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A) TXOSTENA 

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/94 Legearen 26. 
artikuluan ezarrita dago Fundazioko gobernu organoak urtero egin beharko dituela inbentarioa, 
balantzea eta emaitzen kontua eta horietan islatu beharko dela Fundazioaren ondare, 
ekonomia eta finantza arloko egoera; era berean, ekitaldi ekonomikoan egindako jardueren 
Memoria ere egin beharko du, Fundazioaren xedea ezagutzeko eta bete dela justifikatzeko 
adinakoa. 
Memoria hori Babeslaritzan aurkeztu behar da urteko lehenengo seihilekoan, legez ezarritako 
kontuak ematearen ondoriozko betebeharrak direla eta. araudi hori betetzeko egin da Memoria 
hau eta 2017ko ekitaldian Patronatuko osoko bilkurak onartutako akordioen laburpena ere atxiki 
da.. 
 

B) HARREMANETARAKO 
 
Nombre: Susana  

Apellidos: Guede Arana 
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1. FUNDAZIOAREN JARDUERA 

a) Datu orokorrak 
 
FUNDACIÓN ÁLAVA VIVE DEPORTE – ALVIDE kirol fundazio pribatua da, 2006ko 
abenduaren 4an Gasteizen emandako eskritura bidez eratu zen Bilboko Notario Elkargo Txist 
Prestuko MANUEL MARÍA RUEDA DIAZ DE RÁBAGO notario jaunaren aurrean (protokolo 
zenbakia 4.032). 
 
Arabako Foru Aldundiak adostu zuen Fundazioa eratzea eta bera izan zen fundatzaile bakarra 
Diputatu Kontseiluaren 73/2006 Foru Dekretu bidez. 
 
Fundazioen Erregistroan izena emanda dago eta F-203 erregistro zenbakia du. 
 
Fundazioko Patronatuaren 2016ko otsailaren 22ko akordio bidez, bere izena aldatzea erabaki 
zen; izen hori bere lehenengo estatutuan dago eta hemendik aurrera FUNDACIÓN ÁLAVA 
VIVE DEPORTE – ALVIDE izan ordez FUNDACIÓN KIROLARABA FUNDAZIOA izango da. 
 
Aldaketa hori Gasteizen emandako eskritura publikoaren bidez egin zen 2016ko martxoaren 
9an Euskal Herriko Notario Elkargo Txist Prestuko BLANCA PALACIOS GUILLÉN notarioaren 
aurrean eta EHAAn argitaratu zen 2016ko maiatzaren 2an (81. zk.). 
 
Jarduteko lurralde eremuari dagokionez, Arabako Lurralde Historikora hedatu da batez ere, 
Estatutuetako 3. artikuluaren arabera. 
 
Fundazioaren egoitza eratu zenean finkatu zen: Amadeo Garcia de Salazar plaza z.g. Gasteiz. 
2007ko ekainaren 14an Patronatuak erabaki zuen helbide hori Arabako Kirol Etxeko lokal 
batera lekualdatzea, Gasteizko Zerkabarren kaleko 5. zenbakiko behean. 
 
Hasierako zuzkidura hogeita hamar mila eurokoa zen. 
 
Fundazioaren zerga identifikazioko kodea, Arabako Foru Aldundiak emana, G-01410182 da. 
 
Fundazioak ez du garrantzi ekonomikorik, ez baitu betetzen urriaren 24ko 100/2017 
Dekretuaren 26. artikuluan jasotako parametroetatik bat ere ez, eta ez duelako biltzen sozietate 
anonimoen kontuak ikuskatu beharra dakarten baldintzak; hortaz, ez du kanpoko auditoria egin 
beharrik bere kontuetan. 
 
b) Erakundearen xedeak 
 
Fundazioa irabazteko xederik gabeko erakunde bezala eratzen da, helburua Araban kirola 
sustatu eta garatzea duela, lehentasunez arreta goi mailako kirol ez-profesionalari emanez, 
mota guztietako diru baliabideak (batez ere babes publiko eta pribatuak) lortuz eta berak egiten 
dituen programak finantzatzera bideratuz. 
 
Era berean, profesionala ez den edozein kirolari edo kirol erakunderi zuzenean nahiz zeharka 
babesa ematea bultzatuko du. 
 
Jarduteko lurralde eremuari dagokionez, Arabako Lurralde Historikora hedatu da batez ere, 
Estatutuetako 3. artikuluaren arabera. 
 
