
  

 

 
 
 
 
                        

RAPPORT 
1. kvartal 2014 
 
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 

 



2 
 

RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 
 

 Kullprisen har falt under 75USD i 1. kvartal, med en svak oppgang i slutten av mars 

 Bra produksjonsresultater tross vanskelige forhold i Svea Nord 

 Ser effekt av kostnadstilpasninger iverksatt i 2013 

 Forsinkelser i oppfaring Lunckefjell 
 

 
MNOK

 
Økonomiske resultater 
Store Norske konsernet hadde driftsinntekter 
på 38,4 MNOK i første kvartal 2014. 
Driftsinntektene i samme periode i 2013 var 
16,5 MNOK.  Økningen skyldes at det er skipet 
en last med kull fra Gruve 7 til Europa i januar 
2014. I tillegg er det økte andre inntekter som 
følge av salg av 2 boliger i Longyearbyen. 
 
Konsernet hadde et underskudd før skatt på 
45,5 MNOK i årets første kvartal. I fjorårets 
første kvartal hadde selskapet et underskudd 
på 91 MNOK.  Årsaken til endringen er både 
høyere inntekter og lavere kostnader. 
Driftskostnadene ble redusert med 27 MNOK 
fra første kvartal 2013 til første kvartal 2014.  
Kostnadsreduksjonen er en følge av 
kostnadstilpasninger som ble igangsatt i 2013, 
der blant annet bemanningen er betydelig 
redusert.   
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Med 3 fraværsskader i første kvartal er H-verdi 
pr 31. mars 12,1. H-verdi er antall 
personskader med fravær pr million 
arbeidstimer (beregnet for siste 12 måneder). 
Store Norskes mål for 2014 er en H‐verdi 
under 5. I norsk bergindustri samlet ligger H‐
verdien på 8,8 mens den for norsk industri 
samlet er 3,7.  
 
Store Norske har i løpet av første kvartal 

igangsatt en analyse av selskapets HMS-

system og -kultur. På bakgrunn av dette er det 

blant annet startet et prosjekt for  

 

gjennomgang og forbedring av selskapets 

kvalitets- og HMS-system. 

I tillegg jobbes det kontinuerlig med  

tydeliggjøring av HMS-ansvar i linjene.  

 

 
 
I likhet med andre periodiske rapporter (mnd, år) 
representerer kvartalets H-verdi siste 12 måneders 
timetall og skadetall (tidligere Q-rapporter har angitt H-
verdi basert på det enkelte kvartals timetall og 
skadetall).  

 
I første kvartal 2014 har en sett en økning i 
antall rapporteringer på farlige forhold og 
uønskede hendelser mot 4.kvartal 2013. 
 
Denne økningen kommer blant annet som et 
resultat av at terskel for rapportering er 
senket samt at en har styrket 
ledelseskommunikasjon på området.  
 
Effektiv rapportering av farlige forhold samt 
kontinuerlige  Jobb Observasjoner utgjør et 
viktig grunnlag for å lykkes med videre 
forbedringer av sikkerhet. 

Q1 2014 Q1 2013 2013

Kullsalg 15,8 3,4 1 266,7

Andre inntekter 22,6 13,2 52,3

Sum driftsinntekter 38,4 16,5 1 318,9

Driftsresultat -45,0 -94,5 -76,0

Resultat før skatter -45,5 -91,0 -75,3
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Kullproduksjonen 
Kullproduksjonen i første kvartal ble 690 tusen 
tonn (brutto) sammenlignet med 511 tusen 
tonn første kvartal 2013.  
Det forbedrede resultatet forklares med at 
oppredningsverket (ORV) har produsert som 
planlagt og derved ikke forårsaket 
produksjonsstans oppstrøms i verdikjeden. 
 
I Gruve 7 påvirkes produksjonen av endel 
driftstekniske problemer med gruvemaskiner 
og infrastruktur. 
 
Netto produksjon av kull (utvunnet masse 
fratrukket steininnhold) i første kvartal ble 446 
tusen tonn, mot 430 tusen tonn i første 
kvartal 2013. Gjennomsnittlig steinavgang i 
første kvartal 2014 var 35 % mot 16 % i første 
kvartal 2013. Den høye steinavgangen er i 
henhold til plan og skyldes at produksjonen 
foregår i utkanten av eksisterende felt 
 
Mengden renset kull i første kvartal var 578 
tusen tonn påsatt kull sammenlignet med 414 
tusen tonn første kvartal 2013. Produksjonen 
har taklet den høye steinandelen bra og den 
tekniske tilgjengeligheten på utstyr har vært 
høy. 
 
