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Store Norskes rapport for tredje kvartal 2015 
 
Hovedpunkter tredje kvartal 2015:  
 

 Fortsatt positiv utvikling på HMS (skader og sykefravær) 

 Forverring av kullprisene 

 Basert på nåværende forwardpriser har styret besluttet at det ikke er grunnlag for å 

gjenoppta oppfaring i Lunckefjell. Produksjonen i Svea vil bli stanset etter at panelene 

i Svea Nord er ferdig utdrevet. 

 Styret har innstilt på å utvide til 2 skift i Gruve 7 kombinert med driftshvile i inntil 3 år 

i Lunckefjell 

 Gruve 3 er offisielt åpnet som besøksgruve 

 

 
Økonomiske resultater (konsern)  
Store Norske-konsernet hadde i 3.kvartal et resultat før skatter på -106 MNOK. I samme kvartal i fjor 
var resultatet før skatter på -140 MNOK. Hittil i år er resultatet på -340 MNOK mot -225 MNOK for 
samme periode i 2014.   
 
Hovedårsaken til det svake resultatet er lav produksjon og gjennomgående lavere kullpriser. Som 
følge av lavere produksjon endte kullsalget i kvartalet på 357 MNOK mot 461 MNOK i samme periode 
i fjor. Realiserte salgspriser var lavere i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i 2014. Den 
negative effekten av lavere salgsvolum og lavere priser ble delvis motvirket av en svakere kronekurs. 
Driftskostnader som ikke er direkte knyttet til volum er 49 MNOK lavere i kvartalet sammenlignet 
med 3.kvartal i 2014. Selskapet har i kvartalet gjort ytterligere nedskrivninger på driftsmidler på 
totalt 100 MNOK.  
  
Finansiell situasjon 
Konsernet hadde ved utgangen av 3.kvartal 2015 likvide midler på 459 MNOK, noe som er 358 MNOK 
høyere enn ved utgangen av 3.kvartal 2014. Trekk på tilgjengelig kassekreditt utgjorde per utgangen 
av kvartalet 174 MNOK. Denne posten er i 3.kvartal flyttet fra aktiva til passiva i regnskapet, og er 
således ikke motregnet i kontantbeholdningen. Kundefordringer utgjorde 283 MNOK mot 201 MNOK 
i samme kvartal i fjor, og varebeholdningen utgjorde 219 MNOK mot 363 MNOK i samme kvartal i 
fjor. I balansen er det avsatt 522 MNOK til fremtidige forpliktelser, mens rentebærende gjeld er på 
270 MNOK.   
 
For konsernet var egenkapitalen på 73 MNOK ved utgangen av kvartalet mot 1.267 MNOK på samme 
tidspunkt i 2014. Egenkapitalandelen var ved utgangen av 3.kvartal 2015 på 6 % mot 63 % i samme 
kvartal i fjor. Den reduserte egenkapitalen skyldes i første rekke nedskrivninger på anleggsmidler 
etter bruksverdiberegning med totalt 1.070 MNOK. I lys av styrets anbefaling om driftshvile i 
Lunckefjell ansees en oppskrivning av verdien som lite sannsynlig per nå. 
 

(NOK mill) 2015-Q3 2014-Q3 Pr. 30.09.2015 Pr. 30.09.2014 Hele 2014

Kullsalg 357,2 461,1 381,7 493,1 959,1

Andre inntekter 36,1 17,4 306,6 49,1 62,1

Sum driftsinntekter 393,4 478,5 688,3 542,2 1 021,2

Driftsresultat -86,3 -135,9 -56,5 -215,7 -794,3

Resultat før skatter -106,5 -140,4 -340,8 -225,1 -902,2



3 
 

Restrukturering av konsernet  
 
Driften i kullselskapet, SNSG, er redusert til et minimum i 2015 som følge av de lave kullprisene. Det 
produseres derfor kun i Svea Nord og i Gruve 7.  
 
