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MAT FOR FREMTIDEN
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Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Konsernet,
som består av Lindum AS og fem datterselskaper, driver virksomhet
på en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse.
Lindum er en av de fremste aktørene i landet innen blant annet
mottak og behandling av forurensede masser, behandling av ulike
typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. I tillegg
driver selskapet produksjon av biogass, jord og kompost av høy
kvalitet samt containerutleie til private og næringskunder.

En visjon for fremtiden

Figuren viser hvor Lindums virksomhet er lokalisert.
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I lys av dette ser vi at Lindums visjon er
riktigere enn noen gang; Fremst innen
nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld! Dette er en
ambisiøs og meningsfull visjon som har
stor betydning både internt og overfor våre
kunder og samarbeidspartnere. Fremst
uttrykker ambisjonene, men er ikke konkret
– det gir rom for å strekke seg uavhengig
av posisjon i øyeblikket. Nytenkende
reflekterer innovasjon og verdiskaping. Det
viser både til at Lindum skaper verdier i
form av ressursgjenvinning og at selskapet
gjennom nytenkende avfallshåndtering
skaper verdier for eierne. For miljøets skyld
uttrykker det samfunnsoppdraget Lindum
aldri skal tape av syne. I dette ligger det at
virksomheten gjør en miljøinnsats og at det
å velge Lindum som samarbeidspartner
også er et valg for miljøets skyld.

drevet, videreutvikle oss og finne
potensialet hos den enkelte. Vi ønsker at
de ansatte skal kunne vokse i bedriften og
få lov å være med å utvikle Lindum videre.
Lindum har ansatte med svært ulik bakgrunn, både i alder og utdannelse. Felles er
at alle går på jobb med høy motivasjon og
et ønske om å bidra. For Lindum har kunnskap, talent og dyktighet vært våre viktigste
suksessfaktorer som har bidratt til at våre
ansatte i fellesskap har kunnet utvikle gode
løsninger. Dette skal vi ta vare på.

Digitalisering og vekst
Lindumkonsernet består av mange enheter
med ulik lokalisering. Gjennom digitalisering
har vi nå etablert en felles plattform for
kommunikasjon, forenklet arbeidsoppgaver
og samlet oversikter over alle varestrømmer. Vi har innført et digitalt internkontrollsystem med avvikshåndtering slik
at vi kan øke fokuset på forbedringer. Vi
ønsker å gi våre kunder den beste servicen,
og flere prosjekter pågår nå internt for at
vi skal kunne yte denne servicen.

Stadig nye skritt
Vi ser at behandlingen av avfall og
forurensede masser er i endring. Fokuset
på sirkulær økonomi står sterkere enn
noen gang, og fjerning av miljøgifter fra
kretsløpet har medført mer avanserte
behandlingsløsninger. I Lindum bruker vi
vår kompetanse til å utvikle løsninger for
økt ressursproduktivitet. For skal vi kunne
klatre oppover i avfallspyramiden er det
det som må til. Eksempler på dette er bruk
av CO2 og biogjødsel fra matavfall til ny
matproduksjon, bruk av sidestrømmer fra
industrien til binding av miljøgifter og bruk
av kvalitetsflis fra avfallstrevirke til
produksjon av trefiberplater som igjen
brukes i møbelproduksjon.

Takk for enda et godt år
– for miljøets skyld!

Pål Smits
Administrerende direktør/Konsernsjef

Ett Lindum

© Lindum AS
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Lerpeveien 155
3036 Drammen
Tlf.: + 47 32 21 09 00
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T

idligere var det fokus på økt arbeidseffektivitet, men nå blir det stadig
større fokus på økt ressursproduktivitet. Vi må utnytte verdens
ressurser bedre og sørge for betydelig økt
gjenbruk og sirkulær økonomi, samtidig
som vi minimerer utslippene av klimaskadelige gasser. EU har stilt store krav til
økt gjenvinning med basis i avfallspyramiden, og mange store selskaper
følger opp fordi de ser at dette gir
økonomisk verdiskaping samtidig som
miljøbelastningene reduseres. Det er dette
som er grønn vekst, og i en slik omstilling
står innovasjon helt sentralt.

Etter 20 år med god vekst var Lindum
kommet til et punkt der det var behov for
økt profesjonalisering for fortsatt å kunne
leve opp til vår visjon. Virksomheten var
moden for noen endringer med fokus på
kultur, strategi, leder- og medarbeiderskap
samt digitalisering.
Dette er et arbeid selskapet fortsatt står
midt opp i. Strategien for denne endringen
og utviklingen har fått navnet TENKOM
(tenk om) og tar for seg ambisiøse målsetninger innen internkommunikasjon og
digitalisering, kundebehandling og
kompetanseutvikling. Den overordnede
målsettingen er Ett Lindum, der vi har én
«dør» inn til selskapet, der vi har én felles
kultur på tvers av arbeidsoppgaver og
lokasjoner og der vi jobber for ett felles
kompetanseløft. Vi skal være kompetanseLINDUMS LEDERGRUPPE. Bak fra venstre: Ketil Salvesen, Hilmar T. Sævarsson,
Bjørn Øivind Østlie og Pål Smits. Foran fra venstre: Sigrid Hilsen og Bertil Johansen.
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Nøkkeltall

Høydepunkter 2018
Jubileumsåret 2018

Nøkkeltall Lindum konsern					
2018

(Tall i tusen)

2017

2016

2015

2014

Driftsinntekter

622 674

567 067

511 221

415 560

374 709

Driftskostnader

-480 042

-427 453

-409 234

-320 832

-284 237

Avskrivninger

-51 779

-52 223

-50 779

-44 448

-39 207

Driftsresultat

90 853

87 391

51 208

50 280

51 265

Netto finans

-1 989

-1 261

-2 076

-1 433

-1 620

Resultat før skatt

88 863

86 131

49 132

48 847

49 645

Årsresultat

66 946

64 168

33 317

33 574

36 302

Driftsmargin (EBIT)

14,6 %

15,4 %

10,0 %

12,1 %

13,7 %

Driftsmargin før avskrivning (EBITDA)

22,9 %

24,6 %

19,9 %

22,8 %

24,1 %

Antall årsverk

175

168

148

124

106

1 229 000

1 641 000

1 735 000

1 440 000

1 260 000

Antall besøkende på gjenvinningsstasjonen i Drammen

139 604

139 479

144 327

164 550

166 282

Anleggsmidler

342 269

349 134

356 631

349 543

317 769

Behandlede mengder avfall (i tonn)

Omløpsmidler

242 643

221 005

184 556

126 658

141 282

Sum eiendeler

584 912

570 138

541 188

476 201

459 051

Egenkapital

252 808

222 817

197 744

185 040

160 930

Gjeld

332 105

347 322

343 444

291 161

298 121

Sum egenkapital og gjeld

584 912

570 138

541 188

476 201

459 051

Egenkapitalandel

43,2 %

39,1 %

36,5 %

38,9 %

35,1 %

Egenkapitalrentabilitet

28,2 %

30,5 %

17,4 %

19,4 %

23,8 %

Totalkapitalrentabilitet

15,8 %

16,0 %

10,4 %

11,3 %

11,9 %

Forklaringer:
Driftsmargin:
Egenkapitalandel:
Egenkapitalrentabilitet:
Totalkapitalrentabilitet:

Driftsresultat / Driftsinntekter
Egenkapital / Totalkapital
Årsresultat / Gjennomsnittlig egenkapital
(Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital

Driftsinntekter og

Lindum Sør AS kjøpte i 2017 opp selskapet Miljøpartner Sør AS som
er lokalisert i Lillesand der de driver containerutleie primært til bedriftsmarkedet. Selskapet ble fusjonert inn i Lindum Sør AS med virkning fra
1. juli .2018. Nå er det både deponi for mottak av forurensede masser
og containerutleie i Lindum Sør.

.

Lindums første biogass-lastebil
På sensommeren ankom Lindums aller første lastebil som går på biogass.
Denne ble bestilt i forbindelse med et viktig anbud Lindum vant om transport
og behandling av matavfall fra ROAF (Romerike avfallsforedling IKS).
Med biogass laget av matavfall på tanken frakter nå Lindums nye lastebil
dette avfallet på miljøvennlig vis fra Romerike til Den Magiske Fabrikken
i Tønsberg hvor det blir omgjort til klimanøytral biogass og
landbrukskompost.

I begynnelsen av 2018 lanserte vi det interne programmet TENKOM.
Programmet skal koordinere prosjekter og utviklingen mot felles mål om
å samles som Ett Lindum, bli mer digitale og gi våre kunder Norges beste
kundeopplevelse. Gjennom TENKOM har Lindum i 2018 løftet seg på
områder som HMS, lønn, personal- og internkommunikasjon der Workplace
har blitt implementert som digital samhandlingsplattform for alle ansatte.
Programmet og nye prosjekter vil fortsette i 2019.

Egenkapitalandel (%)

Resultat før skatt

Driftsinntekter

Fusjon i Lindum Sør

TENKOM-programmet

Egenkapitalandel %

Driftsinntekter og resultat før skatt (MNOK)

I 2018 kunne Lindum feire 20 år med virksomhet for miljøet skyld. Jubileet
ble markert gjennom hele året både internt og eksternt. Blant annet fikk vi
fortalt historien om Lindumkonsernet gjennom bok og film.
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Godkjent mottak for PFOS-forurensede masser
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Lindum har med sin forskning og utvikling gjennom flere år funnet en god
løsning for å kunne deponere PFOS-forurensede masser på en trygg og god
måte i spesialbygde deponiløsninger. Lindum ble dermed det første mottaket
i landet som fikk denne tillatelsen. Miljøgiftene bindes slik at de kan
deponeres på en trygg og forsvarlig måte. Lindums FoU-arbeid blir stadig
viktigere for å videreutvikle nye løsninger det er behov for det.

0
2014

2015

2016

2017

2018

Endring siste års driftsinntekter + 9,8 %. Endring siste års resultat før skatt + 3,2 %.
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2014

2018

Endring siste års egenkapitalandel + 10,6 %.
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Det handler
om bærekraft

Vi har kun én klode med begrensede ressurser. Det er derfor
i vår felles interesse å ta vare på den i solidaritet med kommende
generasjoner, men også til det beste for oss som lever i dag.

D

ette er noe Lindum tar på alvor og
som representerer selve grunnlaget
for selskapets eksistens. Vi må
ha løsninger som balanserer miljøbelastningen med forbruk og økonomi.
Begrepet bærekraftig utvikling ble
først brukt i 1987 i en rapport utgitt av
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling,
ledet av Gro Harlem Brundtland. Det er
i dag et godt kjent og mye brukt begrep
som kan defineres slik: Bærekraftig
utvikling er utvikling som imøtekommer
dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner
skal få dekket sine.

