
1 
 

 

 
 
                      

RAPPORT 
2. kvartal 2016 
 
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 



2 
 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er gjennom datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani 
Norges nordligste gruveselskap, hvor det per i dag er kull som produseres. Gjennom datterselskapet Store 
Norske Boliger er selskapet Longyearbyens største boligaktør. Store Norske er med 75 % eierandel i Pole 
Position Logistics også aktivt involvert i arktisk logistikk. Store Norske jobber med utvikling av nye 
forretningsområder for utnyttelse av infrastruktur og kompetanse med mål om å skape nye lønnsomme 
arbeidsplasser. Selskapet er grunneiendomsforvalter for sentrale deler av Statens grunn på Svalbard.  

 
Hovedpunkter andre kvartal 2016: 
 

 Ingen fraværsskader 

 Kullproduksjonen i Svea ble avsluttet i april som planlagt 

 Gruve 7 har startet produksjon på 2 skift 

 Noe bedring i kullprisene, men fortsatt svakt marked 

 Beslutning er tatt om etablering av et JV- driftsselskap i Svea for håndtering av turisme 

 Delplanarbeid både for Hotellneset og Svea er igangsatt 

 
 
 

Økonomiske resultater (konsern) 
Store Norske-konsernet hadde i 2. kvartal et 
resultat før skatter på -97 MNOK. I samme 
kvartal i fjor var resultatet før skatter på -51 
MNOK.  
Hovedårsaken til det negative resultatet er lav 
kullproduksjon og begrenset kullsalg. 
Forverringen sammenlignet med 2. kvartal 
2015 skyldes hovedsakelig at 2015- kvartalet 
var preget av store engangseffekter fra salg av 
eiendommer som ga positivt utslag. 
Salgsinntektene for kvartalet endte på 38 
MNOK mot 263 MNOK i samme kvartal 2015.  
Driftskostnader eksklusive 
beholdningsendringer og avskrivninger endte 
for kvartalet på 141 MNOK mot 183 MNOK i 
samme periode i fjor.  
 

 
 
 
 
 

Finansiell situasjon 

Konsernet 

Konsernet hadde ved utgangen av 2. kvartal 
2016 likvide midler på 570 MNOK, noe som er 
122 MNOK høyere enn ved utgangen av 2015. 
Trekk på tilgjengelig kassekreditt utgjorde per 
utgangen av kvartalet 397 MNOK. 
Kundefordringer utgjorde 34 MNOK mot 44 
MNOK på samme tidspunkt i fjor. 
Varebeholdningen utgjorde 399 MNOK mot 
355 MNOK i samme kvartal i fjor. I balansen er 
det avsatt 425 MNOK til fremtidige 
forpliktelser, mens langsiktig gjeld er på 49 
MNOK. Kortsiktig gjeld utgjorde ved utgangen 
av kvartalet 1 152 MNOK.    
 
For konsernet var egenkapitalen på -293 
MNOK ved utgangen av kvartalet mot 181 
MNOK på samme tidspunkt i 2015. For Store 
Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) er 
bokført egenkapital ved utgangen av 2. kvartal 
188 MNOK mens egenkapitalen i 

(NOK mill) 2016-Q2 2015-Q2 Hele 2015

Kullsalg 10,0 8,6 554,3

Andre inntekter 27,9 254,3 331,0

Sum driftsinntekter 37,9 263,0 885,3

Driftsresultat -90,5 220,5 -433,8

Resultat før skatter -96,8 -51,0 -724,5
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gruveselskapet Store Norske Spitsbergen 
Grubekompani AS (SNSG) er på  
-627 MNOK. I løpet av kvartalet ble 
aksjonærlånet som ble gitt til SNSK i 
forbindelse med restruktureringen av 
konsernet i 2015 på 205 MNOK pluss påløpte 
renter konvertert til egenkapital. SNSK har i 
kvartalet også fått tilført 112 MNOK i ny 
egenkapital for å forberede driftshvile i Svea 
og Lunckefjell samt til å øke produksjonen i 
Gruve 7. Den tilførte kapitalen vil etter planen 
bli stilt til rådighet for SNSG slik at de 
nødvendige tiltakene kan gjennomføres. 
Kapitalbidragene fra eier har dermed styrket 
egenkapitalen i SNSK betraktelig 
sammenlignet med forrige kvartal.      