Gjennom sommeren ble det utarbeidet en forretningsplan for å vurdere om det var økonomisk 
grunnlag for å fortsette oppfaring i Lunckefjell. Basert på fortsatt lave forward-priser på kull besluttet 
styret i begynnelsen av september at det økonomiske grunnlaget ikke var til stede. Ulike alternativer 
for fortsatt drift i selskapet er vurdert. Alle alternativene forutsetter tilførsel av kapital fra eier. Styret 
anbefaler to skift i Gruve 7 kombinert med driftshvile i inntil tre år i Svea. Den anbefalte løsningen 
gjør at ca. 100 arbeidsplasser beholdes i selskapet og at staten får mulighet til å vedlikeholde og 
utvikle Svea til en arena for forskning, undervisning og eventuelt turistvirksomhet. I tillegg beholdes 
kritisk kompetanse i selskapet slik at det kan være praktisk mulig å gjenåpne Lunckefjellgruva innen 
tre år. En eventuell gjenåpning vil imidlertid avhenge av en bedring i kullprisene fremover. 
 
Restruktureringsavtalen som ble signert med bank og eier i juni forutsetter et konkret 
produksjonsløp kombinert med en nedbemanningsprosess. B4-panelet i Lunckefjell er det siste 
produksjonspanelet som ligger i denne planen. På grunn av de svært lave prisene er marginen på å 
produsere dette panelet i 2016 blitt betydelig redusert. Dette sammen med operasjonell risiko gjør at 
selskapet mener den beste løsningen for kreditorene er å ikke produsere B4-panelet i denne 
omgang. Selskapet fikk aksept fra eier og bank for å avvike fra minimumsdriftalternativet den 5. 
oktober. Beslutningen innebærer at kullproduksjonen i Svea kan avsluttes i april 2016, mens 
skipningen vil skje i juli-september 2016. Selskapet er derfor i gang med å redusere bemanningen 
med ytterligere 150 årsverk.  
 
Forretningsutvikling 
Gruve 3 ble offisielt åpnet for besøkende 18. september, og drives nå av Basecamp, en kommersiell 
lokal aktør. Det arbeides med forretningsplaner for SARI, Svea Arctic Research Infrastructure, og for 
Hotellneset, hvor innbygging av kullageret er sentralt. Selskapet vil trenge tilførsel av kapital for å 
igangsette disse prosjektene. 
 
HMS  
Selskapet har ikke hatt fraværsskader de siste to kvartalene. H-verdien, som er antall personskader 
med fravær pr million arbeidstimer, er redusert fra 19 i mars til 10,4 i september. Store Norskes mål 
er en H‐verdi under 5. I norsk bergindustri samlet ligger H‐verdien på 8,2 mens den for norsk industri 
er 3,8.  
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Forbedring av skadestatistikken skyldes forbedringer i gruveproduksjonsavdelingen i Svea. 
Nedgangen sammenfaller med opplevde forbedringer i HMS-arbeidet med større tillit og mer ansvar 
på lagsnivå. I andre deler av selskapet er skadestatistikken fortsatt god. I tredje kvartal har man på 
alle nivåer hatt økt fokus på risikobevissthet og farer som kan oppstå som følge av usikkerheten for 
selskapet og den enkelte medarbeider. 
 
Kullproduksjonen  
Kullproduksjonen i tredje kvartal 2015 ble 302.000 tonn brutto mot 352.000 tonn brutto for samme 
kvartal 2014. Hittil i 2015 er det produsert 798.000 tonn brutto mot 1.725.000 tonn pr. tredje kvartal 
i 2014. Dette er bedre enn plan.  
 
Det produserte kullet (brutto) i 3.kvartal 2015 er fordelt på Svea Nord med 296.000 tonn og 6.400 
tonn fra Gruve 7. 
 
I tredje kvartal har oppfaringen i Svea Nord fortsatt arbeidet med å klargjøre det nye strossepanelet 
I1. Panelet er planlagt ferdig oppfart til ultimo oktober og produksjonen skal startes i desember 2015. 
I løpet av kvartalet har oppfaringen passert et geologisk krevende område i gruve, der overdekningen 
har vært svært lav. Dette har medført stor vanninntrenging og intensiv sikring. Etter stor innsats ble 
området passert uten at det ble behov for ekstraordinære tiltak.  
 