Patronatuaren 2018ko urriaren 23ko erabakiaren bidez, besteren artean, onetsi zen estatutuak 
Fundazioen Lege berrira egokitzea eta fundazioaren egoitza Probintzia plazako 5. zenbakiko 3. 
solairura aldatzea. 

Aldaketa hori Gasteizen emandako eskritura publikoaren bidez egin zen, 2018ko abenduaren 
10ean, Euskal Herriko Notario Elkargo Txist Prestuko BLANCA PALACIOS GUILLÉN 
notarioaren aurrean. 
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c) Jardueren laburpena 
 
Fundazioaren 2018ko jarduera guztiak interes orokorrerako dira, Araban kirola sustatzea eta 
garatzea baitute xede. 

1) Fundazioak ekitaldi honetan bere jarduerak hauek egin ditu: 
I. Goi mailako kirol klub eta elkarteei laguntzak emateko deialdia. 
II. Goi mailako kirolari eta/edo taldeak dituzten kirol klub eta/edo 

elkartefederatuei edo kirolean arrakasta lortu dutenei laguntzak 
emateko deialdia. 

III. Kirolari federatuei bekak emateko deialdia, elite mailarantz 
proiektatzeko 

IV. Kirol arrakasta lortu duten goi mailako kirolari federatuei bekak emateko 
deialdiak 

V. Enpresen eta kirol erakundeen arteko lankidetza hitzarmenak ordaindu 
Fundazioaren bidez 

2) Jarduera bakoitzaren datuak: 
I. jarduera 

I. Jardueraren azalpena: Goi mailako kirol klub eta elkarteei laguntzak 
ematea. 

II. Xedeak eta jarduteko lerroak: Laguntza honen xedea da 2017. urtean 
edo 2017-2018 denboraldian bigarren oinarri arauan jasoriko baldintzak 
betetzen zituzten kirol klub eta elkarteek emaitza horiei eustea edo 
haiek hobetzea 2018.urtean edo 2018-2019 denboraldian. 

 
II. jarduera 

I. Jardueraren azalpena: Goi mailako kirolari eta/edo taldeak dituzten kirol 
klub eta/edo elkarte federatuei edo kirolean arrakasta lortu dutenei 
laguntzak ematea. 

II. Laguntza hauek eliteko edo goi mailako jardueretan parte hartzeak 
eragin dizkien gastuak finantzatzea dute helburu, eta lortutako kirol 
arrakasta saritzen dute. 

III. jarduera 
I. Jardueraren azalpena: Kirolari federatuei bekak emateko deialdia, elite 

mailarantz proiektatzeko. 
II. Xedeak eta jarduteko lerroak: Bekak eliteko edo goi mailako kirol 

jardueretan entrenatzeak eta/edo parte hartzeak eragindako gastuak 
finantzatzea dute helburu, nahi den kirol arrakasta lortzen laguntze 
aldera 
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IV. jarduera 

I. Jardueraren azalpena: Kirol arrakasta lortu duten goi mailako kirolari 
federatuei bekak emateko deialdia 

II. Xedeak eta jarduteko lerroak: Laguntza hauek eliteko edo goi mailako 
jardueretan parte hartzeak eragindako gastuak finantzatzea dute 
helburu, eta lortutako kirol arrakasta saritzen dute. 
 

V. jarduera 
I. Jardueraren azalpena: Enpresen eta kirol erakundeen arteko lankidetza 

hitzarmenak ordaindu Fundazioaren bidez. 
II. Xedeak eta jarduteko lerroak: Enpresa lankideen bidez Arabako 

Lurralde Historikoko kirol erakundeei laguntza ekonomikoa eman nahi 
zaie. 
 

3) Fundazioak ez zuen merkataritza arloko jarduerarik egin 2018an. 
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2. URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK 
 
a) Irudi zehatza 
 
Fundazioko administratzaileek urteko kontu hauek formulatu dituzte ondarearen, finantza 
egoeraren eta eragiketen emaitzen irudi zehatza emateko eta 2017ko abenduaren 31n 
amaitutako urteko ekitaldiaren ondare garbian egondako aldaketen irudi zehatza emateko. 
 
2018ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiaren Urteko Kontuak atxiki dira; kontu horiek 
Fundazioaren kontabilitateko erregistroetatik lortu dira eta Kontabilitateko eta Kontuen 
Ikuskaritzako Institutuaren 2013ko martxoaren 26ko Ebazpenaren arabera aurkeztu dira, 
Ebazpen horren bidez onartu baitzen irabaz asmorik gabeko erakundeentzako kontabilitateko 
plan orokorra. Berariazko arau hauek urriaren 24ko 1491/2011 Errege Dekretua osatzen dute, 
Kontabilitate Plan Orokorra irabazi-asmorik erakundeetarako egokitzeko arauak onartzen 
dituena. 
 
