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Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er gjennom datterselskapet Store Norske Spitsbergen 
Grubekompani (SNSG) Norges nordligste gruveselskap. Gjennom datterselskapet Store Norske Boliger (SNB) 
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. Gjennom 
Gruve 3 AS drives besøksvirksomhet i en nedlagt gruve og gjennom JV Svea Svalbard AS skal det etableres 
turistvirksomhet i Svea fra vintersesongen 2017. Selskapet er grunneiendomsforvalter for sentrale deler av 
Statens grunn på Svalbard.  

 
Hovedpunkter fjerde kvartal 2016:  

 Ingen fraværsskader  

 Fortsatt bedring i kullprisene  

 Store Norske markerte 100-årsjubileum 30. november  

 Refinansiering gjennomført og gruveselskapets låneforpliktelser innfridd per årsskiftet etter 

tilførsel av lån og egenkapital fra eier 

 Driftshvilefinansiering for Svea og Lunckefjell i 2017 vedtatt i statsbudsjettet i desember 

 
 

Økonomiske resultater (konsern) 
Store Norske-konsernet hadde i 4. kvartal et 
resultat før skatter på 8,5 MNOK. I samme 
kvartal i fjor var resultatet før skatter på -384 
MNOK.  
 
Kvartalet og resultatet preges av lavt 
salgsvolum og negative engangseffekter 
knyttet til realisering av valutakontrakter og 
andre finanskostnader samt avsetninger for 
miljøforpliktelser. Dette motvirkes imidlertid 
av reverseringen av en avsetning som ble gjort 
i 2015 knyttet til en finaniseringsforpliktelse. 
Avsetningen ble reversert i 4. kvartal og ga en 
effekt på 187 MNOK for kvartalet isolert sett.   
I tilsvarende periode i 2015 var også resultatet 
preget av større engangseffekter relatert til 
miljøforpliktelser og finanskostnader.  
 
Det ble ikke skipet kull fra Svea i løpet av 
kvartalet, noe som gjør at salgsinntektene ble 
vesentlig lavere sammenlignet med fjoråret. 
Inkludert i salgsinntektene ligger også et 
realisert tap på valutakontrakter som utgjør 
41 MNOK, noe som forklarer hvorfor inntekter 
fra kullsalg er negative for kvartalet. Selskapet 

har etter dette ingen åpne posisjoner i 
valutakontrakter eller andre tilsvarende 
instrumenter. Det ble i kvartalet skipet 27 000 
tonn kull fra Gruve 7 i Longyearbyen i løpet av 
kvartalet.  

 
Finansiell situasjon 

Konsernet 

Konsernet hadde ved utgangen av 4. kvartal 
2016 likvide midler på 256 MNOK, noe som er 
192 MNOK lavere enn ved utgangen av 2015. 
Ved utgangen av kvartalet var trekket på 
kassekreditten til SNSG innfridd. 
Kundefordringer utgjorde 14 MNOK mot 75 
MNOK på samme tidspunkt i fjor. 
Varebeholdningen utgjorde 19 MNOK mot 170 
MNOK i samme kvartal i fjor. I balansen er det 
avsatt 354 MNOK til fremtidige forpliktelser, 
mens langsiktig gjeld er på 148 MNOK. Under 
langsiktig gjeld inngår et lån i SNB fra staten 
som ble tatt opp i forbindelse med 
refinansieringen av konsernet som ble 
gjennomført i kvartalet. Kortsiktig gjeld var 
ved utgangen av kvartalet 53 MNOK mot 
1 016 MNOK på samme tidspunkt i 2016.    

(NOK mill) 2016-Q4 2015-Q4 Hele 2016 Hele 2015

Kullsalg -26,6 172,6 484,9 554,3

Andre inntekter 29,6 24,4 98,7 331,0

Sum driftsinntekter 3,0 197,0 583,6 885,3

Driftsresultat 22,5 -377,3 87,2 -433,8

Resultat før skatter 8,5 -383,7 46,0 -724,5
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For konsernet var egenkapitalen på 281 
MNOK ved utgangen av kvartalet mot -354 
MNOK på samme tidspunkt i 2015. For SNSK 
er bokført egenkapital ved utgangen av 4. 
kvartal 480 MNOK mens egenkapitalen i 
gruveselskapet SNSG er på -260 MNOK. Det 
vises til nærmere kommentarer nedenfor om 
SNSGs økonomiske situasjon. 

