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Urteko kontu kontsolidatuen ikuskatze txosten independentea

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEKO Batzar Nagusiari.

Urteko kontuko kontsolidatuen gaineko txostena 

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN (erakunde menderatzailea) eta haren mendeko 
sozietatearen (IRUÑERRIKO ZERBITZUAK, S.A.) urteko kontu kontsolidatuak, honekin batera 
doazenak, ikuskatu ditugu. Hain zuzen, horien barnean daude 2014ko abenduaren 31ko balantze 
kontsolidatua, galera eta irabazien kontu kontsolidatua, ondasun garbi kontsolidatuetan izandako 
aldaketen egoera, eskudiru-fluxuen egoera kontsolidatua eta, azkenik, egun horretan bukatutako 
urteko ekitaldiari dagokion txosten kontsolidatua.  

Lehendakariaren eta kontu-hartzailearen erantzukizuna, urteko kontu kontsolidatuei dagokienez 

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEKO lehendakaria eta kontu-hartzailea dira honekin batera 
doazen urteko kontu kontsolidatuak formulatzearen arduradunak, hartara, IRUÑERRIKO 
MANKOMUNITATEAREN eta mendeko sozietatearen ondasunen irudi zehatza, finantza 
egoerarena eta emaitza kontsolidatuena adierazteko, Taldeari Espainian aplikatzekoa zaion 
finantza informazioaren araudi esparruarekin bat eginez –honekin batera doan txosteneko 2a) 
oharrean identifikatuta dago–. Eta era berean, iruzurraren edo erroreen ondorioz, huts materialik 
gabeko urteko kontu kontsolidatuak prestatzea ahalbidetzeko beharrezko jotzen duten barne 
kontrolaren arduradunak dira. 

Kontu-hartzailearen erantzukizuna

Gure ardura eta erantzukizuna da honekin batera doazen urteko kontu kontsolidatuei buruzko 
iritzia ematea, gure kontu-ikuskatzean oinarritua. Kontu-ikuskatzea arloan Espainian indarrean 
dagoen araudiarekin bat egin dugu kontu-ikuskatzea. Araudi horrek exijitzen du etikaren arloko 
eskakizunak betetzea, eta urteko kontu kontsolidatuek huts materialik ez dutela adierazten duen 
arrazoizko segurtasun bat lortzeko moduan planifikatu eta gauzatzea kontu-ikuskatzea.

Kontu-ikuskatze batek eskatzen du kontu-ikuskatzearen ziurtasuna lortzeko prozedurak 
aplikatzea, urteko kontu kontsolidatuetan agertutako zenbatekoei eta informazioari buruz. 
Kontu-hartzailearen iritziaren mende daude hautatutako prozedurak, iruzurraren edo erroreen 
ondorioz, urteko kontu kontsolidatuetan huts materialak egiteko arriskua baloratzea barne. 
Arriskuaren balorazio horiek egitean, kontu-hartzaileak kontuan du barne kontrol nabarmena eta 
adierazgarria, sozietate menderatzaileko administratzaileek urteko kontu kontsolidatuak 
formulatzeko, egoeraren arabera egokiak diren kontu-ikuskatze prozedurak diseinatzeko, eta ez 
erakundearen barne kontrolaren eraginkortasunari buruzko iritzi bat adierazteko helburuarekin. 
Kontu-ikuskatze batek, gainera, aplikatutako kontularitza politiken egokitasuna ebaluatzea barne 
hartzen du, eta bai zuzendaritzak egindako kontularitza estimazioen arrazoizkotasuna 
ebaluatzea ere. Horrez gain, urteko kontu kontsolidatuak bere osotasunean hartuta aurkeztea 
ebaluatzea ere barne hartzen du.

Gure ustez, lortu dugun kontu-ikuskatzearen ziurtasunak oinarri nahikoa eta egokia ematen du 
kontu-ikuskatzearen gure iritzirako.
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Iritzia 

Gure ustez, honekin batera dauden urteko kontu kontsolidatuek agertzen dute, alderdi 
esanguratsu guztietan, IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN eta mendeko sozietatearen 
ondasun kontsolidatuen eta finantza egoera kontsolidatuaren irudi zehatza, 2014ko abenduaren 
31n, baita egun horretan bukatutako urteko ekitaldiari dagozkion emaitza kontsolidatuena eta 
eskudiru-fluxu kontsolidatuena ere, aplikatu beharreko finantza informazioaren arau esparruari 
jarraiki eta, bereziki, bertan dauden kontabilitate printzipio eta irizpideei jarraiki. 

Nabarmentzeko paragrafoa

Urteko kontu kontsolidatuetako 21. oharrean ageri denari erreparatzeko eskatzen dugu. Hain 
zuzen, ohar horretan deskribatzen da Iruñerriko Mankomunitateak aurkeztutako helegite bat. 
Nafarroako Administrazio Auzitegiak emandako epai baten aurkako helegitea da, epai horrek 
zati batean onartzen baitzuen garraio publikoaren kudeaketa zuen lehengo kontzesiodunak 
jarritako auzi eskea, 2007. eta 2009. urteetako ekitaldietako likidazioei zegokienez. Helegitea 
erantzuna jasotzeko fasean dago, Nafarroako Administrazio Auzitegiko erabaki bati 
dagokionez. Kontu horrek ez du gure iritzia aldarazten. 

Legezko eta arauzko beste eskakizun batzuei buruzko txostena 

Honekin batera dagoen 2014ko ekitaldiko kudeaketa txosten kontsolidatuak barne hartzen ditu 
sozietate menderatzaileko lehendakariak eta kontu-hartzaileak egoki jotzen dituzten azalpenak 
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN eta mendeko sozietatearen egoerari buruz, haren 
negozioen bilakaerari buruz eta beste kontu batzuei buruz, eta ez da urteko kontu 
kontsolidatuen zatia. Egiaztatu dugu kudeaketa txosten kontsolidatu horrek duen kontabilitate 
arloko informazioak bat egiten duela 2014ko ekitaldiko urteko kontu kontsolidatuen 
informazioarekin. Kontu-hartzaile gisa dugun lana da kudeaketa txosten kontsolidatua 
egiaztatzea paragrafo honetan bertan aipatutako helmenarekin, eta ez du barne hartzen 
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN eta bere mendeko sozietatearen kontabilitate arloko 
erregistroetatik etorri ez den informazioa berrikustea eta berraztertzea.
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