Urteko kontuen ereduak aipatutako Plan horretako eredu normalean aurkeztu dira, Diputatuen 
Kontseiluko 46/2014 Foru Dekretuan argitaratutako instrukzioaren arabera. 
 
2017ko ekitaldiko urteko kontuak fundazioaren patronatuak onartu zituen 2018ko maiatzaren 
7an, kontuak eta BNFIX KLZ Auditores SLP enpresak egindako ikuskaritzaren txostena ezagutu 
ondoren. 
 
b) Kontabilitateko printzipioak 
 
Urteko kontu hauek egiteko erabili diren kontabilitateko printzipioak eta arauak memoria 
honetako “Erregistro eta balorazio oharrak” atalean daude laburtuta. Urteko kontu hauek 
egiteko erabili dira ondarean eragina duten nahitaezko kontabilitateko printzipio guztiak, 
finantza egoera eta emaitzak. 
 
c) Informazioaren alderaketa 
 
Merkataritzako legedian aurreikusitakoaren arabera, Patronatuko kideek balantzeko, emaitzen 
kontuko eta memoriako partida bakoitzarekin itxi den ekitaldiari dagozkion zifrak aurkezteaz 
gain aurreko ekitaldikoak aurkeztu dituzte, alderatu ahal izateko. 
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d) Informazioaren eta egindako estimazioen erantzuk izuna 
 
Urteko kontu hauetan dagoen informazioa Patronatuko kideen erantzukizuna da. 
 
2018ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion fundazioko urteko kontuetan 
patronatuko kideek egindako estimazioak erabili ahal izan dira zenbaitetan bertan 
erregistratutako aktibo, pasibo, sarrera, gastu eta konpromisoren batzuk baloratzeko. Funtsean, 
hauek dira zenbatespenak: 

Narriaduraren ondoriozko aktibo batzuen galerak. 
 
Ukitu ezin diren aktiboen bizitza baliagarria. 
 

Urteko kontuak formulatzerakoan aztertutako ekintzei buruz eskura dagoen informaziorik 
hoberenaren arabera egiten diren arren estimazio hauek, litekeena da etorkizunean gerta 
daitezkeen gorabeheren ondorioz hurrengo ekitaldietan aldatu behar izatea; hala balitz, modu 
prospektiboan egingo litzateke hori, etorkizuneko emaitzen kontuetan estimazioaren aldaketen 
ondorioak aitortuz. 
 
e) Partidak eta zenbait partidetan jasotako element uak taldekatu 
 
Urteko kontuetan ez dago balantzean edo emaitzen kontuan taldekatutako partidarik. 
Balantzeko partida bitan edo gehiagotan erregistratutako ondare elementurik ere ez dago. 
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f) Kontabilitateko irizpideetan aldaketak, akatsak eta kontabilitateko estimazioak 
 
2018ko ekitaldian ez da aldaketa esanguratsurik egon kontabilitateko irizpideetan aurreko 
ekitaldiko irizpideekin alderatuz gero; era berean, ez da kontabilitateko estimazioetan ere 
aldaketa esanguratsurik egon, ez egungo ekitaldian eragina duenik ez etorkizunekoetan eragin 
dezaketela uste denik. 
 
Gainera, 2018ko ekitaldiko urteko kontuetan ez dago ekitaldian hautemandako akatsen 
ondorioz egindako doikuntzarik. 

 

 

3. SOBERAKINA EZARTZEA 
 

Fundazioko Patronatuak onetsi beharko du 2018 ekitaldiko 9.967,17 euroko emaitza negatiboa 
“Aurreko ekitaldietako soberakinak” epigrafean sartzea. 
 

 
4. ERREGISTRORAKO ETA BALORAZIORAKO ARAUAK 

 
2018ko abenduaren 31n amaitutako urteko kontuak egiteko Fundazioak erabilitako erregistro 
eta balorazio arau nagusiei dagokienez, Kontabilitateko Plan Orokorrean ezarritakoaren 
arabera hauek izan dira: 
 
a) Ibilgetu ukiezina 

 
Ibilgetu ukiezinak erosteko edo ekoizteko kostuagatik aitortzen dira hasieran eta ondoren beren 
kostua ken pilatutako amortizazioa (beren bizitza baliagarriaren arabera kalkulatuta) eta 
narriaduragatiko galera egiten da baloratzeko. Bizitza baliagarri mugagabeko aktibo ukiezinak 
ez dira amortizatzen, baina narriadura testa egiten zaie gutxienez urtean behin. 
 
