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HurrengotxostenagaztelaniaZkotxostenarenltZuIpenada DesberdIntaSunenbategotekotan，

gazteIaniaZkobertsl0anaguSltZenda

Ultekokontukontsolidatuenikuskatzetxostenindependentea

iRUNERRiKOMANKOMUNITATEKOBatzarNaguslarI．

Ultekokontukokontsoiidatuengainekotxosteha

iRL爪ERRiKO MANKOMUNiTATEAREN（erakunde menderatzailea）eta haren mendeko

SoZletatearen（iRUNERRIKOZERBiTZUAK，SA）urtekokontukontsoIIdatuak，honekinbatera

doazenak，Ikuskatu ditugu Haln ZuZen，horIen bamean daude2015eko abenduaren31ko

baIantze kontsoIIdatua，gaie「a etal「abazien kontu kontsolidatua．0ndasun garbi

kontsoIidatuetaniZandako aidaketen egoera，eSkudiru－¶uxuen egoera kontsoIIdatua eta，

azkenik，egunhorretanbukatutakourtekoekitaidlaridagokiOntxostenkontsoiidatua

LehendakarIarenetakontu－hartzaIIearenerantzukIZuna，urtekokontukontsondatueIdagokleneZ

IRUNERRiKO MANKOMUNITATEKOlehendakaria eta k°ntu－hartzaliea dira honekIn batera

doazen urteko kontu kontsolidatuak formuiatzearen arduradunak，hartara，IRUNERRIKO

MANKOMUNITATEAREN eta mendeko sozietatearen OndasunenIrudi Zehatza，finantZa

egoerarena eta emaitza kontsoiidatuena adIeraZteko，Taideari EspaInIan aPIIkatzekoa zaIOn

finantzainformaz10arenaraudleSParruarekinbategineZ－honekinbateradoantxosteneko2a）

OharreanIdentIfIkatuta dago－　Eta，era berean，IruZurraren edo erroreen ondor10Z，hutS

materialik gabeko urteko kontu kontsoIldatuak prestatzea ahaibidetzeko beharrezko jotzen

duten bamekontroIarenarduradunakdira

Kontu－haIIzaIIearenerantzukIZuna

GurearduraetaerantZukIZunada honekin batera d°aZen urtekokontu kontsoildatueiburuzko

iritZla ematea，gure k°ntu－ikuskatzean°inarrItua ArIo honetan EspaimanIndarrean dagoen

araudlarekln bat egln dugu kontu－ikuskatzea Araudi horrek exljitzen du etlkaren arIoko

eskaklZunak betetzea，eta urteko kontu kontsoIidatuek huts materlalik ez duteIa adieraZten

duenarrazoIZkosegurtasunbatiortzekomoduanpiamfIkatuetagauzatzeakontu－ikuskatzea

Kontu－lkuskatze batek eskatzen du kontu－ikuskatzearen ziurtaSunaiortzeko prozedurak

aplikatzea，Urteko kontu kontsoildatuetan agertutako zenbatekoei etainf°rmaZ10ari buruz

Kontu－hartzaIIearenirltZiaren mende daude hautatutako prozedurak，lruZul’raren edoerroreen

Ondo「l°Z，urteko kontu kontsoIldatuetan huts materIaiak egIteko arriSkua baIoratzea barne．

ArrlSkuaren baIorazio h°riek egltean，kontu－hartzaiieak kontuan du barne kontroinabarITlena

eta adieraZgarrla，SOZIetate menderatzaIIeko admlnIStratZaIIeek urteko kontu kontsoiIdatuak

formuiatzeko，egOerarenaraberaegoklakdIrenkontu－lkuskatZePrOZedurakdISeinatZeko．etaez

erakundearenbamekontroiareneragInkortasunariburuzkoIrItZIbatadIeraZtekohelburuarekin

Kontu－ikuskatze batek，gaInera，aPilkatutako kontuiarItZa POiitIken egokItaSuna ebaIuatzea

bame hartzen du，eta balZuZendarItZak eglndako kontuiarItZa eStimaZlOen arraZOIZkotasuna

ebaiuatzeaere．HorrezgaIn，urtekokontu kontSOiidatuakbereosotasunean hartutaaurkeztea

ebaiuatzeaerebarne hartzendu

GureustezIiortudugunkontu－ikuskatzearenziurtaSunakoinarrInahikoaetaegokIaematendu

kontu－ikuskatzearengurelritZIrako
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Gure ustez，honek・n batera dauden urteko kontu kontsoildatuek agertzen dute・aIderd－

esanguratsu guztietan，lRUNERRiKO MANKOMUNiTATEAREN eta mendeko sozietatearen

ondasun kontsoiIdatuen eta finantZa egOera kontsolidatuarenirudl Zehatza，2015eko

abenduaren　31∩，baIta egun horretan bukatutako　…eko ek－taid－arI dagozkiOn emaItZa

kontSOIIdatuena eta eskudiru－fluxu kontsoIidatuena ere，aPiIkatu beharreko flnantZa

informazloarenaraueSparruarlJarralkieta，berezlki，bertandauden kontabIiIta－eprIntZiPl0eta

iriZpideeIia「raiki

Legezkoetaarauzkobesteeskakizunbatzueiburuzkotxostena

HonekInbateradagoen2015ekoekItaIdikokudeaketatxostenkontsoiidatuakbamehartzendltu

sozietatemenderatzaIiekoiehendakarlaketakontu－hartzaileakegokIiotZendituZtenaZaIpenak

iRU内ERRiKO MANKOMUNITATEAREN eta mendeko sozletatearen eg°erariburuz，haren

negoziOen b－iakaerari buruz eta beste kontu batzuei buruz，eta ez da uheko kontu

kontSOIIdatuenzatla EgiaZtatu dugu kudeaketatxosten kontsoIldatu hor「ekduenkontab硝ate

ariokoInformazloak bat eglten duela　2015eko ekltaidIko urteko kontu kontsoIIdatuen

informaz10arekln Kontu－hartzaiIe giSa dugunlana da kudeaketa tx°Sten k°ntSOlidatua

egiaZtatZea Paragrafo honetan bertan aIPatutako heImenarekin，eta ez du bame hartzen

lRUNERRIKO MANKOMUNITATEAREN eta bere mendeko sozietatearen kontabliItate arIoko

erregIStrOetatiketorrieZdenlnformazioaberrikusteaetaberraztertzea

2016koapirliaren25ean
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