I Lunckefjell ble monteringen av beltestruktur 
forsinket i flere omganger, blant annet 
grunnet svak inndrift.  
Utbedring av en del byggetekniske svakheter 
med kullstacker har forsinket 
oppfaringsarbeidet ytterligere.  
 
Det har dessuten vært en del tekniske 
oppstartsproblemer med gruvemaskiner som 
påvirker tilgjengelighet i oppfaringsdriftene. 
Geologien er så langt som forventet inne i 
fjellet.  
Forsinkelsene fører til at det stilles store krav 
til inndriften på oppfaringa for å nå planlagt 
oppstart av strosseproduksjon som er mars 
2015.  
 

 
Kullsalg 
Selskapet har i første kvartal levert 19.500 
tonn mot 6.090 tonn i første kvartal 2013. 

Det er i første kvartal inngått nye kull 
kontrakter på solgt 175 tusen tonn, mot 140 
tusen tonn i første kvartal 2013.  
 
Det er hittil solgt 585 tusen tonn kull for Svea-
sesongen 2014 (skipning i perioden juli-
november) mot 220 tusen tonn på samme 
tidspunkt i 2013. Dette tilsvarer ca. 35 % av 
planlagt skipningsvolum for 2014. Den største 
andelen av skipningsvolumet er solgt på 
flytende priser og det er oppnådd noe bedre 
påslag enn for samme periode i 2013 
 
Gruve 7-kullet er i helhet solgt på 
langtidskontrakt til vår faste kunde i Tyskland. 
Kontrakten løper ut kalenderåret 2014. 
 
Prisbildet i første kvartal har vært lavere enn 
fjerde kvartal 2013, med en gjennomsnitt pris 
på 78 USD pr tonn. Månedsprisene har vært 
nedadgående i hele 2014.  
 
Det er fremdeles god tilgjengelighet på kull i 
markedet. Nedgangen i pris skyldes i stor grad 
en kombinasjon av mild vinter med lavt 
strømforbruk i Europa, samt relativ lav 
markedsaktivitet på grunn av høye 
lagerbeholdninger. 
 
Lunckefjell-prosjektet 
Lunckefjell ligger nordøst for Svea Nord og  
inneholder 8,4 millioner tonn salgskull.  
 
Det ble i fjerde kvartal 2013 bestilt 
produksjonsutstyr (Lavstrosse) med leveranse 
i fjerde kvartal 2014. Produksjonsoppstart er 
planlagt til mars 2015. 
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Oppfaringsdrift startet i desember 2013, og er 
ved utgangen 1 kvartal noe forsinket  som 
følge av utstyrsproblemer (se kullproduksjon). 
Lunckefjell‐prosjektet utviklet seg for øvrig i 
henhold til budsjett pr første kvartal 2014. 
 
De samlede investeringene i Lunckefjell er 
budsjettert til om lag 1,2 milliarder kroner. 
Ved utgangen av første kvartal er det 
kommitert investeringsmidler for 933 MNOK 
kroner til Lunckefjell.  Av dette er 579 MNOK 
bokført.  
 
Prospektering 
Leteboringen startet på Höganäsbreen  i 
februar, etter at bore- og landingstillatelsen 
ble gitt av Sysselmannen. Det ble ikke gitt 
tillatelse til det omsøkte hullet for å teste nye 
muligheter ved Rindersbukta, men ga ellers 
rammer som gjør at årets boresesong kan gå 
som planlagt. 
Ved utgangen av mars var det fullført 7 
borhull, 6 på Randsonen og ett på Ispallen. 
Framdriften i boringene er foran plan. 
 
FoU-aktiviteter 
Samarbeidsprosjekt med SINTEF om 
kullkvalitet og utvikling av nye produkter i 
gang.  
Prosjekt for utredning av muligheter rundt  
anvendelse av geotermi som energikilde 
startet sammen med Christian Michelsens 
Institutt 
 
Kostnadstilpasninger 
En betydelig bemanningsreduksjon ble 
gjennomført i løpet av 2013. Effekten av dette 
er en reduksjon i lønn og sosiale kostnader på 
16 mill kroner sammenlignet med første 
kvartal 2013.  
Videre inn i 2014 fortsetter selskapet å 
identifisere områder med potensiale for 
kostnadsreduksjoner  
 
HR 
Konsernet hadde ved utgangen av første 
kvartal 2014 332 ansatte mot 399 ansatte på 
samme tid året før. 
Sykefraværet i første kvartal 2014 ble 8 % for 
konsernet, som er høyere enn målsettingen på 
5,7 %.  I først kvartal 2013 var sykefraværet 
5,7 %. 