Fundazioak hauek identifikatu ditu: 
-) Eskudiruzko fluxuak sortzen dituzten higiezin immaterialeko ondasunak: ondasunak 
entregatzearen edo zerbitzuak eskaintzearen bidez merkataritza arloko mozkina sortzeko edo 
etekinen bat lortzeko edukitzen dira. 
--) Eskudiruzko fluxurik sortzen ez duten higiezin immaterialeko ondasunak: mozkin komertziala 
sortzeaz bestelako xederen batengatik edukitzen direnak, hala nola aktibo horiek sortzen 
dituzten eta herritarrei mesede egiten dieten fluxu ekonomiko sozialak, hau da, onura sozial bat 
edo zerbitzu ahalmena. 
 
Fundazioaren jarduera kontuan izanda, Fundazioaren aktibo guztiak eskudirurik sortzen ez 
dutenak dira. 
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Ekitaldiaren amaieran narriadura zantzuak daudela ebaluatu da, berreskuratu daitezkeen 
zenbatekoak estimatu dira eta dagozkion balorazio arloko zuzenketak egin dira. Fundazioak 
kontabilitate arloan aitortzen ditu narriadura horren ondorioz aktibo hauen balioan 
erregistratutako galerak eta emaitzen kontuko “Narriaduragatiko galera gordinak” epigrafea 
erabili du. 
 
Ekitaldi honetan ez da aktibo ukiezin hauen ondorioz "Narriaduragatiko galera gordinik" aitortu.  
 
Aplikazio informatikoak 
 
Fundazioaren kudeaketako oinarrizko aplikazio informatikoen eta sistema informatikoen 
inguruko erosketen eta garapenen kostuak balantzeko "Ibilgetu ukiezin” epigrafearen gain 
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erregistratzen dira. Horien mantentze kostuak dagokion ekitaldiko emaitzen kontuen kargu 
erregistratzen dira. 
 
Webgunearen amortizazioa bost urteko epean egiten da linealki, aplikazioa ustiatzen hasten 
denetik hasita. 
 
Beste ibilgetu material batzuk 

Partida honetan sartzen da fundazioaren jarduerarekin lotutako elementu ibilgetu bat 
eskuratzearen kostua. Modu linealean amortizatuko da, kontuan hartuta erosi zenetik hiru 
urteko balio bizitza izango duela. 

 
b) Jarduera beraren erabiltzaileak eta beste zordun ak 
 
Babesle, afiliatu edo bestelako zordunen kuotek, dohaintzek eta antzeko laguntzek, epemuga 
hurbila badute, kobratzeko eskubidea sortuko dute, eta bere balio nominalarekin kontabilizatuko 
dira. Mugaegunak epe hori gaindituz gero, egungo balioaren arabera aitortuko dira. Egungo 
balioaren eta kredituzko nominalaren arteko aldea finantza sarrera bezala erregistratuko da 
emaitzen kontuan, amortizatutako kostu irizpidearen arabera. 
 
Fundazioak gutxienez ekitaldi bakoitzaren itxieran ebaluatzen du bere finantza aktiboen balio 
narriaduragatiko galeren zantzurik baden, eta galera horiek aktibo horien zenbateko 
berreskuragarria liburuetako balioa baino zenbateko txikiagora murrizten ote duten. Zantzuren 
bat egonez gero, aktiboaren balio berreskuragarria estimatzen da balio narriaduragatiko balizko 
galeraren irismena zehazteko. 
 
Fundazioko Patronatuaren iritziz aktiboen kontabilitateko balioa ez da horien balio 
berreskuragarria baino handiagoa, beraz, 2018ko ekitaldian ez da aktiboen narriaduragatiko 
galerarik egon. 
 
c) Ekarpenak Fundazioko zuzkiduran 
 
Fundazioko zuzkidurarako diren ekarpenak egindako ekarpenen zenbateko nominalarekin 
baloratzen dira. 
 
d) Dirulaguntzak 
 
Diruzko dirulaguntzak baloratzeko, emandako zenbatekoaren arrazoizko balioa hartuko da 
kontuan. 
 
Diruzkoak ez direnak edo gauzatan egiten direnak jasotako ondasunaren edo zerbitzuaren 
arrazoizko balioaren arabera baloratuko dira, ondasun edo zerbitzu horren arrazoizko balioa 
modu fidagarrian zehaztea baldin badago. 
 
