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Paramaribo, 30 december 2022 

Staatsolie haalt productiedoelen ruimschoots 
 
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. kijkt met een positief gevoel terug naar 2022. De productie 
van olie, geraffineerde producten en elektriciteit, en de geconsolideerde omzet zijn hoger in 
vergelijking met 2021.    
 
Staatsolie is tevreden met de resultaten in 2022. De coronacrisis konden wij in het afgelopen jaar achter ons 
laten. Er was dus een grotere focus mogelijk op het halen en overtreffen van de gestelde doelen en het 
verder verbeteren van de bedrijfsactiviteiten. In 2022 hebben wij ons strategisch plan herzien. Hierin wordt er 
in het bijzonder meer aandacht besteed aan de offshore en hoe in te spelen op ontwikkelingen in de wereld 
op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG). 
 
Financiële Resultaten 
De niet-geauditeerde financiële resultaten laten in vergelijking met 2021 op alle fronten een verbetering zien 
(zie tabel). De verwachte geconsolideerde omzet over 2022 is US$ 840 miljoen, wat 51 procent meer is 
vergeleken met de US$ 558 miljoen van 2021. Dit voornamelijk als gevolg van een hogere gemiddelde 
olieprijs in 2022 van US$ 93 per vat (US$ 70 per vat in 2021). De winst vóór belastingen wordt geschat op 
ruim US$ 420 miljoen (US$ 213 miljoen in 2021). De inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, 
afschrijving en amortisatie (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, EBITDA) zijn 
ongeveer US$ 610 miljoen (US$ 387 miljoen in 2021). De bijdrage aan de staatskas bedraagt bijkans US$ 
300 miljoen (US$ 186 miljoen in 2021) in de vorm van belastingen, dividend en royalties uit Staatsolies 
participatie in goudmijnen. De uitvoering van bedrijfsbrede optimalisatie- en kostenreductieprogramma’s 
hebben ook bijgedragen aan de sterke financiële resultaten in 2022. 
 
Productieresultaten 
Bij de productie van ruwe olie, geraffineerde producten en elektriciteit zijn de resultaten boven het doel in 
alle segmenten, behalve thermische elektriciteitsopwekking (zie tabel). In 2022 zijn er 6,14 miljoen vaten 
Saramacca Crude geproduceerd, ongeveer 110.000 vaten meer dan de doelstelling. In de 
Staatsolieraffinaderij is een recordhoeveelheid van 3,3 miljoen vaten hoogwaardige diesel en gasoline 
geproduceerd, een toename van ruim 300.000 vaten in vergelijking met 2021. Aan stookolie en bitumen zijn 
in totaal ongeveer 1,9 miljoen vaten geproduceerd.  
Staatsolies dochteronderneming Staatsolie Power Company Suriname heeft ongeveer 75 procent van de 
elektriciteitsbehoefte van Suriname opgewekt. De thermische centrale, waarvan de generatoren op stookolie 
draaien, heeft ongeveer 283.000 megawattuur (MWh) elektriciteit opgewekt. De productie van thermische 
elektriciteit is onderhevig aan ‘vraag-en-aanbod’. In de Afobaka-waterkrachtcentrale is ongeveer 1,2 miljoen 
MWh opgewekt, 200.000 MWh meer dan gepland. Door de hogere waterstanden in het stuwmeer – het 
gevolg van de meer dan gemiddelde regenval – is er meer waterkrachtenergie geleverd aan het 
elektriciteitsnetwerk. De maximale dagopwekking bedroeg 162 MW (153 MW in 2021). Vanwege de optimale 
levering van hydro-elektriciteit was er dus minder thermische elektriciteit nodig om te voldoen aan de totale 
behoefte. 

http://www.staatsolie.com/flipbook/annual2021/index.html
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Dochteronderneming GOw2 heeft in 2022 haar marktaandeel behouden. De eerste fase van het project 
World Class Retail Network is met de oplevering van het vernieuwd servicestation te Latour in maart 
afgerond. In de komende jaren zullen meerdere GOw2-pompstations vernieuwd worden. Dit moet ervoor 
zorgen dat GOw2 als een topmerk in Suriname wordt bevestigd en dat het marktaandeel in het retail-
segment in stand wordt gehouden. 
 
