie ten opzichte
van het vorig jaar. De gemiddelde nettoverkoopprijs van onze olie bedroeg US$ 49.93 per
barrel in vergelijking met US$ 38.57 per barrel in 2005.
De winst vóór belasting wordt geschat op US$ 165 miljoen. De bijdrage aan de Staatskas
over 2006 is naar schatting US$ 115 miljoen. Aan belastingen wordt US$ 62 miljoen
afgedragen en wordt US$ 53 miljoen aan dividend uitgekeerd.
Exploratie en productie
Hoewel exploratie-inspanningen in 2006 niet hebben geleid tot nieuwe reserves, is er
belangrijke technische informatie verkregen die de kans op het vinden van nieuwe reserves
zal verhogen. De totale geschatte bruto-oliereserve van Staatsolie bedraagt nu 164 miljoen
barrels. Hiervan zijn reeds 61,5 miljoen barrels geproduceerd. In 2007 zal bij de
exploratieactiviteiten onshore de focus liggen op de gebieden Calcutta-Noord, TambaredjoWest, Weg Naar Zee, Commewijne, Coronie en Nickerie. Deze activiteiten zullen zowel op
eigen kracht als in samenwerking met buitenlandse maatschappijen worden uitgevoerd.
In 2006 zal de olieproductie circa 4,8 miljoen barrels bedragen, een toename van 10% ten
opzichte van de productie van vorig jaar. Het gestelde productiedoel voor 2006 bedroeg
4,4 miljoen barrels. Dit jaar is het Calcuttaveld officieel in bedrijf genomen. De productie
uit de twee velden Tambaredjo en Calcutta bedraagt per ultimo december circa 14.000
barrels olie per dag.
Raffinage en afzet
In de Staatsolie Raffinaderij zijn dit jaar 2,5 miljoen barrels olie verwerkt tot Staatsolie
Diesel, stookolie en asfaltbitumen. De studie voor uitbreiding van de verwerkingscapaciteit
van de raffinaderij van 7.300 naar 15.000 barrels per dag en het productenassortiment met
premium diesel en gasoline voor de lokale markt is in 2006 gecontinueerd. Deze studie is in
het laatste kwartaal van 2006 afgerond. Na goedkeuring zal in 2007 worden aangevangen
met een basisontwerp. Tevens zal een onafhankelijke beoordeling plaatsvinden van de
verrichte projectwerkzaamheden.
Pagina 1 van 3

In 2006 zijn aan ruwe olie en geraffineerde producten ruim 5,3 miljoen barrels verkocht.
De lokale verkoop bedroeg 3,6 miljoen barrels. Vanwege problemen in de Surinaamse
visserijsector is de afzet van Staatsolie Diesel met 16% afgenomen ten opzichte van 2005.
Ondanks de afname in de afzet zal de bruto-opbrengst van Staatsolie Diesel dit jaar meer
bedragen. Dit tengevolge van de stijging van de prijzen met 21% ten opzichte van 2005.
In 2006 zijn de bunkeringverkopen en de export van Staatsolie Diesel toegenomen. Ruim
946.000 barrels Staatsolie Diesel en stookolie werden geëxporteerd naar Guyana,
Barbados, Trinidad en Curaçao hetgeen een toename van ruim 200.000 barrels is ten
opzichte van 2005.
Warmtekrachtcentrale
Op 15 augustus 2006werd de warmtekrachtcentrale van de Staatsolie Power Company
Suriname N.V. officieel in gebruik genomen. Vanaf de commerciële ingebruikname is er
een continue levering van elektrische energie aan de Energie Bedrijven Suriname en stoom
aan de Staatsolie raffinaderij. Vanwege een overschot in het aanbod van door waterkracht
opgewekte energie heeft EBS nog niet de contractueel verplichte hoeveelheid van de SPCS
centrale afgenomen.
Activiteiten offshore en onshore
De Internationale Bidding Round 2006 heeft als resultaat gehad dat verschillende
buitenlandse maatschappijen een bod hebben uitgebracht op de offshore blokken 15, 36 en
37. Onderhandelingen zijn gestart met Murphy Oil en Sino-Petro New Energy Industrial
Group Co., een dochteronderneming van China National Petroleum Corporation. De
verwachting is dat in 2007 kan worden overgegaan tot het sluiten van een Production
Sharing Contract (PSC) met beide maatschappijen.
De drie maatschappijen waarmee Staatsolie reeds een PSC heeft, hebben de verdere
verkenning van het potentieel in de toegewezen blokken voortgezet. Repsol YPF is nu
zover dat in het laatste kwartaal van 2007 twee exploratieputten zullen worden geboord.
Maersk Oil zal de door haar verzamelde 2-D seismische data opnieuw aan een analyse
onderwerpen teneinde een gedetailleerder beeld te krijgen van blok 31.
