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1. OHARRA.- SOZIETATEAREN JARDUERA 
 

INDESA 2010 SL sozietatea 2010eko abenduaren 23an eratu zen, denbora mugagaberako, eta 2011ko urtarrilaren 1ean hasi zituen 

bere jarduerak. 

 

Gasteizko Arrasate kaleko 3an du gaur egun sozietateak egoitza soziala.  

 

Haren gizarte helburua ondoko hau da: 

 
"Kalitateko lan aukerak eta gizarte, ekonomia eta ingurumen aldetik iraunkorrak direnak sortzea Arabako ezinduentzat, 
laneratzea eta gizarteratzea lortzeko, betiere, enplegu zentro berezi gisa. 
 
Elkarteak ohiko lanetarako ezintasuna duten pertsonen laneratzea errazten duen eta egungo edo etorkizuneko legeek xedatzen 
duten edozein jarduera sustatuko du. Era berean, pertsona, gizarte edo industriari zuzendutako zerbitzuak ere sustatuko ditu, 
baldin eta bere gizarte helburuetan berariaz mugatuta ez badaude eta ezinduei lana eskaintzen badie. Bestalde, lankidetzan 
jardungo du enplegurako zerbitzu publikoekin, ezinduak lanerako gaitu eta prestatzeko, eta bitartekari lanetan arituko da 
lanerako zailtasun handiak dituzten taldeei lana lortzeko, bai babestutako lanetan bai ohikoetan. 
 
Sozietateak bere helburua osatzen duten jarduerak estatutuetan jasotako araubide juridikoaren arabera egin beharko ditu, 
aurreko artikuluan aipaturiko administrazio publikoek edo botere esleitzaileek agintzen dizkioten neurrian, haien berezko 
bitarteko instrumentala eta zerbitzu teknikoa den aldetik. Jarduera hauexek osatzen dute sozietatearen helburua: 
 
- Pertsonentzako zerbitzuak: etxea eta arropa garbitzeko zerbitzua eta sukaldaritza zerbitzua bizitegi eremuan, eta gaur egun 

edo etorkizunean INDESA 2010 SLren helburuak betetzeko komeni den beste edozein jarduera. 
- Gizartearentzako zerbitzuak: eraikinak garbitzea, industria edo ospitaleetako arropa garbitzea, berdeguneak zaintzea, 

sukaldaritza eta gaur egun edo etorkizunean INDESA 2010 SLren helburuak betetzeko komeni den beste edozein jarduera. 
- Industriara bideraturiko zerbitzuak, oro har: jarduera espezializatuak edo industriak berezko dituenak, izan ekoizpen 

prozesuaren parte edo izan jarduera edo zerbitzu lagungarri, baina beharrezkoak direnak industria jarduera osorik 
burutzeko. (Manipulatuak, mekanizatuak, muntaketak, salgaien erosketa, logistika, administrazioa, bilgarriak eta gaur egun 
edo etorkizunean INDESA 2010 SLren helburuak betetzeko komeni den beste edozein jarduera). 

 
Beharrezkoak diren zentro eta instalazioak ditu jarduerok garatzeko. 
 
Gaur egun dituen egitekoak gizarte helburuetan zehaztutakoak dira. 
 
Jarduera horiek zuzenean edo legeak onartzen dituen beste modu batzuetan egin ahalko dira, edo xede antzekoa edo baliokidea 
duten beste erakunde batzuetan bazkide gisa parte hartuz. 
 
Jardueraren bat egiteko legeak betekizun bereziak eskatzen baditu eta sozietateak ez baditu haiek betetzen, jarduera horiek 
sozietatearen xedetik baztertuko dira. 

 

Sozietateak Arabako Lurralde Historikoko enplegu zentro bereziaren kalifikazioa du, eta foru administrazioaren zati da. Sozietatea 

bitarteko instrumental propiotzat eta zerbitzu teknikotzat daukate Arabako Foru Aldundiak, Arabako Batzar Nagusiek, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Eusko Legebiltzarrak, hala xedatzen duten udalerrietako Toki Administrazioak, 

eta, halaber, aurrekoekin lotura duten erakunde eta entitateek, baldin eta botere esleitzaileak badira, Sektore Publikoko Araubide 

Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 86. artikuluan eta Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 4, 

6.3, 31 eta 32 artikuluetan ezarritakoaren ondorioetarako. 

 



Esan beharrekoa da, bestalde, ezen 2018ko martxoaren 9an sartu zela indarrean Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 

Legea, zeinaren bidez egin baitzen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren zenbait zuzentarauren transposizioa espainiar 

antolamendu juridikora, alegia, 2014/23/EB eta 2014/24/EB 2014ko otsailaren 26ko zuzentarauenak. Lege horretan, araudi berria 

ezartzen da Administrazioaren “bitarteko propiorako", kudeaketa agindurako edo “in house” deritzon teknikaren aplikazio 

praktikorako, zeinari aurrerantzean “bitarteko propioen aginduak” deituko baitzaio; halaber, gehitu egin dira entitate horiek bete 

behar dituzten betebeharrak, eta, hala, saihestu egiten dira lehia askearen printzipioa kaltetu dezaketen zuzeneko esleipenak. 

Betebehar horien artean ezartzen da ezen entitate horiek “bitarteko propioaren” izaera eduki behar dutela, eta bitarteko pertsonal eta 

material egokiak eduki behar dituztela ematen zaien kudeaketa agindua betetzeko, eta, halaber, zein botere esleitzaileren mendekoa 

den, haren baimena eskatu behar duela, eta ez izatea partizipaziorik enpresa pribaturen batean, eta ezin dezala gauzatu libreki 

merkatuan bere jardueraren ehuneko 20 baino gehiago (32. artikulua). Indesa 2010 SL sozietateak betetzen ditu betebeharrak 

Arabako Foru Aldundiaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta beren estatutuetan hala aurreikusita duten 

udalerrien toki administrazioen bitarteko propiotzat hartua izateko. 

 

2. OHARRA.- URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK 
 

a) Benetako irudia 
 

Kontabilitate erregistroetan oinarrituta lortzen dira urteko kontuak. 1514/2007 Errege Dekretuak, zeinak onesten baititu 

Kontabilitateko Plan Orokorra eta kontabilitate arloan nahitaezkoak diren gainerako lege xedapenak, kontabilitate arloan gaur egun 

indarrean daudenak, jasotako kontabilitate printzipio eta balorazio irizpideekin bat etorriz egin dira, eta, beraz, ondarearen, finantza 

egoeraren eta ekitaldiko emaitzen irudi zehatza azaltzen dute, bai eta ondare garbian izan diren aldaketen eta eskudiru fluxuen 

egoeran jasotako fluxuena ere.  

 

Sozietateko administratzaileek egin dituzte urteko kontuak, eta Bazkideen Batzar Orokorrak onetsi behar ditu. Aurreikuspenen 

arabera, aldaketarik egin gabe onetsiko dira. 

 

2018ko maiatzaren 30eko batzar orokorrean onetsi zituzten bazkideek 2017ko ekitaldiko kontuak. 

 
b) Informazioa alderatzea 
 

Alderatuak izan daitezen, ekitaldiko zenbatekoez gain, aurreko ekitaldiko zenbatekoak aurkezten dira, eta, haiekin batera, egoera 

balantzeko partidak, galera-irabazien kontuak, ondare garbiaren aldaketen egoera, eskudiru fluxuen egoera eta urteko kontuen 

memoria. Bi ekitaldietako kopuruak alderagarriak dira. 

 

Urteko kontuak 8/2014 Foru Dekretuak onetsitako ereduaren arabera aurkeztuko dira.  

 

Legez beharturik dago sozietatea ekitaldi honetako kontuak auditatzera eta beharturik egon zen aurreko ekitaldikoak auditatzera. 

 

c) Balioespenaren alderdi kritikoak eta ziurgabetasunaren zenbatespena 
 

Sozietateak galerak izan ditu azken ekitaldietan. Hala ere, 2018an, ustiapeneko diru sarrerak gehitzearen ondorioz onurak lortu dira; 

hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiaren eta beste erakunde batzuen bitarteko instrumental propio eta zerbitzu tekniko izanik 

sinatu diren enkarguetan ezarritako baldintzak gehitu eta hobetu direlako. 

 

Gainera, Arabako Foru Aldundia, bazkide denez, finantza ekarpenak egin ditu finantza desorekak konpentsatzeko. 

 

Emaitzetan izan den hobetzea eta Arabako Foru Aldundiak emandako finantza laguntza tarteko, sozietateak gorabeherarik gabe 

gauzatu ahal izan du bere jarduera, eta, ondorioz, ez da zalantzarik urteko kontuak egiteko orduan jardunean den enpresaren 

printzipioa aplikatzeko egokitasunaz.  

  

Erantsitako urteko kontuetan, inoiz, zuzendaritzak egindako zenbatespenak erabili dira aktibo, pasibo, diru sarrera, gastu eta 

konpromiso batzuk zenbatzeko. Aztertutako gertakarien kontuak egitean erabilgarri zegoen informaziorik onenarekin egin dira 

zenbatespen horiek, baina gerta daiteke hurrengo ekitaldietan aldatu beharra dakarten gertakariak izatea eta, orduan, zenbatespen 



aldaketaren ondorioak onartu behar izatea. Zenbatespenek, funtsean, honako kontu hauei eragiten diete: 

 

- Aktibo material eta ukiezinen bizitza erabilgarria. 