Her brukes såpebobler til å isolere
mens varme fra biogassanlegget gir
oppvarming. CO2 og biogjødsel fra
biogassanlegget benyttes i henholdsvis
planteproduksjon og som jordforbedring.
Prosjektet, som ble finansiert av EU, har
fått internasjonal oppmerksomhet.
Et annet viktig arbeid handler om å
unngå bruk av torv i plantejord. Torv er
nemlig en ikke-fornybar ressurs som ikke
bare etterlater skadede økosystemer når
den fjernes, men også frigjør store
mengder metan når den graves ut. Lindum
har forsket seg frem til gode torvfrie
jordresepter som selges i bulk og sekk.

Med miljøet i tankene

Meningsfylt

– Vi kan oppnå enormt mye ved å forske
mer på avfallsprosesser, sier Ketil Stoknes
som jobber som forsker i Lindum.
Vurderinger knyttet opp mot totale
verdikjeder har fått større plass i Lindums
tankegang.
Behandling av slam og våtorganisk
avfall i biogassanlegg dreier seg ikke
lenger bare om energi og bruk av denne,
men i stor grad også om å ta vare på og
gjenbruke næringsstoffer og organisk
materiale på en miljømessig god måte.
– Et godt eksempel på en kretsløpstankegang er prosjektet Food2Waste2Food som har handlet om å utvikle en ny
type drivhus der matavfall er grunnlag for
ny matproduksjon, forteller Ketil.

– På veien til en komplett kretsløpstankegang er det viktig at materialer tas hånd
om på en miljøvennlig og trygg måte,
forteller direktør for Forurensede masser,
Hilmar T. Sævarsson.
Han forklarer at Lindum i mange år
har arbeidet med løsninger for å stabilisere
miljøgifter så de ikke lekker ut i naturen, et
arbeid som har vært svært vellykket.
– Gjenvinning av materialer med lav
forurensning vil bli en viktig ressurs i fremtiden, og derfor spiller deponiet fortsatt en
viktig rolle i avfallsbehandling, sier han.

Bruk og gjenbruk
I tillegg til biologisk behandling og deponi
med behandling av forurensede masser
håndterer også Lindum andre viktige
deler av en komplett kretsløpstankegang:
Gjenvinningsstasjonene sørger for at folket
i Drammensregionen har en plass å levere
avfallet sitt og hvor de også kan få
veiledning og hjelp til å bli enda flinkere
til å sortere. Prosessene er i konstant
utvikling og kverning av trevirke er et godt
eksempel på det: Her har de på få år gått
fra å «bare» kverne trevirke til flis, til nå å
produsere skreddersydd kvalitetsflis etter
kundenes ønsker.
Samtidig er de alltid på leten etter nye
bruksområder og behandlingsformer for
de avfallsfraksjonene de håndterer. Flis av
returtrevirke har så langt i hovedsak gått til
energiproduksjon, men nå styres mer og
mer over til råstoff inn i produksjon av nye
bygningsmaterialer. Riktig kvalitet blir da
et viktig fokus.

Agnieszka Jasinska jobber som
prosjektmedarbeider i Lindum der
hun blant annet forsker på sopp.
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FO R U R E N S E D E M AS S E R

Sabla sur
gneis

Fra å kun ha deponidrift på det sentrale østlandet, var det et sjumilssteg for Lindum
å utvide med deponi i Lillesand for mottak av forurenset grunn og betong. Hvorfor er
dette en viktig brikke i selskapets strategi? Og hvorfor passet den lille kommunen på
Sørlandet helt perfekt for Lindums nyeste tilskudd på deponifronten?

D

eponiutvidelsen på Sørlandet er et samarbeid mellom
Lindum og Libir IKS som eies av Lillesand og Birkeland
kommuner. Det ble etablert som datterselskapet
Lindum Sør AS.
Fordelen for Lindum med å ha et deponi beliggende akkurat
her, er todelt. For det første ligger deponiet kort vei fra kaia slik at
sjøveien kan benyttes til store leveranser av forurensede masser.
Lindum Sør blir dermed en viktig del av mottaksnettverket til
Lindum. For det andre har Agder-fylkene i lengre tid hatt store
forekomster av sur gneis. For det lokale miljøet er det svært viktig
at denne miljøutfordringen tas hånd om og behandles lokalt. Miljødirektoratet har fokus på syredannende bergarter, og Lindum er nå
i stand til å ta imot og behandle dette på en sikker måte.

Miljøbelastning og fiskedød
– Syredannende bergarter som svartskifer og sur gneis har
vist seg å være en betydelig belastning for miljøet dersom de
håndteres feil. Når gneisen blir sprengt og utsatt for oksygen
blir avrenningen sur og får høy konsentrasjon av tungmetaller.
Konsekvensene for miljøet kan være store, forklarer direktør for
forretningsområdet Forurensede masser, Hilmar T. Sævarsson.
Han viser til eksempler der dette har ført til fiskedød ved
at fisken har fått aluminium i gjellene.

Spesiell metode
I 2018 fikk Lindum Sør tillatelse til å ta imot, behandle og deponere
syredannende gneis, og selskapet er nå rustet for å ta imot store
mengder av nettopp dette. Miljøansvaret er stort og viktig, og det
er besluttet å bygge en egen deponicelle til dette formålet.

Bergarter som svartskifer
og sur gneis kan være en
miljøbelastning dersom
de håndteres feil.

Metoden for å karakterisere og deponere denne bergarten
på en miljømessig trygg og forsvarlig måte er testet og utviklet i
samarbeid med NGI (Norges Geotekniske Institutt). Ettersom det
først er når gneisen kommer i kontakt med luft at den representerer
en trussel for miljøet, er det viktig at det brukes en spesiell metode
når det deponeres.
– Metoden som er jobbet frem handler om å legge massene
i spesielle, tette celler som er helt frie for oksygen. Når oksygentilførselen stoppes, elimineres også faren for at forurensningen
spres, forklarer Sævarsson.
Nå jobber Lindum for å utvide deponivirksomheten enda
videre vestover. Sævarsson kan røpe at selskapet har konkrete
planer om deponi på Vestlandet i tillegg til samarbeid med
andre deponier.

Lindum Sør har bygget en helt ny deponicelle
som tilfredsstiller alle moderne krav.
FOTO: LINDUM

Adam Pearce har sett hva sur gneis kan føre til. Han
er glad den nå blir behandlet på en trygg måte.
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GJENVINNING OG MILJØ

Lindum snur på flisa
På tampen av 2018 nådde Lindum en ny milepæl:
Som første selskap i Norge fikk de tillatelse til
å eksportere flis direkte inn i produksjon av nye
trefiberplater, uten videre prosessering.

T

revirke har lenge vært et viktig satsingsområde for Lindum.
Med høy velstand og befolkningsvekst bygger vi og pusser
opp som aldri før. Avfallstrevirket dette gir egner seg godt til
gjenvinning i form av grønn energi og varme. Det er nettopp det
flisa tradisjonelt har vært brukt til, både i bransjen generelt og
i Lindum spesielt.

Best på kvalitet og utvikling
– Men vi har visst at treflis også egner seg som råstoff inn i nye
produkter, og derfor har Lindum i lengre tid vært på søken etter
gode alternative bruksområder, forteller Sigrid Hilsen, direktør for
forretningsområdet Gjenvinning og miljø.
Tillatelsen fra norske myndigheter kom med bakgrunn i det
rene flisproduktet Lindum over tid har utviklet, og som nå leveres
til det kommersielle markedet.
– Jeg vil påstå at Lindum er de som jobber mest med kvalitet
og utvikling av flisprodukter i bransjen, sier Sigrid.

Fremtidens kommode
Hvert år tar Lindum imot flere titusener tonn plank og treverk som
kvernes og siktes til flis. Kundene har hittil vært flisfyringsanlegg i
inn- og utland. Med den nye utviklingen, skyves trevirke én etasje
opp i avfallspyramiden, fra energiutnyttelse til materialgjenvinning.
Første leveranse av flis til materialgjenvinning ble gjort på slutten

Lindum tenker nytt og jobber kontinuerlig for
å utnytte avfallsfraksjonene på en enda bedre
og mer miljøvennlig måte.
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– Flis vil bli en enda
viktigere ressurs i
fremtiden, og derfor
investerer Lindum tid og
penger på dette området,
sier Sigrid Hilsen.

av 2018, og kunden er en produsent av trefiberbaserte plater
som brukes i møbelproduksjon. Administrerende direktør Pål
Smits synes det er gledelig å se at trenden nå er at flere og flere
møbelprodusenter setter krav til grad av gjenvunnet materiale i
sine produkter.
– Det åpner opp for muligheten for at fremtidens kommoder
og bokhyller vil inneholde flis fra nettopp Lindum, sier han stolt.

Flisoperatør Roger Kartfjord viser frem
kvalitetsflisen han og hans kollegaer
hver dag jobber med å lage.
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B I O L O G I S K E PR O S E S S E R

Den magiske tomaten
Rett før jul i 2018 dukket Lindums «magiske» tomater opp i butikkhyllene
i Tønsbergregionen. Kundene kunne da kjøpe små smaksbomber
dyrket på innbyggernes eget matavfall.

L

indum tar imot matavfall fra til sammen én million nordmenn.
At dette matavfallet blir til biogass visste du kanskje fra før?
Nå brukes også restproduktene fra biogassproduksjonen,
nemlig biogjødsel og «grønn» CO2, til dyrking av tomater ved
Den Magiske Fabrikken i Tønsberg.

Basert på avfallsressurser
Alt matavfallet fra husholdningene i Kragerø, Grenland, Vestfold,
Drammensregionen, Kongsberg, Asker, Romerike, Follo, Indre
Østfold og Halden havner i Den Magiske Fabrikken. Ut igjen
kommer metangass som fylles på busser og renovasjonsbiler som
drivstoff, mens restproduktene; biogjødsel og CO2 nå utnyttes til
tomatdyrking i et pilotveksthus tilknyttet fabrikken.
– Vi ønsket å lage et system som er 100 prosent bærekraftig.
Her kan vi utnytte det som kommer ut av biogassanlegget til å
produsere nye verdier, forteller forsker hos Lindum, Ketil Stoknes.
Tanken var å utnytte all CO2en optimalt, og løsningen ble derfor et
lukket veksthus-system. Pilotveksthuset er det første av sitt slag i
verden, og det samme gjelder dyrkingsteknikken som brukes på
innsiden. Her får vekstjorden tilført meitemark og all den biologien
som skal til for å bearbeide biogjødselen og gjøre den tilgjengelig
for tomatplantene. Dette er en miks tomatplantene liker veldig
godt, og resultatet er søte og smakfulle tomater.
– Man kan sammenligne det vi gjør her med om vi skulle ha
gjort noe tilsvarende på Mars. Skal det være lokalt bærekraftig,
må alt avfallet kunne håndteres på et lokalt plan. Og svaret på det
er altså et lukket kretsløp, forklarer Ketil.