Emandako dirulaguntzak kontabilizatzeko Fundazioak erabiltzen dituen irizpideak hauek dira: 
 
-) Ustiapenerako dirulaguntza ez itzulgarriak: berariazko xede baterako esleitu gabe lortuz gero, 
aitortutako ekitaldiko soberakinean kontabilizatuko dira zuzenean. 
 
-) Kapitalaren dirulaguntza ez itzulgarriak: hasierako aitorpenetan Fundazioak aktibo legez 
jasotako ondasunak edo zerbitzuak erregistratu ditu batetik eta bestetik ondare garbian 
dagokion hazkundea. Erregistro datatik aurrera kapital dirulaguntzak emaitzari egozten zaizkio 
horiekin finantzatutako aktiboek aldi horretan izandako balio galtzearen proportzioan; baina 
balio galtzerik izan ezin duten aktiboak badira, dagokion ekitaldiko emaitzari egotziko zaio 
horien besterentzea edo baja. 
Itzuli daitezkeen dirulaguntzak pasibo bezala erregistratzen dira, itzulezin bihurtu arte. Ondorio 
hauetarako, itzulezinak dira Fundazioaren aldeko dirulaguntza, dohaintza edo legatua emateko 
banako akordioa badago, hori emateko baldintzak bete badira eta jaso izanari buruz arrazoizko 
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zalantzarik ez badago. Atal honen barruan daude egoeraren balantzearen pasiboak sartutako 
jarduera lagungarrien gaineko finantzaketa soberakinak. 
 
e) Saldoen sailkapena, arruntak eta ez arruntak. 
 
Atxikitako balantzeko saldoak ez arruntak eta arruntak dira. Arruntak dira ustiapenaren ziklo 
normalean Fundazioak saldu, kontsumitu, ordaindu edo egitea espero dituenak. Sailkapen 
horren barruan sartzen ez diren gainerako guztiak ez arruntak dira. 
 
f) Etekinen gaineko zerga 
 
Sozietateen gaineko zergari buruzko 37/2013 Foru Arauaren arabera likidatuko da 2018ko 
ekitaldirako Sozietateen gaineko zerga. 
 
Ekitaldi bakoitzeko emaitzen kontuan dago Sozietateen gaineko Zergagatiko gastua eta kalkulu 
horretan sartzen da ekitaldian sortutako zergaren kuota, baita Fundazioak dituen kuotaren 
hobariak eta kenkariak ere. 
 
Balio zuhurtasunaren printzipioa oinarri hartu eta konpentsatu beharreko zerga oinarri 
negatiboen ondoriozko kreditu fiskalak eta Fundazioak kuotan izan ditzakeen hobari eta 
kenkarienak ez dira sortutako ekitaldiko emaitzetan erregistratzen, konpentsatzen edo 
erabiltzen diren ekitaldiko gastu gutxiago legez hartzen dira. 
 
g) Sarrerak eta gastuak 
 
Fundazioak egindako gastuak egindako ekitaldiko emaitzen kontuan kontabilizatuko dira, 
finantza korrontea dena delako datan egin arren. Bereziki, Fundazioak emandako laguntzak 
aitortuko dira ematea onartutako unean bertan. 
 
Fundazioak finko emandako laguntzak eta urte anitzeko izaera duten hitzartutako beste 
gastubatzuk pasiboko kontu batean ordainduz ematea onartutako ekitaldiko emaitzetan 
kontabilizatuko dira, hartutako konpromisoaren egungo balioarekin. 
 
Ondasunak emateagatiko edo zerbitzuak eskaintzeagatiko sarrerak adostutako zenbatekoaren 
arabera baloratuko dira. 
 
Erabiltzaileen edo afiliatuen kuotak sarrera gisa aitortuko dira, dagozkien ekitaldian. 
 
Baliabideak, laguntzaileak eta lankideak hautemateko promozioetatik datozen sarrerak 
kanpainak eta ekitaldiak egiten direnean aitortuko dira. 
 
Beharrezko diren periodifikazioak egin beharko dira betiere. 
 
h) Ingurumena 
 
Fundazioko jardueren ohiko garapenak ingurumenean izan ditzakeen eraginak kentzeko, 
mugatzeko edo kontrolatzeko sistemak, ekipoak eta instalazioak erosteko gastuak ibilgetuko 
inbertsiotzat hartuko dira. 
 