- Emandako dirulaguntzen emaitzei aplikatzea. 

- Irabazitako ustiatze dirulaguntzen zenbatespena. 

- Merkataritza kredituen balioaren narriadura. 

 

d) Hutsen zuzenketa 
 
 Aurreko ekitaldian, sozietateak doiketak egin zituen izakinen inbentario fisikoaren balioaren gehikuntzarengatik, funtsean sukaldeko 

eta garbiketako arloko izakinen gehikuntzarengatik, zeintzuk 197.350,74 euro gehitu baitira, gerakinen kontuan izan duelarik bere 

kontrakontua. Ekitaldi honetan, kontabilitateko hutsak zuzentzeagatik gerakinen kontutik 20.449,00 euro doitu dira. 

e) Aldaketak kontabilitate irizpideetan 
 

Aurtengo eta iazko ekitaldian zehar ez da kontabilitate irizpideetan garrantzizko aldaketarik egin, aurreko ekitaldiarekin erkatuz gero. 

 

f) Partidak taldekatzea 
 

Urteko kontuek ez dute jasotzen balantzean, galera-irabazien kontuan, ondare garbiaren aldaketen egoeran edo eskudiru fluxuen egoeran 

taldekatu behar izan den inongo partidarik. 

 

g) Zenbait partidatan jasotako elementuak 

 

Ez da aurkeztu partida bitan edo gehiagotan erregistratutako ondare elementurik. 

 

h) Garrantzi erlatiboa 
 

Finantza egoeren eta beste gai batzuen gaineko partiden memoria honetan xehakatu beharreko informazioa zehaztean, sozietateak 

garrantzi erlatiboa hartu du kontuan, Kontabilitateko Plan Orokorraren kontzeptu esparruaren arabera. 

 

3. OHARRA.- EMAITZEN APLIKAZIOA 
 

Hona hemen administratzaileek Bazkideen Batzar Orokorrari egindako emaitzen banaketa proposamena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak 0,00 -30.293,39
- Bazkideen ekarpena 1.000.000,00 0,00
Banaketa 1.027.114,62 385.972,17
- Gerakina 20.449,00 197.350,74
- Konpentsazioa, bazkideen ekarpena 0,00 188.621,43
- Legezko erreserba 2.711,46 0,00
- Borondatezko erreserbak 1.003.954,16 0,00



4. OHARRA.- ERREGISTRO ETA BALORAZIO ARAUAK 
 

Hona hemen ekitaldian aplikatutako erregistro eta balorazio arauak: 

 

a) Ibilgetu ukaezina 
 

Bizitza baliagarri mugatua duten aktibo ukiezinak modu sistematikoan amortizatzen dira, zenbatetsi zaien bizitza baliagarriaren arabera 

eta horien hondar balioaren arabera. Amortizatzeko aplikatu diren metodoak eta aldiak ekitaldi bakoitza ixtean berrikusten dira eta, behar 

izanez gero, modu prospektiboan doitzen dira. Ekitaldia ixtean behintzat, narriatze aztarnarik dagoen aztertzen da, eta horrela izanez gero, 

berriro eskuratu daitezkeen zenbatekoak zenbatu eta egin beharreko balio zuzenketak egiten dira. 

 

Hasierako azterketaren ostean, honako era honetan balioesten da: kostua ken amortizazio metatua eta, hala badagokio, ken narriadura 

dela-eta balioan egin beharreko zuzenketa. 

 

Ibilgetu ukiezin bakoitzean aztertu eta zehazten da bizitza baliagarria mugatua edo mugagabea den. 

 

Aplikazio informatikoak, hasiera batean, euren eskuratze kostuaren arabera balioesten dira eta modu linealean amortizatzen dira 

%10eko ehunekoa aplikatuta. 

 

Sozietateak kontabilitatean jasotzen ditu aktibo horietan erregistratu diren galerak (halakorik egon bada), narriatzearen ondorioz gertatu 

direnak; horretarako, galera-irabazien kontuko “Narriatze galera garbiak” epigrafea erabiltzen da kontrakontu moduan. Ekitaldi honetan 

ez da onartu aktibo ukiezinen ondoriozko "Narriatzearen ziozko galera garbirik". 

 

Aplikazio informatikoen zuzkidura 6.700,20 euro izan dira 2017ko ekitaldian, eta 9.767,15 euro 2018an. 

 

Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko 18an eta Domingo Beltrán kaleko 2an dagoen lokala, Arabako Foru Aldundiarena, doan 

erabiltzeko eskubidea balioesteko, lokala laga zen egunean erakunde horren erregistroan ageri zen kontabilitateko balio garbiari 

erreparatu zaio. Modu linealean amortizatuko da lagapen epean, hau da, hamar urtean. Ekitaldi honetako eta aurreko ekitaldiko 

amortizaziorako zuzkidura 3.187,79 eurokoa izan da. 

 

b) Ibilgetu materiala 
 

Ondasun ibilgetu guztiak enpresaren ekoizpen normalaren zikloan erabiltzen dira edo erabiliko dira. Ez dago aktiborik ez salgai ez 

errentan. Beraz, ibilgetu materialaren kontuan sailkatzen dira haiek guztiak. 

 

Euren eskuratze prezioaren edo ekoizpen kostuaren arabera balioesten dira, eta horrek barruan hartzen ditu, prezioaren deskontu edo 

beherapen guztiak kendu ostean fakturatutako zenbatekoaz gainera, baita funtzionatzen hasi arte egiten diren gastu gehigarriak, zuzenean 

lotutako gastuak eta jasanarazi ezin diren zergak ere. Horri dagokionez, ibilgetua eskuratzean jasandako balio erantsiaren gaineko zerga 

ez da kengarria sozietatearentzat, eta ibilgetuaren balioaren zati bat da. 

  

Sozietatea eratzean eta ondorengo kapital zabalkuntzetan gehitutako ibilgetuko elementuak balioetsiko dira eratze eskrituran eta 

sozietatearen kapital zabalkuntzetan, diruzkoa ez den ekarpen gisa, esleitutako zenbatekoaren pare. 

 

Sozietateari erabiltzeko lagatako aktiboak ibilgetu material gisa erregistratzen dira, bete egiten direlako aktibo horiek ibilgetuan 

erregistratzeko ezarritako baldintzak, lagapen aldia eta erabilera baldintzak kontuan izanda. 

 

Sozietateak ez du aktibo ondasunak desegin, kendu edo birgaitzeko asmorik. Horregatik, ez da aktiboan zenbatetsi etorkizuneko obligazio 

horiek estaltzeko baliorik.  

 

Erakundeak, beraz, erabili, ustiatu edo saltzeko moduan egoteko urtebete baino gehiago behar duen ibilgetu materialaren kostuan sartzen 

ditu finantza gastuak, eskuratze, eraikitze edo ekoizteari zuzenean egotzi ahal zaien finantzazio berezi edo orokorrarekin zerikusia 

dutenak.  

 



Kontabilitate balio garbia balio berreskuragarria baino handiagoa bada, erregistratu egiten da ibilgetu materialaren elementu balioaren 

narriaduragatiko galera. Balio berreskuragarria da haren arrazoizko balioari salmenta kostuak eta erabilpen balioa kendutakoan ematen 

duen kopuru handiena. Ez da gertatu inguruabarrik narriaduragatiko galera erregistratzea ondorio duenik. 

 

Dagokion gastu kontuan jasoko dira sozietateak egindako obrak eta lanak direla-eta ekitaldian zehar gastatutakoak. Ekoizteko gaitasuna 

areagotzea edo ondasun bizitza erabilgarria luzatzea dakarten zabalkuntza eta hobekuntza kostuak aktiboan sartu dira horren baliorik 

handiena bezala.  

 

Ibilgetu materialeko elementuen amortizazioa abian jartzeko eskuragarri daudenetik egiten da, hain zuzen, modu linealean balioetsitako 

bizitza erabilgarrian zehar. Hala, hondar balioa hutsa izango dela zenbatesten da. Hona hemen bizitza erabilgarriko urteak: 

 

Ibilgetua
Urteko 

koefizientea
Bizitza 

erabilgarria
- Eraikuntzak 3,33% 30
- Instalazio teknikoak 10,00% 10
- Makinak 10,00% 10
- Tresnak 20,00% 5
- Altzariak 10,00% 10
- Ekipo informatikoak 16,60% 7
- Garraio elementuak 12,50% 8
- Beste ibilgeturen bat 6,66% 15   

 

Amortizaziorako zuzkidura 643.523,22 eurokoa izan zen 2017an eta 661.756,58 eurokoa 2018an.  

c) Finantza tresnak 
 

Erakundeak finantza tresnen kapituluan finantza aktiborako eta, aldi berean, finantza pasiborako edo beste enpresa bateko ondare 

baliabiderako bidea ematen duten kontratuak erregistratuta ditu. Beraz, honako hauek dira finantza tresnak: 

 

Finantza-aktiboak: 

 

- Finantza inbertsioak  

- Kredituak, merkataritza eragiketengatik: bezeroak eta askotariko zordunak. 

- Beste zor ez komertzial batzuk. 

 

Finantza-pasiboak: 

 

- Kredituak, merkataritza eragiketengatik: hornitzaileak eta askotariko hartzekodunak. 

- Zorrak kreditu erakundeekin. 

