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Store Norske Spitsbergen Kulkompani er gjennom datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani 
Norges nordligste gruveselskap, hvor det pr i dag er kull som produseres. Gjennom datterselskapet Store 
Norske Boliger er selskapet Longyearbyens største boligaktør. Store Norske er med 65 % 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 første kvartal 2016:  
 

 Ingen fraværsskader 

 Avtale inngått om ny arbeidstidsordning i Svea fra sommer-16 

 Produksjon av det siste planlagte kullpanelet i Svea Nord i henhold til plan 

 Fortsatt svakt marked for kull 

 Delplanarbeid for Hotellneset er besluttet gjennomført 

 Innledet prøvesesong med turister i Svea 

 

 
 

Økonomiske resultater (konsern)  
Store Norske-konsernet hadde i 1.kvartal et 
resultat før skatter på 78 MNOK. I samme 
kvartal i fjor var resultatet før skatter på -183 
MNOK.  
Hovedårsaken til det det positive resultatet er 
høy kullproduksjon gjennom kvartalet som 
bidrar til en positiv effekt på 
beholdningsendringer. Salgsinntektene for 
kvartalet endte på 33 MNOK, som er på linje 
med første kvartal i 2015. Driftskostnader 
eksklusive beholdningsendringer og 
avskrivninger endte på 152 MNOK mot 196 
MNOK i sammen periode i fjor.  
 

Finansiell situasjon 

Konsernet 
Konsernet hadde ved utgangen av 1.kvartal 
2016 likvide midler på 543 MNOK, som er 95 
MNOK høyere enn ved utgangen av 2015. 
Trekk på tilgjengelig kassekreditt utgjorde per 
utgangen av kvartalet 360 MNOK. 
Kundefordringer utgjorde 27 MNOK mot 75 
MNOK i samme kvartal i fjor, og 

varebeholdningen utgjorde 386 MNOK mot 
170 MNOK i samme kvartal i fjor. I balansen er 
det avsatt 280 MNOK til fremtidige 
forpliktelser, mens langsiktig gjeld er på 277 
MNOK. Kortsiktig gjeld utgjorde ved utgangen 
av kvartalet 1 247 MNOK.    
 
For konsernet var egenkapitalen på -277 
MNOK ved utgangen av kvartalet mot 232 
MNOK på samme tidspunkt i 2015. Den 
reduserte egenkapitalen skyldes i første rekke 
nedskrivninger på anleggsmidler etter 
bruksverdiberegning med totalt 1.100 MNOK. 
For Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 
(SNSK) er bokført egenkapital ved utgangen av 
1. kvartal -171 MNOK mens egenkapitalen i 
gruveselskapet Store Norske Spitsbergen 
Grubekompani AS (SNSG) er på  
-520 MNOK.  

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 

(NOK mill) 2016-Q1 2015-Q1 Hele 2015

Kullsalg 18,0 15,8 554,3

Andre inntekter 14,8 16,2 331,0

Sum driftsinntekter 32,8 32,0 885,3

Driftsresultat 90,5 -190,7 -433,8

Resultat før skatter 77,5 -183,3 -724,5
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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 til 
bl.a. svingninger i valuta og kullpris.  
 
De krevende markedsforholdene i 2015 med 
høy volatilitet og fallende 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.  
 
Stortingets vedtak om finansiering av Store 
Norske i Prop. 52 S (2015-2016) medfører at 
SNSK vil få tilført 112 MNOK i ny egenkapital i 
2016 for å utvide driften i Gruve 7 samt 
forberede driftshvile i Svea og Lunckefjell. 
Vedtaket var i tråd med regjeringens 
innstilling.  Den tilførte kapitalen vil etter 
planen bli stilt til rådighet for SNSG slik at de 
nødvendige tiltakene kan gjennomføres.  
 
SNSK har per utgangen av kvartalet en negativ 
bokført egenkapital. Vurderingene som hittil 
har vært gjort tilsier at SNSK har merverdier 
som medfører en betydelig høyere 
verdijustert egenkapital. Stortingets vedtak 
om finansiering av Store Norske i Prop. 52 S 
(2015-2016) innebærer også at aksjonærlånet 
som ble gitt i forbindelse med 
restruktureringen av konsernet på 205 MNOK 
med påløpte renter skal konverteres til 
egenkapital. Dette vil skje i løpet av andre 

kvartal i 2016. I tillegg kommer 112 MNOK i ny 
egenkapital for å forberede driftshvile i Svea 
og Lunckefjell samt øke produksjonen i Gruve 
7. I lys av disse kapitalbidragene fra eier, 
vurderer SNSK egenkapitalen som forsvarlig.       
 
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  
De nødvendige bemanningsreduksjonene og 
tilpasningene som er nødvendig for i løpet av 
2016 å øke til 2 skift i Gruve 7 samt forberede 
driftshvile i Svea/Lunckefjell pågår.  
 
