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Virksomhetens art og lokalisering
ReMidt Næring er et holdingselskap for ReMidt-kommunenes eierinteresser i næringsvirksomhet
innen avfall og gjenvinningsområdet. Selskapets virksomhet består av å følge opp datterselskapene
og delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Selskapet er morselskapet i ReMidt Næring konsern
Selskapets forretningsadresse er i Orkland kommune.

2O27 er selskapets andre driftsår. Selskapet ble etablert som en konsekvens av etableringen av
ReMidt IKS 01.01.2020.

Selskapets formål er næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder
oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper, fast eiendom og

hva dermed naturlig står i forbindelse.

Selskapet har i dag følgende eierinteresser:

Datterselskap (beløp i tusen):

Selskap Kontor-kommune Eierandel

Retura Midt AS

Betalingspartner AS

Grønørveien 27 AS

Envina AS

Orkland

Orkland

Orkland

Orkland

100/o

L00%

L00%

t00%

Resultat 2021

3646

-148

134

4489

Egenkapital pr
3t.t2.2L

3t 432

4 675

L3 OL7

s 093

Tilknyttede selskap (beløp i tusen):

Selskap Kontor- Eierandel
kommune

Meldal Orkland 34,00%
Miljøanlegg AS

Miljøpartnerne AS Orkland 26,6%

Bokført verdi Arets resultat Egenkapital
pr.3L,L2

6793 316 20L6g

Kostpris

344

227r 22LT 50 8 318



Eierforhold
Selskapet eies 100 % av ReMidt-kommunene og ReMidt tKS

Navn
Orkland kommune

ReMidt IKS

Skaun kommune
Surnadal kommune

Frøya kommune
Hitra kommune
Heim kommune

Rennebu kommune
Melhus kommune

Rindal kommune
Midtre Gauldal kommune

Kristiansund kommune
Sunndal kommune

Aure kommune
Oppdal kommune
Smøla kommune

Averøy kommune
Tingvoll kommune

Eierandel
26,tL%
20%
TL,88%

8,56%
7,3r%
7,22%

6,60Yo

3,6r%
3,08%
2,93%
t,76%
0,66%
0,37 %

o,Ll %

o,r2%
0,r7%
0,09%
o,o2%

Arbeidsm iliø oe I i kesti I I i ng
Selskapet har i 2O2L bestått av dagl¡g leder og forretningsutvikler. ReMidt IKS leverer tjenester på

økonomi. Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. Selskapet tilstreber en kjønnsnøytral
styresammensetn¡ng og diskriminerer ikke på bakgrunn etnisitet, livssyn eller lignende forhold. Styret
har i 2O2L bestått av to kvinner og tre menn.

Ytre miljø
Holdingselskapet har lite påvirkning på ytre miljø. Datterselskapene har prosedyrer og rutiner for å
minimere påvirkningen på ytre miljø.

Selskapets stilling og resultat av virksomheten
Styrets oppfatning er at det framlagt konsernregnskapet gir et riktig inntrykk av selskapets stilling og
resultat av virksomheten. Styret foreslår at det framlagte regnskapet, sammen med opplysningene
som er gitt i notene fastsettes som selskapets årsregnskap.

Koronapandemien har ikke påvirket ReMidt Næring i nevneverdig grad, men noen datterselskapet er
påvirket i begrenset omfang.

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret,
og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling.



Økonomisk resultat og styrets forslag til disponering
Resultatet for 2O2t viser et overskudd på kr 2 L44 576. Styret foreslår at årsresultatet disponeres slik:

o Avsatt utbytte kr 1 070 000
¡ Tilføres annen egenkapital Kr tO74 576
. Sum disponert kr 2 L44 576

Fra mtidsutsikter
Ärsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Orkanger, 06.04.22
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