Ingurumenarekin zerikusia duten gainerako gastuak, elementu ibilgetuak erosteko ez direnak, 
ekitaldiko gastutzat hartuko dira. 
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5. IBILGETU MATERIALA 

Partida honetan sartzen da 2018an erositako karpa bat eskuratu eta muntatzearen 5.908,43 
euroko kostua. Erosi zenetik hiru urteko balio bizitza izango duela kontuan hartuta amortizatuko 
da, eta 2018an ez zaio zenbatekorik esleitu. 
 

6. ONDARE HISTORIKOAREN ONDASUNAK 

Ez dago. 
 

7. HIGIEZINETAKO INBERTSIOA 

Ez dago. 
 

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Fundazioaren ibilgetu ukiezin bakarra bere webgunea da. 
 
2011n erosi zen 3.525,00 euroren truke eta 5 urtean amortizatzea kalkulatu zen (urtean % 20). 
Ekitaldia ixtean guztiz amortizatuta dago. 
 
Ez da gertatu ekitaldi honetan edo gerokoetan eragin nabarmenik izan duen inguruabarrik 
hondar balioei, bizitza baliagarriei edo amortizatzeko metodoei dagokienez. 
 
Fundazioak ez du balio zuzenketarik egin ibilgetu ukiezinaren ondasunetan. 
 

9. ERRENTAMENDUAK ETA ANTZEKO IZAERA DUTEN ERAGIKET AK 
 

Ez dago. 
 

10. FINANTZA BALIABIDEAK 
 

Ez dago. 

11. ERABILTZAILEAK ETA JARDUERAREN BESTE ZORDUNAK 
 

2017ko eta 2018ko abenduaren 31n atxikitako balantzeetako epigrafe honen saldoak data 
horretan kobratu gabeko zorrak jasotzen ditu eta zor horiek enpresa arloko lankidetzetatik 
datozenak dira. 
 

Mugimenduak  Zenbatekoak  (€) 
  

Hasierako saldoa  2017ko ekit.  63.952,64 
Gehitzeak 175.302,55 

Kentzeak (193.824,60) 

Amaierako saldoa  2017ko ekit.  45.430,59 
  
  

Hasierako saldoa 201 8ko ekit.  45.430,59 
Gehitzeak 203.915,00 

Aplikatzearen bajak (224.970,56) 

Amaierako saldoa  2018ko ekit.  24.375,03 
  

12. ONARUDUNAK-HARTZEKODUNAK 
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Epigrafe honen zenbatekoa, 2018ko abenduaren 31ko balantzean, 24.241,11 euro eta 
18.961,33 euro dira, hurrenez hurren. 
 
Saldo honek partida hauek ditu: 
 

 Euros  
Onuradunak-hartzekodunak 24.241,11 
Epe motzera hornitzaileak 12.039,50 
Beste hartzekodunak 6.561,83 
Ogasun publikoa zorduna – PFEZ atxikipenak 360,00 

GUZTIRA 43.202,44 
 
 

13. FUNTS PROPIOAK 
 

2018ko eta 2017ko abenduaren 31ko balantzeen Ondare garbiaren epigrafearen saldoa 
30.000,00 eurokoa da eta Fundazioa eratu zeneko fundazio zuzkidurari dagokio. 
 
2018an ez da ekarpenik egin. 
 
Ez dago egiteko ekarpenik. 
 

14. IZAKINAK 
 

Ez dago. 

15. ATZERRIKO MONETA 
 

Ez dago. 

 

16. ZERGA EGOERA 
 
Kirolaraba Fundazioak zerga erregimen berezia du, Irabazteko xederik gabeko erakundeen eta 
mezenasgorako zerga pizgarrien zerga araubidearen 16/2004 Foru Arauan aurreikusi bezala.  
 
Aurrez esandakoarekin bat, Patronatuak uste du 2018ko abenduaren 31n ez dela Sozietateen 
gaineko Zergagatik gasturik sortu. 
 
Indarrean dauden legezko xedapenen arabera, zergen likidazioak ezin dira behin betikotzat 
hartu zerga ikuskaritzek aztertu arte edo lau urteko preskripzio epea igaro arte. 2018ko 
abenduaren 31n zerga arloko agintariek ikuskatzeko irekita ditu Fundazioak eratu zenetik ezar 
dakizkiokeen zerga nagusi guztiak. Fundazioak ez du uste ikuskaritza egiten bada garrantzizko 
pasibo gehigarririk sortuko denik. 
 