- Beste finantza pasibo batzuk.  

 
c.1) Finantza-aktiboak 
 

Finantza-aktiboak beren epemugen arabera sailkatzen dira; hau da, bi hilabetetan edo arinago amaitzen direnak korronteak dira eta epe 

luzeagoa dutenak ez korronteak. 

 

Hasiera batean, emandako kontraprestazioaren arrazoizko balioaren eta zuzenean egotz dakizkiokeen transakzio kostuen baturan 

erregistratzen dira finantza aktiboak. Baloraziorako, honako kategori hauetan sailkatzen dira: 

 

- Finantza inbertsioak: finantza erakundeetako eperako gordailuak, epemugara arte mantentzen diren inbertsio gisa sailkatzen direnak. 



- Kobratu beharreko mailegu eta partidak: enpresaren trafiko eragiketen ondoriozko ondasunen salmentan edo zerbitzuen prestazioan 

sortutako finantza-aktiboak, edo merkataritzako jatorririk izan ez arren, ondare tresnak eta eratorriak ez direnak eta zenbateko finko 

edo zehatzeko kobrantzak dituztenak, azken horiek merkatu aktiboan negoziatzen ez direlarik. “Merkataritza zordunak eta kobratu 

beharreko besteko kontu batzuk” epigrafeetan erregistratutako aktiboak dira kategoria hau osatzen duten gehienak. 

 

Ondorengo balorazioa 

 

Izan duten amortizazio kostuaren arabera balioesten dira epemugara arte izandako inbertsioak. 

 

Kobratu beharreko mailegu eta partidak beren balio nominal edo eskualdaketa prezioa ken litekeen narriadura prezioa kontuan hartuta 

balioetsiko dira. 

 

Ekitaldia amaitzean behintzat, sozietateak narriadurari buruzko testa egiten du, arrazoizko balioan erregistratuta ez dauden finantza-

aktiboetarako. Narriadura dagoela ezarri ahalko da, baldin eta finantza aktibotik berreskuratu daitekeen balioa liburuetan duen balioa 

baino baxuagoa bada. Halakorik gertatzen bada, narriadura horren erregistroa galera-irabazien kontuan erregistratuko da. Ekitaldian ez 

zaio zenbatekorik eman bezeroen narriaduragatiko hornidurari. 

 
c.2) Finantza-pasiboak 
 

Finantza-pasibo deitzen zaie sozietateak ordaintzeke dituen eta enpresaren trafiko eragiketen ondoriozko ondasun eta zerbitzuen 

erosketan sortu diren zor eta partidei edo merkataritzako jatorririk izan ez arren eratorritako finantza tresnatzat hartu ezin direnei. 

 

Ordaindu beharreko zor eta partidak jasotako kontraprestazioaren arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira hasieran, zuzenean egotz 

daitezkeen transakzioen kostuen bidez egokituta.  

 

Finantza pasiboak beren epemugen arabera sailkatzen dira; hau da, bi hilabetean edo arinago amaitzen direnak pasibo korronteak dira eta 

epe luzeagoa dutenak ez korronteak. 

 

Sozietateak baja ematen die finantza pasiboei, baldin eta haiek sortu zituzten betebeharrak amaitu badira. 

 
d) Izakinak 
 
Sozietatearen jardueretan erabilitako lehengaiak eta materialak eroste prezioaren arabera balioesten dira, eta fakturan jasotako prezioa 

zein jasandako BEZ ez kengarria barne hartzen dituzte. Narriadurarengatiko hornidura funtsa ezartzen da narriadura edo balio galerarik 

antzematen bada. 

 
e) Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 
 

Kutxako eskudirua eta bankuko kontu korronteak sartzen dira epigrafe honetan, baldin eta hurrengo baldintzak betetzen badituzte: 

 

- Eskudiru bihur daitezke. 

- Eskuratzean, gehienez hiru hilabeteko epemuga zuten. 

- Balioa aldatzeko arrisku handirik ez dute. 

- Sozietatearen diruzaintzako kudeaketa politika orokorrean sartzen dira. 

 
f) Mozkinen gaineko zerga 
 

Ekitaldiko sozietateen gaineko zergaren oinarria aurreko ekitaldietako zerga oinarri negatiboekin konpentsatzen da, zerga kontzeptu 

horren gainean inolako gasturik erregistratu gabe. 

 



Era berean, ez du erregistratu inolako aktiborik, etorkizuneko ekitaldietan konpentsatu beharreko oinarri negatiboengatiko edo sozietateak 

kuotetan legez egin ditzakeen kenkariengatiko zerga kredituari darionik. 

 
g) Aktiboen eta pasiboen sailkapena: korronteak eta ez korronteak 
 

Balantzean, aktiboak eta pasiboak korronteak eta ez korronteak izan daitezke. Horretarako, aktiboak eta pasiboak arruntak izaten dira 

sozietatea ustiatzeko ziklo arruntari lotuta daudenean eta ziklo horretan zehar saltzea, kontsumitzea, gauzatzea edo likidatzea espero 

denean, edo horien epemuga, besterentzea edo gauzatzea beranduen urtebetean egitea espero denean. Aurrekoen bestelakoak dira. 

Negoziazio helburuarekin eusten zaie, edo eskudiru eta urtebetetik gorako aktibo likidoak dira. 

 

Ustiapen ziklo arrunta urte batetik beherakoa da.  

 
h) Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 
 

Dirulaguntzak onartutako zenbatekoaren arabera erregistratzen dira, ordaindutako kopuru bera da eta. Emaitzetan jasotzeko, diruz 

lagundutakoaren amortizazio prozesura egokitzen da. 

 

Araudiak eskatutako baldintza guztiak bete ditu sozietateak; beraz, ez dago itzuli behar izana izateko arriskurik. 

 

Enplegu zentro berezi izateagatik lortutako ustiatze dirulaguntzak galera-irabazien kontuan egindako diru sarrera gisa erregistratzen dira, 

lortutako zenbatekoa kalkulatuz. Zenbateko hori diruz lagundutako gastu errealean eta dirulaguntzaren oinarri arauetan zehaztutako 

baldintzetan oinarrituta kalkulatzen da. Kalkulatutako zenbatekoaren eta likidatutakoaren artean ez dago alde handirik.  

 

Dirulaguntzaren araudiak eskatutako baldintza guztiak bete ditu sozietateak; beraz, ez dago itzuli behar izana izateko arriskurik. 

 

i) Balio erantsiaren gaineko zerga 
 

Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 10eko 1/2015 Zerga Premiazko Dekretuak ezarri zuen, beste xedapen batzuen artean, ez daudela 

zergaren kargapean administrazio publiko agintzailearen bitarteko propio instrumentalak diren sektore publikoko erakunde eta entitateek 

kudeaketa agindua (egun bitarteko propio pertsonifikatuei egiten zaizkien enkarguak) dela bide egiten dituzten zerbitzuak. Dekretua 

indarrean jarri zenetik, xedapen horrek sozietateari eragiten dio; beraz, aplikagarria da hainbanaketa erregela, ondasun eta zerbitzu 

eskuratze arrunten eta inbertsioen balio erantsiaren gaineko zergan jasandako kuoten kenkaria aplikatzeko. 

 

Ondorioz, inbertsioek eta ondasun eta zerbitzuen eskuratze arruntek berekin eraman behar dute sozietateak jasan duen eta kengarri ez 

duen BEZaren zenbatekoa. 

 

j) Diru sarrerak eta gastuak 
 

Diru sarrerak eta gastuak sortzapen printzipioarekin bat etorriz erregistratzen dira. Hau da, ordezkatzen dituzten ondasun eta zerbitzuen 

korronte erreala gertatzen denean erregistratzen dira diru sarrerak eta gastuak, haietatik eratortzen den moneta edo finantza korrontea 

gorabehera. 

 

Ustiatze diru sarrerak daudela onartzen da, eskualdaketaren ondorio diren etekin edo mozkinak, diru sarreren zenbatekoa eta kostuak, 

egindakoak zein egingo direnak, sozietateak jaso eta era fidagarrian balioestea dagoenean. Jasotako edo jasoko den ordainaren arrazoizko 

balioa duten diru sarrerak, ken beherapenak, prezio urritzeak eta sozietateak eman ditzakeen antzeko partidak, bai eta kreditu 

izendatuetara gehitutako interesak. Zeharkako zergak, eragiketak kargatu eta diru sarren zati diren hirugarrenei egotz dakizkienak. 

 



k) Lotura duten alderdien arteko transakzioetan erabilitako irizpideak 
 

Eskainitako edo jasotako elementu eta zerbitzuak, eskualdaketa gai direnak, hasierako unean, arrazoizko balioaren arabera kontabilizatzen 

dira. Balio hori da transakzioek arautzen dituzten hitzarmen, erabaki edo kudeatzeko ardura emateetan zehaztutako transakzio balioa. 

Ezarritako prezioak eta hirugarren independenteekin egindako transakzioetan aplikatutakoak ez dira oso bestelakoak. 

 

l) Hornidurak eta kontingentziak 
 
Hornidura bat da igarotako gertakizunen ondorioz sortutako pasibo bat, zeinen zenbatekoaren edo epemugaren gainean ziurgabetasuna 

baitago. Egoera balantzearen pasiboan aitortzen dira, jasan beharreko obligazioaren oraingo balioaren zenbatespen hobeagatik. 

Pasibo kontingenteak ezin dira nahikoa fidagarritasunarekin ebaluatuta egon eta egun ziurrak ez diren gorabeherez berretsita baino ezin 

daitezke egon. Hala bada, informazioa memorian txertatzen da, eta ez da jasotzen pasiborik kontzeptu horrengatik. 