Kortreiste taco-tomater
Rett før jul ble Landbruks- og matminister Bård Hoksrud med
da Meny i Revetal og Åsgårdstrand fikk første levering av de
smakfulle og kortreiste tomatene fra Den Magiske Fabrikken.

Daværende mat- og landbruksminister
Bård Hoksrud (midten) besøker Den Magiske
Fabrikken på slutten av året 2018.
FOTO: JACOB KRONEN

– Jeg synes dette er kjempespennende, og det er bra å vise
hva det man kildesorterer kan bli til, sa en begeistret Hoksrud da.
Lindum-sjef Pål Smits er veldig stolt over det de har fått til:
– Dette er sirkulær økonomi i praksis, og det er veldig stas
å kunne vise befolkningen hva matavfallet brukes til. Det er noe å
tenke på neste gang man kjøper inn tomater til fredagstacoen,
sier Smits og smiler.
På sikt håper både Lindum, Vesar og Veksthusgruppen at
tomatene fra Den Magiske Fabrikken kan bli tilgjengelig i flere
butikker på det sentrale Østlandet som et synlig bevis på at det
faktisk er fornuftig å kildesortere avfallet sitt.

Visste du at?
• Den Magiske Fabrikken er et samarbeid mellom
det interkommunale selskapet Vesar (Vestfold Avfall
og Ressurs AS), Greve Biogass (Grenland og Vestfold
biogass AS) og Lindum AS som drifter anlegget.
• Fabrikken bidrar til grønn vekst og verdiskapning
i regionen samt til betydelig reduksjon av
klimagassutslipp.
• Pilotveksthuset med tomatproduksjon eies av
Grønt Skifte AS. Det er Lindum AS, Greve Biogass AS,
Veksthusgruppen AS og BBBLS AS som står
bak Grønt Skifte AS.

FOTO: JACOB KRONEN
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Næringsrik gjødsel gir smakfulle tomater.
Ketil Stoknes (t.v.) og Jan Petter Hammer smakstester.
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Styrets og administrerende
direktørs årsberetning
(Alle tall i parentes er for 2017)

S

elskapet eies 100 % av Drammen
kommune og er organisert som et
konsern. Konsernet består av Lindum AS, som har hovedbase i Drammen,
samt datterselskapene Lindum Kommunalservice AS (gjenvinningsstasjonen i
Drammen), Lindum Oredalen AS i Hurum
(deponi), Lindum Egge AS i Lier (deponi),
Lindum Sør (deponi og containervirksomhet på Sørlandet), Lindum Prosjekt AS
(utviklingsselskap), Lindum Prosjekt 2 AS
(utviklingsselskap) og Hardanger Gjenvinning AS (gjenvinning av metall i Kinsarvik).
I tillegg eier Lindum AS 24,9 % av Grønt
Skifte AS (utviklingsselskap knyttet til
biologiske prosesser).
Lindums eierandel (50 %) i Lindum Vannrens AS i Stokke (tankrens) ble i 2018 solgt
til den andre eieren.
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Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningen om
fortsatt drift er til stede og følgelig er lagt
til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet
et riktig uttrykk for selskapets utvikling og
stilling, samt resultatet av virksomheten
for 2018. Det har ikke inntrådt vesentlige
forhold etter regnskapsårets utgang som
er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.

Styret er godt fornøyd med resultatet for
2018. Det er aktiviteter på flere virksomhetsområder som forventes å gi selskapet
vekstmuligheter fremover. Konsernet har i
2018 fått bedre lønnsomhet på flere områder fra igangsatte aktiviteter. Spesielt har
utviklingen av nye behandlingsløsninger
for nye fraksjoner innen Forurensede masser samt utvikling av flis på forretningsområdet Gjenvinning og Miljø, bidratt til økt
lønnsomhet.

Selskapsstruktur
Lindum AS

God økonomisk utvikling
Omsetningen i konsernet ble
MNOK 623 (567). Det tilhørende driftsresultat ble MNOK 91 (87) mens resultat
før skatt ble MNOK 89 (86).
Morselskapet Lindum AS hadde en
omsetning på MNOK 503 (501) med et
driftsresultat på MNOK 37 (54) og et
resultat før skatt på MNOK 44 (60).

Lindum
Oredalen AS

Lindum
Egge AS

(51 %)

(51 %)

Lindum
Kommunalservice AS

Lindum
Sør AS

Grønt
Skifte AS

(51 %)

(24,9 %)

(100 %)
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Diversifisert virksomhet
Lindum har en rekke ulike virksomhetsområder som organisatorisk er delt inn i
tre forretningsområder: Forurensede
masser, Biologiske prosesser og
Gjenvinning og Miljø.
Forurensede masser omfatter mottak
og behandling av forurensede masser
og spesielle industrielle fraksjoner samt
deponering av spesifikke avfallsfraksjoner
og masser med begrenset utlekkingspotensiale.
Biologiske prosesser omfatter behandling av avløpsslam, våtorganisk avfall,
hageavfall og produksjon av jord og
jordforbedringsmidler. Behandlingen av
avløpsslam og våtorganisk avfall skjer
i hovedsak i egne komposteringsanlegg
og biogassanlegg.

Gjenvinning og Miljø omfatter sortering
av avfallsfraksjoner fra egen containervirksomhet, omlasting av avfall, drift av
gjenvinningsstasjoner med mottak for
farlig avfall, containerutleie og transport,
flishugging og løsninger for luktreduksjon
og drift av fjernvarmenett.

Generelle markedstrender
Konkurransen om avfall og masser øker,
spesielt innenfor mottak av de enkleste
fraksjonene. Det er stadig en trend mot et
felles skandinavisk, og et europeisk, avfallsmarked. Disse trendene påvirker prisnivå og konkurranse i dag, og dette antas
å forsterke seg i årene fremover. Oppmerksomheten knyttet til «sirkulær økonomi» og
«det grønne skiftet» er stadig økende, blant
annet fordi EU har stilt nye krav på dette
området. Det er sterke føringer både fra EU
og norske myndigheter om økt materialgjenvinning for de fleste avfallsfraksjoner.

Høyt aktivitetsnivå
Lindumkonsernet tok i 2018 imot og
behandlet 1.229.000 tonn avfall, slam og
forurenset masse på egne anlegg og hos
underleverandører. Dette er en nedgang
på 25 % fra året før. Det er tatt imot masser
med andre forurensninger enn tidligere,
og vesentlig mindre lettere forurensede
masse. I Lindum AS ble det tatt imot og
behandlet ca. 794.000 tonn, hvorav ca.
523.000 tonn i Drammen. De største fraksjonene var forurensede masser, rivningsavfall, restavfall, organisk avfall og avløpsslam. Lindum har mottatt og behandlet
store mengder forurensede gravemasser
fra ulike bygg- og anleggsprosjekter i hele
Sør-Norge. I 2018 er det også tatt imot mye
masser med PFOS (perforerte fluorkarbonforbindelser) forurensing, skytebanemasser samt forurensede gravemasser fra
Vallø utenfor Tønsberg i forbindelse med
opprydding i grunnforurensninger.
Gjenvinningsstasjonen i Drammen
hadde 139.604 besøkende, noe som er på
samme nivå som året før.

STYRET I LINDUM. Fra venstre: Pål Smits, Camilla R. Ekberg, Arnfinn Førsund, Janicke Poulsen Garmann,
Hans Erik Bruusgaard, Hanne Margrete Lenes Solem og Finn Egil Holm.

16

LINDUM ÅRSRAPPORT 2018

Selskapets største investering, biogassanlegget på Lindum i Drammen, er en viktig
bidragsyter til sirkulær økonomi. Biogassen som produseres blir oppgradert til
drivstoffkvalitet. I 2018 ble det produsert
0,8 mill. m3 biodrivstoff, noe som er 10 %
mindre enn i 2017. Årsaken er at vi bruker
mer av rågassen til drift av egne anlegg for
biogass og fjernvarme, da det stadig blir
mindre metangass fra deponiet i Drammen. Produksjonen av rågass fra biogassanlegget var 9 % høyere enn i 2017.
Mer enn 50 % av biodrivstoffet brukes nå
lokalt i Drammen, da renovasjonskjøretøy
i Drammensregionen bruker biogass fra
Lindum. Lindum har også investert i biogasslastebil som kjører matavfall. Dette gir
store klimagevinster i regionen. Den andre
halvdelen benyttes som drivstoff for busser i Oslo/Akershus. Biogassanlegget har
tatt imot ca. 31.000 tonn slam og flytende
våtorganisk avfall, omtrent det samme som
i 2017. Det har vært noe driftsutfordringen
på anlegget i 2018. Det arbeides konti-

nuerlig for å effektivisere driften med økt
gassproduksjon som mål. Bioresten holder
høy kvalitet og har blitt brukt til jordproduksjon samtidig som det er en etterspurt vare
til både landbruk og grøntanlegg.
Driften av Den Magiske Fabrikken i
Tønsberg ble forbedret og det ble i 2018
behandlet 52.000 tonn med matavfall og
64.000 tonn med husdyrgjødsel. Det ble
produsert og avsatt vel 6 mill. m3 med
oppgradert biogass. Lindum har avtaler
om behandling av kildesortert matavfall fra
53 kommuner med 1.050.000 innbyggere.
Lindum bruker biorest og kompost fra
hageavfall til å lage kvalitetsjord som
selges i bulk og sekk til privat- og
næringskunder. På denne måten gjenbrukes næringsstoffene i det organiske
avfallet slik at de blir en del av kretsløpet.
Dette er et langsiktig og strategisk arbeid
som øker verdien av og avsetningsmulighetene for slike fraksjoner.