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 
innebar at SNSK fikk tilført 500 MNOK 
gjennom lån og salg av grunneiendommer, og 
kapitalen som ble stilt til rådighet for det 
heleide datterselskapet SNSG for å sikre 
likviditet til gruvevirksomheten ut 2016. I 
forbindelse med inngåelsen av denne avtalen 
ble deler av SNGSs valutakontrakter realisert 
med betydelige tap. Disse tapene ble omgjort 
til et lån som hadde forfall ved utgangen av 
2016.  
 
Som følge av ytterligere fall i kullprisen etter 
at refinansieringsavtalen ble inngått har det 
lenge vært klart at likviditeten som ble stilt til 
rådighet ikke ville være tilstrekkelig til å dekke 
forfallet ved utgangen av 2016. SNSK og SNSG 
har derfor arbeidet i lengre tid i samarbeid 
med konsernets eier og bankforbindelse for å 
komme frem til en løsning som sikret at SNSG 
ville være i stand til å innfri sine forpliktelser. 
Partene kom i løpet av kvartalet frem til en 
løsning som innebar at konsernets eier 
fremmet et forslag for Stortinget om å tilføre 
konsernet 194 MNOK, hvorav 100 MNOK gis 
som lån og 94 MNOK i form av egenkapital. 
Den tilførte kapitalen gjorde SNSG i stand til å 
dekke kravet fra selskapets bankforbindelse. 
Forslaget som ble fremmet fikk Stortingets 
tilslutning 16. desember. Det nevnte kravet 
ble dermed innfridd i sin helhet før årsskiftet 
etter restruktureringsavtalens bestemmelser. 
 
I statsbudsjettet for 2017 som ble fremlagt 6. 
oktober 2016 ble det besluttet å tilføre 
konsernet 144 MNOK for å kunne 
gjennomføre driftshvile i Svea og Lunckefjell i 
2017. Den tilførte kapitalen ble gitt i form av 
egenkapitalinnskudd i SNSK som igjen vil stille 

kapitalen til disposisjon for SNSG. Det antas 
derfor at SNSG vil ha tilstrekkelig likviditet til 
rådighet for å kunne dekke sine forpliktelser 
gjennom 2017. Selskapet vil løpende vurdere 
grunnlaget for fortsatt driftshvile i opptil 3 år, 
men vil samtidig avhenge av kapitaltilførsel fra 
Staten som eier for å gjennomføre dette. 
 
 
SNSG er pt. uten finansiering fra 2018. Slik 
finansiering avhenger av at staten som eier av 
SNSK stiller midler til disposisjon for SNSK som 
igjen låner et tilstrekkelig beløp til SNSG. 
Dersom det besluttes gjenåpning av gruven i 
Svea/Lunckefjell vil det være behov for et 
meget betydelig beløp i finansiering av SNSG. 
Også om driftshvilen fortsetter eller det 
besluttes avvikling av driften i SNSG, vil SNSG 
ha behov for tilførsel av store beløp for å sikre 
videre drift.  
 
Selskapet vil i løpet av første halvår vurdere 
behovet for ytterligere kapitalbidrag til SNSG 
og fremlegge en henstilling til Staten som eier 
om kapitalbidrag til SNSK i form av lån eller 
egenkapital. Det vil være nødvendig med en 
avklaring på en slik henvendelse i løpet av 
høsten 2017. Uten slikt kapitalbidrag, vil SNSK 
ikke kunne bidra med ytterligere finansiering 
av datterselskapet SNSG. Konsekvensen vil i så 
fall bli at det ikke er grunnlag for videre drift i 
SNSG og at selskapet kan gå konkurs. 
 