 

m) Ingurumen izaerako ondare elementuak 
 

Ingurumen jarduerei lotutako aktiboak eskuratzeko sortutako kostuak ibilgetu inbertsioak dira. 

 

Ingurumenarekin zerikusia duten ordainketak, inbertsioen bestelakoak, ekitaldiko gastu dira. 

 

Ez da espero ingurumen alderdiei darizkien gertakizunak gertatzea. 

 
5. OHARRA.- IBILGETU UKIEZINA  

 

Hona hemen epigrafea eratzen duten kontuen xehetasuna eta mugimendua: 

 
Amaierako saldoa (2017.12.31) 91.039,54 32.511,82 123.551,36
- Altak 13.660,82 0,00 13.660,82
- Bajak edo intsuldaketak 0,00 0,00 0,00
Amaierako saldoa (2018.12.31) 104.700,36 32.511,82 137.212,18

Amortizazio metatua Aplikazio 
informatikoak

Aktiboen 
erabilera 
lagapena

Guztira

Amaierako saldoa (2016.12.31) -13.253,67 -3.187,79 -16.441,46
- Altak -6.700,20 -3.187,79 -9.887,99
- Bajak edo intsuldaketak 0,00 0,00 0,00
Amaierako saldoa (2017.12.31) -19.953,87 -6.375,58 -26.329,45
- Altak -9.767,15 -3.187,79 -12.954,94
- Bajak edo intsuldaketak 0,00 0,00 0,00
Amaierako saldoa (2018.12.31) -29.721,02 -9.563,37 -39.284,39

SALDO GARBIA 74.979,34 22.948,45 97.927,79

 
 

 

Arabako Foru Aldundiak sozietateari doan laga dio Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko 18an eta Domingo Beltrán kaleko 2an dagoen 

lokala, hamar urterako gehienez, bertan kokatu ahal izan ditzan bere zerbitzu zentral guztiak edo horietako batzuk. Aktiboaren 

kontabilitate balioa 31.877,93 euro zen, laga zen egunean. 

 



6. OHARRA.- IBILGETU MATERIALA 
 

Hona hemen ibilgetu materiala eratzen duten partiden xehetasuna eta mugimenduak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ibilgetu materialaren elementu guztiak sozietatearen jarduerari lotuta daude, eta ez daukate zama edo kargarik. Horrez gain, ez dago 

inguruabarrik ibilgetu material diren ondasunen erabilgarritasunari eragiten dionik. 

 

- Ibilgetuko elementuak honako eragiketa hauen bidez txertatu dira:  

 

- Lursailak eta eraikinak, 4.383.427,91 euro egiten dutenak, Arabako Foru Aldundiak 2010ean, sozietatea eratzean, diruzkoa ez 

den ekarpen gisa.  

- Ondasun higigarriak, zenbait zentrotan daudenak, 526.461,00 euro egiten dutenak, Arabako Foru Aldundiak 2011n erabakitako 

eta 2012an hitzartutako kapital zabalkuntzaren ondorioz, diruzkoa ez den ekarpen gisa. 

- Eraikinak, 3.938.100,00 euro egiten dutenak, diruzkoa ez den ekarpen gisa, 2013an onarturiko kapital zabalkuntzan Arabako 

Foru Aldundiak harpidetutako partaidetzen ordainketan. Gasteizko Lermandabide kaleko 1ean dagoen eraikinari buruz ari gara, 

zeina garbitegi industrial gisa erabiltzen baita eta UE 426 zenbakiarekin inbentariatuta baitago Arabako Foru Aldundiaren 

ondasun eta eskubideen inbentarioan. Gasteizko Udalak Arabako Foru Aldundiari lagatako lurzati baten gainean eraikia dago 

hura, eta haren azaleraz laurogeita hemeretzi urtez, lagapen eskritura egin zenetik, gozatzeko eskubidea dauka Aldundiak. 

Aldundiak eraikina erabiltzeko eskubidea laga dio sozietateari 3.938.116,52 eurotan, diruzkoa ez den ekarpen gisa, sozietatearen 

kapital zabalkuntzan Arabako Foru Aldundiak izenpetutako partaidetzen ordainketan. Gasteizko Udalak Arabako Foru 

Aldundiari lagatako udal jabetzako lurzatiaren gainean, non eraikina altxatu baitzen, Aldundiak daukan azalera eskubideak 

irauten duen denbora berdinerako lagako zaio sozietateari eraikina. 

Lagapen egoerari eta iraupenari erreparatuz gero, ibilgetu materialaren kontuetan erregistratu da aktiboa. 

- Gainerako elementuak sozietateak berak eskuratu ditu, eta zatirik esanguratsuena industria garbiketako lantegirako instalazio 

berriei dagokie.. 

- Gainera, Arabako Foru Aldundiak 2015ean, 2017an eta 2018an doan besterendu dizkio hogeita bost informatika ekipo, lau fax 

ekipo eta bost ibilgailu, balio esanguratsurik gabekoa.  

 

- Bajak edo intsuldaketak 0,00 0,00 -61,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -61,07
Amaierako saldoa (2018.12.31) 108.286,73 8.310.479,35 4.341.835,50 464.399,47 212.596,57 72.019,30 205.911,00 13.715.527,92

Amortizazioa Lursailak Eraikinak Makinak
Beste 

instalazio 
batzuk

Altzariak
Informazio 

prozesuetako 
ekipoak

Garraio 
elementuak

Guztira

Amaierako saldoa (2016.12.31) 0,00 -1.297.793,08 -999.494,68 -176.751,58 -58.677,53 -9.548,16 -66.455,26 -2.608.720,29
- Gehikuntzak 0,00 -274.650,23 -278.078,70 -44.869,98 -20.199,77 -7.294,28 -18.430,26 -643.523,22
- Bajak edo intsuldaketak 0,00 0,00 251,87 0,00 0,00 0,00 0,00 251,87
Amaierako saldoa (2017.12.31) 0,00 -1.572.443,31 -1.277.321,51 -221.621,56 -78.877,30 -16.842,44 -84.885,52 -3.251.991,64
- Gehikuntzak 0,00 -275.295,55 -288.966,80 -45.508,65 -20.712,40 -10.088,00 -21.185,18 -661.756,58
- Bajak edo intsuldaketak 0,00 0,00 17,02 0,00 0,00 0,00 0,00 17,02
Amaierako saldoa (2018.12.31) 0,00 -1.847.738,86 -1.566.271,29 -267.130,21 -99.589,70 -26.930,44 -106.070,70 -3.913.731,20

GARBIA, GUZTIRA 108.286,73 6.462.740,49 2.775.564,21 197.269,26 113.006,87 45.088,86 99.840,30 9.801.796,72



      Erabat amortizatu diren ibilgetu materialaren elementuen zenbatekoa 26.322,06 euro da. 

 

- Arabako Foru Aldundiak itzuli beharrik gabeko 200.000,00 euroko dirulaguntza eman zuen aurreko ekitaldietan. Diru horrekin 

finantzatu nahi ziren Jundizko industrialdeko garbiketa industrialeko lantegi gisa erabiltzeko eraikineko instalazioak egokitzeko 

lanak. 

 

- Sozietateak kontratatu duen aseguru polizak behar bezala estaltzen du ibilgetuko ondasunen balioa. 

 
7. OHARRA.- FINANTZA TRESNAK 
 
7.a) Finantza-aktiboak 
 

Hona nola dauden osatuta finantza-aktiboak 2017ko abenduaren 31n eta 2018ko abenduaren 31n: 

 
- Gordailuak 10.000,00 10.000,00
- Fidantzak 3.503,00 0,00
- Beste partaidetza batzuk 11.852,48 11.852,48
GUZTIRA 25.355,48 21.852,48

Epe laburreko finantza aktiboak 2018/12/31 2017/12/31
- Merkataritza zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk2.766.066,48 3.348.119,29
GUZTIRA 2.766.066,48 3.348.119,29  

 
Eperako gordailuak 
 

Sozietateak Banco de Sabadell entitatean eperako kontu batean 10.000,00 euro ditu. Erakunde honek emandako abal baten bermean dago 

pignoratua, 2022ko bukaeran daukalarik epemuga. 

 
Beste partaidetza batzuk 
 

2013ko urtarrilaren 23an, Arabako Foru Aldundiak Indesa 2010 SLri laga zizkion Garaia S. Koop. entitatean zeuzkan partaidetzak, 

guztira 11.852,48 euro. 

 
Merkataritza zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk 
 

Hona hemen epigrafe horren osagaiak 2017ko abenduaren 31n eta 2018ko abenduaren 31n: 

 
2018/12/31 2017/12/31

- Salmenta eta zerbitzuen araberako bezeroak 1.762.105,25 1.518.827,27
- Hainbat zordun 4.624,94 0,00
- Langileak -482,73 0,00
- Administrazio publikoak 999.819,02 1.829.292,02
GUZTIRA 2.766.066,48 3.348.119,29  

 

- "Bezeroen" saldoa honako kontzeptu hauek eratzen zuten: 

 

 

 

 

 

 

Bezeroen saldo guztiak eurotan azaltzen dira. Haien guztien epemuga urtebetetik beherakoa da, ekitaldia ixten denetik aurrera. 