Strosse D10 har vært drevet hele kvartalet, med unntak av en måneds stopp i juli/august. Stoppen 
ble lagt til den perioden av sommeren da det er størst vanninntrenging i gruva. Innkjøringen av det 
nye strosseutstyret har gått etter forventningene. All automatikk er tatt i bruk og fungerer. 
Fjernstyringen av strossa, som det har knyttet seg både spenning og forventninger til, er imidlertid 
fremdeles ikke på et nivå som gjør det mulig å bruke den kontinuerlig. Dette strossepanelet er 
planlagt ferdigstilt i oktober. 
 
På renseverket (ORV) er det påsatt 369.000 tonn kull i tredje kvartal 2015. Andelen renset kull er 
289.000 tonn.  Hittil i år er det påsatt 965.000 tonn. Kullet som er oppredet kommer i hovedsak fra 
strosse- og oppfaringsproduksjonen i Svea Nord. Noe volum er også tatt inn fra deponi av tidligere 
avgangsmasser, som i dag kan renses til salgskvalitet.   
Produksjonen i 3.kvartal 2015 er lavere sammenlignet med samme periode i 2014 som en 
konsekvens av lavere produksjonstakt i gruven.  
 
Kullsalg  
Selskapet har i tredje kvartal levert fem tusen tonn fra Gruve 7, det samme som i 3.kvartal 2014.  
 
Salgssesongen 2015 ble avsluttet i 3.kvartal med nye kontrakter for levering av totalt cirka 200.000 
tonn i løpet av 2015. Disse kontraktene er inngått på indekserte priser. Gruve 7-kullet er også for 
2015 solgt til selskapets faste kunde i Tyskland.  
 
Prisutviklingen i tredje kvartal har vært nedadgående. Gjennomsnittsprisen for kvartalet ble cirka 56 
USD pr tonn (kullprisindeks API2). Spotprisen har vært ned mot USD 50 mot slutten av perioden, 
etter en generelt svak negativ utvikling gjennom hele kvartalet. Fremtidsprisene i markedet (forward-
kurven) per ultimo september er tilnærmet flat på et nivå rundt USD 48. 
 
Det er fremdeles god tilgjengelighet på kull i markedet og nedgangen i olje- og gasspriser, samt lave 
fraktrater og fordelaktig valuta for mange store produsenter, holder kullprisene nede. Annonserte 
produksjonskutt og andre reduksjoner har ikke vært tilstrekkelig til å understøtte et høyere prisnivå. 
 
Aktiviteten i markedet utviser stor variasjon og påvirkes i stor grad av aktivitetsnivå og trender i 
tilstøtende markeder som olje, gass og europeisk kraftproduksjon, samt valutasvingninger. 
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FoU-aktiviteter  
Kullproduktutviklingsprosjektet er midlertidig satt i bero i påvente av utfallet for Store Norskes 
overordnede driftsplan. Hvis driftshvile blir besluttet vil fremdriftsplanen for prosjektet, som 
undersøker mulige nye bruksområder for kullet som utvinnes i Lunckefjell, bli tilsvarende justert i 
samarbeid med Norges Forskningsråd. Om driften avvikles vil prosjektet avsluttes.  
 
HR  
Sykefraværet for tredje kvartal er estimert til 7 %. Under ferieavvikling er det færre arbeidstimer å 
regne sykefravær mot, noe som medfører at sykefraværet øker vesentlig i sommermånedene.  
 

 

 
Ved utgangen av september har SNSG 245 ansatte, inkl. 3 lærlinger. Totalt antall årsverk uten 
lærlinger og vikarer, er ca. 236,5. I løpet av senhøst/vinter/vår er det planlagt en nedbemanning på 
ca. 150 ansatte, prosessen er i gang med over 50 drøftingsmøter i september.  
 
