MAATSCHAPPIJ
SURINAME N.V.
STATE OIL COMPANY SURINAME N.V.
P.O.Box 4069 Flora, Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Paramaribo-Suriname Tel.: 499649 Fax: 491105

PERSBERICHT
Staatsolie realiseert recordomzet en winst
Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt jaarrekening 2005 goed
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft in het boekjaar 2005 diverse records
gerealiseerd. De omzet bedroeg US$ 201,3 miljoen, de bijdrage aan de betalingsbalans
US$ 86,2 miljoen en de bijdrage aan de staatsbegroting US$ 81,7 miljoen. Ook vond
wederom een stijging plaats van de olieproductie. Op 2 maart heeft de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AVA) de jaarrekening 2005 goedgekeurd.
De AVA over het boekjaar 2005 is in vergelijking met die van 2004 één maand eerder
belegd,
hetgeen
te
danken
is
aan
voortgaande
verbetering
van
de
managementinformatiesystemen. De Aandeelhouder, de Republiek Suriname, werd op de
AVA vertegenwoordigd door de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Dr. G.A. Rusland.
Naast de Raad van Commissarissen en de Directie waren ook de Divisiemanagers van
Staatsolie aanwezig.
Commercieel
Staatsolie realiseerde in 2005 een record bruto-omzet van US$ 201,3 miljoen, een toename
van US$ 68,4 miljoen (51,5%) in vergelijking met 2004. De hoge olieprijzen zijn hierbij de
belangrijkste drijvende factor geweest. De gemiddelde prijs per vat Saramacca Crude steeg
van US$ 28,40 in 2004 naar US$ 38,57 in 2005. Naast de hoge olieprijzen hebben een
verhoogde olieproductie en toegenomen internationale handelsactiviteiten bijgedragen aan de
recordomzet. De winst vóór belasting bedroeg US$ 105,2 miljoen, in 2004 was dit US$ 59,7
miljoen. De bijdrage aan de staatskas bedroeg US$ 81,7 miljoen, waarvan US$ 43 miljoen als
dividend en US$ 38,7 miljoen in de vorm van diverse belastingen. In 2005 werd in totaal US$
58,8 miljoen geïnvesteerd, waarvan US$ 40 miljoen aan productieontwikkeling en US$ 18,8
miljoen aan downstream activiteiten en overige projecten.
Na drie opeenvolgende jaren van afname, vertoonde de olieproductie in 2005 wederom een
stijging. Er werden 4,38 miljoen vaten geproduceerd, 6,6% meer dan in 2004. De stijging was
hoofdzakelijk te danken aan een hogere productie van nieuwe bronnen en een verbeterde
productie van oudere bronnen. De komende jaren zal het nieuwe Calcutta-olieveld een
belangrijke bijdrage leveren aan de productie. In 2005 werd de laatste hand gelegd aan de
voorbereidingen zoals de constructie van electriciteits-, opslag- en laadfaciliteiten, teneinde
dit veld in 2006 in productie te brengen.
Als gevolg van de exploratie inspanningen werden de winbare oliereserves van 85 miljoen
vaten in 2004 vergroot naar 107 miljoen vaten in 2005. Dit is voornamelijk het resultaat van
exploratieactiviteiten in het Tambaredjo gebied.
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De Staatsolie Raffinaderij verwerkte in totaal 2,7 miljoen vaten ruwe olie tot dieselolie,
stookolie en asfaltbitumen.
In het afgelopen boekjaar zijn ongeveer 4,8 miljoen vaten petroleumproducten verkocht,
waarvan 4,2 miljoen vaten uit eigen productie en 0,6 miljoen vaten geïmporteerde olie. De
verkopen naar afzetmarkt waren als volgt: 63% aan de bauxietindustrie, 17% als
bunkerbrandstof, inclusief leveringen aan vissersschepen, 16% export en 4% aan
verschillende locale klanten.
Conform Staatsolies beleid om een belangrijke speler te worden op de markt voor
elektriciteitsopwekking, is in 2005 een begin gemaakt met de constructie van een
elektriciteitscentrale. Deze centrale wordt gebouwd te Tout Lui Faut en zal een
opwekcapaciteit hebben van circa 15 MW. Staatsolie heeft met EBS in mei 2005 een
overeenkomst gesloten voor afname van de opgewekte energie. De totale kosten van de
elektriciteitscentrale bedragen naar schatting US$ 17,4 miljoen en worden gefinancierd door
Staatsolie. Verwacht wordt dat de centrale begin mei 2006 in bedrijf zal worden genomen.
Agent van de Staat
De krachtige stimulering van deelname van internationale oliebedrijven aan de ontwikkeling van
het aardoliepotentieel heeft geleid tot de ondertekening van een productiedelingsovereenkomst
met het Amerikaanse bedrijf Occidental Petroleum Inc. voor blok 32 in het zeeareaal van
Suriname. Daarnaast is Occidental in december 2005 gestart met het vergaren van 2-D
seismische data in het contractgebied. Door Repsol Exploracion Suriname werd met de
tweede fase van haar exploratieprogramma begonnen in blok 30, ongeveer een jaar eerder
dan gepland. In deze fase zal de maatschappij 3-D seismische data verzamelen. Voorts is
Maersk Oil actief in blok 31 en is thans doende de seismische data te interpreteren.
Maatschappelijke betrokkenheid
Staatsolie heeft op 13 december 2005 haar 25-jarig jubileum gevierd. Daarbij werd tevens
afscheid genomen van de Algemeen Directeur, Dr. S. E. Jharap, die een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan de maatschappij en de ontwikkeling van de aardolie-industrie in Suriname.
Als zijn opvolger werd de heer M.C.H. Waaldijk aangesteld, die Staatsolie vanaf 1988 in
diverse functies heeft gediend. In verband met het 25-jarig jubileum heeft Staatsolie de
Staatsolie Building aan de Surinaamse gemeenschap geschonken. In dit gebouw zal de
Faculty of Graduate Studies van de Anton de Kom Universiteit van Suriname worden
gehuisvest. Voor de gemeenschap van Saramacca zal een groot sportcomplex in Groningen
worden gerenoveerd. Andere gemeenschapsactiviteiten in het jubileumjaar waren onder
andere een seniorendag en een dag voor kinderen uit tehuizen. Ook werden tal van sociaalmaatschappelijke, educatieve, sport en culturele initiatieven vanuit de samenleving
ondersteund door de Staatsolie Maatschappij.
Vooruitzichten
Voor 2006 is een kapitaalsbudget vereist van circa US$ 69,6 miljoen voor de realisering van
de volgende jaardoelen:
• Een olieproductie van 4,44 miljoen vaten.
• Afwerken van een boorprogramma van 147 putten. Verdere ontwikkeling van het
Calcutta olieveld.
• Door exploratie minstens 14 miljoen vaten olie toevoegen aan de huidige bewezen
reserves. Bij de exploratieactiviteiten onshore zal de focus liggen op het Calcutta-,
Caledonia-, Tambaredjo West-, Coronie- en Nickeriegebied.
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•
•
•