 

 

-  “Taldearen enpresak eta bezeroak”en saldoaren barruan biltzen dira sozietateak lotutako beste batzuk enpresa lotuekin zituen 

saldoak, merkataritza eragiketetan jatorri zutenak, eta, zehazkiago, gauzatutako kudeaketa aginduetan. 

2018/12/31 2017/12/31
- Salmenta eta zerbitzuen araberako bezeroak 1.243.439,50 1.043.750,83
- Taldearen enpresen bezeroak 518.665,75 475.076,34
GUZTIRA 1.762.105,25 1.518.827,17



 

- Administrazio publikoen partidako saldo zordunak Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuak emateke dituen dirulaguntzak hartzen ditu 

kontuan, guztira 999.819,02 euroko zenbatekoa egiten dutenak. 

 
Finantza-aktiboen kategoriak 
 

Hauxe da finantza aktiboen sailkapena kategoriaren arabera eta beste enpresa batzuetako partaidetzak kontuan hartu gabe: 

 

Epe luzea Epe luzea
Kredituak, 

eratorriak eta 
beste batzuk

Balioak, 
zorrak

Kredituak, 
eratorriak eta 
beste batzuk

Kredituak, 
eratorriak eta 
beste batzuk

Balioak, 
zorrak

Kredituak, 
eratorriak eta 
beste batzuk

- Préstamos y partidas a cobrar 13.503,00 0,00 2.766.066,48 2.779.569,48 10.000,00 0,00 3.348.119,29 3.358.119,29
Inbertsioa, guztira 13.503,00 0,00 2.766.066,48 2.779.569,48 10.000,00 0,00 3.348.119,29 3.358.119,29

Epe laburra Epe laburra

2018/12/31 2017/12/31

Guztira Guztira

 
 

7.b) Finantza-pasiboak 
 

Hona hemen finantza-pasiboaren osagaiak 2017ko abenduaren 31n eta 2018ko abenduaren 31n: 

 
Finantza-pasiboak, korronteak 2018/12/31 2017/12/31

- Zorrak kreditu erakundeekin 422.222,24 422.222,24
- Beste zor batzuk -491,98 -2.071,19
- Zorrak taldearen enpresekin 543.046,46 2.003.817,91
- Merkataritza hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk1.010.741,44 772.940,94
GUZTIRA 1.975.518,16 3.196.909,90

 
 

Zorrak kreditu erakundeekin 
 

Hona hemen 2017ko abenduaren 31n eta 2018ko abenduaren 31n kreditu erakundeekin diren zorren xehetasuna: 

 

Epe luzea Epe laburra Guztira Epe luzea Epe laburra Guztira

- Maileguak, inbertsioak finantzatzeko 1.055.554,44 422.222,24 1.477.776,68 1.477.776,68 422.222,24 1.899.998,92

GUZTIRA 1.055.554,44 422.222,24 1.477.776,68 1.477.776,68 422.222,24 1.899.998,92

2018/12/31 2017/12/31

 
 
 

Sabadell bankuak 2012ko maiatzaren 4an 3.800.000,00 euroko mailegua eman zuen, eta ekitaldia ixtean horren saldoa 1.477.776,68 

eurokoa zen. Garbitegi industrialeko lantegi bateko instalazioak finantzatzeko erabili zen mailegua. Ekitaldian % 1,88ko interesa sortu du. 

Hogeita hamasei hiruhilekoko amortizazio epea dauka. Hiru hilean behingo kuotak ordaintzen dira, denak berdinak, 105.555,56 

eurokoak. Arabako Foru Aldundiak abalatu du mailegu hori. 

 



Zorrak taldeko enpresekin 
 

Arabako Foru Aldundiak, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen bitartez, 734.718,52 euroko zorra du sozietatearekin, ekitaldia ixtean 

(382.053,86 eurokoa epe motzean eta 352.664,66 eurokoa epe luzean), bi erakundeek izenpetu zuten eta hurrengo aldia jasotzen zuen 

akordioaren eta 2017ko ekitaldia ixtean zeukaten 1.894.478,10 euroko jatorrizko finantza zorra amortizatzeko modalitatearen arabera: 

 

- Sozietateak Lanbiderekiko dituen kreditu eskubideak lagatzea, 2017ko abuztu eta iraileko mantentze laguntzei dagozkienak, eta, 

halaber, laguntza unitateei dagokien laguntza, guztira 836.483,38 euro egiten dutela eta 2018an kobratzekoak. 

 

- Hilabeteko kuotak ordaintzea, 29,388,74 euro guztira, ekitaldi hauetan: 

 

- 2018: 352.664,68 euro. 

- 2019: 352.664,68 euro. 

- 2020: 352.665,36 euro. 

 

Gainera, badu saldo bat kontu korrontean, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekikoa, 160.992,60 eurokoa. 

 

Merkataritza hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 
 

Partida hau honako kontzeptu hauen arabera banatu da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epigrafe honetan jasotako zor guztien epemuga urtebetetik beherakoa da, ekitaldia ixten denetik aurrera. 

 

 “Hornitzaileekin” diren zorrak bat datoz zerbitzu eroste eta eskaintze eragiketek eta ibilgetu eskuratzeek eragindako zorrekin. 

 
Finantza-pasiboen kategoriak 
 

Hona hemen finantza-pasiboak kategoriatan sailkatuta: 

 
- Ordaindu beharreko partidak eta zorrak
   1.055.554,44 366.141,21 422.222,24 1.553.295,92 3.397.213,81 1.477.776,68 712.238,54 422.222,24 2.774.687,66 5.386.925,12
GUZTIRA 1.055.554,44 366.141,21 422.222,24 1.553.295,92 3.397.213,81 1.477.776,68 712.238,54 422.222,24 2.774.687,66 5.386.925,12

 

2018/12/31 2017/12/31
- Hornitzaileak 291.015,88 278.776,90
- Hartzekodunak 260.671,65 231.488,55
- Langileak 340.242,42 69.148,80
Administrazio publikoak 118.811,49 182.889,33
- Bezeroen aurrerakinak 0,00 10.637,36
GUZTIRA 1.010.741,44 772.940,94



8. OHARRA.- IZAKINAK 
 
Hona hemen partida hori kontzeptuka xehakatuta: 

 
2018/12/31 2017/12/31

- Lehengaiak eta beste hornigai batzuk 313.466,97 298.151,45
- Hornitzaileei egindako aurrerakinak 1.723,81 4.819,11
GUZTIRA 315.190,78 302.970,56  

 

"Lehengaiak eta beste hornigai batzuk" kontzeptuak sozietateen jardueretan erabilitako lehengaien balioa jasotzen du. 

 
9. OHARRA.- ESKUDIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDO BALIOKIDE BATZUK 
 

Sozietateak kontu korronteetan dituen saldoak jasotzen ditu epigrafe horrek. 

 

10. OHARRA.- FUNTS PROPIOAK 
 

Hona hemen funts propioen kontuek ekitaldian izandako bilakaera: 

 

Hasierako saldoa Altak Bajak Amaierako saldoa Altak Bajak Amaierako saldoa
- Kapital soziala 8.864.550,00 0,00 0,00 8.864.550,00 0,00 0,00 8.864.550,00
- Legezko erreserba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Bazkideen ekarpenak 1.369.180,22 188.621,43 -1.369.180,22 188.621,43 1.000.000,00 -188.621,43 1.000.000,00
- Emaitza negatiboak 0,00 -30.293,39 197.350,74 167.057,35 0,00 -187.506,35 -20.449,00
- Galera eta irabaziak -1.399.473,61 1.399.473,61 -355.678,78 -355.678,78 27.114,62 355.678,78 27.114,62
GUZTIRA 8.834.256,61 1.557.801,65 -1.527.508,26 8.864.550,00 1.027.114,62 -20.449,00 9.871.215,62

2017/12/31 2018/12/31

 
 
Kapital soziala 
 

Kapital soziala 177.291 akziok osatzen dute; bakoitzak 50,00 euroko balio nominala du. Akzioek, osorik harpidetu eta ordainduta, 

eskubide berberak jasotzen dituzte beren baitan. 

 

Sozietatearen hasierako kapital soziala 4.400.000,00 euro izan zen, 50,00 euroko balio nominaleko 88.000 akziotan gauzatu zena, eta 

Arabako Foru Aldundiak ondasun higiezinen ekarpena eginez hitzartu eta ordaindu zuena. 

 

2012an, sozietatearen hasierako kapital soziala zabaldu eta beste 526.450,00 euro gehitu zitzaizkion. Horretarako, 50,00 euroko balio 

nominaleko 10.529 akzio jaulki ziren, Arabako Foru Aldundiak ondasun higigarrien ekarpena eginez hitzartu eta ordaindutakoak. 

 

Sozietatearen Bazkideen Batzar Orokorrak, 2013ko apirilaren 25ean, kapital soziala zabaltzea erabaki eta beste 3.938.100,00 euro gehitu 

zitzaizkion. Horretarako, 50,00 euroko balio nominaleko 78.762 akzio jaulki ziren, Arabako Foru Aldundiak guztiz hitzartu eta 

ordaindutakoak. Diruzkoa izan ez zen ekarpenaren bidez egin zen ordainketa, Arabako Foru Aldundiak altxatutako eta garbitegi industrial 

gisa erabili beharreko eraikina epemugarik gabe lagata, zeina 3.938.116,51 eurotan baloratu baitzen, 16,51 euro jaso zirelarik 

eskudirutan.  