 
 
Sykefravær (%) 
 
 
Pole Position Logistics 
Store Norske har en eierandel på 55 % i Pole 
Position Logistics AS. Med hovedkontor i 
Longyearbyen og ambisjon om å være det 
ledende logistikkselskapet i Arktis, leverer 
selskapet tjenester innenfor områdene cargo, 
shipping og feltlogistikk. 
 
Første kvartal preges av lavsesong og mindre 
operativ aktivitet enn resten av året. 
Forberedelser for Nordpolsesongen og 
sommerens shippingaktivitet er i gang. Utover 
selskapets sentrale rolle i oversjøisk 
cruiseaktivitet og ekspedisjonscruisemarkedet 
merkes en viss økning i henvendelser på andre 
områder både knyttet til forskning, kartlegging 
og infrastrukturprosjekter.  
 
Pole Position skal i sommer blant annet levere 
logistikktjenester i forbindelse med 
fiberkabelleggingen mellom Ny Ålesund og 
Longyearbyen, og posisjonerer seg for 
aktivitet knyttet til etablering av en ny 
forskningsstasjon på nordsiden av Grønland, 
der selve transporten er tenkt å gå via 
Longyearbyen. 
 
Store Norske Boliger 
Store Norske Boliger eier og leier ut nær 
390 boenheter i Longyearbyen, og er dermed 
den desidert viktigste eiendomsaktøren på 
Svalbard. 
 
Selskapet har solgt to boligblokker med totalt 
10 boenheter i første kvartal.  Dette er eldre 
boliger som er erstattet av nye boliger i mere 
sentrale områder i 2012 og 2013. 
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Samfunnsansvar  
Store Norske har som målsetting å sørge for 
en bærekraftig utnytting av naturressursene 
og begrense miljøpåvirkningen fra selskapets 
virksomhet også ut over de kravene som blant 
annet stilles i Svalbardmiljøloven og kravene 
fra myndighetene. 
 
Som et ledd i arbeidet med ytre miljø har 
Store Norske startet et forprosjekt for 
energiøkonomisering i Svea. Prosjektet vil 
adressere de mulighetene som ligger i mer 
effektiv styring av energiforbruket, i første 
rekke ved anlegget i Svea. 
 
I tillegg til å drive kommersiell kulldrift på 
Svalbard innenfor tydelige grenser for 
miljøpåvirkning, har selskapet, i kraft av sin 
tilstedeværelse, en viktig samfunnsrolle som 
bidragsyter til opprettholdelse og 
videreutvikling av en livskraftig norsk 
tilstedeværelse på Svalbard. 
 
De økonomiske ringvirkningene av Store 
Norskes virksomhet er vesentlige for det 
øvrige næringslivet på Svalbard. Selskapet er 
også den største bidragsyteren til kultur- og 
idrettslivet i Longyearbyen. 
 
Store Norske har i første kvartal tatt initiativ til 
et prosjekt som vil utrede mulighetene for 
etablering av et Vitensenter i Gruve 3 med 
kullgruvemuseum og en arena for 
presentasjon av andre teknologiaktiviteter 
lokalisert på Svalbard. 
 
Se selskapets nettsider for utfyllende  
informasjon. 
 
Finansiell situasjon 
Konsernet hadde ved utgangen av første 
kvartal en kontantbeholdning på 444,4 MNOK, 
som er 29,2 MNOK lavere enn utgangen av 
første kvartal 2013. 
I balansen er det avsatt 553,8 MNOK til 
fremtidige forpliktelser, mens rentebærende 
gjeld er på 55,2 MNOK.   
 
Egenkapitalandelen er ved utgangen av første 
kvartal 2014 på 64,3 % mot 64,0 % ved 
utgangen av 2013. 

 
Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende. 
 
Finansiell sikring  
Selskapet sikrer dollarkurs og kullpris for å 
redusere risikoen ved svingninger i markedet. 
I og med at prisen på kull for tiden ligger 
under kostpris, er det ikke gjort sikringer på 
kull siste år. Det er tidligere sikret 275.000 
tonn for 2014 til pris 123 USD pr tonn.  
Hoveddelen av inntektene i USD er sikret til 
kurs 5,90. 
 
Strategi 
Selskapet vil fortsette arbeidet med 
effektivisering av driften. Det ligger et 
potensiale i større grad av automatisering på 
flere områder og bedre utnyttelse av 
tilgjengelig teknologi.  
 