SNSG har negativ egenkapital, jf. aksjeloven § 
3-4. Styret i SNSG arbeider nå med 
vurderinger av om det er grunnlag for å 
anbefale gjenåpning av gruvedriften i 
Svea/Lunckefjell. En eventuell gjenåpning vil 
være avhengig av tilstrekkelig finansiering.  
 
Ut fra den samlede situasjon, herunder at 
finansiering for driften i 2017 i utgangspunktet 
er sikret, mener styret i SNSG at det på tross 
av selskapets negative egenkapital er 
forsvarlig og fornuftig å videreføre 
virksomheten i 2017. Det understrekes 
imidlertid at det er risiko knyttet til SNSG og at 
styret vil vurdere situasjonen løpende utover i 
2017. 
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Restrukturering av konsernet 
Driftshvilebeslutningen for Svea gjør at 
bemanningsreduksjoner og tilpasninger i 
organisasjonen har pågått også i 4. kvartal.  
 
2017 vil være første år (av inntil tre) med 
driftshvile i Svea.  Med dette og to skift i 
Gruve 7 vil ca. 100 arbeidsplasser beholdes i 
selskapet. Samtidig opprettholdes muligheten 
til å vedlikeholde og utvikle Svea til en arena 
for forskning, undervisning og 
turistvirksomhet. I tillegg beholdes kritisk 
kompetanse i selskapet slik at det vil være 
praktisk mulig å gjenåpne Lunckefjellgruva 
innen utgangen av 2019. En gjenåpning 
forutsetter en vedvarende bedring i 
kullprisene samt tilstrekkelig finansiering. 
 
Et nytt datterselskap, Store Norske Gruvedrift 
AS er etablert og har kjøpt samtlige av SNSGs 
aktiva som et ledd i refinansieringen av 
konsernet. Planen er at virksomheten i Gruve 
7, inkludert ansatte overføres til dette 
selskapet i løpet av 1. kvartal i2017. 
 

HMS og organisasjon 
Det var ikke fraværsskader i 4. kvartal 2016. 
Dette medfører at H-verdien for de siste 12 
månedene er redusert fra 9,1 ved utgangen av 
2015 til 0 ved utgangen av desember. Store 
Norskes mål er en H‐verdi under 5. H-verdi er 
antall skader med fravær per million 
arbeidstimer. Et av de viktigste proaktive 
HMS-målene er antall innrapporterte 
hendelser, farlige forhold og HMS-
forbedringer. Her oppnådde man 195 stk. for 
hele året mot en målsetting på minst 218. 

 
 
Sykefraværet for 4. kvartal er på 7,6 %, og er 
en økning fra forrige kvartal. 

Per 31. desember er det totale sykefraværet 
på 6,5 %.  
 

 
 
Ved utgangen av desember hadde Store 
Norske 106 ansatte. Totalt antall årsverk uten 
vikarer er 100,2.  
 

Kullproduksjonen 
Kullproduksjonen i 4. kvartal 2016 ble  
41 913 tonn brutto. Volumet ble produsert i 
Gruve 7. Per utgangen av året er det 
produsert 106 945 tonn fra Gruve 7.  
 
I Svea har det vært arbeidet med oppgaver 
knyttet til driftshvile for gruvedriften. Dette 
består i å kontrollere tilstanden i begge 
gruvene og gjøre tiltak i forhold til blant annet 
sikring og ventilasjon.  
 
Produksjonen i Gruve 7 har i store trekk gått 
som planlagt. Det har foregått oppfaring på 
ett produksjonspanel og splitting på ett.  
 

Kullsalg 
Selskapet har i 4. kvartal levert 27 000 tonn fra 
Gruve 7, noe som er 22 000 tonn mer enn i 
samme kvartal 2015. Det ble skipet en last på 
20 000 tonn til Amsterdam. 
 