 

Hainbat salerosketa egin ondoren ekitaldia ixtean, Arabako Foru Aldundia 177.183 partaidetzen titularra da; 68 partaidetzen titularrak 

dira Arabako Lurralde Historikoko zenbait udal, 20 partaidetzenak Arabako Batzar Nagusiak eta beste 20 partaidetzenak Eusko 

Jaurlaritza. 

 



Bazkideen ekarpenak 
 
2017ko urtarrilaren 24an, Diputatuen Kontseiluak 650.000,00 euroko ekarpen bat esleitzea ebatzi zuen, galerak konpentsatzeko.  

 

2017ko uztailaren 27an, 286/2017 Foru Dekretuaren bidez, Arabako Foru Aldundiak erabaki zuen 200.000,00 euroko ekarpen bat egitea, 

plantillaren ordainsariak hobetzeko. Nola gehiegizko finantzaketa zegoen, sozietateak itzuli egin zuen; hortaz, ekarpen horien benetako 

zenbatekoa 188.621,43 eurokoa izan zen. 

 

2018ko urtarrilaren 28an, Foru Gobernuaren 654/2018 Erabakiaren bidez, Arabako Foru Aldundiak erabaki zuen 1.000.000,00 euroko 

ekarpena egitea, erakundeak Gizarte Ongizaterako Erakundearekin zeukan finantza zorra ordaintzeko erabakien ondoriozko finantza 

premiei erantzuteko. 

 

11. OHARRA.- DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK 
 

Hona hemen kontu horrek ekitaldi honetan eta aurrekoan izandako bilakaera:  

 
Euroak

Amaierako saldoa (2016.12.31) 161.353,06
- Gehikuntzak 0,00
- Intsuldaketa garbia emaitzetara -22.985,18
Amaierako saldoa (2017.12.31) 138.367,88
- Gehikuntzak 1.800,00
- Intsuldaketa garbia emaitzetara -23.287,22

8 116.880,66  
 

2012ko urriaren 30ean, Arabako Foru Aldundiak erabaki zuen INDESA 2010 SL sozietateari 200.000,00 euroko dirulaguntza 

ematea, itzuli beharrik gabekoa, Gasteizko Jundizko Industrialdean dagoen ikuztegi industrialaren lantegi berriaren instalazioak 

egokitzeko lanak egiteko. 

 

Sozietateak diruz lagundutako jarduna egin du, lortutako baliabideak helburu horretan erabiliz. 

 

Diruz lagundutako aktiboak amortizatzeko egiten den horniduraren proportzio berean egiten da emaitzei egiten zaien aplikazioa. 

 

Arabako Foru Aldundiak dohainik besterendu zizkion sozietateari Garaia sozietate kooperatiboan dituen partaidetzen eskubideak, 

11.852,48 euroko balioan, eta doan laga zion hamar urtez haren jabetzako eta 31.877,93 euroan balioetsitako lokalak erabiltzeko 

eskubidea 

 

Ekitaldian, doan besterendu ditu hiru ibilgailu, guztira 1.800,00 euroko balioan. 

 



12. OHARRA.- SALDOAK BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEKIN ETA ZERGA EGOERA 
 

Hona hemen 2017ko abenduaren 31n eta 2018ko abenduaren 31n administrazio publikoekin dauden kreditu eta zorren saldoei buruzko 

xehetasuna: 

 
Saldo zordunak 2018/12/31 2017/12/31

- Emandako dirulaguntzak 999.819,02 1.771.960,96
- Gizarte Segurantzaren organismoak 0,00 57.331,06
GUZTIRA 999.819,02 1.829.292,02

Saldo hartzekodunak 2018/12/31 2017/12/31
- OP hartzekoduna, BEZagatik 38.518,40 33.842,08
- PFEZ atxikipenak 34.629,19 40.637,54
- Gizarte Segurantza 45.663,90 108.409,71
GUZTIRA 118.811,49 182.889,33  

 

Emandako dirulaguntzak 
 

Sozietatea enplegu zentro berezietarako laguntzen onuraduna da, enplegu egonkorra sortu eta hari eusteagatik, Ministerioaren 

1988ko urriaren 16ko Aginduarekin bat etorriz, baita ezinduen enplegua sustatzearekin loturiko beste dirulaguntza batzuen 

onuraduna ere. 

 

Dirulaguntza horiek, laneratzeko zailtasun bereziren bat duten ezinduei ordaindu behar dietena berdintzeko, laguntza gisa 

sistematikoki ordaindutakoan dautza. 

 

Ekitaldia ixtean, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak ordaintzeke zituen 999.819,02 euro. 

 

Sozietateen gaineko zerga 
 

Sozietateak 27.114,62 euroko zerga oinarri negatiboa aurkeztu zuen ekitaldian, eta guztiz konpentsatu ahal izango da, aurreko 

ekitaldietako zerga oinarri negatiboen bidez. 

 

Aurreko ekitaldietako metatutako zerga oinarri negatiboek 8.362.559,26 euro egiten dute, eta hurrengo hamabost ekitaldietan konpentsatu 

ahal izango dira zerga oinarriekin, honako ekitaldi hauen arabera: 

  
Ekitaldia Euroak

2028 2.741.846,66
2029 2.062.357,64
2030 1.803.202,57
2031 1.399.473,61
2031 355.678,78

GUZTIRA 8.362.559,26  
 

Sozietateak abenduaren 13ko 37/2013 Foru Araua bete behar du, sozietateen gaineko zergarena (2013ko abenduaren 27ko ALHAO).  

 

Era berean, etorkizuneko ekitaldietan aplikatu beharreko kuota dela-eta % 45eko kenkari muga dute; hots, 982.295,50 euro. 

 

Sozietateak ez du erregistratu etorkizuneko ekitaldietan aplikatu beharreko zerga kredituen eragina. 

 



Gizarte Segurantzaren erakundeak 
 

Enplegu zentro berezia denez gero, sozietatea dagokion gizarte segurantzari ordaindu beharreko zenbait kuotatatik salbuetsita dago; hain 

zuzen ere, laneratzeko zailtasun bereziren bat duten ezinduak kontratatzeagatik ordaindu beharrekoetatik. 

 

Balio Erantsiaren gaineko zerga 
 

Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 2015eko martxoaren 10eko 1/2015 Zerga Premiazko Dekretu Arauemaileak, 2. 

artikuluan, aldatu egin zuen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 12/1993 Foru Dekretu Arauemailea. 

 

Xedatzen du, beste aldaketa batzuen artean, ez daudela zergaren kargapean administrazio publiko agintzailearen bitarteko propio 

instrumentalak diren sektore publikoko erakundeek eta izakiek kudeaketa agindua dela bide egiten dituzten zerbitzuak. 

 

Xedapen horrek sozietateari eragiten dio, kudeaketa aginduen ondoriozko zerbitzuak egiten dituelako, administrazioaren bitarteko 

propioa den aldetik. 

 
Horregatik, aipatutako egunetik aurrera hainbanaketa erregela aplika dezake, inbertsioetan eta ondasun eta zerbitzuen eskurapen 

arruntetan jasandako BEZeko kuotei kenkaria aplikatzean. 

 
Zerga egoera 
 

Indarrean dauden lege xedapenen arabera, zergen likidazioak ezin dira behin betikotzat jo, harik eta zerga agintariek ikuskatu edo 

indarrean dagoen bost urteko preskripzio epea igaro arte. Sozietateak azken bost ekitaldiak irekita ditu, aplika dakizkiokeen zergak 

ikuskatzeko.  

 

Sozietatearen administratzaileen iritziz, ikuskapena egotekotan, ez litzateke zenbateko handiko zerga gorabeherarik egongo, sozietateak 

egindako eragiketei aplika dakiekeen zerga araudia modu ezberdinean interpretatzeagatik. 

 
13. OHARRA.- DIRU SARRERAK ETA GASTUAK 
 

- Negozio zifraren zenbateko garbiak barruan hartzen ditu lantegi okupazionaletako jardueretan ematen diren zerbitzuen bidezko diru 

sarrera guztiak, areaka sailkatuta xehakapen honen arabera: 

 
2018 2017

- Industriako laguntzailea 1.257.757,08 1.314.367,37
- Sukaldaritza zerbitzua 2.364.890,73 2.118.671,00
- Ikuztegi zerbitzua 2.591.387,15 2.443.776,19
- Garbitegi zerbitzua 6.614.347,64 5.901.174,69
- Lorategi zerbitzua 1.047.552,90 861.560,48
- Emandako beste zerbitzu batzuk 136.795,39 31.645,78
GUZTIRA 14.012.730,89 12.671.195,51  

 

Zerbitzu horien barruan daude kudeaketa enkarguen ondorioz emandakoak, hainbat erakunderen bitarteko propio instrumentala eta 

zerbitzu teknikoa izaki. Zerbitzu horien guztizko zenbatekoa 12.120.540,03 euro izan da ekitaldian, xehakapen honekin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erakundea Euroak
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea - Arabako Foru Aldundia 6.206.827,31
Gasteizko Udala 2.913.587,29
Arabako Foru Aldundia 310.175,32
Laudioko Udala 285.606,44
Oiongo Udala 105.638,88
Gazteriaren Foru Erakundea - Arabako Foru Aldundia 239.483,89
Osakidetza - Eusko Jaurlaritza 1.754.894,77
Arabako Batzar Nagusiak 91.264,00
Santa Maria Katedrala Fundazioa - Arabako Foru Aldundia 76.537,74
Arratzua - Ubarrundiako Udala 7.009,53
Araba Garapen Agentzia SAU - Arabako Foru Aldundia 92.225,96
Arabako foru suhiltzaileak- Arabako Foru Aldundia 20.859,12
Burgeluko Udala 16.429,78
GUZTIRA 12.120.540,03  

 

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio Kontseiluak Indesa 2010 enpresari kudeaketa agindua ematea onartu zuen 

2010eko abenduaren 31ra arte Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak bere buruarentzat egiten zituen zerbitzuak egin zitzan, hau da, 

Arabako Foru Aldundiko eta Gasteizko Udaleko hainbat zentrotako garbiketa, ikuztegi, lorezaintza, elikadura eta sukaldaritza 

zerbitzuak egin zitzan. Ondoren, kudeaketa agindu bidezko beste lan batzuk garatu eta kontratatu ditu beste entitate eta erakunde 

batzuekin. 