En vil også styrke fokus på produktkvalitet og 
produktutvikling rettet mot markedsnisjer 
med potensiale for bedre pris enn 
energimarkedet. Store Norske har i 1. kvartal 
igangsatt et prosjekt sammen med SINTEF og 
andre partnere, delvis finansiert av Norges 
Forskningsråd, for å forsterke denne 
utviklingen. 
 
Fremtidsutsikter 
Markedet for kull forventes fortsatt å være 
volatilt de neste årene, og sensitivt i forhold til 
overkapasitet, tilgang på skifergass, lave 
fraktrater og rammebetingelser for 
energimarkedet gitt av CO2 sertifikater.  
Forwardkurvene ligger i en priskorridor 
mellom 80 USD og 90 USD fra 2014 til 2017 
 
Kvaliteten på kullet fra Lunckefjell er bedre 
enn hva som produseres i Svea Nord og det gir 
normalt en høyere pris i markedet.  
 
Lunckefjell prosjektet er fortsatt marginalt 
lønnsomt med de forwardkurvene en ser i 
første kvartal 2014. 
For å sikre god forutsigbarhet er 
forberedelsene for utbygging av Ispallen 
kommet i gang og selskapet leverte 
forhåndsmelding for Ispallen i mars.
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(Tall i 1000 kr) 

Resultatregnskap Store Norske - konsern 

 

 

Balanse Store Norske – konsern 

 

 

 

Q1 2014 Q1 2013 2013

Kullsalg 15 793 3 355 1 266 679

Andre inntekter 22 630 13 165 52 268

Sum driftsinntekter 38 423 16 520 1 318 947

Beholdningsendring 191 890 191 198 -125 792

Lønn og sosiale kostnader -107 349 -123 804 -357 114

Frakter/kommisjon kullsalg -2 952 -234 -164 058

Andre driftskostnader -127 850 -139 672 -623 367

Avskrivninger -37 119 -38 536 -124 655

Sum driftskostnader -83 381 -111 048 -1 394 987

DRIFTSRESULTAT -44 957 -94 528 -76 040

Finansposter -578 3 570 774

RESULTAT FØR SKATTER -45 535 -90 958 -75 266

Pr 31.03.2014 Pr 31.03.2013 Pr. 31.12.2013

Immaterielle eiendeler 202 261 192 559 202 261

Varige driftsmidler 1 106 509 825 727 1 081 902

Finansielle anleggsmidler 19 478 10 884 19 478

SUM ANLEGGSMIDLER 1 328 247 1 029 170 1 303 641

Varer 416 559 530 568 218 980

Fordringer 59 043 38 410 86 931

Markedsmessige investeringer 0 117 601 0

Bankinnskudd, kontanter 444 353 473 575 719 513

SUM OMLØPSMIDLER 919 955 1 160 154 1 025 424

SUM EIENDELER 2 248 202 2 189 324 2 329 064

Selskapskapital 164 535 164 535 164 535

Annen egenkapital 1 281 631 1 301 977 1 327 166

SUM EGENKAPITAL 1 446 166 1 466 512 1 491 701

Avsetning for forpliktelser 554 857 524 450 554 871

Langsiktig gjeld 54 154 19 181 54 853

Kortsiktig gjeld 193 026 179 181 227 640

SUM GJELD 802 037 722 812 837 363

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 248 202 2 189 324 2 329 064
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Kontantstrøm Store Norske – konsern 

(Tall i 1000 kr) 

 

 
 

 
 

Q1-2014 Q1-2013 2 013

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:

Resultat før skattekostnad -45 535 -90 958 -75 266

Periodens betalte skatt -20 -344 -266

Tap/gevinst ved salg anleggsmidler 0 0 0

Gevinst ved salg av aksjer 0 0 0

Avskrivninger 37 119 38 536 124 655

Endring varelager -197 579 -175 720 135 867

Endring i kundefordringer 27 888 76 452 47 064

Endring i leverandørgjeld -38 621 -1 064 38 627

Forskjell mellom kostnadsført og innbetalt pensjon 0 0 7 590

Resultat ved bruk av egenkapital- og bruttometoden 0 0 -8 593

Verdiøkning kortsiktige investeringer 0 0 0

Endring i andre tidsavgrensingsposter -1 487 7 533 16 473

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -218 235 -145 565 286 151

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 5 500 0 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -61 726 -59 520 -398 570

Inn/Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 5 000 122 602

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -56 226 -54 519 -275 969

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:

Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 0 0 36 625

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -699 -316 -1 269

Utbetaling av utbytte 0 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -699 -316 35 356

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -275 160 -200 400 45 538

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 719 513 673 975 673 975

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 444 353 473 575 719 513
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API2 - daglig kullpris siste 12 måneder 

API2 forward 2015 forward 2016 forward 2017