SNSK og SNSG 
SNSK og SNSG inngikk i juni 2015 en 
restruktureringsavtale med staten som eier og 
konsernets bankforbindelse om finansiering av 
SNSG frem til utgangen av 2016. Avtalen 
innebærer at SNSK fikk tilført 500 MNOK som 
skal stilles til rådighet for det heleide 
datterselskapet SNSG for å sikre likviditet til 
gruvevirksomheten ut 2016. SNSK har dels 
kjøpt eiendom fra SNSG, dels inngått avtale 
om å yte lån til finansiering av SNSG. På det 
nåværende tidspunktet antas det at SNSG 
dermed har tilstrekkelig likviditet til å dekke 
løpende forpliktelser gjennom 2016. På tross 
av at SNSG har negativ egenkapital, mener 
styret i SNSG derfor at det er forsvarlig og 
fornuftig å videreføre virksomheten i 2016 
basert på refinansieringsavtalen.  Det 
understrekes likevel at SNSG er eksponert for 
bl.a. svingninger i valuta og kullpris.  
 
De krevende markedsforholdene i 2015 med 
høy volatilitet og lave priser har vedvart hittil i 
2016. SNSG følger denne utviklingen meget 
tett. Ved utgangen av 2016 forfaller krav mot 
SNSG fra selskapets bank. SNSGs evne til å 
betjene dette og øvrige kreditorer, vil i stor 
grad avhenge av den økonomiske utviklingen 
gjennom 2016. Dersom det ikke er tilstrekkelig 
med midler i SNSG til å dekke disse kravene 
ved utgangen av 2016 og selskapet ikke 
mottar nye kapitalbidrag i form av lån eller 
egenkapital, vil selskapet ikke kunne 
videreføre sin virksomhet i 2017. Konkurs vil i 
så fall være et alternativ.  

For å kunne videreføre driften i SNSG utover 
2016, er selskapet som nevnt avhengig av 
ytterligere bidrag. Morselskapet SNSK har 
tilstrekkelig likviditet til å kunne drive 
gjennom 2016, men vil være avhengig av 
tilført likviditet (fra eier, datterselskap eller 
bank) ved utgangen av 2016 for å kunne 
betjene en fordring SNSG har på 
morselskapet. Nødvendig kapitaltilførsel til 
SNSK for å innfri denne fordringen samt 
kapital til å videreføre driften i SNSG etter 
2016, er ikke omfattet av Stortingets vedtak i 
Prop. 52 S (2015-2016). Det kan tenkes at det 
vil bli fremlagt et forslag knyttet til disse 
problemstillingene på et senere tidspunkt. 
 

Restrukturering av konsernet 
Driftshvilebeslutningen for Svea gjør at 
bemanningsreduksjoner og tilpasninger 
fremdeles pågår i hele organisasjonen. I mai 
økte Gruve 7 til produksjon på 2 skift.  
 
Driftshvilen skal kunne vare i inntil tre år fra 
2017. Gjennomføring vil innebære behov for 
årlige bevilgninger over statsbudsjettet. 
Inkludert Gruve 7 vil ca. 100 arbeidsplasser 
beholdes i selskapet og staten får også 
mulighet til å vedlikeholde og utvikle Svea til 
en arena for forskning, undervisning og 
turistvirksomhet. I tillegg beholdes kritisk 
kompetanse i selskapet slik at det kan være 
praktisk mulig å gjenåpne Lunckefjellgruva 
innen utgangen av 2019. En gjenåpning 
forutsetter en bedring i kullprisene. 
 
Det er besluttet å etablere driftsselskaper 
knyttet til reiselivsvirksomhet både for Svea og 
besøksgruve 3.  
 

HMS og organisasjon 
Det har ikke vært fraværsskader i andre 
kvartal 2016. Dette medfører at H-verdien for 
siste 12 måneder er redusert fra 9,1 ved 
utgangen av 2015 til 2,7 ved utgangen av juni. 
Store Norskes mål er en H‐verdi under 5. H-
verdi er antall skader med fravær per million 
arbeidstimer. Det fortsatt stor 
oppmerksomhet på å sikre et godt HMS-
arbeid i pågående organisasjonsendringer 
både for Svea og Gruve 7.  
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Sykefraværet for andre kvartal endte på 7,05 
%. Det er nærliggende å tro at den betydelige 
nedbemannings- og omstillingsprosessen har 
bidratt til noe økning av fraværet 
sammenlignet med forrige kvartal selv om vi 
ikke har fakta som direkte understøtter dette.  