 

- Zentroen barne kontsumorako diren lehengai eta merkantzien erosketa kontzeptua jasotzen zuen "Ustiaketa kontsumoak" partidak.  

 

-  “Kanpoko zerbitzuak” partidak honako kontzeptuak jasotzen zituen: 

 
2018/12/31 2017/12/31

- Errentamenduak 10.245,58 4.619,21
'- Konponketa eta kontserbazioa 231.555,13 192.448,70
- Zerbitzu profesionak independenteak 260.197,20 206.032,86
- Garraioak 321.099,04 273.116,74
- Aseguru primak 111.534,48 81.335,66
- Banku zerbitzuak 997,03 875,33
- Horniketak 471.007,35 541.633,66
- Beste zerbitzu batzuk 696.667,46 789.730,29
Guztira 2.103.303,27 2.089.792,45
- Tributuak 45.844,77 59.298,82
GUZTIRA 2.149.148,04 2.149.091,27  

 

"Beste zerbitzu batzuk" partidaren barruan, sozietateak eta Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak 

izenpetutako lankidetza hitzarmenaren ondorioz sortutako zenbateko garbiak erregistratzen dira; hain zuzen ere, 790.319,91 euro 

2017an, eta 637.794,86 euro 2018an. 

  

-  “Langile gastuak” partidak honako kontzeptuak jasotzen zituen: 

 
2018/12/31 2017/12/31

- Soldatak eta ordainsariak 12.412.937,75 11.441.541,45
- Gizarte Segurantza 646.987,65 548.461,98
- Beste gizarte gastu batzuk 65.680,34 64.506,36
GUZTIRA 13.125.605,74 12.054.509,79  

 

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak enplegu egonkorra sortu eta hari eusteagatik enplegu zentro bereziei ematen dizkien laguntzak 

jasotzeko eskubidea sortu du sozietateak. Laguntza horrek, 1998ko urriaren 16ko Aginduarekin bat etorriz, langile gastuak estaltzen 

ditu, 3.497.140,79 eurorekin. Horrez gain, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 21eko 

ebazpen baten bidez, 317.509,80 euroko dirulaguntza eman zitzaion, laguntza unitateetako langileen kontratu mugagabeek 

eragindako lan eta gizarte segurantza kostuak finantzatzeko 2018ko ekitaldian. Halaber, 9.319,00 euroko beste dirulaguntza batzuk 

jaso ditu. 

Sozietateak frogatu egin du dirulaguntzak ematean ezarritako baldintzak bete dituela. 



14. OHARRA.- ALDERDI LOTUEKIKO ERAGIKETAK ETA SALDOAK 
 

Ondoren, alderdi lotuekiko saldoak eta eragiketak adierazten dira. Erakunde loturikotzat jotzen dira sozietatearenak eta hari loturikoenak 

direnak, bat etorriz Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 indarreko Legearen 32. artikuluan xedatutakoarekin. 

 

14. a) Saldoak, erakunde lotuekin 
 

Hona hemen sozietateak erakunde lotuekin 2017ko abenduaren 31n eta 2018ko abenduaren 31n zituen saldoak: 

 

Merkataritza izaerako saldo zordunak 

 
Arabako Foru Aldundia 89.896,33 7.206,52
Gazteriaren Foru Erakundea- Arabako Foru Aldundia 3.017,20 1.315,75
Osakidetza - Eusko Jaurlaritza 166.967,27 149.283,99
Gasteizko Udala 485.420,80 420.930,19
Laudioko Udala 70.382,31 66.999,87
Durako Administrazio Batzarra - Gasteizko Udala 2.129,59 1.043,92
Oiongo Udala 21.550,89 16.904,01
Arratzua - Ubarrundiako Udala 2.463,73 2.890,20
Burgeluko Udala 7,36 1.306,86
Santa Maria Katedrala Fundazioa- Arabako Foru Aldundia 6.877,78 5.894,77
Araba Garapen Agentzia SAU - Arabako Foru Aldundia 14.530,16 0,00
Arabako foru suhiltzaileak - Arabako Foru Aldundia 2.317,68 0,00
Garaia S. Koop. 113,33 4.081,35

 
 

 

Merkataritza izaerako saldo hartzekodunak 

 

Erakundea
Saldoa 

2018/12/31n
Saldoa 

2017/12/31n
Arabako Kalkulugunea SA - Arabako Foru Aldundia 28.744,28 13.773,81 

 

 

Finantza izaerako saldo hartzekodunak 

 

 

 

 

 

Erakundea
Saldoa 

2018/12/31n
Saldoa 

2017/12/31n
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea - Arabako Foru Aldundia 734.718,52 2.555.856,61
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea - Arabako Foru Aldundia 160.992,60 153.290,84



14. b) Eragiketak alderdi lotuekin 
 

Ohiko jardueren ondoriozko diru sarrera eragiketak 

 

Erakunde lotuei emaniko enkargu eta zerbitzuak direla-eta lorturiko diru sarrerak adierazten dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gainera, Arabako Foru Aldundiak 41.322,31 euro eman dizkio 2018an, Arabako Lurralde Historikoa, Gasteizko aireportuaren 

kategorian, sustatzeko sinatutako babes kontratua oinarri. 

 

Gastu eragiketak 

 

 
Erakundea Gastua 2018 Gastua 2017

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea- Arabako Foru Aldundia 637.794,86 790.319,91
Arabako Kalkulugunea SA - Arabako Foru Aldundia 56.281,02 40.758,22 

 

 

Beste eragiketa batzuk: 

 

- Arabako Foru Aldundiak, bazkide izaki, 188.621,43 euroko ekarpen garbia egin zuen 2017an, galerak konpentsatzeko. 

- Arabako Foru Aldundiak, bazkide izaki, 1.000.000,00 euroko ekarpena egin du 2018an, finantza premiei aurre egiteko. 

- Arabako Foru Aldundiak 3.800.000,00 euro abalatu ditu Banco de Sabadell finantza erakundean, sozietateari emandako 

mailegutik eratorritako obligazioengatik. 2017ko abenduaren 31n, arrisku bizia 1.899.998,22 eurokoa zen, eta 2018ko 

abenduaren 31n, berriz, a 1.477.776,68 eurokoa. 

 

Gizarte Ongizatearako Foru Erakundea - Arabako Foru Aldundia 6.206.827,31 5.832.601,22
Gasteizko Udala 2.913.587,29 2.385.180,07
Arabako Foru Aldundia 310.175,32 201.585,87
Laudioko Udala 285.606,44 267.011,97
Oiongo Udala 105.638,88 100.944,00
Gazteriako Foru Erakundea- Arabako Foru Aldundia 239.483,89 211.871,24
Osakidetza - Eusko Jaurlaritza 1.754.894,77 1.641.107,39
Arabako Batzar Nagusiak 91.264,00 90.036,97
Fundación Catedral Santa Maria Katedrala Fundazioa - Arabako Foru Aldundia 76.537,74 65.751,76
Arratzua - Ubarrundiako Udala 7.009,53 4.508,93
Araba Garapen Agentzia SAU - Arabako Foru Aldundia 92.225,96 0,00
Arabako foru suhiltzaileak - Arabako Foru Aldundia 20.859,12 0,00
Burgeluko Udala 16.429,78 15.996,38
Agintzari S. Koop. - Eusko Jaurlairtza 0,00 2.516,68



15. OHARRA.- BESTELAKO INFORMAZIOA 
 

- Sozietateak, ekitaldian, ez die ezer ordaindu sozietatearen administratzaileei. Era berean, ez du kreditu edo aurrerakinik jaso.  

 

Bestalde, Arabako Foru Aldundiak erantzukizun zibileko aseguru poliza sinatu du, sozietateko administratzaileek paira 

ditzaketen arriskuak estaltzeko, eta urteko primaren zenbatekoa 2.123,00 euro da. 

 

- Indesa 2010 SLren administratzaileek edo hari lotutako pertsonek ez dute jakinarazi sozietatearekin zuzeneko edo zeharkako 

gatazka egoerarik dutenik, Kapitaleko sozietateen Legearen 229. artikuluan ezarrita dagoen moduan. 

 
- Kontuen auditoreak 6.500,00 euro kobratu zituen 2017ko ekitaldian, eta beste 6.700,00 euro 2018ko ekitaldian, eta ez du beste 

ordainsaririk jaso. Arabako Foru Aldundiak ordaindu ditu 2018ko ekitaldiko ordainsariak. 