Gassmengdene fra deponiet på Lindum
fortsetter å gå ned, da nedbrytningen
har pågått over mange år. All deponigass
brukes som energikilde til biogassanlegget
og fjernvarmeanlegget på Knive. Det ble
solgt ca. 3,1 GWh fjernvarme til boligene
på Knive, en økning på 8 %.
Deponiet for forurensede masser i Lier
(Lindum Egge) hadde et godt driftsår også
i 2018. Dette er et viktig avlastningsanlegg
for de andre deponiene i konsernet. Deponiene i Oredalen, Tønsberg og Lillesand
(Lindum Sør) hadde også høy aktivitet
på forurensede masser i 2018. Deponiet
i Lillesand ble utvidet i 2018, og har god
kapasitet fremover. Det ble i 2018 godkjent
ny reguleringsplan for Oredalen, noe som
gir god utvidelseskapasitet.
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Fortsatt sterk satsing
på forskning og utvikling
Lindums visjon er: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering
– for miljøets skyld. For å nå visjonen,
legger bedriften ned betydelige ressurser i
forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet
til prosesser for behandling av avfall.
Lindums tidligere EU-prosjekt - «Food to
Waste to Food» – er ført over i en ny fase
gjennom selskapet Grønt Skifte AS. Det er
nå bygget et 1.500 m2 stort pilotveksthus/
kompetansesenter som viser integrerte
lokale kretsløp som et bidrag til løsning
av flere globale utfordringer innen avfall,
energi og matproduksjon. Lindum bidrar
aktivt i FoU-arbeidet og har bl.a. ansvaret
for å utvikle løsninger for bruk av biogjødsel fra matavfall til industriell produksjon
av grønnsaker. CO2 fra oppgradering av
biogass blir brukt som CO2-tilførsel til
produksjonen. På slutten av året ble det
solgt tomater fra prosjektet via 5 Menybutikker i Vestfold. Prosjektet har fått stor
oppmerksomhet fra flere statsråder.
Selskapet har fått stor effekt av forskningsprosjektene knyttet til effektive behandlingsløsninger for skytebanemasser og PFOS
(perforerte fluorkarbonforbindelser) og

forskning på alternativ behandling av
andre typer forurensede masser. Lindum
kunne således i 2018 som den eneste
aktøren i Norge ta i bruk en permanent
behandlingsløsning for stabilisering
og binding av PFOS fra forurensede
løsmasser.
Det gjøres mye forskning på jord og jordforbedringsmetoder bl.a. ved aktiv bruk av
meitemark. Arbeidet knyttet til behandling
av slam fra fiskeoppdrettsanlegg på Vestlandet viser gode resultater, og volumene
som behandles øker.
Alle disse forskningsprosjektene skjer i
samarbeid med ledende forskningsmiljøer
i Norge og industribedrifter. Selskapet har
flere Skattefunnprosjekter og prosjekter
støttet av Innovasjon Norge og Norges
Forskningsråd. Gjennom FoU-virksomheten skal Lindum finne nye behandlingsløsninger, bidra til å sikre miljøet, skape
verdier og sikre gode arbeidsplasser.
Lindum har utviklet og tatt i bruk nye
prosesslinjer for behandling av returtrevirke og kunne i 2018 gjennomføre de
første leveransene av godkjent kvalitetsflis
til produksjon av trefiberplater for møbelindustrien.

God kompetanseutvikling
Det er kunnskapsrike og serviceinnstilte
medarbeidere som er Lindums viktigste
ressurs, og økt kunnskap er avgjørende
for å kunne utvikle bedriften ytterligere.
Derfor blir kompetansen styrket både
gjennom nyansettelser av høyt utdannende medarbeidere, og ved en bevisst
satsing og tilrettelegging for at flest mulig
medarbeidere skal få økt sin kompetanse
gjennom interne og eksterne tiltak. Det ble
i 2018 kjørt en ny runde med fagopplæring. Som et resultat av denne satsingen
fikk 4 ansatte fagbrev innen gjenvinning i
2018 og flere skal opp til fagprøve i 2019.
FoU-prosjekter er også et viktig middel for
kompetanseutvikling.
Bedriften legger stor vekt på å ta sin del av
samfunnsansvaret for reduksjon av klimagassutslipp, opprydding i miljøsynder,
lokal og bærekraftig utvikling og etablering
av ny næringsvirksomhet, spesielt knyttet
opp mot grønn sektor.

Datterselskaper og
tilknyttede selskaper

LINDUM EGGE AS

Lindum Oredalen AS
(eiet 51 % – eies sammen med Røyken
og Hurum kommuner.)
Selskapet driver deponi og kompostering
av avløpsslam på Hurum. Selskapet hadde
en omsetning på MNOK 104,0 (61,1) og et
overskudd på MNOK 38,0 (21,7) før skatt.
LINDUM OREDALEN AS
RESULTATREGNSKAP:
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Resultat før skatt

(Tall i tusen)
2018
2017
104 023
66 416
37 607
37 967

61 083
39 566
21 516
21 702

BALANSE:
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler

68 413
14 279
82 692

49 751
10 448
60 200

Egenkapital
Gjeld
Sum egenkapital og gjeld

19 498
63 194
82 692

18 268
41 932
60 200

NØKKELTALL:
Driftsmargin
Egenkapitalandel

36,2 %
23,6 %

35,2 %
30,3 %

Lindum Egge AS
(eiet 51 % – eies sammen med
tre grunneiere.)
Selskapet ble etablert i 2011 og driver virksomhet knyttet til deponering av forurensede masser på Egge i Lier. Selskapet hadde
en omsetning på MNOK 24,3 (18,6) og et
resultat før skatt på MNOK 8,5 (6,9).
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(Tall i tusen)
2018
2017

RESULTATREGNSKAP:
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Resultat før skatt

24 269
15 845
8 424
8 472

18 569
11 667
6 902
6 933

BALANSE:
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler

16 088
4 845
20 932

14 821
3 698
18 519

Egenkapital
Gjeld
Sum egenkapital og gjeld

4 374
16 558
20 932

4 431
14 087
18 519

NØKKELTALL:
Driftsmargin
Egenkapitalandel

34,7 %
20,9 %

37,2 %
23,9 %

Lindum Kommunalservice AS
(eiet 100 %).
Dette er virksomhet knyttet til gjenvinningsstasjonen på Lindum, skilt ut i et eget
datterselskap. Selskapet leier ut og drifter
gjenvinningsstasjonen på Lindum til selvkost for Drammen kommune via Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
(RfD IKS) og hadde en omsetning
på MNOK 14,9 (14,6).

Lindum Sør AS
(eiet 51 % – ble etablert i 2015 og eies
sammen med LiBiR IKS som igjen eies av
Lillesand og Birkeland kommuner.)
Selskapet driver virksomhet knyttet til mottak og deponering av forurensede masser
i Lillesand samt containerutleie til næringsvirksomhet. Selskapet hadde en omsetning
på MNOK 30,5 (12,0) og et resultat før skatt
på MNOK 8,4 (3,9). Lindum Sør kjøpte i
2017 selskapet Miljøpartner Sør AS som
driver med containerutleie til næringslivet,
og fusjonerte med dette selskapet i 2018.

LINDUM SØR AS
RESULTATREGNSKAP:

(Tall i tusen)
2018
2017

Driftsinntekter

30 533

12 009

Driftskostnader
Driftsresultat

22 164
8 369

8 124
3 885

8 388

2 952

Anleggsmidler
Omløpsmidler

6 133
10 656

2 923
4 991

Sum eiendeler

16 789

7 914

7 161
9 628

6 159
1 755

16 789

7 914

Driftsmargin

27,4 %

32,3 %

Egenkapitalandel

42,7 %

77,8 %

Resultat før skatt
BALANSE:

Egenkapital
Gjeld
Sum egenkapital og gjeld
NØKKELTALL:

Lindum Prosjekt AS og Lindum
Prosjekt 2 AS
(begge eiet 100 %.) Er også en del av
Lindumkonsernet, men det var ingen
aktivitet i disse selskapene i 2018.
Hardanger Gjenvinning AS
(eiet 100 %.) Aktiviteten i Hardanger
Gjenvinning AS ble avviklet i 2018.

Grønt Skifte AS
(eiet 24,9 % – eies sammen med Greve
Biogass AS, Veksthusgruppen AS og
BBL Solutions AS.)
Selskapet driver utviklingsvirksomhet i
tilknytning til Den Magiske Fabrikken og har
som misjon å øke produktivitet og lønnsomhet i landbruket, gjennom revolusjonerende
høyteknologi for klima og miljø. Selskapet
hadde en omsetning på MNOK 3,7 og har
med hjelp av offentlig støtte investert i
teknologiutvikling og pilotanlegg.
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Kapital, risiko og likviditet

Lindum bidrar til et bedre miljø

Egenkapitalandelen i Lindum AS pr.
31.12.2018 utgjorde 37,4 % (34,3 %).

Bedriften utfører en betydelig samfunnsoppgave ved på en miljøriktig måte å ta
hånd om ulike restfraksjoner fra et samfunn som preges av forbruksvekst. Dette
er avfallsfraksjoner som genererer lukt,
klimagassutslipp og andre forurensninger.
Bedriften driver derfor en virksomhet som
alltid vil være i søkelyset hva gjelder det
ytre miljø, og bidrar i vesentlig grad til å
redusere forurensninger og utslipp.

Inntekter og kostnader (med noen mindre
unntak) avtales og gjøres opp i NOK,
uavhengig av valutakurser. Bedriften er
således ikke spesielt utsatt for risiko ved
valutasvingninger.
Selskapet har to fastrentelån (saldo
MNOK 15,4). Øvrige lån og plasseringer er
basert på flytende rente.
Kredittrisikoen reduseres ved at det
gjennomføres kredittsjekk av alle kunder.
I tillegg har selskapet mange større
kommuner og interkommunale selskap
på kundelisten med begrenset risiko for
manglende betalingsevne. Selskapet hadde
MNOK 0,1 (0,4) i tap på krav i 2018.
I konsesjonene fra Fylkesmannen er det stilt
krav om at bedriften skal ha en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen
tilsvarende sikkerhet for deponiene for å
sikre at forpliktelsene som følger av disse
konsesjonene kan oppfylles. Dette ble
ytterligere spesifisert da Lindum fikk endret
konsesjon i 2017. Lindum vil, i den utstrekning nåværende sikkerheter ikke skulle
være tilfredsstillende, møte de nye kravene.
Lindum har beregnet de økonomiske
forpliktelsene av gjeldende krav til etterdrift
og regnskapsmessig avsatt midler til
dekning av disse i egne etterdriftsfond
(se note 13).
Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2018.
Likviditetsbeholdningen i morselskapet
var ved årets slutt MNOK 108,6 (96,0).
I konsernet var den på MNOK 114,3 (101,7).
Av dette utgjør avsetninger til etterdriftsfondet MNOK 21,6 (21,3).

Disponering av årets overskudd
Årets regnskap for Lindum AS er gjort
opp med et overskudd etter skatt på
kr. 35.222.461,- og styret foreslår følgende
disponering av selskapets overskudd:
Utbetaling av utbytte

kr. 17.600.000,-

Styrking av egenkapitalen kr. 17.622.461,Sum
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Det ytre miljø omfatter både nærmiljøet og
miljøet i global sammenheng.