Prisutviklingen i 4. kvartal har vært positiv og 
gjennomsnittsprisen ble om lag 85USD per 
tonn Dette er en økning fra 3. kvartal på over 
40 %. Fremtidskurven har hatt en positiv trend 
sammenlignet med 3. kvartal og viser USD 65-
69 for 2018 og 2019.  
 0
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Forretningsutvikling 
Store Norske Momentum arbeider med 
utvikling av nye forretningsområder. De 
viktigste områdene har vært reiselivssatsingen 
i Svea og Gruve 3 samt den forretningsmessige 
utviklingen av grunneiendommen på 
Hotellneset i Longyearbyen. 
 
Utviklingen av Hotellneset skjer i tett 
samarbeid med Store Norske Eiendom. 
Forløsning av eiendommens potensiale er av 
stor betydning for videre utvikling av 
Longyearbyen. 
 
Et eget selskap er etablert for 
reiselivssatsingen i Gruve 3. Virksomheten er 
organisert som nøytral underleverandør til 
øvrige reiselivsaktører i Longyearbyen. 
Omvisningene ble startet opp 1. oktober og 
har hatt tilfredsstillende besøk gjennom 
kvartalet. Selskapet har ved årsskiftet to 
ansatte på heltid. Det er startet sikring av et 
begrenset område i gruvegangen for å kunne 
ta med turister litt inn i fjellet. 
 
Reiselivsaktiviteten i Svea drives gjennom Svea 
Svalbard AS. SNSK eier 51%, Hurtigruten 
Svalbard AS de resterende 49%. Virksomheten 
i Svea Svalbard AS skal fungere som uavhengig 
underleverandør til reiselivsaktører i 
Longyearbyen. Selskapet har ved årsskifte to 
ansatte på heltid. Arbeidet tar sikte på å ta 
imot de første turistene i vintersesongen 
2017. 

 
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. SNBs boliger er 
fullverdiforsikret, og selskapet er langt på vei 
enige med forsikringsselskapet om oppgjøret. 
SNSK er, sammen med Longyearbyen 
lokalstyre (LL) og Sysselmannen, saksøkt av en 
av familiene som ble rammet av ulykken. SNSK 
anser seg ikke som juridisk 
erstatningsansvarlig, men ønsker å bidra i 
forsøket på å oppnå en minnelig løsning i 
saken. Spesialenheten har gjenåpnet 
etterforskning av ulykken som straffesak.  
 
Gjennom å eie og leie ut 381 boliger er SNB 
den største boligaktøren i Longyearbyen. 
Gjennomsnittlig utleiegrad i kvartalet var 80,5 
%, hvorav ca. to tredjedeler ble leid ut 
eksternt. Utleiegraden ved årsslutt var på 78 
%. 
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. Høsten 
2016 har fokuset vært på tilstands- og 
sikkerhetskartlegging av Gruve 6, 
sikkerhetsvurdering av Gruve 2B og reparasjon 
av taket på smia til Taubanesentralen. 
Tiltakene er støttet av Svalbards 
miljøvernfond. Gruveanleggene er besluttet 
stengt for ferdsel, pga risiko forbundet med 
tilgang og opphold. SNSK vil arbeide 
planmessig med å utbedre anleggene, og 
målet er at de skal kunne oppleves av 
besøkende.  
 
I høstens tildelingsrunde fra miljøvernfondet 
fikk SNSK tildelt midler til sikring av seks 
taubanebukker i sentrum av Longyearbyen, 
samt støtte for å legge til rette for bruk av 
Taubanesentralen. 
Hotellneset er den store satsingen på 
grunneiendomssiden. Selskapet lager i samråd 
med Longyearbyen Lokalstyre (LL) en ny 
delplan for området, for å legge til rette for 
industri- og næringsutvikling kombinert med 
transformasjon av Longyearbyen sentrum.  
Industri- og næringsutviklingen på Hotellneset 
forutsetter skjerming av kullageret pga. 
støvproblematikk. Planprogrammet ble 
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godkjent i november 2016, og målet er at 
planen er endelig godkjent i juni 2017. 
 
En sentral sak for eiendomsforvaltningen og 
næringslivet i Longyearbyen er de nye 
standardavtalene for leie av grunn i 
Longyearbyen. I februar-17 kom et forslag til 
løsning fra NFD som skal behandles i revidert 
statsbudsjett i mai. 
 
