
Midtre Gauldal utvikling KF 
Svartøya 7 
7290 STØREN 

VEDR REGNSKAP 2020 

Innledning 
Vi viser til revisjonsberetning for Midtre Gauldal Utvikling KF for 2020 som er en normalberetning. Det 
er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler som har betydning for revisjonsberetningen. 

Vi har i dette brevet tatt inn en del mindre vesentlige forhold som vi mener dere bør se på. 

Budsjett: 
Vår kontroll av budsjett viser at kommunen ikke har satt opp et budsjett på investeringer i 2020. Det er 
i 2021 satt opp et budsjett over låneopptak og rentekostnader. Vi ber om at dette fordeles på de ulike 
investeringene iht. til oppsett i note 14 i årsregnskapet for 2020, slik at det for 2021 vil foreligge tall i 
kolonnen for budsjett. 

Garanti: 
Vi har gjennom vår revisjon blitt oppmerksom på at Midtre Gauldal Utvikling KF har stilt garanti overfor 
Trøndelag Fylkeskommune på kr 149 160. Vi er ikke kjent med at garantien er behandlet i styremøte 
eller i kommunestyret. Vi ber om tilbakemelding på om hvordan dette er fulgt opp etter avholdt 
revisjon. 

Dobbel inntektsføring: 
Foretaket har i 2020 fakturert Støren Treindustri feilaktig samme beløp to ganger. Dette gjør at det er 
inntektsført 219 997 for mye i 2020. Vi ber om at foretaket skjerper sine rutiner slik at dette ikke skjer 
igjen. 

Årsberetning: 
Foretaket er pliktig til å utarbeide årsberetning iht. til kommuneloven. Det er i årsberetningen ikke 
redegjort for manglende investeringsbudsjett, tiltak knyttet til etisk standard eller tiltak for å sikre 
betryggende kontroll av virksomheten. Vi ber om at dere for 2021 sikrer at årsberetningen omhandler 
alle forhold som er pliktig iht. til kommuneloven. 

Avslutning 
Vi ber om skriftlig svar på dette notatet innen 30.06.2021 

Med vennlig hilsen 

Wenche Holt 
Oppdragsansvarlig revisor 

Direkte    950 22 935 eller    wenche.holt@revisjonmidtnorge.no 
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