Offshore 
De exploratie- en appraisal-activiteiten in offshore-Suriname worden internationaal en lokaal met grote 
belangstelling gevolgd. Appraisal is het proces van het bevestigen van oliehoudende lagen en winbare 
volumes. De Blok 58-partners TotalEnergies en APA Corporation hebben een grondige evaluatie en 
beoordeling nodig van de vondsten voordat er een definitief investeringsbesluit (Final Investment Decision, 
FID) voor het ontwikkelen van een productieveld kan worden genomen. Een FID volgt na vaststelling van 
voldoende reserves. Staatsolie is er optimistisch over dat een definitief investeringsbesluit voor de 
ontwikkeling van een productieveld in Blok 58 zal worden genomen. Dit blok heeft een exploratiesucces van 
meer dan zestig procent wat naar wereldmaatstaven (24 procent) uitstekend is. In het afgelopen jaar zijn er 
vier putten (exploratie en appraisal) in Blok 58 geboord.  
In Blok 42 (Shell, Chevron en Hess) is er een exploratieput geboord. De resultaten hiervan zijn bemoedigend 
voor verdere exploratieactiviteiten in dit blok. In Blok 53 (APA, Petronas en CEPSA) is met de exploratieput 
Baja-1 een vondst gedaan. De evaluatie van de boorresultaten is gaande en APA zal binnenkort aangeven 
hoe de Baja-1-vondst verder zal worden onderzocht.  
In Blok 52 (Petronas, ExxonMobil) zijn er exploratieputten voor het werkprogramma van 2023 
geïdentificeerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de eerdere Sloanea-1 gasvondst in dit blok te verkennen 
en eventueel als commercieel productieveld te ontwikkelen. 
Op 8 november heeft Staatsolie een aanbestedingsronde voor zes nieuwe blokken in het Demerara-areaal 
gelanceerd. De blokken liggen ten oosten van de huidige offshore-ontdekkingen en hebben een waterdiepte 
variërend van 400 tot 3.500 meter. Internationale olie- en gasbedrijven kunnen tot en met 31 mei 2023 een 
bod uitbrengen. 
 
Momenteel vindt in Suriname één van de grootste seismische onderzoeken ter wereld plaats. Een 
consortium van drie internationale bedrijven vergaart hoge resolutie driedimensionale (3D) seismische data 
in het 22.000 km² ondiep Surinaams zeegebied, bekend als de shallow offshore. Het gebied ligt ten zuiden 
van de diepe offshore, tot 140 kilometer vanaf de kust met waterdiepten van 30 tot 75 meter. De vergaarde 
3D seismische data zullen bijdragen aan de verdere exploratie van de shallow offshore. Het project is in 
oktober 2021 gestart. De eerste fase en een deel van de tweede fase zijn dit jaar afgerond. In 2023 wordt dit 
project vervolgd.  
 
In april hebben Staatsolie en Chevron een productiedelingscontract voor het shallow offshore-blok 7 
ondertekend. Staatsolie heeft via zijn dochteronderneming Paradise Oil Company N.V. (POC) een 
participatie-aandeel van twintig procent. Hiertoe hebben POC en Chevron een Joint Operating Agreement 
(JOA) gesloten.  
 
Environmental, Social en Governance (ESG) 
Staatsolie heeft zich gecommitteerd aan de principes voor verantwoord milieu-, sociale en bedrijfsbeleid 
(corporate governance). Een ESG-commissie, opgezet in 2021, zorgt ervoor dat ESG-kwesties op het vizier 
van de directie blijven.  
Het bedrijf streeft naar een gezonde en veilige omgeving voor medewerkers en de gemeenschappen waarin 
het actief is. Het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu is een belangrijk uitgangspunt voor 
‘Zero Harm’, een van Staatsolies kernwaarden. In het afgelopen jaar is het traject voor volledige certificering 
volgens de ISO-standaarden voor milieu en veiligheid opgestart. De downstream (raffinage en marketing) en 
dochterbedrijf SPCS verkregen het ISO-14001 (milieu) en ISO-45001 (veiligheid) certificaat. Het 
certificeringsproces voor de resterende organisatieonderdelen en GOw2 wordt in 2023 afgerond.  

