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1.  IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN (erakunde menderatzailea) eta haren mendeko sozietatearen 
(Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.) urteko kontu kontsolidatuak ikuskatu ditugu. Hain zuzen, horien barnean 
daude 2012ko 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. 
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEKO lehendakariarena eta kontu-hartzailearena da urteko kontu 
kontsolidatuen formulazioaren ardura eta erantzukizuna, erakunde horri aplikatu beharreko finantza 
informazioaren arau esparruari jarraiki (honekin batera dagoen txostenaren 2.a oharrean identifikatzen 
da), eta, bereziki, bertan dauden kontabilitate alorreko printzipio eta irizpideei jarraiki. Gure ardura eta 
erantzukizuna da urteko kontu kontsolidatuei buruzko iritzia ematea, oro har, kontuen ikuskaritzaren 
jarduera erregulatzen duen eta Espainian indarrean dagoen araudiari jarraiki egindako lana oinarri 
harturik. Hain zuzen, horrek eskatzen du, hainbat hautatze probaren bidez, alde batetik, aztertzea 
urteko kontu kontsolidatuen ageriko justifikazioa eta, bestetik, ebaluatzea horien aurkezpena, 
erabilitako kontabilitate printzipio eta irizpideak, eta egindako kalkuluak aplikatu beharreko finantza 
informazioaren arau esparruari jarraiki eginak ote diren.

2.  Gure ustez, honekin batera dauden 2012ko ekitaldiko urteko kontu kontsolidatuek agertzen dute, 
alderdi esanguratsu guztietan, IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN eta mendeko sozietatearen 
ondasun kontsolidatuen eta finantza egoera kontsolidatuaren irudi zehatza, 2012ko abenduaren 
31n, baita egun horretan bukatutako urteko ekitaldiari dagozkion eragiketen eta eskudiru-fluxu 
kontsolidatuen emaitza kontsolidatuena ere, aplikatu beharreko finantza informazioaren arau 
esparruari jarraiki eta, bereziki, bertan dauden kontabilitate printzipio eta irizpideei jarraiki.

3.  Kontuen ikuskaritzan dugun iritziari eragin gabe, honekin batera dagoen txosteneko 21. oharrean 
ageri denari erreparatzeko eskatzen dugu. Hain zuzen, ohar horretan esaten da epaiaren zain 
dagoela lehen Eskualdeko Garraio zerbitzuaren kontzesioduna zen enpresarekin lotutako helegite 
bat. Zehazki, Nafarroako Justizia Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salak eman 
beharreko epaia da. Horrez gain, ageri da Iruñerriko Mankomunitateak aurkeztuta duen helegite bat. 
Erantzuna jasotzeko fasean dago eta Nafarroako Administrazio Auzitegiko erabaki bati dagokio.

4.  Kontuen ikuskaritzan dugun iritziari eragin gabe, honekin batera dagoen txosteneko 22. oharrean 
ageri denari erreparatzeko eskatzen dugu. Hain zuzen, ohar horretan ageri da bidaiarien garraio 
publikoko zerbitzuak emateagatiko ordainaren likidazioaren aurreikuspenari dagokion zenbatekoa 
(egungo enpresa kontzesiodunak emandako zerbitzuak). Horrez gain, ageri da 2013ko urtarrilaren 
23an hiri garraioaren zerbitzuko enpresa kontzesiodunaren eskaera bat sartu dela erregistroan, 
oreka ekonomikoa berrezartzeko. Txosten hau igorri den egunean egoera edo gorabehera hau 
erabaki gabe dago oraindik.



5. Honekin batera dagoen 2012ko ekitaldiko kudeaketa txosten kontsolidatuak barne hartzen ditu 
sozietate menderatzaileko administratzaileek egoki jotzen dituzten azalpenak Taldearen 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 2012ko ekitaldiko urteko kontu kontsolidatuen informazioare-
kin. Auditore gisa dugun lana da kudeaketa txosten kontsolidatua egiaztatzea paragrafo honetan 
bertan aipatutako helmenarekin, eta ez du barne hartzen IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN 
eta bere mendeko sozietateen kontabilitate arloko erregistroetatik etorri ez den informazioa be-
rrikustea eta berraztertzea.