Occidental heeft 2-D seismische data verzameld in blok 32 en werkt momenteel aan de
verwerking. De verwachting is dat deze maatschappij in 2007 een 3-D seismisch onderzoek zal
uitvoeren.
Ook onshore zijn er in samenwerking met internationale maatschappijen vorderingen geboekt.
Tussen Hardman Resources uit Australië en Paradise Oil – een dochteronderneming van
Staatsolie – is er een Heads of Agreement gesloten. Dit document dient als leidraad voor de
onderhandelingen die momenteel worden gevoerd om te geraken voor een joint-venture voor
de onshoreblokken Coronie en Uitkijk.
Organisatie
Op het gebied van de zorg voor gezondheid, veiligheid en het milieu (Health Safety and
Environment) is wederom grote vooruitgang geboekt. Het aantal ongevallen met
ziekteverzuim is met de helft afgenomen ten opzichte van 2005. Voorts is in 2006 een
aanvang gemaakt met de voorbereidingen teneinde het HSE Management Systeem van
Staatsolie te standaardiseren volgens de internationale ISO 14001 en OHSAS 18001 normen.
Staatsolie heeft ook het voortouw genomen om met relevante overheidsautoriteiten een
discussie op gang te brengen over de veiligheids- en milieuaspecten van offshore
olieboringen.
Staatsolie heeft in 2006 het bedrijfsbrede ISO 9001:2000 certificaat behaald, nadat in 2005
de implementatie van dit kwaliteitsmanagementsysteem gefaseerd was opgestart.
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In 2006 is het Staatsolie Alcohol en Drugs Beleid geïmplementeerd. Dit beleid moet er
mede toe bijdragen dat werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd, dat er geen gevaar
optreedt voor de gezondheid van medewerkers of de omgeving en er geen schade aan
bedrijfseigendommen ontstaat.
Op het gebied van human resources management zijn in 2006 verschillende verbeterprojecten
voortgezet. In het bestuur en management van de organisatie hebben enkele verschuivingen
plaatsgevonden. In februari dit jaar heeft de aandeelhouder de nieuwe algemeen directeur Marc
Waaldijk benoemd. Voorts zijn er per 1 juni twee onderdirecteuren benoemd.
Per 31 december 2006 telt Staatsolie 643 medewerkers in vaste dienst.
Maatschappelijke betrokkenheid
Staatsolie heeft ook in 2006 haar betrokkenheid met de Surinaamse samenleving getoond.
Aan de ondersteuning van verschillende projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid,
sport, cultuur en kunst is ruim US$ 1,3 miljoen besteed. In juni dit jaar is het gerenoveerd
Jaques Eliazer Sportcomplex te Groningen overgedragen aan de gemeenschap van het
district Saramacca. De renovatie van dit sportcomplex is een cadeau aan de gemeenschap
van Saramacca in verband met Staatsolies 25-jarig jubileum op 13 december 2005. Voorts
nadert het gebouw waarin de Faculty of Graduate Studies van de Universiteit van Suriname
zal worden gehuisvest haar voltooiing. Ook leverde Staatsolie een bijdrage aan ‘Operatie
Falawatra’, die was opgezet ter leniging van de nood van de binnenlandbewoners na de
overstromingen in mei 2006.
Plannen 2007

In 2007 zal de focus liggen op verdere groei. De activiteiten onshore en offshore zullen
bijzondere aandacht krijgen. De activiteiten het volgend jaar en komende jaren zullen als
doel moeten hebben om eind 2010 een productie te behalen van 16.000 barrels olie per
dag. Het investeringsbudget voor 2007 is circa US$ 71 miljoen. Voor 2007 is het doel een
crude productie te halen van 5,1 miljoen barrels. Het belangrijkste hoogtepunt van het
offshoreprogramma in 2007 zal zijn het boren van twee exploratieputten door Repsol YPF.
Gebaseerd op deze ontwikkelingen en het Strategisch Beleidsplan 2005-2010, zal in 2007
de aandacht worden gericht op onder andere:
• Productieverhoging en verdere ontwikkeling van Tambaredjo en Calcutta.
Er zal een boorprogramma van 157 putten worden afgewerkt ter bewerkstelliging van
het productiedoel van 15.000 barrels per dag per ultimo december 2007. Voorts zal de
aanleg van diverse faciliteiten en de infrastructuur in het Calcuttaveld worden
gecompleteerd. Ook zullen projecten worden uitgevoerd ter verhoging van de
efficiëntie en optimalisering van de TA-58 verwerkingsfaciliteiten.
• Voortzetting van de versnelde ontwikkeling van het exploratieprogramma onshore en
offshore. Er zullen onder andere 25 exploratie- en evaluatieputten worden geboord in
het Tambaredjo-Noord-West veld.
• Uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de operationele efficiëntie.
Paramaribo, 29 december 2006
Staatsolie Public Relations
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