Framtidsutsikter  
Ved utgangen av 3.kvartal viste forwardprisene tre år frem et leie på USD 49-50. API2-prisen har 
sunket med ca. 23 % siden januar. Den flate forwardkurven indikerer at markedet per nå ikke 
forventer et redusert tilbud av kull den kommende tiden. 
Kullproduksjonen i Svea avsluttes i april 2016. Det jobbes med en avklaring mot eierne av hvilken 
løsning som velges for Svea etter dette. 
 
Pole Position Logistics AS  
Store Norske har fra juli i år en eierandel på 65 % 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. 
   
3.kvartal preges av høysesong i shippingrelatert virksomhet. På tross av en generell nedgang i antall 
anløp til Longyearbyen, er omsetning opprettholdt og marginer forbedret. Strategien om å ta en 
større del av verdikjeden knyttet til forsyninger begynner å gi resultater og flere av rederiene har 
valgt å outsource hele verdikjeden knyttet til logistikk. Dette bidrar til volum på både sjø- og flyfrakt. 
Nye avtaler er inngått i forhold til leveranse av logistikktjenester i tilknytning til seismikkoperasjoner 
på Nordøst-Grønland. 
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Store Norske Eiendom 
Store Norske Eiendom forestår forvaltningen av grunneiendom etter avtale med staten, samt Store 
Norske Boliger AS (SNB).  
 
SNB eier og leier ut 386 boliger i Longyearbyen, og er den viktigste boligeiendomsaktøren på 
Svalbard. Utleiegraden er på ca. 90 %, og ca. en tredjedel av boligene leies ut til eksterne leietakere. 
Nedbemanningen i SNSG vil medføre betydelige utfordringer for boligutleien, særlig fra medio 2016. 
 
Selskapet forvalter kulturminnene på eiendommene som er solgt til staten. Svalbards miljøvernfond 
er en viktig støttespiller på dette området, og tiltak med vedlikehold og tilgjengeliggjøring av 
Taubanesentralen har vært prioritert i 2015.  
 
Det store satsingsprosjektet på grunneiendomssiden er Hotellneset. Store Norske Eiendom har 
innledet et samarbeid med Longyearbyen lokalstyre angående ny plassering av avfallsanlegget som 
skal flyttes ut av sentrum. Dette forutsetter innbygging av kullageret pga. støvproblematikken. 
Framføring av infrastruktur og innbygging av kullet legger til rette for videre utvikling av området, 
samtidig som dette kan frigjøre sentrumsarealer som i dag brukes til industriformål. Innbygging av 
kullageret er den første brikken som må på plass for å få en vellykket utvikling av området.  
 
En viktig pågående prosess med SNSK som aktiv deltaker, er rullering av arealplanen for 
Longyearbyen. Dette arbeidet, med Longyearbyen lokalstyre som planmyndighet, legger rammene 
for arealdisponeringen de nærmeste årene. 
 
Samfunnsansvar 
Store Norske har som målsetting å sørge for en bærekraftig utnytting av naturressursene og 
begrense miljøpåvirkningen fra selskapets virksomhet. 
 
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. 
 
Store Norske jobber aktivt med å utvikle grunnlag for ny aktivitet i Longyearbyen. Dette arbeidet 
skjer i nært samarbeid med Lokalstyret, samt med nærings- og reiselivsforeningene, og er basert på 
etablerte felles planer for ønsket utvikling av samfunnet. 
 
Som forvalter av grunneiendom og boligmasse i Longyearbyen er Store Norske en aktiv pådriver og 
tilrettelegger for nyskapning i samfunnet. Dette gjelder både gjennom planverk og nye områder til 
bolig og næring sentralt i Longyearbyen og gjennom prosjektarbeid for utvikling av Hotellneset 
industriområde nær flyplassen. 
 
Store Norskes viktigste bidrag til samfunnet er å sikre robuste arbeidsplasser og de økonomiske 
ringvirkningene av konsernets virksomhet er vesentlige for det øvrige næringslivet på Svalbard. 
 
