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LAPORAN TAHUNAN

SURAT KEPADA PEMEGANG SAHAM
Yth. Pemegang Saham:
Tim ConocoPhillips sekali lagi mencapai hasil yang luar biasa pada tahun 2018.
Kinerja operasional perusahaan mendorong terjadinya hasil keuntungan finansial
yang kuat dan menghasilkan total laba pemegang saham (Total Shareholder Returns TSR) terbaik di sektor ini sebesar 16 persen. Kami memandang kinerja TSR yang kuat
ini sebagai dukungan atas proposisi nilai berfokus laba yang disiplin, yang kami
luncurkan pada akhir 2016.
Pada saat itu, kami menerapkan strategi yang kami yakini masih merupakan strategi
yang tepat untuk sektor E&P. Meskipun memiliki banyak sekali peluang, bisnis kami ini
juga sudah matang, padat modal, dan siklusnya berjalan terus. Menyadari kenyataan
ini, kami memimpin di industri ini dengan menetapkan prioritas yang jelas tentang
cara mengalokasikan kas untuk menghasilkan keuntungan besar di setiap siklusnya.
Namun, mewujudkan proposisi nilai tidaklah sesederhana merancangnya. Selama dua tahun terakhir, kami berupaya
keras untuk meningkatkan kualitas dasar dari bisnis perusahaan. Secara signifikan kami menurunkan harga berkelanjutan
dan memperkuat laporan keuangan. Kami mengembangkan basis sumber daya dengan biaya pasokan kurang
dari $40 per barel West Texas Intermediate. Kami menghasilkan pertumbuhan per-saham yang kompetitif, bukan
mengejar pertumbuhan yang absolut. Kami mengembalikan sebagian besar arus kas kepada para pemegang saham,
mengendalikan biaya, dan menghasilkan salah satu keuntungan keuangan paling kompetitif di industri ini. Hasil di
2018 menunjukkan bahwa proposisi nilai kami telah berfungsi dengan baik. Sepanjang tahun ini, ConocoPhillips
berhasil mencapai:
•

Hasil keuntungan keuangan yang melampaui keuntungan beberapa tahun yang lalu ketika harga rata-rata Brent
50 persen lebih tinggi daripada harga saat ini;

•

Kas dari kegiatan operasi yang melebihi belanja modal dengan selisih sebesar $5,5 miliar;

•

Pertumbuhan produksi yang melebihi target berdasarkan basis produksi per saham yang telah disesuaikan
dengan utang;

•

Pengurangan utang sebesar $4,7 miliar sehingga berhasil mencapai target total utang $15 miliar dalam waktu
18 bulan lebih cepat;

•

35 persen pengeluaran dalam bentuk kas dari kegiatan operasi kepada para pemegang saham melalui dividen
dan $3 miliar melalui pembelian kembali saham;

•

Peningkatan portofolio melalui keberhasilan eksplorasi dan akuisisi di Alaska, penambahan luas lahan di Lower 48
dan Kanada, serta penerimaan dari disposisi aset non-inti sebesar $1,1 miliar;

•

Penggantian cadangan total sebesar 147 persen, dan penggantian cadangan organik sebesar 109 persen, tidak
termasuk transaksi aset;

•

Dan cadangan akhir tahun sebesar 5,3 miliar barel setara minyak.

Yang tak kalah penting, kami mencapai tonggak prestasi ini secara aman dan berkelanjutan, dengan melibatkan
banyak pemangku kepentingan. 2018 adalah tahun yang sangat memuaskan dan kami bersemangat menyambut
berbagai peluang di tahun 2019. Kami akan mempertahankan pendekatan yang disiplin dengan anggaran modal
$6,1 miliar, fokus pada pertumbuhan per-saham, peningkatan dividen, dan rencana pembelian kembali saham sebesar
$3 miliar untuk tahun ketiga berturut-turut. Secara operasional, kami akan melakukan kegiatan eksplorasi, kajian, dan
pengembangan di wilayah operasi di Lower 48, Alaska, Kanada, dan Eropa, serta memutuskan kelanjutan proyek besar
yang tertunda di Tiongkok, Australia, dan di tempat lainnya.
Kami yakin bahwa rencana operasi 2019 mencerminkan apa yang Anda harapkan dari kami. Hal ini sesuai dengan
prioritas kami, fokus pada penciptaan nilai jangka panjang dan didukung oleh komitmen kami akan pelaksanaan
yang penuh keyakinan. Inilah formula kami untuk memberikan keuntungan yang unggul kepada para pemegang
saham melalui setiap siklus, dan juga untuk tahun-tahun mendatang. Formula kami sudah terbukti berhasil dan kami
berpegang teguh pada formula tersebut.
Kami menghargai para karyawan dan para pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan kepada ConocoPhillips.