Ved utgangen av juni hadde Store Norske 133 
ansatte, inkl. 3 lærlinger. Totalt antall årsverk 
uten lærlinger og vikarer, er 122,5. 
Noen drøftingsmøter og oppsigelser har 
funnet sted også i dette kvartalet.  

 
Kullproduksjonen  
Kullproduksjonen i andre kvartal 2016 ble  
84 900 tonn brutto mot 241 900 tonn brutto 
for samme kvartal 2015. Den totale brutto 
produksjonen er fordelt med 59 600 tonn fra 
Svea Nord og 24 900 tonn fra Gruve 7.  
 
I Svea ble gruva satt i driftshvile etter siste 
produksjonsskift den 7. april. Etter dette har 
det foregått vedlikeholdsarbeid på gruve og 
infrastruktur.  
 
I Gruve 7 ble produksjonen økt til to skift per 
døgn fra og med 2. mai. I hele perioden har 
det foregått oppfaring i området AT26. 
Parallelt har det foregått oppfaring i AT23 

frem til juni da det ble startet 
splitteproduksjon i området.  
 
Det har ikke vært produksjon på 
oppredningsverket i Svea i 2. kvartal. 
 

Kullsalg 
Selskapet har i andre kvartal levert ca. 18.000 
tonn fra Gruve 7, noe som er 4 % lavere enn i 
2. kvartal 2015.  
 
Prisutviklingen i andre kvartal har vært positiv 
og gjennomsnittsprisen ble om lag 48 USD pr 
tonn. 
 
Per medio juli er spotprisen opp over USD 10 
fra 1. kvartal og er på USD 56. Fremtidsprisene 
har hatt en større økning siden 1. kvartal 2016 
med priser rundt USD 60 i 2019.  
 

 
 
Forretningsutvikling 
Store Norske Momentum arbeider med 
utvikling av nye forretningsområder. I 2. 
kvartal vedtok styret i SNSK nye planer for 
utvikling og organisering av omvisningene i 
Gruve 3 og for reiselivssatsingen i Svea.  
 
Det skal etableres et driftsselskap knyttet til 
reiseliv i Svea i samarbeid med en etablert 
reiselivsaktør. Driftsselskapet skal utvikle og 
levere gode reiselivsprodukter til turister i 
Svea, mens det kjøper tjenester fra Store 
Norske. Dette vil være et viktig bidrag til 
reiselivet på Svalbard og til ny aktivitet i Store 
Norske. 
 
Det skal også etableres et heleid driftsselskap 
for besøksgruve 3 som fra oktober tar over 
driften av besøksvirksomheten der. 
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Bolig- og eiendomsutvikling 
Avdelingen Store Norske Eiendom driver Store 
Norske Boliger AS (SNB) og forestår 
forvaltningen av grunneiendom etter avtale 
med staten. 
 
SNB mistet fem boliger i skredulykken 19. 
desember 2015. Mens første kvartal i 2016 var 
preget av å bistå berørte med å skaffe 
husvære har arbeidet med opprydning og 
forsikringsoppgjør vært sentralt i andre 
kvartal. 
 
Gjennom å eie og leie ut 381 boliger er SNB 
den største boligaktøren i Longyearbyen. 
Utleiegraden er på 87 % ved utgangen av 
kvartalet, hvorav halvparten leies ut eksternt.  
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. 
Svalbards miljøvernfond er en viktig 
støttespiller på dette området og tildelte i vår 
485 000 kr til tilstandskartlegging og 
vedlikehold av Gruve 6. Dette vil 
gjennomføres i høst.  
 
Hotellneset er den store satsingen på 
grunneiendomssiden. Det ble i samråd med 
Longyearbyen lokalstyre (LL) besluttet at 
selskapet skal lage en ny delplan for 
Hotellneset, for å legge til rette for industri- og 
næringsutvikling på Hotellneset og 
transformasjon av Longyearbyen sentrum. LLs 
beslutning om plassering av det nye 
avfallsanlegget der vil bidra til etablering av 
infrastruktur i området, samt gi synergier ved 
at byens tyngre aktiviteter legges til samme 
område. Industri- og næringsutviklingen på 
Hotellneset forutsetter innbygging/skjerming 
av kullageret pga. støvproblematikk. 
Delplanen gjennomføres av SNSK, og 
Multiconsult er valgt som hovedkonsulent for 
utformingen av planen. Planprogrammet vil 
sendes på høring i september. 
 
Isfjord Radio forvaltes på vanlig måte inntil en 
salgsløsning er funnet.  
 