Se selskapets nettsider for utfyllende informasjon. 
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Resultatregnskap Store Norske - konsern

(Tall i 1000 kr) 2015-Q3 2014-Q3 Pr. 30.09.2015 Pr. 30.09.2014 Hele 2014

Kullsalg 357 240 461 105 381 697 493 097 959 127

Andre inntekter 36 142 17 432 306 646 49 138 62 064

Sum driftsinntekter 393 383 478 537 688 343 542 235 1 021 192

Beholdningsendring -137 030 -282 581 -3 773 120 023 -20 485

Lønn og sosiale kostnader -57 215 -74 502 -218 764 -262 654 3 882

Frakter/kommisjon kullsalg -57 447 -68 708 -59 440 -75 220 -136 416

Andre driftskostnader -118 833 -150 397 -334 573 -425 338 -593 823

Av- og nedskrivninger -109 121 -38 290 -128 294 -114 752 -1 068 606

Sum driftskostnader -479 646 -614 478 -744 843 -757 941 -1 815 448

DRIFTSRESULTAT -86 263 -135 941 -56 500 -215 707 -794 256

Finansposter -20 228 -4 446 -284 345 -9 345 -107 917

RESULTAT FØR SKATTER -106 491 -140 387 -340 846 -225 052 -902 173

Balanse Store Norske - konsern

Pr. 30.09.2015 Pr.30.09.2014 Pr. 31.12.2014

Immaterielle eiendeler 15 853 202 261 15 853

Varige driftsmidler 327 160 1 146 049 409 008

Finansielle anleggsmidler 6 513 6 066 5 655

SUM ANLEGGSMIDLER 349 525 1 354 377 430 515

Varer 219 143 362 697 230 673

Fordringer 283 385 200 734 171 465

Markedsmessige investeringer 0 0 0

Bankinnskudd, kontanter 459 415 101 860 281 910

SUM OMLØPSMIDLER 961 943 665 291 684 047

SUM EIENDELER 1 311 468 2 019 667 1 114 563

Selskapskapital 164 535 164 535 164 535

Annen egenkapital -91 584 1 102 114 250 927

SUM EGENKAPITAL 72 951 1 266 649 415 462

Avsetning for forpliktelser 522 136 570 791 223 757

Langsiktig gjeld 269 802 53 800 53 172

Kortsiktig gjeld 446 579 128 427 422 171

SUM GJELD 1 238 517 753 018 699 101

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 311 468 2 019 667 1 114 563
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Kontantstrøm Store Norske - konsern

2015-Q3 2014-Q3 2 014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:

Resultat før skattekostnad -106 491 -140 387 -902 173

Periodens betalte skatt -583 0 -956

Tap/gevinst ved salg anleggsmidler 0 0 -1 717

Gevinst ved salg av aksjer 0 0 0

Av- og nedskrivninger 109 121 38 290 1 068 606

Endring varelager 135 514 258 814 -11 692

Endring i kundefordringer -239 722 -132 421 -101 577

Endring i leverandørgjeld -39 656 -3 762 -42 674

Forskjell mellom kostnadsført og innbetalt pensjon 0 6 000 347 519

Resultat ved bruk av egenkapital- og bruttometoden 0 0 10 323

Verdiøkning kortsiktige investeringer 0 0 0

Endring i andre tidsavgrensingsposter 210 816 -2 090 -389 307

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 68 999 24 445 -23 649

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: 0 0 0

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0 5 500

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -7 371 -36 398 -419 982

Inn/Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 3 500

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -7 371 -36 398 -410 982

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: 0 0 0

Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 0 0 0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 -697 -2 972

Utbetaling av utbytte 0 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 -697 -2 972

0 0 0

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 61 628 -12 650 -437 603

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens 

begynnelse 397 787 114 510 719 513

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 459 415 101 860 281 910
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Kullprisutvikling siste 12 måneder  
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API2 - Daglig kullpris de siste 12 månedene