 

- Hona hemen ekitaldi honetan eta aurrekoan sozietateak izandako batez besteko plantilla: 

 

Kategoria 2018 2017 2018 2017 2018 2017
- Zuzendariak 4,50 3,50 1,50 1,00 3,00 2,50
'- Arloburuak 6,00 4,00 6,00 0,00 0,00 4,00
- Prebentzio teknikariak 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
- Gizarte langilea 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
- Arduradunak 123,00 123,00 43,00 43,00 80,00 80,00
- Langile kualifikatuak 35,60 29,70 22,60 18,00 13,00 11,70
- Langile ez kualifikatuak 651,66 639,30 272,66 265,30 379,00 374,00
GUZTIRA 823,76 802,50 347,76 329,30 476,00 473,20

Guztira Emakumeak Gizonak

 
 

- Hona hemen langileak ekitaldia bukatzean, kategoriaka eta sexuka xehatuta: 

 

Kategoria 2018 2017 2018 2017 2018 2017
- Zuzendariak 5 4 2 1 3 3
- Arloburuak 6 4 0 0 6 4
- Prebentzio teknikariak 2 2 2 2 0 0
- Gizarte langilea 1 1 0 0 1 1
- Arduradunak 123 123 43 43 80 80
Langile kualifikatuak 41 30 27 18 14 12
Langile ez kualifikatuak 665 647 277 267 378 380
GUZTIRA 843 811 351 331 482 480

Guztira Emakumeak Gizonak 

 
 

Plantilla osotik, 771 pertsona langile desgaituak dira, eta 72 pertsona ez dira langile desgaituak. 

 

Langile ezinduek, batik bat, kualifikatutako eta ez kualifikatutako beharginen eta arduradunen lanpostuak betetzen dituzte. Hauxe da 

sailkapena: 

 
Desgaitasuna Emakumeak Gizonak Guztira Emakumeak Gizonak Guztira

- Psikikoa 145 221 366 145 228 373
- Fisikoa 131 212 343 117 196 313
- Sentsoriala 37 25 62 39 26 65
GUZTIRA 313 458 771 301 450 751

 
 



16. OHARRA.- INGURUMENARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 

- Ez ekitaldi honetan ez aurrekoan sozietateak ez du ingurumen eragina gutxitzeko inbertsiorik egin ibilgetu materialean. 

 

Dena den, aseguru konpainia batekin atxikitako erantzukizun zibileko aseguru batek estalita ditu, administratzaileen iritziz, 

sozietatearen erruz gerta litezkeen ingurumen gertakizun arriskutsuak. 

 

- Sozietateak ez du dirurik gastatu ez ekitaldi honetan ez aurrekoetan negutegi efektuko gasak botatzeak eragindakoa konpontzeko; 

gainera, ez du etorkizunerako kontraturik gisa honetako gasak botatzeko eskubideak eskuratzeari buruz. 

 

Ez da behin-behineko zerbitzu edo baliabiderekin zerikusia duen gertakizunik antzeman. Gertakizun horiek 1/2005 Legean xedatzen 

dira. 

 

17. OHARRA.- ITXIERAZ GEROZTIKO GERTAKIZUNAK  
 

Ez da jazo erregistro eta balorazio araua aplikatzeagatik erantsitako urteko kontuen doikuntza dakarten inguruabarrak agerian jarri 

dituen ondorengo gertakizunik. 

 

18. OHARRA. EKITALDIAN ZEHAR HORNITZAILEEI GERORATU ZAIZKIEN ORDAINKETEI BURUZKO 
INFORMAZIOA 
 

Informazioa, hornitzaileei merkataritza eragiketetan egin beharreko ordainketa geroratzeen gainekoa: 

 
2018ko ekitaldia 2017ko ekitaldia

Egunak Egunak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia 25,29 12,62

Eragiketa ordainduen ratioa 22,85 7,70

Ordaintzeke dauden eragiketen ratioa 26,00 16,61

Zenbatekoa (euroak) Zenbatekoa (euroak)

Ordaindutakoa, guztira 3.489.098,09 4.766.020,10

Ordaintzeke dagoena, guztira 224.059,97 645.176,67 
 
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko metodologia ekonomikoa zehaztua dago herri administrazioen 

hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko metodologia garatzen duen uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan, 

zeina abenduaren 22ko 1040/2017 Errege Dekretuak aldatu baitzuen. 

 

2017ko ekitaldiko kalkuluak aurreko paragrafoan adierazitako aldaketa baino lehenagoko araudia oinarri egin ziren. 

 



19. OHARRA.- LANGILEEN DATUAK ETA ARABAKO FORU ALDUNDIAREN EKARPENAK 
 

LANGILEAK PLANTILLA 823,76 801,50

AFA-REN DIRULAGUNTZAK  APORTACIONES D.F.A. 0,00 0,00
KAPITAL DIRULAGUNTZAK  SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00
USTIAPEN DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00
GALERAK BERDINTZEKO EGINDAKO EKARPENAK  APORTACIONES COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS 1.000.000,00 188.621,43
KAPITAL ZABALKUNTZA  AMPLIACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00

 
 

 



 “INDESA 2010 SL” 
 

KUDEAKETA TXOSTENA – 2018KO EKITALDIA 
 

 

 

2018ko ekitaldiko jarduerak sozietateari guztira 27.114,62 euroko emaitza positiboa ekarri dio, eta, beraz, aurreko ekitaldiarekin 

alderatuz gero, emaitzak 382.793,40 euroan hobetu dira. Funtsean, hori gertatu da salmentei esker lortutako diru sarrerek gora egin 

dutelako, administrazioaren bitarteko propio instrumentala den aldetik egiten dituen kudeaketa aginduak kasu batzuetan lortu 

direlako eta beste batzuetan baldintzak hobetu direlako. 

 

Sozietatea enplegu zentro berezi bat da, eta pertsona ezinduentzako lan aukerak sortzen ditu. Hori dela-eta guztira 843 langile dituen 

plantillan 771 pertsona desgaituak dira; hau da, plantilla osoaren % 91,45 pertsona desgaituak dira. 

 

Sozietateak hainbat lan-zentrotan jarduten du. Kudeatzeko ardura gisa 12.120.540,03 euro fakturatu ditu. Enpresei eta beste entitate 

batzuei egindako fakturazioa 1.892.190,86 euro izan da.  

 

Esan beharra dago Arabako Foru Aldundiak ekitaldian zehar sozietatea kapitalizatzeko zenbait ekintza gauzatu dituela, eta, guztira, 

1.000.000,00 euroko ekarpenak egin ditu finantza premiei aurre egiteko.  

 

Ekitaldiko inbertsioak, guztira, 289.359,08 euro izan dira, eta nabarmenenak dira makinerian 79.025,06 euroan egindakoak eta 

eraikinetan 64.472,36 euroan egindakoak. 

 

2018ko martxoaren 9an sartu zen indarrean Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legea, zeinaren bidez egin baitzen 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren zenbait zuzentarauren transposizioa espainiar antolamendu juridikora, alegia, 

2014/23/EB eta 2014/24/EB 2014ko otsailaren 26ko zuzentarauenak. Lege horretan, araudi berria ezartzen da Administrazioaren 

“bitarteko propiorako", kudeaketa agindurako edo “in house” deritzon teknikaren aplikazio praktikorako, zeinari aurrerantzean 

“bitarteko propioen aginduak” deituko baitzaio; halaber, gehitu egin dira entitate horiek bete behar dituzten betebeharrak, eta, hala, 

saihestu egiten dira lehia askearen printzipioa kaltetu dezaketen zuzeneko esleipenak. Betebehar horien artean ezartzen da ezen 

entitate horiek “bitarteko propioaren” izaera eduki behar dutela, eta bitarteko pertsonal eta material egokiak eduki behar dituztela 

ematen zaien kudeaketa agindua betetzeko, eta, halaber, zein botere esleitzaileren mendekoa den, haren baimena eskatu behar duela, 

eta ez izatea partizipaziorik enpresa pribaturen batean, eta ezin dezala gauzatu libreki merkatuan bere jardueraren ehuneko 20 baino 

gehiago (32. artikulua). 

 

Indesa 2010 SL sozietateak betetzen ditu betebeharrak Arabako Foru Aldundiaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 

Orokorraren eta beren estatutuetan hala aurreikusita duten udalerrien toki administrazioen bitarteko propiotzat hartua izateko. 

 

Datorren ekitaldian jarduerari oraingo egoera berean eutsiko zaiola aurreikusi da, baina eragiketen bolumena handituko da. Horrela, 

emaitzak hobetu ahal izango dira eta dagoeneko dituen arduretan prezio-kostuen eguneraketa aplikatu. 

 

Ekitaldi honetan ez da I+G jarduerarik garatu.  
 
Horrez gain, ez da akzio propioekin eragiketarik egin.  
 
Ez da jazo erregistro eta balorazio araua aplikatzeagatik urteko kontu erantsien doikuntza dakarten gorabeherak agerian jarri dituen 
ondorengo gertakizunik. 
 
 



INDESA 2010 SL sozietateko administratzaileek 2018ko ekitaldiko urteko kontuak eta kudeaketa txostena sinatzen dituzte, 

Gasteizen, 2019ko martxoaren 14an, Kapital Sozietateen Legearen 253. artikuluan eta Merkataritza Erregistroaren 

Erregelamenduaren 330. artikuluan ezarritakoa betez eta adostasun seinale gisa.  
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