Arktisk logistikk 
SNSK har en eierandel på 75 % i Pole Position 
Logistics AS. Med hovedkontor i Longyearbyen 
har selskapet som mål å være ett 
kontaktpunkt for all type logistikk i Arktis. 
Satsningsområder er skipsagentur og 
totallogistikk, med fokus på dekke kundene i 
hele verdikjeden fra behovet oppstår til varen 
leveres. 
 
4. kvartal er lavsesong både for shipping og 
logistikk. På tross av relativt lav operativ 
aktivitet er hele organisasjonen engasjert i 
virksomhetsutviklingen som er i full gang.  
 
For Narviketableringen ser vi mye interessant 
bevegelse på strategisk nivå der ikke minst 
Forsvarets valg av Ofoten som logistikkregion 
vil være viktig for utvikling av aktivitet i dette 
området.  

 
Framtidsutsikter 
Den positive utviklingen i kullprisen har 
fortsatt gjennom kvartalet og prisen er nå på 
et nivå som gjør det naturlig å vurdere ulike 
oppstartscenarier i Svea/Lunckefjell. Det er 
etablert et oppstartsprosjekt hvor en 
styrebeslutning forventes i løpet av 1. halvår 
2017. 
 
Reiselivsaktiviteten i Svea Svalbard er i 
oppstartsfasen og produktet vil bli innarbeidet 
i markedet gjennom kommende sesong. Det 
forventes derfor ikke et positivt driftsresultat i 
2017. Aktiviteten i Gruve 3 er økende og 
virksomheten er forventet å generere et 
positivt driftsresultat i 2017.  
 
Planlagte aktiviteter knyttet til 
eiendomsutvikling vil kreve tilførsel av ekstra 
ressurser.  
 
Det forventes at virksomhetsutviklings-
prosjektet til Pole Position Logistics vil gi 
grunnlag for ytterligere utvikling, spesielt med 
tilknytningen til Narvik-regionen.  
 
 

 
 
Regnskap konsern:  

 
 

 
 
Balanse konsern: 
 

(Tall i 1000 kr) 2016-Q4 2015-Q4 Hele 2016 Hele 2015

Kullsalg -26 642 172 585 484 856 554 282

Andre inntekter 29 612 24 398 98 709 331 044

Sum driftsinntekter 2 970 196 983 583 565 885 326

Beholdningsendring 2 300 -39 745 -30 406 -43 518

Lønn og sosiale kostnader -43 588 -43 824 -171 346 -262 588

Frakter/kommisjon kullsalg -6 339 -48 791 -79 278 -108 231

Andre driftskostnader 84 552 -403 061 -168 346 -739 764

Av- og nedskrivninger -17 424 -38 870 -47 000 -165 034

Sum driftskostnader 19 500 -574 292 -496 376 -1 319 135

DRIFTSRESULTAT 22 471 -377 309 87 189 -433 809

Finansposter -13 927 -6 354 -41 173 -290 699

RESULTAT FØR SKATTER 8 544 -383 662 46 016 -724 508
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(Tall i 1000 kr) Pr. 31.12.2016 Pr. 31.12.2015

Immaterielle eiendeler 1 117 1 918

Varige driftsmidler 392 578 335 355

Finansielle anleggsmidler 7 006 6 372

SUM ANLEGGSMIDLER 400 701 343 645

Varer 18 867 169 967

Fordringer 160 739 74 805

Markedsmessige investeringer 0 0

Bankinnskudd, kontanter 256 572 448 140

SUM OMLØPSMIDLER 436 178 692 912

SUM EIENDELER 836 879 1 036 557

Selskapskapital 42 500 164 490

Annen egenkapital 238 554 -519 214

SUM EGENKAPITAL 281 054 -354 724

Avsetning for forpliktelser 354 443 324 126

Langsiktig gjeld 148 297 50 588

Kortsiktig gjeld 53 085 1 016 508

SUM GJELD 555 825 1 391 281

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 836 879 1 036 557