Nærmiljøet
Nærmiljøet til Lindums ulike behandlingsanlegg er i perioder sjenert av driften i form
av støv, lukt, noe flygeavfall, måker og
trafikk. Bedriften arbeider kontinuerlig for å
gjøre disse ulempene så små som mulig.
Ved det største anlegget i Drammen har
selskapet jevnlige møter med naboene for å
diskutere nærmiljøproblemer og bedriftens
virksomhet generelt. Det er etablert rutiner
for varsling ved hendelser som medfører
eller kan medføre ekstra luktutslipp. En god
dialog med naboene gjør at driften raskt får
tilbakemelding ved luktutslipp og dermed
raskt kan identifisere kilde og iverksette
tiltak. Selskapet arbeider kontinuerlig med
luktreduserende tiltak.
Flere av prosessene for behandling av organiske avfallsfraksjoner foregår utendørs.
De prosessene som har gitt luktulemper
i perioder er mottak og behandling av
enkelte fraksjoner, sikting og etterbehandling av noe kompost, samt enkelthendelser
knyttet til behandling av hageavfall.
Luktulemper knyttet til komposteringsanlegget og forbehandlingsanlegget for
våtorganisk avfall er begrenset. All aktivitet
i biogassanlegget skjer innendørs under
kontrollerte forhold. All utluften går via et
egenprodusert biofilter som har 99 % renseeffekt dersom det vedlikeholdes godt.
Sigevannet fra anlegget i Drammen leveres
til kommunalt ledningsnett og blir renset i
kommunalt avløpsrenseanlegg. Fylkesmannen har stilt krav om fordrøyning av
sigevannet fra Lindum slik at flomtopper
unngås og man får større sikkerhet mot
overløp. Arbeidet med å finne en effektiv og
god løsning for hvordan dette kan gjøres
pågår med bruk av ekstern ekspertise.
Lindum har fått pålegg om å starte opp

med tiltak i løpet av 2018 men fristen er
utsatt til man har tilstrekkelig grunnlag for
å ta en beslutning om tiltak. I tillegg pågår
vurderinger knyttet til forrensing av vannet
før påslipp til kommunalt nett.
Sigevannet fra andre deponier behandles
lokalt.

Globalt miljø
Bedriften har gjennom utbygging av
miljøtiltak og økt satsing på gjenvinning
og prosessering av avfall, gitt et betydelig
bidrag til reduksjon av utslipp av klimaskadelige og farlige gasser. Lindum har
bidratt til materialgjenvinning og
produksjon av biodrivstoff.
For å sikre en miljøeffektiv oppsamling
og bruk av metangassen fra deponiet i
Drammen, samles denne opp via gassbrønner og –ledninger og brukes til
produksjon av varme til fjernvarmeanlegget
og prosessdamp til biogassanlegget.
Biogass fra biogassanlegget benyttes til
drivstoff og prosessdamp. Det gir en høy
energiutnyttelsesgrad for anlegget og
erstatter bruk av fossilt drivstoff.
Ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg
behandles nå mer enn 1.000 tonn matavfall
hver uke. Sammen med husdyrgjødsel
omdannes dette i lukket prosess til biogass
og biogjødsel. Dette er et tiltak som gir en
kraftig reduksjon i utslippet av klimafarlige
gasser og en reduksjon i bruk av kunstgjødsel i nærområdet. Gjennom pilotveksthuset til Grønt Skifte har man utviklet
løsning for bruk av CO2 fra biogassproduksjon til tomatproduksjon og
løsninger for bærekraftig matproduksjon
med basis i avfall. Tomater fra pilotanlegget
ble på slutten av året solgt kommersielt i
matvarebutikker i regionen rundt anlegget.
Alle komposteringsprosessene i Lindum
utføres ved tilførsel av oksygen og dermed
uten utslipp av den klimafarlige gassen
metan.
Ved jordproduksjon benyttes i hovedsak
kompost- eller biorestprodukter istedenfor
torv. Dermed reduseres uttaket av torv, noe
som bidrar til reduksjon av metanutslipp.
Gjennom utvikling av kvalitetsstyrt behandling av returtrevirke kan Lindum nå levere
flis fra returtrevirke til produksjon av trefiberplater som benyttes i møbelproduksjon.

Sertifisering etter ISO 14001
og ISO 9001
Hele Lindums virksomhet er sertifisert etter
ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015.

Ansatte, arbeidsmiljø og
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
Oversikt over antall ansatte per 31.12:
Virksomhet

Lindum AS*

Fulltidsansatte

149 (148)

Deltidsansatte

58 (74)

Årsverk

175,3 (167,9)

* De øvrige datterselskapene har ikke egne
ansatte, men leier inn personell fra Lindum AS.

Oversikt over sykefravær:
Virksomhet

Lindum AS

Kortidssykefravær

1,8 % (1,6 %)

Langtidssykefravær

4,9 % (4,6 %)

Totalt sykefravær

6,8 % (6,2 %)

Det arbeides systematisk for å redusere
sykefraværet i bedriften. Korttidssykefraværet endte på 1,8 %, en liten økning fra
i fjor, men under målet på 2 %. Langtidssykefraværet økte til 4,9 % det siste året,
en økning på 0,3 prosentpoeng og høyere
enn målet på 4 %.
Det var 12 arbeidsuhell med mindre personskade, hvorav 5 førte til fravær. Det er
gjennomført flere tiltak i bedriften for å
oppnå bedre helse, miljø og sikkerhet.
Det er systematisk gjennomgang av alle
uhell med personskade og av branntilløp
og utslipp til ytre miljø for så langt som
mulig å forhindre at tilsvarende hendelser
skal skje på nytt.

av spesielt verneutstyr som filtermasker
og friskluftstilførsel. Bedriften er IA-bedrift
(inkluderende arbeidsliv) og følger opp sine
forpliktelser i tråd med dette.
Virksomheten har en egen risikoanalyse
som danner utgangspunkt for en
beredskapsplan for virksomheten.
Lindum er medlem av KS Bedrift og følger
de hovedavtaler og tariffavtaler som dette
medlemskapet medfører.
Styret takker de ansatte for godt utført
arbeid i 2018.

Bedriften har eget arbeidsmiljøutvalg,
hovedverneombud og plassverneombud,
samt bedriftshelsetjeneste som blant
annet bidrar til å redusere sykefraværet
med forebyggende virksomhet. Enkelte av
arbeidsoppgavene i bedriften krever bruk
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Resultatregnskap
Morselskap

Styre og administrasjon

Likestilling

Utsiktene for 2018

Styret har i 2018 bestått av:

Blant de ansatte i Lindum AS er 25 %
kvinner og 75 % menn. Det praktiseres
likelønn uavhengig av kjønn. Bedriften har
like mange kvinner som menn i styret og
2/7 kvinner i selskapets ledergruppe.

Aktivitetsnivået i 2019 forventes å ligge
på samme nivå som i 2018. Tilgangen på
forurensede masser og kapasitet på
deponiene har stor påvirkning på
omsetning og resultat og det forventes at
selskapet vil kunne opprettholde tilnærmet
samme nivå som i 2018.

• Hans Henrik Bruusgaard,
styreleder
• Janicke Poulsen Garmann,
styremedlem
• Finn Egil Holm,
styremedlem
• Hanne Margrete Lenes Solem,
styremedlem
• Camilla R. Ekberg,
ansattvalgt styremedlem
• Arnfinn Førsund,
ansattvalgt styremedlem
Administrerende direktør for
aksjeselskapet er Pål Smits.

Etiske retningslinjer og
complianceprogram
Bedriften har etiske retningslinjer der det
også er nedfelt at ingen skal diskrimineres
som følge av etnisk eller nasjonal
opprinnelse, alder, kjønn, legning, funksjon
eller religion. Lindum avviser alle former
for korrupsjon. Ingen skal direkte eller
indirekte tilby, love, gi eller motta
bestikkelser. Bedriften har også et
formalisert konkurranserettslig og
selskaps/-skatterettslig complianceprogram.

Bedriftens revisor er BDO ved statsautorisert revisor Frode Ludvigsen.

Det er generelt i samfunnet økt oppmerksomhet på sirkulær økonomi, miljøskadelig
stoffer og det grønne skiftet. Lindum har
lenge vært opptatt av dette og har opparbeidet et godt utgangspunkt for å møte
samfunnets forventninger på dette området.
FoU-prosjektene i Lindum forventes å
generere økt salg og styrke selskapets
konkurransekraft.
Styret vil understreke at den fremtidige
utviklingen er underlagt generell markedsusikkerhet og bransjespesifikke forutsetninger. Alle utsagn i styrets rapport knyttet
til fremtid er forbundet med usikkerhet og
er basert på styrets beste innsikt på det
tidspunkt da rapporten ble avgitt.

Drammen, 24. april 2019

Hans Henrik Bruusgaard
Styreleder

Arnfinn Førsund
Styremedlem
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Hanne Solem
Styremedlem

Janicke Garmann
Styremedlem

Camilla R. Ekberg
Styremedlem

Konsern

2018

2017

Note

2018

2017

499 443 950
3 853 599
503 297 550

497 601 791
3 542 900
501 144 690

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

618 130 762
4 543 599
622 674 362

563 524 231
3 542 900
567 067 131

188 787 279
137 123 923
46 622 149
1 281 678
92 792 992
466 608 021

184 790 884
123 768 696
47 225 463
0
91 663 184
447 448 227

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Nedskrivning av driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

231 399 762
137 123 924
51 779 374
3 412 359
108 106 352
531 821 771

200 635 313
125 040 763
52 223 064
101 776 582
479 675 721

36 689 529

53 696 464

Driftsresultat

90 852 591

87 391 409

10 452 040
459 251
0
3 132 185
7 779 106

9 228 669
572 005
955 687
2 679 729
6 165 258

Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i DS/TS/Annet foretak
Annen finansinntekt
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

859 885
2 849 219
-1 989 334

1 500 000
809 221
955 687
2 614 401
-1 260 867

44 468 635

59 861 721

Ordinært resultat før skattekostnad

88 863 257

86 130 542

9 246 174

13 601 937

Skattekostnad på ordinært resultat

21 917 412

21 962 049

35 222 461

46 259 784

Ordinært resultat

66 945 845

64 168 493

35 222 461

46 259 784

Årsresultat

66 945 845

64 168 493

35 222 461

46 259 784

Minoritetens andel
Majoritetens andel

20 604 617
46 341 228

12 537 829
51 630 664

17 600 000
17 622 461
35 222 461

23 100 000
23 159 784
46 259 784

Overføringer
Avsatt til utbytte
Avsatt til annen egenkapital
Sum disponert

17 600 000
28 741 228
46 341 228

23 100 000
28 530 664
51 630 664

11

7, 9
1, 15
1
9

8

5

Finn Egil Holm
Styremedlem

Pål Smits
Administrerende direktør/Konsernsjef

23

Balanse per 31.12. – eiendeler
Morselskap

Balanse per 31.12. – egenkapital og gjeld
Konsern

2018

2017

24 845 912
0
24 845 912

25 667 630
0
25 667 630

12 710 448
31 702 339
125 647 783
21 663 770
92 191 459
283 915 799

13 485 172
32 638 182
99 137 493
32 706 915
120 345 342
298 313 104

1 479 389
22 411
1 365 096
97 000
2 963 896

1 457 583
22 411
1 203 507
97 000
2 780 501

311 725 607

326 761 235

Note
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Goodwill
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Anlegg under utførelse
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Maskiner, driftsløsøre, inventar o.l.
Avfallsbehandlingsanlegg
Biogassanlegg
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

2018

Morselskap
2017

3 240 088

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

102 219 344
11 219 425
113 438 769

102 744 458
5 289 888
108 034 347

21 597 587
21 597 587

21 345 134
21 345 134

Investeringer
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
Sum investeringer

87 024 731

74 693 283

Bankinnskudd, kontanter o.l.