https://www.staatsolie.com/en/demerara-bid-round/
https://www.staatsolie.com/nl/nieuws/staatsolie-mikt-op-verdere-exploratie-shallow-offshore-met-hoogwaardige-3d-seismische-data/
https://www.staatsolie.com/nl/nieuws/staatsolie-sluit-offshore-productiedelingscontract-met-chevron/
https://sustainability.staatsolie.com/
https://www.staatsolie.com/nl/over-ons/#kernwaarden
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Environmental (Milieu) 
In 2021 is gestart met het in kaart brengen en auditeren van de eigen uitstoot van broeikasgassen zoals 
koolstofdioxide (CO2). In 2022 zijn er verschillende projecten opgesteld die in potentie de CO2-uitstoot met 
ongeveer 170.000 ton per jaar kunnen verminderen. Met enkele van deze projecten is inmiddels negentien 
procent van het doel gerealiseerd. De komende jaren zullen meerdere plannen voor het verminderen van de 
uitstoot worden uitgewerkt. Hierbij blijft Staatsolie ook kijken naar hernieuwbare (‘groene’) energiebronnen 
zoals zonne-energie.  
 
Social (Sociaal) 
Staatsolie en de Staatsolie Foundation for Community Development hebben in 2022 samen ruim  
US$ 2 miljoen besteed aan sociale investeringen. Enkele projecten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd 
of opgestart: 

- Verbetering van de leefomgeving van twaalf sociale instellingen (kindertehuizen, bejaardentehuizen 
en instellingen voor mensen met een beperking) in zeven districten. Dit project wordt in 
samenwerking met verschillende lokale aannemers uitgevoerd. 

- Ondersteuning van het Nationaal Herstelplan Zorg met SRD 29 miljoen. Het geld zal worden ingezet 
om de acute nood in de gezondheidssector te lenigen. 

- Donatie van vijf voertuigen aan het Korps Politie Suriname (KPS) om in te zetten voor de dienst in 
Brokopondo en Paramaribo. 

- Noodhulpverlening aan door wateroverlast getroffen woongemeenschappen in Brokopondo, zowel 
tijdens als na de overstromingen. 

- Start van de opleiding olie en gas (‘Olie & Gas Kopprogramma’) van het NATIN. Deze opleiding is tot 
stand gekomen door een samenwerking van Staatsolie, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap 
en Cultuur, het NATIN, het Surinaams bedrijfsleven en de internationale oliebedrijven actief in 
Suriname. Het Olie & Gas Kopprogramma is onderdeel van het NATIN Upgrade Project, waarvoor 
Staatsolie in 2021 het initiatief heeft genomen vanuit het oogpunt van local content-ontwikkeling. 

- Deelname in het Friends of Green Suriname programma onder leiding van Conservation 
International Suriname, waarmee wordt bijgedragen aan bescherming van de natuur.  

 
Corporate governance (verantwoord bedrijfsbeleid) 
Corporate governance maakt het mogelijk een omgeving van vertrouwen, transparantie en 
verantwoordelijkheid op te bouwen, zodat langetermijninvesteringen, financiële stabiliteit en zakelijke 
integriteit kunnen worden gestimuleerd. Er is een sterke governance-structuur geïmplementeerd met hoge 
standaarden. De ontwikkeling en implementatie van interne controlemechanismen is in de eindfase. 
Staatsolie beschikt over een Corporate Governance Code waarin de principes en verantwoordelijkheden van 
de directie en de raad van commissarissen (rvc) zijn geregeld. In oktober 2022 is de samenstelling van de 
rvc gewijzigd. Leo Brunswijk, Mellisa Santokhi-Seenacherry, Nawin Nannan en Harry Dorinnie zijn 
uitgetreden. In hun plaats zijn benoemd Herman Alendy (president-commissaris), Bhoepsing Dwarkasing, 
Leroy Jack en Maya Shrihar Doobe.  
Begin 2022 zijn de strategie, visie, missie en kernwaarden aangepast aan de huidige realiteit en 
groeiaspiraties van Staatsolie. Ook werden de strategische doelstellingen voor de periode 2022-2026 
bijgesteld. Behalve het op niveau uitvoeren van de bestaande activiteiten en de verhoogde aandacht voor de 
offshore, zal Staatsolie een duurzaamheidsstrategie, gericht op de ESG-aspecten, ter hand nemen. De 
aandacht zal liggen op onder andere vermindering van de koolstofdioxide uitstoot van bestaande activiteiten, 
de ontwikkelingen van alternatieve energiebronnen en het vaststellen van een langetermijnvisie voor 
uitstootvermindering inclusief een bijbehorend programma voor de realisatie. 
 