Driftshvilen skal kunne vare i inntil tre år fra 
2017. Gjennomføring av driftshvile fra 2017 vil 
innebære behov for årlige bevilgninger over 
statsbudsjettet. 
 
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 turistvirksomhet. I tillegg 
beholdes kritisk kompetanse i selskapet slik at 
det kan være praktisk mulig å gjenåpne 
Lunckefjellgruva innen utgangen av 2019. En 
gjenåpning vil forutsette en bedring i 
kullprisene. 
 

HMS og organisasjon  
Det har ikke vært fraværsskader i første 
kvartal 2016. Fraværsskaden i Gruve 7 i 
november 2015 er den eneste de siste 12 
månedene. Dette medfører at H-verdien for 
siste 12 måneder er redusert fra 9,1 ved 
utgangen av 2015 til 2,4 ved utgangen av 
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mars. Store Norskes mål er en H‐verdi under 
5. H-verdi er antall skader med fravær pr 
million arbeidstimer. Det er stor 
oppmerksomhet på muligheten for økt risiko i 
pågående nedbemanning og omstrukturering.  
 

 
 
Sykefraværet for første kvartal er estimert til 
7,6 %, men kan bli justert når faktiske tall for 
mars foreligger. Det er nærliggende å tro at 
den betydelige nedbemannings- og 
omstillingsprosessen har bidratt til en økning 
av fraværet sammenlignet med forrige kvartal, 
men vi har ikke fakta som understøtter dette.  
 

 
  
Ved utgangen av mars hadde Store Norske 
177 ansatte, inkl. 3 lærlinger. Totalt antall 
årsverk uten lærlinger og vikarer, er ca. 170. 
Mange drøftingsmøter og oppsigelser har 
funnet sted også i dette kvartalet.  

 
Kullproduksjonen  
Kullproduksjonen i første kvartal 2016 ble 
695.300 tonn brutto mot 179.000 tonn brutto 
for samme kvartal 2015. Den totale brutto 
produksjonen er fordelt med 681.000 tonn fra 
Svea Nord og 14.300 tonn fra Gruve 7.  
 
I Svea Nord har det foregått strosse-
produksjon på strossepanel I1.  Det har også 

vært sporadisk produksjon på strossepanel 
D10 for å klargjøre for demontering av 
strosseutrustningen. Foruten produksjon har 
det foregått sikringsarbeider for å klargjøre for 
produksjonen og for vedlikehold av 
gruveanleggene. 
 
På oppredningsverket ble det påsatt 153.014 
tonn, hovedsakelig rett fra gruva. Andel renset 
kull er 126.005 tonn. Produksjonen ble 
stoppet 09. februar, og verket har etter det 
blitt preservert og dokumentert. Fordi verket 
er stanset er produksjonen i kvartalet langt 
lavere enn i første kvartal 2015. 
 

Kullsalg 
Selskapet har i første kvartal levert ca. 21.000 
tonn Gruve 7-kull, 9 % lavere enn i første 
kvartal 2015.  
 
Prisutviklingen har vært flat, med en 
gjennomsnittspris på ca. USD 45 pr tonn. 
Primo april er spotprisen på samme nivå, 
mens fremtidsprisene har gått svakt opp siden 
forrige kvartal med nivå USD 40 i 2019.  
 
Det er inngått salgskontrakter på 800.000 
tonn kull for 2016, dvs. 80 % av totalt 
salgsvolum. Premium på API2-indeksen ligger i 
snitt på USD 4,9 mot USD 3,6 i 2015 for disse 
kontraktene. 
 
Det har vært liten bevegelse i kull-
beholdningene og etterspørselen holder seg 
på et lavt nivå. Fraktmarkedet har hatt en svak 
oppgang, men uten effekt på kullprisen. 
 

Forretningsutvikling  
Avdelingen Store Norske Momentum arbeider 
med utvikling av nye forretningsområder.  
Det omfatter blant annet konkrete prosjekter 
som utvikling av Svea som turistdestinasjon og 
forsknings-/undervisningsarena samt 
videreutvikling av Gruve 3 som opplevelses-
aktivitet. I tillegg jobbes det med utvikling av 
Hotellneset som industri- og næringsområde 
sammen med Store Norske Eiendom og i 
samarbeid med Longyearbyen Lokalstyre. 
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Bolig- og eiendomsutvikling  
Avdelingen Store Norske Eiendom driver Store 
Norske Boliger AS (SNB) samt forestår 
forvaltningen av grunneiendom etter avtale 
med staten. 
 
SNB mistet fem boliger i skredulykken 19. 
desember 2015. Avdelingen har bistått 
selskapets ansatte og andre innbyggere med å 
skaffe husvære til dem som mistet sine hjem 
og til dem som var evakuert i ukene etter 
skredet. Arbeidet med opprydning og 
forsikringsoppgjør har også vært sentralt. 
 
