
Urteko kontu bateratuen ikuskaritza-txostena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN Batzar Nagusiari.

1.  Entitate nagusiaren (IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA) eta horren mende dagoen sozietatearen 
(IRUÑERRIKO ZERBITZUAK SA ) urteko kontu bateratuak ikuskatu ditugu. Izan ere, horien barne 
daude 2011ko abenduaren 31ko balantze bateratua, galera zein irabazien kontu bateratua, onda-
re garbi bateratuan izandako aldaketen egoera, eskudiru bateratuen fl uxuen egoera eta, azkenik, 
data horretan bukatutako urteko ekitaldiari dagokion memoria bateratua. IRUÑERRIKO KANKO-
MUNITATEAREN lehendakariarena eta kontu-hartzailearena da urteko kontu bateratuen formu-
lazioen ardura, entitate horri ezarri beharreko fi nantza-informazioaren arau-esparruari jarraikiz 
(erantsitako txostenaren 2.a oharrean identifi katzen da), eta, bereziki, bertan dauden kontabilitate 
alorreko printzipio eta irizpideei jarraikiz. Gure ardura da, oro har, urteko kontu bateratuei buruzko 
iritzia ematea, kontu-ikuskaritzaren jarduera erregulatzen duen eta Espainian indarrean dagoen 
araudiari jarraikiz egindako lana oinarri harturik. Izan ere, horrek eskatzen du, hainbat hautatze-
probaren bidez, alde batetik, oro har, urteko kontu bateratuen ageriko justifi kazioa, eta, bestetik, 
horien aurkezpena, erabilitako kontabilitate printzipio eta irizpideak eta egindako kalkuluak ezarri 
beharreko fi nantza informazioaren arau esparruari jarraikiz eginak ote diren ebaluatzea.

2.  Txostenaren 2.g eta 12. oharretan jakinarazi bezala, Sozietateak zuzenean erreserben aurka erre-
gistratu du Ondare Garbia atalean zeuden kapitalaren diru-laguntzei zegokien zenbatekoa, haiei 
lotutako aktiboak erabat amortizatuta zeudenenei zegokiena, zehazki. Hortaz, aldaketa horrek, 
Ondare Garbian eraginik ez duenak, emaitza hobeagoak (817 milioi euro) ekar zitzakeen aurreko 
ekitaldietan, kapitalaren diru-laguntza horiek galdu-irabazien kontura eramango zirelako.

3.  Gure iritziz, konparazio-zifren gaineko eraginak alde batera utzita -goiko paragrafoan jasotzen dira- 
erantsirik dauden 2011ko ekitaldiko urteko kontu bateratuek agertzen dute, alderdi esanguratsu 
guztietan, IRUÑERIKO MANKOMUNITATEAren eta horren mende dagoen sozietatearen onda-
re bateratuaren eta fi nantza egoera bateratuaren irudi zehatza, 2011eko abenduaren 31n, baita 
data horretan bukatutako urteko ekitaldiari dagozkion eragiketen eta eskudiruko fl uxu bateratuen 
emaitza bateratuena ere, ezarri beharreko fi nantza-informazioaren arautegi-esparruari jarraikiz eta, 
bereziki, bertan dauden kontabilitate-printzipio eta -irizpideei eta egindako kalkuluei jarraikiz.

4.  Era berean, kontu-ikuskaritzan dugun iritziari eragin gabe, erantsitako txostenaren 21. oharrak 
zehaztutakoari erreparatzeko eskatzen dugu. Izan ere, ohar horrek aipatzen du Auzitegi Gorenak 
2007ko ekainaren 27an emandako epaia, zenbait erakundek Hiri Hondakinen Zatikatze Organikoa 
tratatzeko instalazioak eraikitzeko obren aurka jarritako errekurtsoei buruzkoa.  Epai horren ondo-
rioz (Sozietateak aipatu instalazioak eraisteko agindua eman zuen epaiak), Sozietateak 3.275.493 
euro guztira erregistraturik izaten jarraitzen du  “Zorrak epe laburrera” epigrafean, testu honi erant-
sitako 2011ko abenduaren 31ko balantze bateratuan. Hain zuzen ere, horiek dira, aipatutako 
aktiboei lotuta, aurreko ekitaldietan kobratu ziren kapitaleko diru-laguntzak (testu honi erantsirik 
dagoen memoriaren 15. oharra).   Beste alde batetik, egindako inbertsioaren zati batek -1.823.093 
euro direla kalkulatu da- bere ibilgetuan jarraitzen du erregistraturik (testu honi erantsirik dagoen 
memoriaren 4. oharra). Izan ere, aprobetxagarritzat jo izan dira etorkizunean egin litezkeen sa-
neamendu-inbertsioen esparruan. Txosten hau egin den datan, Sozietatea behar diren tramiteak 
egiten ari da, inbertsio horien izaera aprobetxagarria ziurtatzeko xedez.



5. Kontu-ikuskaritzan dugun iritziari eragin gabe, erantsitako kontu orokorraren txostenaren 9. eta 
10. oharretan zehaztutakoa nabarmendu nahi dugu. Izan ere, epaiaren betearazpena (aipatu oha-
rretan garatzen da hori) zenbatekotzen duen autoa eman da ekitaldia amaitu ondoren. Harta-
ra, Iruñerriko Mankomunitateak 953.463 euro ordaindu behar ditu konpentsazio gisa.  Autoan 
zehaztutako zenbatekoa Urteko Kontuetan erregistratuta dago, aparteko gastuen kontu-sailaren 
barruan.  Horrez gain, ohartarazi behar da, 2012ko apirilaren 26an, hau da, kontuak formalizatu 
ondoren, apelazio-errekurtsoa jarri dela Administrazioarekiko Auzien Epaitegiak 2012ko otsailaren 
1ean emandako betearazpen-autoaren aurka. Helegiteak autoak zehaztutako zenbatekoa aldat-
zea eskatzen du: 3.962.465 euro. Txostena egin bitartean, ez dugu apelazio-errekurtsoaren ingu-
ruko berririk izan.

6. 2011ko apirilaren 19an, beste auditore batzuek kontu-ikuskaritza txostena egin zuten, 2010eko 
ekitaldiaren urteko kontuei buruzkoa, eta aldeko iritzia eman zuten.  

7. Testu honi erantsirik dagoen 2011ko ekitaldiaren kudeaketa-txosten bateratuak barne ditu so-
zietate nagusiaren administratzaileek egoki jotzen dituzten azalpenak Taldearen egoerari buruz, 
horren negozioen bilakaerari buruz eta beste kontu batzuei buruz, eta ez da urteko kontu batera-
tuen zatia.   Egiaztatu dugu kudeaketa-txosten bateratu horrek duen kontabilitateko informazioak 
bat egiten duela 2011ko ekitaldiaren urteko kontu bateratuenarekin. Auditore gisa dugun lana 
da kudeaketa-txosten bateratua egiaztatzea paragrafo honetan bertan aipatutako helmenarekin, 
eta ez du barne hartzen IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN eta bere mendeko sozietateen 
kontabilitate-erregistroetatik etorri ez den informazioa berraztertzea. 