225 958 235

207 312 851

537 683 841

534 074 086

2017

25 000 000
210 490
25 210 490

25 000 000
210 490
25 210 490

29 383 088
948 000
30 331 088

25 000 000
210 490
25 210 490

25 000 000
210 490
25 210 490

1
1
1
1
1

12 710 448
37 331 233
146 003 304
21 663 770
92 191 459
309 900 214

13 485 172
39 671 207
110 129 342
32 706 915
120 345 342
316 337 978

175 817 250
175 817 250

158 194 789
158 194 789

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

5

211 368 860
211 368 860

182 627 632
182 627 632

0

0

Minoritetsinteresser

5

16 228 182

14 978 565

201 027 740

183 405 279

252 807 532

222 816 687

1 141 874
22 411
1 365 096
97 000
2 626 381

1 141 874
22 411
1 203 507
97 000
2 464 792

12 452 477
95 615 155
108 067 632

10 199 307
94 099 155
104 298 462

342 269 298

349 133 858

40 638 662
4 600 000
45 238 662

51 856 349
5 200 000
57 056 348

3 999 148

3 393 088

57 950 311
20 274 075
17 345 707
36 955 000
46 273 423
178 798 516

43 468 454
21 669 363
20 468 042
32 900 000
67 461 069
185 966 928

2
2
3, 4

14

3, 4
4

5, 6

Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

12 452 477
84 750 155
97 202 632

10 199 307
84 750 155
94 949 462

40 638 662
65 014 602
105 653 264

51 856 349
48 495 889
100 352 237

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

55 740 591
7 594 666
15 679 072
17 600 000
37 185 876
133 800 205

41 276 434
13 475 125
20 136 731
23 100 000
57 378 818
155 367 108

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

7
13

3
3, 16

4
8

113 332 431
10 981 917
124 314 348

110 210 504
5 655 245
115 865 749

21 597 587
21 597 587

21 345 134
21 345 134

336 656 101

350 668 807

Sum gjeld

332 104 810

347 321 738

92 731 961

80 400 596

537 683 841

534 074 086

Sum egenkapital og gjeld

584 912 342

570 138 425

Sum omløpsmidler

242 643 044

221 004 567

Sum eiendeler

584 912 342

570 138 425

10

5
4, 12

Drammen, 24. april 2019

Arnfinn Førsund
Styremedlem
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2018

29 031 703
711 000
29 742 703

Hans Henrik Bruusgaard
Styreleder
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Note

8
15

Sum anleggsmidler

Lager
Lager av varer og annen beholdning

Konsern
2017
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

Omløpsmidler

3 897 148

2018

Hanne Solem
Styremedlem

Janicke Garmann
Styremedlem

Camilla R. Ekberg
Styremedlem

Finn Egil Holm
Styremedlem

Pål Smits
Administrerende direktør/Konsernsjef
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Kontantstrømoppstilling

Regnskapsprinsipper

Morselskap
2018

Konsern
2017

44 468 635
-13 475 125
-1 682 644
46 622 149
2 253 170

59 861 721
-9 244 900
-2 883 660
47 225 463
5 414 738

-657 060
525 114
14 464 157
0
-19 359 341
73 159 055

-515 353
-8 017 946
-3 297 884
3 133 728
7 324 381
99 000 288

-29 319 979
3 062 510
0
-26 257 469

2018
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger
i pensjonsordninger

2017

88 863 257
-21 669 363
-2 172 644
51 779 375
2 253 170

86 130 541
-16 267 371
-3 088 923
52 082 604
5 414 738

Resultatandel fra TS fratrukket utdelinger fra selskapet
Endring i varelager
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Nedskrivning investering i foretak i samme konsern
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

0
-606 060
-3 121 927
14 481 857
0
-26 401 573
103 406 092

-771 207
-604 363
-4 214 981
-4 198 082
0
14 839 315
129 322 271

-50 484 068
3 398 825
0
-47 085 243

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger på andre lånefordringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-44 330 426
3 552 510
-5 326 672
-46 104 588

-57 752 029
3 448 825
200 926
-54 102 278

-11 217 687
-23 100 000
-34 317 687

-6 447 940
-14 250 000
-20 697 940

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Utbetalinger av utbytte
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-11 817 687
-32 900 000
-44 717 687

-21 790 279
-21 600 000
-43 390 279

12 583 899

31 217 105

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

12 583 817

31 829 714

96 038 416

64 821 311

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter
ved periodens begynnelse

101 745 731

69 916 017

108 622 318

96 038 416

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter
periodens slutt

114 329 548

101 745 731

87 024 731
21 597 587
108 622 318

74 693 283
21 345 134
96 038 417

Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Pengemarkedsfond
Sum kontantbeholdning ved periodens slutt

92 731 961
21 597 587
114 329 548

80 400 596
21 345 134
101 745 730

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Lindum AS og datterselskapene Lindum Oredalen
AS, Lindum Kommunalservice AS, Lindum Egge
AS og Lindum Sør AS. Konsernregnskapet er
utarbeidet som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende
mellom selskapene i konsernet er eliminert.
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede
prinsipper, ved at datterselskapene følger de
samme regnskapsprinsipper som morselskapet.
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i
konsernregnskapet basert på morselskapets
anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes
identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell
merverdi eller mindreverdi ut over hva som
kan henføres til identifiserbare eiendeler og
gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i
konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte
eiendelenes forventede levetid.
Datterselskap som er ubetydelig for konsernregnskapet er i 2018 unntatt fra konsolidering og
er vuderert etter kostmetoden. Dette gjelder selskapene Lindum Prosjekt AS, Lindum Prosjekt 2
AS og Hardanger Gjenvinning AS.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt
med utførelsen. Behandlingen av enkelte fraksjoner som Lindum mottar tar lang tid. Dette gjelder
våtorganisk avfall som behandles i bioceller,
avløpsslam som ligger til langtidsstabilisering
og annet organisk avfall som har gått i bioceller,
samt forurensede masser som skal behandles.
I tråd med god regnskapsskikk utsetter Lindum
inntekt i regnskapet for disse fraksjonene slik at
inntektsføringen skjer etter hvert som kostnadene påløper.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er
klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som
er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som
omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet
av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er
tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.
Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak
av andre avsetninger balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives
lineært over driftsmidlenes forventede levetid
dersom de har antatt levetid over 3 år og har en
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kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold
av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt
med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.
Leide (leasede) driftsmidler balanseføres
som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som
finansiell.
Datterselskap og tilknyttet selskap
Lindum Oredalen AS, Lindum Kommunalservice
AS, Lindum Prosjekt AS, Lindum Egge AS, Hardanger Gjenvinning AS, Lindum Sør AS, Grønt
Skifte AS og Lindum Prosjekt 2 AS vurderes etter
kostmetoden i morselskapets selskapsregnskap. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har
vært nødvendig. Utbytte og andre utdelinger
inntektsføres samme år som de blir utbetalt.
Flerkontosystem
Morselskapet Lindum AS har inngått avtale om
etablering og drift av et Flerkontosystem med
Nordea Bank Norge ASA. I flerkontoavtalen
inngår følgende deltakere: Lindum AS som flerkontoinnehaver samt Lindum Egge AS, Lindum
Oredalen AS og Lindum Sør AS som deltakere.
Deltakere aksepterer bankens ubegrensede rett
til å avregne trekk/innestående på samtlige konti
i Flerkontosystemet mot hverandre. Deltakerne
Lindum Egge AS, Lindum Sør AS og Lindum
Oredalen AS kausjonerer som solidariske
selvskyldnerkausjonister for de forpliktelser,
inkludert renter, provisjoner, omkostninger, mv
som flerkontoinnehaver har overfor banken,
med ansvar som er begrenset til hhv 5, 5 og 10
MNOK.
Forskning og utvikling
Utgifter til egen forskning og utvikling kostnadsføres i regnskapet når de påløper. Selskapet
benytter seg av Skattefunn-ordningen. Skattereduksjonen opparbeidet i den forbindelse føres
som reduksjon av lønn og andre driftskostnader.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført
i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres
på grunnlag av individuelle vurderinger av de
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å
dekke antatt tap.
Varebeholdinger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste
av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og
virkelig verdi.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler
vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste
av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt
utbytte og andre utdelinger inntektsføres som
annen finansinntekt.
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
vurderes etter virkelig verdi hvor endring føres
mot resultatet sin finansinntekt eller finanskostnad.