En sentral sak for eiendomsforvaltningen og 
næringslivet i Longyearbyen er de nye 
standardavtalene for leie av grunn i 
Longyearbyen. Det arbeides med å få til 

avtaler som muliggjør flere 
utbyggingsprosjekter.  

 
Arktisk logistikk  
SNSK eier 75 % av Pole Position Logistics AS 
(PPL). Selskapet har hovedkontor i 
Longyearbyen og ambisjon om å være det 
ledende logistikkselskapet i Arktis. PPL leverer 
tjenester innenfor områdene cargo, shipping 
og feltlogistikk. 
 
Andre kvartal preges av Nordpolsesong og 
opptrapping til shippingsesong. 
Forskningsaktivitet i forbindelse med 
Nordpolen var noe lavere i år, og sesongen ble 
preget av skruisutfordringer med tilhørende 
kanselleringer og endringer. Det er noe økning 
fra 2015 i antall anløp til Longyearbyen. 
 
Systemutvikling står i fokus, med mål om å 
gjøre selskapets egenutviklede konsept og 
driftssystem mer skalerbart for dermed å 
kunne bevege seg inn på fastlandsmarkedet i 
større grad. Positiv dialog er opprettet med 
Innovasjon Norge og Forskningsrådet om 
finansiering. Videre er det etablert kontakt 
med potensielle prosjektkunder på fastlandet 
som kan bli sentral både i forhold til å være 
pilot i en utviklingsfase, men også med mål 
om økt varestrøm og inntjening, der 
backofficefunksjonene styres fra Svalbard. 

 
Framtidsutsikter 
Fremtidsprisene for kull har hatt en positiv 
utvikling gjennom kvartalet men ansees 
fortsatt som   usikre. Skipningen for Svea 
foregår fra juli-september 2016. Prisene i 
denne perioden er viktige for resultatet.  
 
Optimalisering av produksjonen i Gruve 7 med 
2 skift er sentralt. I overskuelig fremtid er det 
her kullproduksjonen vil foregå. 
 
Det jobbes kontinuerlig med løsninger som 
kan bidra til ytterligere reduserte 
infrastruktur- og produksjonskostnader.  
 
Etablering av andre inntektskilder i Svea, som 
turisme, vil være til nytte ved en oppstart av 
gruveproduksjonen, men også bidra til å 
kunne la Svea samfunn stå på egne ben. 
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Regnskap: 
 

 
 
 

 
 

 

Resultatregnskap Store Norske - konsern

(Tall i 1000 kr) 2016-Q2 2015-Q2 Hele 2015

Kullsalg 10 029 8 638 554 282

Andre inntekter 27 878 254 347 331 044

Sum driftsinntekter 37 907 262 985 885 326

Beholdningsendring 22 543 82 617 -43 518

Lønn og sosiale kostnader -38 570 -69 767 -262 588

Frakter/kommisjon kullsalg -2 313 206 -108 231

Andre driftskostnader -100 220 -113 347 -739 764

Av- og nedskrivninger -9 859 57 786 -165 034

Sum driftskostnader -128 419 -42 506 -1 319 135

DRIFTSRESULTAT -90 513 220 479 -433 809

Finansposter -6 259 -271 495 -290 699

RESULTAT FØR SKATTER -96 771 -51 016 -724 508

Balanse Store Norske - konsern

(Tall i 1000 kr) Pr. 30.06.2016 Pr. 30.06.2015 Pr. 31.12.2015

Immaterielle eiendeler 7 280 15 853 1 918

Varige driftsmidler 317 686 348 945 335 355

Finansielle anleggsmidler 5 033 5 765 6 372

SUM ANLEGGSMIDLER 330 000 370 563 343 645

Varer 399 267 354 657 169 967

Fordringer 33 963 43 663 74 805

Markedsmessige investeringer 0 0 0

Bankinnskudd, kontanter 569 941 397 787 448 140

SUM OMLØPSMIDLER 1 003 171 796 107 692 912

SUM EIENDELER 1 333 170 1 166 669 1 036 557

Selskapskapital 40 000 164 535 164 490

Annen egenkapital -333 649 16 572 -519 214

SUM EGENKAPITAL -293 649 181 107 -354 724

Avsetning for forpliktelser 424 990 521 499 324 126

Langsiktig gjeld 49 193 259 739 50 588

Kortsiktig gjeld 1 152 635 204 324 1 016 508

SUM GJELD 1 626 818 985 562 1 391 281

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 333 170 1 166 669 1 036 557