Ryan M. Lance
Chairman dan Chief Executive Officer
19 Feb. 2019

DEWAN DIREKSI

JELAJAHI
CONOCOPHILLIPS

(Per 19 Feb. 2019)

Charles E. Bunch
Mantan Chairman dan Chief Executive
Officer, PPG Industries, Inc.

Ryan M. Lance
Chairman dan Chief Executive Officer
ConocoPhillips

Caroline Maury Devine
Mantan President dan Managing Director
afiliasi ExxonMobil Norwegia

Admiral William H. McRaven
Pensiunan U.S. Navy Four-Star Admiral
(SEAL)

John V. Faraci
Mantan Chairman dan Chief Executive
Officer, International Paper Company

Sharmila Mulligan
Pendiri dan Chief Executive Officer,
ClearStory Data Inc.

Jody Freeman
Archibald Cox Professor of Law,
Harvard Law School

Arjun N. Murti
Penasihat Senior, Warburg Pincus

Gay Huey Evans OBE
Anggota Her Majesty’s Treasury Board,
Sub-Committee and Nominations
Committee
Jeffrey A. Joerres
Mantan Executive Chairman dan Chief
Executive Officer, ManpowerGroup Inc.

Robert A. Niblock
Mantan Chairman, President dan Chief
Executive Officer, Lowe's Companies, Inc.
Harald J. Norvik
Mantan Chairman, President dan
Chief Executive Officer, Statoil

Lembar Informasi

Lembar Informasi ConocoPhillips
mencantumkan data operasional
terbaru untuk setiap segmen dari
keenam segmen perusahaan. Lembar
Informasi diperbarui setiap tahun dan
tersedia di www.conocophillips.com/
factsheets.

Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan tahunan
kami memberikan perincian tentang
masalah pelaporan prioritas untuk
perusahaan, surat dari CEO, serta
metrik-metrik kunci mengenai
lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Laporan ini diperbarui pada bulan
Juni dan tersedia di situs web kami
di www.conocophillips.com/susdev.
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Pengungkapan tertentu dalam laporan tahunan ini dapat dianggap sebagai pernyataan “pandangan masa depan”. Hal ini dibuat sesuai dengan
ketentuan "safe harbor/pelaporan yang aman" dari ‘Private Securities Litigation Reform Act’ tahun 1995. “Pernyataan Berhati-hati” di Pembahasan
Pimpinan dan Analisis di Formulir 10-K ConocoPhillips 2018 harus dibaca secara bersamaan dengan pernyataan pandangan tersebut.
“ConocoPhillips,” “perusahaan,” “kami,” “kita,” dan “milik kita” dipakai dalam laporan ini secara bergantian untuk merujuk pada usaha-usaha
ConocoPhillips dan semua anak perusahaannya sebagai kesatuan.
Penggunaan Informasi Keuangan non-GAAP – Laporan tahunan ini mencakup istilah non-GAAP "kas dari operasi" untuk memudahkan
perbandingan kinerja operasional perusahaan dalam beberapa periode dan dengan perusahaan sejenis. Kas dari operasi didefinisikan sebagai kas
yang disediakan oleh kegiatan operasi, tidak termasuk dampak dari modal kerja operasi. Kas 2018 yang disediakan oleh kegiatan operasi berjumlah
$12,9 miliar. Tidak termasuk modal kerja operasi sebesar $0,6 miliar, kas dari operasi berjumlah $12,3 miliar.

Mengelola Laporan
Risiko Terkait Iklim

Laporan Mengelola Risiko Terkait
Iklim mencakup surat dari CEO
dan perincian tentang kerangka
kerja tata kelola, pendekatan
pengelolaan risiko, strategi dan
metrik kunci, serta target untuk
berbagai masalah terkait dengan
iklim. Laporan ini tersedia di situs
web kami di www.conocophillips.
com/climatechange.

ConocoPhillips memiliki
prosedur yang meminimalkan
risiko lingkungan serta dampak
pengeboran dan pengembangan.
Selain itu, perusahaan secara sukarela
menetapkan target jangka panjang
untuk mengurangi intensitas emisi
gas rumah kaca sebesar 5 hingga
15 persen sebelum 2030.