Gjennom å eie og leie ut 381 boliger er SNB 
den største boligaktøren i Longyearbyen. 
Utleiegraden er på ca. 90 %, hvorav ca. 45 % 
leies ut til eksterne leietakere. 
Nedbemanningen i SNSG kan medføre 
utfordringer for boligutleien, men selskapet 
opplever foreløpig god etterspørsel fra 
eksterne leietakere. 
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. 
Svalbards miljøvernfond er en viktig 
støttespiller på dette området. Vedlikehold og 
tilgjengeliggjøring av Taubanesentralen har 
vært prioritert i 2015 og vil fortsette i 2016. I 
første kvartal 2016 har det vært gjennomført 
restaureringsarbeid på en sentral 
taubanebukk. Miljøvernfondet er søkt om 
midler til tilstandskartlegging og vedlikehold 
av Gruve 6.  
 
Hotellneset er den store satsingen på 
grunneiendomssiden. Det ble i samråd med 
Longyearbyen lokalstyre (LL) besluttet at 
selskapet skal gjennomføre en rullering av 
delplanen for Hotellneset, for å legge til rette 
for industri- og næringsutvikling på 
Hotellneset og transformasjon av 
Longyearbyen sentrum. LL er i ferd med å 
beslutte plassering av det nye avfallsanlegget, 
og hvis Hotellneset velges vil det bidra til 
etablering av infrastruktur i området samt 
synergier ved at byens tyngre aktiviteter 
legges til samme område. På linje med resten 
av industri- og næringsutviklingen på 
Hotellneset, forutsetter det innbygging av 
kullageret pga. støvproblematikk. Det jobbes 
med løsninger for å kunne finansiere dette. 

Arktisk logistikk 
SNSK eier 65 % 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. 
   
Første kvartal er lavsesong på Svalbard. 
Kombinert med lavere aktivitet i Store Norske 
gir dette en merkbar nedgang i fraktvolumer 
til øygruppen.  
 
PPLs strategiske satsning i Narvik begynner å 
gi resultater i form av generelt økt fokus på 
Ofoten som logistikknutepunkt for 
Nordområdene, senest med Forsvarets 
Logistikkorganisasjons markante satsning i 
Narvik / Evenes / Ramsund parallelt med at 
det er satt av midler i NTP for 
dobbeltsporutbygging på Ofotbanen. 
 

Framtidsutsikter  
Fremtidsprisene for kull er fremdeles lave og 
viser liten endring siden forrige kvartal. 
  
Kullproduksjonen i Svea avsluttes i april 2016. 
Deretter starter forberedelse til driftshvile 
samtidig med skipningen som skal foregå i juli-
september 2016. Oppstart av skift to i Gruve 7 
skjer i løpet av andre kvartal 2016.  
 
Parallelt med at Sveaproduksjonen avsluttes, 
vil det jobbes med løsninger som kan bidra til 
ytterligere reduserte infrastruktur- og 
produksjonskostnader. I tillegg arbeides det 
med etablering av andre inntektskilder i Svea. 
Begge deler vil komme en eventuell oppstart 
av gruveproduksjonen til nytte, 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-Q1 2015-Q1 Hele 2015

Kullsalg 18 029 15 819 554 282

Andre inntekter 14 770 16 156 331 044

Sum driftsinntekter 32 799 31 975 885 326

Beholdningsendring 219 539 50 640 -43 518

Lønn og sosiale kostnader -58 407 -91 781 -262 588

Frakter/kommisjon kullsalg -462 -2 199 -108 231

Andre driftskostnader -93 079 -102 393 -739 764

Av- og nedskrivninger -9 856 -76 958 -165 034

Sum driftskostnader 57 735 -222 691 -1 319 135

DRIFTSRESULTAT 90 534 -190 716 -433 809

Finansposter -13 055 7 377 -290 699

RESULTAT FØR SKATTER 77 479 -183 339 -724 508

Balanse Store Norske - konsern
Pr. 31.03.2016 Pr. 31.03.2015 Pr. 31.12.2015

Immaterielle eiendeler 12 018 15 853 1 918

Varige driftsmidler 327 311 347 402 335 355

Finansielle anleggsmidler 5 033 5 765 6 372

SUM ANLEGGSMIDLER 344 363 369 020 343 645

Varer 386 372 274 489 169 967

Fordringer 26 871 34 354 74 805

Markedsmessige investeringer 0 0 0

Bankinnskudd, kontanter 542 974 174 926 448 140

SUM OMLØPSMIDLER 956 217 483 770 692 912

SUM EIENDELER 1 300 579 852 789 1 036 557

Selskapskapital 164 490 164 535 164 490

Annen egenkapital -441 186 67 588 -519 214

SUM EGENKAPITAL -276 696 232 123 -354 724

Avsetning for forpliktelser 280 003 223 757 324 126

Langsiktig gjeld 49 921 52 457 50 588

Kortsiktig gjeld 1 247 351 344 452 1 016 508

SUM GJELD 1 577 275 620 666 1 391 281

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 300 579 852 789 1 036 557