Etterdrift/miljøtiltak
Forventede utgifter til etterdrift og miljøtiltak
kostnadsføres løpende og avsettes som
forpliktelse i balansen i takt med utnyttelse
av deponiområdet.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter
kursen ved regnskapsårets slutt.
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
beregnes etter lineær opptjening basert på
forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig
regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra
folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om
dødelighet, frivillig avgang, osv. Norsk Regnskapsstiftelses anbefalte verdier er benyttet
som grunnlag for aktuarmessige forutsetninger.
Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i
pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største
av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene
(korridor).
Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på
innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive)
pensjonsordninger, mens den er periodisert i
samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for
usikrede pensjoner.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter
både periodens betalbare skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22%
(23% i 2017) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt
ligningsmessig underskudd til fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode
er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel
på netto skattereduserende forskjeller som
ikke er utlignet og underskudd til fremføring,
er begrunnet med antatt fremtidig inntjening.
Konsernet går med betydelig overskudd og det
er overveiende sannsynlig at utsatt skattefordel
blir utnyttet. Utsatt skatt og skattefordel som kan
balanseføres er oppført netto i balansen.
Skatt på avgitt konsernbidrag, og skatt
på mottatt konsernbidrag som er ført direkte
mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i
balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis
konsernbidraget har hatt virkning på betalbar
skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget
har hatt virkning på utsatt skatt).
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter
den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd
og andre kortsiktige, likvide plasseringer som
umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan
konverteres til kjente kontantbeløp og med
forfallsdato kortere enn tre måneder fra
anskaffelsesdato.
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Note 1 Varige driftsmidler

Note 2 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Morselskapet

Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Årets nedskriving
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.
Årets avskrivninger
Sum avskrivninger
Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Anlegg
under
utførelse

Tomter,
bygninger oa
fast eiendom

Maskiner,
driftsløsøre,
inventar ol

Avfallsbehandlingsanlegg

13 485 172
710 611
-1 485 335
12 710 448

52 903 090
349 784

298 231 994
27 629 802

53 252 874

325 861 796

31 465
21 519 070
31 702 339

12 710 448

Ingen avskr

Biogassanlegg

Sum varige
driftsmidler

149 618 073

128 490 208
629 782
129 119 990

2 069 169
198 144 844
125 647 783

149 618 073
1 281 678
2 181 820
125 772 483
21 663 770

36 928 531
92 191 459

642 728 537
29 319 979
-1 485 335
670 563 181
1 281 678
4 282 454
382 364 930
283 915 799

1 049 630

34 428 029

3 729 429

7 415 061

46 622 149

10-40 år
Lineær

3-25 år
Lineær

7-27 år
Lineær

7-27 år
Lineær

Restverdi balanseførte leieavtaler pr 31.12.18
Avskrivning på leieavtaler 2018
Gjeld leasingavtaler pr 31.12.18

Morselskapet
Investeringene i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden. Dette innebærer at selskapene Lindum Oredalen
AS, Lindum Kommunalservice AS, Lindum Prosjekt AS, Lindum Sør AS, Lindum Egge AS, Hardanger Gjenvinning AS, Lindum Prosjekt 2 AS samt det tilknyttede
selskapet Grønt Skifte AS er bokført med en verdi som tilsvarer innskutt kapital den gang selskapet ble stiftet. Dette er årsaken til differansen mellom den
balanseførte egenkapitalen i selskapene og den balanseførte verdien av selskapene i Lindum AS.

Datterselskap
Lindum Prosjekt 2 AS
Lindum Oredalen AS
Lindum Kommunalservice AS
Lindum Prosjekt AS
Lindum Sør AS
Lindum Egge AS
Hardanger Gjenvinning AS
Balanseført verdi 31.12.

3 875 250
71 782
3 875 250
Tilknyttet selskap

Konsernet
Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Årets nedskriving
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.

Anlegg
under
utførelse

Tomter,
bygninger oa
fast eiendom

Maskiner,
driftsløsøre,
inventar ol

Avfallsbehandlingsanlegg

13 485 172
710 611
-1 485 335
12 710 448

73 776 115
349 784

381 779 794
42 640 249
-831 550
423 588 493

0
0
12 710 448

Årets avskrivninger
Avskriving goodwill
Sum avskrivinger
Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan
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Ingen avskr

Biogassanlegg

Sum varige
driftsmidler

149 618 073

128 490 208
629 782
129 119 990

2 069 169
275 516 020
146 003 304

149 618 073
2 113 228
4 295 048
123 659 255
21 663 770

747 149 362
44 330 426
-2 316 885
789 162 903
3 412 359
7 694 813
471 567 876
309 900 214

1 154 630

39 243 255

3 729 429

7 415 061

10-40 år
Lineær

3-25 år
Lineær

7-27 år
Lineær

7-27 år
Lineær

74 125 899
1 299 131
1 330 596
35 464 070
37 331 233

0
36 928 531
92 191 459

51 542 375
237 000
51 779 375

Grønt Skifte AS
Balanseført verdi 31.12.

Forretningskontor

Eierandel

Egenkapital
siste år (100 %)

Resultat
siste år (100 %)

Balanseført
verdi

Drammen
Drammen
Drammen
Drammen
Lillesand
Drammen
Odda

100 %
51 %
100 %
100 %
51 %
51 %
100 %

73 080
19 498 203
227 833
99 062
7 161 427
4 373 843
329 657

-36 386
29 230 364
2 346
-18 690
6 485 201
6 442 472
-5 424

137 205
56 100
161 565
100 000
63 750
56 100
904 669
1 479 389

Forretningskontor

Eierandel

Egenkapital
siste år (100 %)

Resultat
siste år (100 %)

Balanseført
verdi

Tønsberg

24,9 %

22 411
22 411

Regnskapet for Grønt Skifte AS forelå ikke ved avleggelse av konsernregnskapet.
Konsernet
Lindum Prosjekt 2 AS, Lindum Prosjekt AS og Hardanger Gjenvinning AS er untatt fra konsolideringen på grunn av ubetydelighet for konsernet.
Investeringene er ført etter kostmetoden.

Datterselskap
Lindum Prosjekt 2 AS
Lindum Prosjekt AS
Hardanger Gjenvinning AS
Balanseført verdi 31.12.

Forretningskontor

Eierandel

Egenkapital
siste år (100 %)

Resultat
siste år (100 %)

Balanseført
verdi

Drammen
Drammen
Odda

100 %
100 %
100 %

73 080
99 062
329 657

-36 386
-18 690
-5 424

137 205
100 000
904 669
1 141 874
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Note 3 Fordringer og gjeld

Note 4 fortsetter fra forrige side.

2018

Morselskapet
2017

97 000
97 000

1 600 000
1 600 000

97 000
97 000

0
2 200 000
3 050 000

2018
Fordringer med forfall senere enn ett år
Andre langsiktige fordringer
Sum

97 000
97 000

2017
97 000
97 000

1 år
17 292 000
17 292 000

2-5 år
26 346 662
26 346 662

0
1 600 000
1 600 000

0
2 200 000
3 050 000

over 5 år
1 600 000
1 600 000

Sum
45 238 662
45 238 662

40 638 662

51 856 349

309 900 214
3 999 148
113 332 431
427 231 793

316 337 978
3 393 088
110 210 504
427 196 577

Gjeld i morselskapet Lindum AS i flerkontoordningen er kr 60 414 602. Innestående i bank utgjør pr 31.12.18 kr 85 779 550.
40 638 662
283 915 799
3 897 148
102 219 344
390 032 291

51 856 349
298 313 104
3 240 088
102 744 458
404 297 650

Gjeld sikret ved pant
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Anleggsmidler
Varelager
Kundefordringer

Note 4 Mellomværende og transaksjoner med nærstående
Mellomværende med nærstående
Morselskapet

Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Sum
Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Sum

2018

2017

9 654 446
1 466 909
11 121 355

Kundefordringer
11 491 538
0
9 711 071

3 286 288
0
3 286 288

Leverandørgjeld
3 021 687
0
490 862

2018

2017

5 938
3 200 000
3 205 938

Andre fordringer
0
0
0

270 467
0
270 467

Kortsiktig gjeld
350 356
0
233 261

Tilknyttet selskap
Sum

13 969 305
0

Kjøp av tjenester, IKT
- Eier

1 343 757
654 402

Tomteleie
- Eier

3 013 169

Vann og avløp
- Eier

5 619 335

Selskapet fester tomt fra Drammen Eiendom KF som også eies 100 % av Drammen Kommune. Etter en uavhengig vurdering av markedsmessig festeavgift, ble det i
2012/2013 gjennomført en reforhandling av avtalen og årlig festeavgift fra og med 2012 ble da satt til MNOK 3.
Konsernet
Konsernets transaksjoner med nærstående parter:

2018

Salg av varer og tjenester
Salg av tjenester
- Tilknyttet selskap

1 466 909

Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av tjenester
- Tilknyttet selskap
- Eier

0
305 622

Rentekostnader
- Eier

654 402

Tomteleie
- Eier

3 013 169

Vann og avløp
- Eier

5 619 335

Note 5 Egenkapital

Konsernet
Tilknyttet selskap
Sum

Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer
- Datterselskap
- Tilknyttet selskap

Rentekostnader
- Eier

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig gjeld
Sum

Estimert avdragsprofil langsiktig gjeld morselskapet
Estimert avdragsprofil langsiktig gjeld konsernet

Konsernet

1 466 909
1 466 909
2 989
2 989

Kundefordringer
0
0
Leverandørgjeld
0
0

3 200 000
3 200 000
0
0

Andre fordringer
0
0
Kortsiktig gjeld
0
0

Morselskapet
Årets endring i egenkapital

Aksjekapital

Overkursfond

Annen EK

Sum

Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Avsatt utbytte
Egenkapital 31.12.

25 000 000
0
0
25 000 000

210 490
0
0
210 490

158 194 789
35 222 461
-17 600 000
175 817 250

183 405 279
35 222 461
-17 600 000
201 027 740

Minoritetens
andel

Annen EK

Sum

14 978 565
20 604 617
-19 355 000
16 228 182

182 627 632
46 341 228
-17 600 000
211 368 860

222 816 687
66 945 845
-36 955 000
252 807 532

Transaksjoner med nærstående

Konsernet

Morselskapet

Årets endring i egenkapital

Aksjekapital

Innskutt
egenkaptial

Overkurs

Egenkapital 01.01
Årets resultat
Avsatt utbytte
Egenkapital 31.12.

25 000 000

0

210 490

25 000 000

-

210 490

Selskapets transaksjoner med nærstående parter:
Salg av varer og tjenester
Salg av tjenester
- Datterselskap
- Tilknyttet selskap
Renteinntekter
- Datterselskap
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2018

43 053 705
1 466 909
252 040

31

Noter

Noter

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 8 Skatt

Aksjekapitalen består av:
Aksjer
Sum

Antall

Pålydende

Bokført

25 000
25 000

1 000
1 000

25 000 000
25 000 000

Alle aksjene har like rettigheter.
Oversikt over de største aksjonærene 31.12.
Drammen kommune
Totalt antall aksjer

Aksjer

Eierandel

25 000
25 000

100,0 %
100,0 %

Note 7 Pensjoner
Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 206 personer hvorav 25 er pensjonister. Ytelsesordning omfatter 47 aktive medlemmer
og innskuddsordning 134 aktive medlemmer.
Ordningene er todelte. Den ene er en lukket offentlig ytelsesbasert ordning. Denne er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Inkludert i denne ordningen har selskapet en tariffestet
avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Forpliktelsene er dekket gjennom KLP. Den andre er en hybrid tjenstepensjonsordning med
investeringsvalg som gjelder for alle som er blitt ansatt i selskapet fra og med 1.1.2013. Forpliktelsen for denne er dekket gjennom Storebrand.