Verwerken van 2,64 miljoen vaten ruwe olie in de raffinaderij tot verschillende
producten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van financiering zal gestart worden met
de uitbreiding van de raffinaderij.
Tenminste één contract sluiten voor één van de onshore-arealen. De promotie van de
exploratiemogelijkheden in Suriname zal verder ter hand worden genomen. Voor drie
offshore blokken is begin 2006 een internationale bidding round gestart.
De bedrijfsbrede ISO 9001:2000 certificering.

De Aandeelhouder en de Raad van Commissarissen zijn uitermate tevreden met de bijzondere
inzet en loyaliteit die de Directie en het personeel van Staatsolie in het afgelopen jaar aan de
dag hebben gelegd voor de verdere ontwikkeling van Staatsolie.
De Raad van Commissarissen van Staatsolie wordt geleid door waarnemend PresidentCommissaris Mr. S. Marica en bestaat verder uit de heren Drs. R. Adhin, Mr. J. Kross, dhr.
R. Pahladsingh en dhr. F. Kasantaroeno. Dhr. H. Kensmil fungeert als Secretaris van de
Raad.
Het directieteam bestaat thans uit: dhr. M.C.H. Waaldijk - Algemeen Directeur, Drs. I.E.
Kortram - Financieel Directeur en dhr. B.F. Nuboer - Directeur Exploratie & Productie.
Paramaribo, 2 maart 2006
M.C.H. Waaldijk
Algemeen Directeur
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