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Arsberetningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen
opplysninger i årsberetningen etter kommuneloven

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Midtre Gauldal kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 27168.740
i- kommunekassen, og et netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr. 26715262.
Arsregnskapet består av:

o Kommunekassens årsregnskap som består av balansen per 31. desember 2021,
bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet
budsjettawik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

o Konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021,' driftsregnskap og
investeringsregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
. oppryller kommunekassens årsregnskap gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende

fremstilling av kommunekassens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av resultatet for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

. oppÛller det konsoliderte årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende
fremstilling av den finansielle stillingen til Midtre Gauldal kommune som økonomisk enhet per 31.
desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen isamsvar med
kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

G run n lag for konkl usjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene lnternational Standards om Auditing (lSA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved
revision av ârsregnskapef. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. lnnhentet revisjonsbevis er etter
vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
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informasjon i samme dokument eller annen årsrapport som følger årsberetning og årsregnskap. Vår
konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjon i årsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen. Vi viser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen> og <Uttalelse om
redegjørelse for vesentlige budsjettavvib under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og
den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i

årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen
fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetning datert 31.03.2022 og har ingenting å
rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
o inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
. at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet <Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik> under
uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Kom m u ned i rektørens an svar for ärsreg nskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling isamsvar med kommunelovens bestemmelser god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av ärsregnskapet
Vårt mål med revisjonen 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 garantifor at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 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:
www. n krf. no/revisjonsberetn i nqer - revisjonsberetni ng n r. I

Uttalelse om øvr¡ge lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
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 oppfflt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.



Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettawik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Midtre Gauldal
kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller awik
fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettawik

Se www. n krf. no/revisjonsberetn inqer - revisjonsberetn ing nr. 1

Trondheim, 19. april 2022
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