Netto pensjonskostnad
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Administrasjonskostnader
Resultatført aktuarielt tap
Avkastning på pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad
Netto pensjonsforpliktelse

2018
4 658 464
1 744 883
295 001
-2 259 277
625 909
5 064 980
2018

Morselskapet

2018

4 585 742
1 758 461
291 262
17 297
-1 905 017
666 993
5 414 738

4 658 464
1 744 883
295 001
-2 259 277
625 909
5 064 980

2017

2018

Konsernet

2017

4 585 742
1 758 461
291 262
17 297
-1 905 017
666 993
5 414 738
Konsernet

2017

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.
Beregnede pensjonsforpliktelser 31.12.

71 598 451
71 598 451

68 452 452
68 452 452

71 598 451
71 598 451

68 452 452
68 452 452

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) inkl. AGA
Balanseført netto pensjonsforpliktelse

71 598 451
56 520 110

68 452 452
54 427 122

2 126 046
17 204 387
-4 751 910
12 452 477

1 977 572
16 002 902
-5 803 595
10 199 307

71 598 451
56 520 110
0
2 126 046
17 204 387
-4 751 910
12 452 477

68 452 452
54 427 122
0
1 977 572
16 002 902
-5 803 595
10 199 307

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Årlig forventet lønnsregulering
Årlig forventet regulering av G
Årlig forventet regulering av pensjoner
Årlig forventet avkastning på fondsmidler

2018

Morselskapet
2017

-17 597 393
0
-74 600
-12 085 274
0
-83 402 823
224 128
-112 935 962
0

2018

Konsernet

2017

-12 085 519
0
-2 317 763
-9 832 104
115 117
-87 758 282
280 161
-111 598 390
0

Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler
Varelager
Fordringer
Pensjoner
Gjeld leasede driftsmidler
Avsetninger
Gevinst og tapskonto
Netto midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring

-23 355 266
0
-274 600
-12 085 274
0
-96 368 012
224 128
-131 859 024
0

-16 761 547
0
-2 569 846
-9 832 104
115 117
-99 038 124
280 161
-127 806 343
0

-112 935 963

-111 598 390

Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen

-131 859 024

-127 806 343

-24 845 912
0
-24 845 912
1 129 360

-25 667 630
0
-25 667 630
1 115 984

-29 031 703
0
-29 031 703
1 318 590

-29 383 088
0
-29 383 088
1 278 063

23% / 22% utsatt skatt/utsatt skattefordel
Herav ikke balanseført
Utsatt skatt/utsatt skattefordel
Effekt av endring av skattesats

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

2017

Morselskapet

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

2018

2017

2,60 %
2,75 %
2,25 %
1,48 %
4,30 %

2,40 %
2,50 %
2,50 %
1,73 %
4,10 %

2018

Morselskapet
2017

44 468 635
-9 435 452
35 033 183
1 337 572
36 370 755
-28 319
0
0
36 342 435

2018

Konsernet

2017

59 861 721
-7 836 917
52 024 804
4 760 372
56 785 176
-39 157
0
0
56 746 018

Grunnlag for betalbar skatt
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Grunnlag for årets skattekostnad
Endring i midlertidige resultatforskjeller
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet
Avgitt konsernbidrag
Effekt elimineringer
Bruk av fremførbart underskudd
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

88 863 257
-9 428 330
79 434 927
4 104 763
83 539 690
0
10 212 296
0
93 751 986

86 130 542
-7 832 825
78 297 717
7 407 614
85 705 331
0
7 886 998
0
93 592 329

8 365 274
59 182
8 424 456
821 718
9 246 174

13 628 442
0
13 628 442
-26 505
13 601 937

Fordeling av skattekostnaden
Betalbar skatt (23 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet)
For mye, for lite avsatt i fjor
Sum betalbar skatt
Endring i utsatt skatt
Skattekostnad (23 % av grunnlag for årets skattekostnad)

21 506 845
56 112
21 562 957
354 455
21 917 412

22 462 159
0
22 462 159
-500 110
21 962 049

8 365 274
-764 095
-6 513
7 594 666
17,1 %

13 628 442
-143 919
-9 398
13 475 125
22,5 %

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt (23 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet)
SkatteFUNN-ordning
Skattevirkning av konsernbidrag
Betalbar skatt i balansen
Effektiv skattesats på resultat før skatt

21 506 845
-1 232 770
0
20 274 075
22,8 %

22 462 159
-792 796
0
21 669 363
25,2 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
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Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Note 13 Andre avsetninger for forpliktelser

2018

Morselskapet

2017

107 157 303
16 002 089
8 333 192
5 631 339
137 123 923

97 860 951
13 305 869
8 345 680
4 256 196
123 768 696

175,3

167,9

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2018

2017

107 157 303
16 002 089
8 333 192
5 631 340
137 123 924

97 860 951
13 305 869
8 345 680
5 528 263
125 040 763

175,3

167,9

Daglig leder

Styret

1 345 188
283 732
66 332
1 695 252

617 240
0
0
617 240

Antall årsverk

Ytelser til ledende personer

Konsernet

Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse
Sum

Morselskapet

Konsernet

271 500
58 000
0
53 000
382 500

444 000
126 255
0
78 500
648 755

Note 10 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter
Morselskapet

0
0

2017
0
0

Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter mv

2018

Bundne skattetrekksmidler
Kassekreditt

Konsernet

0
0

2017
0
0

Morselskapets bankforbindelse har stilt en betalingsgaranti på kr 6.000.000 overfor Kemneren i Drammen vedrørende skattetrekksmidler.

2018

Morselskapet

2017

3 240 088

2018
Varelager

3 999 148

Konsernet

2017
3 393 088

Note 15 Immaterielle eiendeler
Konsernet
Immaterielle eiendeler

Goodwill

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 1.1
Akkumulerte avskrivinger 31.12
Balanseført verdi 31.12.

1 185 000
0
0
1 185 000
237 000
474 000
711 000

Årets avskrivninger
Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

237 000
5 år
Lineær

Goodwill vedrører kjøp av 100% av aksjene i Miljøpartner Sør AS i 2017 foretatt i datterselskapet Lindum Sør AS 31.8.2017.

Note 11 Salgsinntekter
2018

Note 14 Varebeholdninger

Hele varelageret er vurdert til anskaffelseskost.

Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Skatterådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon

2018

Det er pr 31.12.18 avsatt totalt kr 95 615 155 til etterdrift i konsernet. Avsetningen er beregnet med forutsetning om 8 års gjenstående drift i Lindum AS
og 3 år i Lindum Egge AS og 1 år Lindum Oredalen AS, samt 30 års etterdrift for alle selskaper. Estimatet for forpliktelsen for etterdriftsfond ansees
å være tilstrekkelig pålitelig..

3 897 148

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styreformann eller andre nærstående parter.
Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelse som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital.
Revisor (eks mva)

I regnskapet for 2018 er avsetning til etterdriftsfond gjort i tråd med gjeldende forskrifter og veiledning for avfallsdeponier.
I konsesjonen fra Fylkesmannen er det stilt krav om at selskapet skal ha en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende
sikkerhet for deponiet for å sikre at forpliktelsene som følger av denne konsesjonen kan oppfylles.

Morselskapet

204 836 016
130 854 041
163 753 894
499 443 950

2017

209 302 970
123 587 167
164 711 654
497 601 791

Fordeling på virksomhetsområder
Forurensede masser
Biologisk avfallsbehandling
Gjenvinning og Miljø
Sum

2018
313 635 822
133 252 949
171 241 991
618 130 762

Konsernet

2017

270 921 779
126 448 341
166 154 112
563 524 232

Note 16 Ansvarlig lån
Selskapet har et ansvarlig lån på kr 4.600.000 pr 31.12.18 fra eier Drammen Kommune. Opprinnelig lånebeløp var pr 01.09.01 kr 15.000.000,og lånet tilbakebetales over 25 år fra dette tidspunktet. Lånet renteberegnes, og det er ikke stilt sikkerhet for lånet.

Note 12 Annen kortsiktig gjeld
2018

Morselskapet

12 971 433
270 467
6 935 238
22 736
16 986 001
37 185 875
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2017

12 083 535
350 356
23 217 727
385 739
21 341 460
57 378 817

I posten annen kortsiktig gjeld inngår følgende:
Feriepenger inkl arbeidsgiveravgift
Konsernbidrag
Påløpte kostnader
Annen kortsiktig gjeld
Utsatt inntekt
Sum

2018
12 971 433
0
13 412 596
2 201 550
17 687 842
46 273 421

Konsernet

2017
12 083 535
350 356
30 761 819
2 264 056
22 001 302
67 461 068
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Uavhengig revisors beretning

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Til generalforsamlingen i Lindum AS
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Lindum AS sitt årsregnskap.
Årsregnskapet består av:
• Selskapsregnskapet, som består av
balanse per 31. desember 2018,
resultatregnskap,
kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper, og
• Konsernregnskapet, som består av
balanse per 31. desember 2018,
resultatregnskap,
kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
• Er årsregnskapet avgitt i samsvar med
lov og forskrifter
• Gir selskapsregnskapet et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til
Lindum AS per 31. desember 2018 og
av selskapets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret
som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge
• Gir konsernregnskapet et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Lindum AS per 31. desember
2018 og av konsernets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret
som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Grunnlag for konklusjonen

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov
og god bokføringsskikk i Norge.

Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen og all
informasjon etter revisjonsberetningen som ligger i årsrapporten.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Drammen, 29.4.2019
BDO AS

Frode Ludvigsen
statsautorisert revisor

Dersom vi hadde konkludert med at annen informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Lindums verdier
– TENK OM

Troverdige
– grunnleggende for en bedrift som arbeider med
så utfordrende samfunnsoppgaver som Lindum gjør.

Entusiastiske
– viktig drivkraft bak Lindums utvikling og suksess.

Nyskapende
– kjerneverdi som også skal prege Lindums
arbeid og utvikling.

Kunnskapsrike
– grunnleggende kjerneverdi for Lindums utvikling.

rOmslige
– beskriver det som skal prege forholdet mellom medarbeidere
og overfor samarbeidspartnere, naboer, eiere og andre.

Miljøbevisste
– grunnleggende for all virksomhet og for alt det
Lindum og de ansatte gjør.
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