Vooruitzichten 
Staatsolie zal zich de komende jaren blijven focussen op het bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname 
via een verantwoorde ontwikkeling van energiebronnen. 

https://www.staatsolie.com/nl/nieuws/#
https://www.staatsolie.com/nl/nieuws/staatsolie-en-lokale-ondernemers-investeren-in-leefomgeving-van-twaalf-sociale-instellingen/
https://www.staatsolie.com/nl/nieuws/hulpverlening-spcs-in-brokopondo-in-volle-gang/
https://www.staatsolie.com/nl/nieuws/opleiding-olie-en-gas-natin-gestart/
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In de onshore (het landareaal) blijft het vinden van reserves en handhaven van de olieproductie op zes 
miljoen barrels per jaar het belangrijkste doel. Het kostenbesparingsprogramma om de positie van Staatsolie 
als concurrerende olieproducent te behouden wordt voortgezet. 
In de offshore gaan de technische en commerciële evaluatie van de lopende exploratie- en 
beoordelingsprogramma’s van de internationale partners door. Staatsolie blijft ernaar toewerken om deel te 
nemen aan een ontwikkelings- en productiefase wanneer het zover is. Onder andere wordt aandacht 
besteed aan het financieringsproces hiertoe.  
Voor de raffinaderij blijft de focus op een stabiel productieniveau en het verder verhogen van de 
beschikbaarheid, terwijl via verbeteringsprogramma's de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. In 2023 
worden er voorbereidingen getroffen voor de vierjaarlijkse grote inspectie- en revisiebeurt van de raffinaderij 
die in 2024 zal plaatsvinden. 
Staatsolie beseft dat de resultaten van 2022 zijn bereikt mede dankzij de ondersteuning van alle 
stakeholders – de aandeelhouder, raad van commissarissen, medewerkers, partners, dienstverleners en de 
Surinaamse samenleving. De individuele en collectieve inzet van de medewerkers zorgt ervoor dat het 
bedrijf blijft groeien in het belang van de Surinaamse samenleving.  

Planning 2022 Realisatieprognose 
2022 

Realisatie 2021 

Financiële resultaten 
Geconsolideerde omzet US$ 522 miljoen US$ 840 miljoen US$ 558 miljoen 
Winst voor belasting US$ 196 miljoen US$ 420 miljoen US$ 213 miljoen 
EBITDA US$ 386 miljoen US$ 610 miljoen US$ 387 miljoen 
Bijdrage Staatskas US$ 191 miljoen US$ 300 miljoen US$ 186 miljoen 
Gemiddelde olieprijs US$ 59 per barrel US$ 93 per barrel US$ 70 per barrel 

Crude productie 6,03 miljoen barrels 6,14 miljoen barrels 5,95 miljoen barrels 

Raffinaderij 
- Diesel & gasoline (high-

ends) 
- Stookolie
- Bitumen

3,1 miljoen barrels 
1,78 miljoen barrels 

36.500 barrels 

3,3 miljoen barrels 
1,83 miljoen barrels 

61.000 barrels 

2,98 miljoen barrels 
1,75 miljoen barrels 

35.000 barrels 

Elektriciteit 
- Thermisch
- Hydro

   301.000 MWh 
1.007.000 MWh 

   283.000 MWh 
1.180.000 MWh 

  349.000 MWh 
1.094.000 MWh 

 Tabel: Resultaten Staatsolie 2022. Planning 2022 vs Realisatieprognose 2022 vs Realisatie 2021 
1 barrel is een vat van 159 liter.  