2011ko urtarrilaren 1ean Balio Erantsiari buruzko Zergaren Erroldako ziurtagiria egin zen eta 
Fundazioaren baja agertu zen. 
 

17. DIRU SARRERAK ETA GASTUAK 
 
1. Diruzko laguntzak eta ez diruzkoak. 
“Diruzko laguntzak” epigrafean 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiei 
dagozkien emaitzen kontuen saldoak daude eta 542.287,57eta 520.770,20 euro dira, hurrenez 
hurren; epigrafe horretan dago Fundazioaren berezko xedeak betetzeko irabazteko xederik 
gabeko erakundeei zuzenean emandako prestazio ekonomikoen zenbateko osoa. 
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“Ez diruzko laguntzak” epigrafean ez dago saldorik, 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n 
amaitutako urteko ekitaldiei dagozkien emaitzen kontuetan. 
 
2. Hornidurak eta langileen gastuak. 
2018ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion emaitzen kontuko “Hornidurak” 
epigrafearen kontuko saldoa 24.944,53 eurokoa da eta 2017ko abenduaren 31koa 15.298,45 
eurokoa. 
“Langileen gastuak” epigrafean ez dago saldorik, 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n 
amaitutako urteko ekitaldiei dagozkien emaitzen kontuetan. 
 
3. Jardueraren beste gastu batzuk. 
Epigrafe horretan dagoen saldoa 26.602,33 euro eta 23.396,1 euro da, hurrenez hurren, 
2018ko eta 2017ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiei dagozkien emaitzen 
kontuetan. 
 

4. Sustapen, babesle eta laguntzaileen zioz izandak o diru sarrerak. 
 
2018ko eta 2017ko abenduaren 31ko emaitzen kontuko epigrafea hau da: 
 

Kontzeptua 
Zenbatekoa (€) 

31/12/2018 31/12/2017 
   Sustapen, babesle eta  
laguntzaileen ziozko sarrerak 214.970,56 193.824,60 

Enpresa arloko lankidetzak 214.970,56 193.824,60 
 
 
Fundazioaren ohiko jarduerari dagokion negozio zifraren zenbateko gordina Arabako Lurralde 
Historikoan egin da. 
 
5. Ondasunak saldu eta zerbitzuak eskaini. 
2018ko ekitaldian Fundazioak ez du ondasunik saldu eta zerbitzurik eskaini ere ez. 

 

18. HORNIDUAK ETA KONTINGENTZIAK 

Ez dago. 
 

19. INGURUMENARI BURUZKO INFORMAZIOA 

Ez dago. 

 

20. LANGILEEN EPE LUZERAKO ORDAINSARIAK 

Ez dago. 

21. JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK  
 
Erakundeak guztira jasotako baliabide ekonomikoak. 
 
Ondare garbiaren epigrafe honetako kontuetan 2018ko eta 2017ko ekitaldietan erregistratutako 
mugimenduak hauek dira: 



 
FUNDACIÓN KIROLARABA FUNDAZIOA 

 

 

 

 

 Zenbatekoak (€) 
 
 

Mugimenduak 

 
Dirulaguntza 

publikoengatiko 
sarrerak 

  
Hasierako saldoa  2017ko ekit.  0,00 
Gehitzeak 358.137,91 

Kentzeak (358.137,91) 

Amaierako saldoa  2017ko ekit.  0,00 
  
  

Hasierako saldoa 201 8ko ekit.  0,,00 
Gehitzeak 367.000,00 

Kentzeak (367.000,00) 

Amaierako saldoa  2018ko ekit.  0,00 
  

 

 Zenbatekoak  (€) 
 
 

Mugimenduak 

 
Dohaintza, legatu 
eeta jaraunspen 
pribatuengatiko 

sarrerak 

  
Hasierako saldoa  2017ko ekit.  63.952,64 
Gehitzeak 175.302,55 

Aplikatzearen bajak (193.824,60) 
Amaierako saldoa  2017ko ekit.  45.430,59 

  
  

Hasierako saldoa 201 8ko ekit . 45.430,59 
Gehitzeak 193.915,00 

Aplikatzearen bajak (214.970,56) 

Amaierako saldoa  2018ko ekit.  24.375,03 
  

 
Kentzeak esan nahi du sarrera horiek (ekitaldiko anulazioak kenduta) dagozkien emaitzen 
kontuetako epigrafeetan egotzi direla, jasotako baliabideen jatorri publiko edo pribatuaren 
arabera. 
 

22. IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEN ARTEKO FUS IOAK ETA 
 NEGOZIOEN KONBINAZIOAK 
 
Ez dago. 
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23. BATERAKO NEGOZIOAK 

Ezdago dago. 

 

 
24. ERAKUNDEAREN JARDUERA. ONDAREZKO ELEMENTUAK 

NORBERE XEDEETARAKO EZARTZEA. ADMINISTRAZIO 
GASTUAK 

 
Erakundearen jarduera 

 
• Egindako jarduerak 

 
1. JARDUERA  

 
A) Identifikazioa  

 

Jardueraren izena Goi mailako kirol klub eta elkarteei laguntzak 
emateko deialdia 

Jarduera mota Propioa 
Jardueraren identifikazioa sektoreen 
arabera 

Kirol jarduera 

Jarduera garatzeko tokia Arabako Lurralde Historikoa 
 

Egindako jardueraren azalpen 
zehatza  

 
2018an dirulaguntzak ematea ebatzi zen Nazioko eta Nazioarteko txapelketak antolatzeko 
goi mailako kirolariak edota taldeak dituzten taldeei eta kirol elkarteei. Hala argitaratu zen 
2018ko apirilaren 25eko ALHAOn, 47. zk., eta hau ezarri zen: 
 

1.1.- Kirol talde eta/edo elkarteek ondoko baldintza hauek bete behar dituzte mota 
honetako laguntzak jaso ahal izateko: 

 
a) Arabako Lurralde Historikoan kokatuta egon behar 

dira. 
 

b) Eusko Jaurlaritzako Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatuta egon behar 
dira. 

 
c) Arabako kirol federazioei atxikita egon behar 

dira. 
 

d) Lehiaketa ofizialetako jardueretan parte hartu behar dute, autonomiaz 
gaindiko taldeekin. 

 
e) Kategoria goren absolutuko kide izatea, banaka edo taldean, kirol 

modalitate eta/edo espezialitate bereko taldeetan, 2017-2018 
denboraldian; bestela, Espainiako txapelketaren batean 2017an zehar 
parte hartu duten taldeak izatea. 

 
Bada salbuespen bat 1.1.d) idatz zatian, eta da autonomiako lehiaketaren 
batean parte hartzen duten xake, futbol, errugbi eta waterpoloko 
modalitateetako taldeak laguntza honen onuradunak izango direla. 

1.2.- Bi taldetan sailkatuko dira 1.1. puntuan zehaztutako irizpideak betetzen 
dituzten erakunde onuradun guztiak, irizpide hauek oinarri: 

 
• 1. taldea: laguntzaren xede den taldean 10 kirolari baino gehiago dauzkaten 

kirol talde eta/edo elkarteak. Maila goreneko lehiaketa ofizialean lehiaketa 
erregularreko 10 jardunaldi baino gehiago egon behar dira (lehiaketa 
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erregularra da lehiaketaren joko jardunaldi ofizialak 2 aste baino gutxiagotan 
egiten direnak –jardunaldi batetik bestera ez dira 2 aste baino gehiago igaro 
behar–). 

 
• 2. taldea: 1. taldearentzat zehazten diren irizpideak betetzen ez dituzten kirol 

klub eta elkarteak. 
 
Ez da onartuko hauek egindako 
eskaerarik: 
 

• Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beterik ez dauzkaten 
erakundeak. 

 
• Urriaren 19ko 11/2016 Lege Orokorrak, Arabako Lurralde Historikoko 

dirulaguntzenak, IV. tituluan adierazitako arau hausteengatik zehapena jaso duten 
erakundeak, bai eta Eusko Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, 
emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, jasotzen dituen kasuetan daudenak ere. 

 
Baldin eta kirol klub eta elkarteren baten eta erakunde horretako kideren baten 
eskaerarik jasotzen bada, eta bakoitzak bere oinarriak kontuan hartuta egin badu eskaera, 
taldeak egindako eskaera eta ez banakoak egindakoa lehenetsiko da; hau da, klubaren  
eskaera hartuko da kontuan eta baztertu kirolariarena. 
 
Hirugarren oinarriko 2 talde eskatzaileak bereizi egingo dira laguntzak 
banantzeko: 

1 taldea: 

Gastu konputagarrien aurrekontua: gehienez ere 60 puntu, eta honela 
xehakatuta: 
 

Gastu konput agarriak Puntu ak 
5.000 euro, gehienez 2 
5.000,01 euro eta 10.000,00 euro bitartean 3 
10.000,01 euro eta 15.000,00 euro bitartean 4 
15.000,01 euro eta 20.000,00 euro bitartean 5 
20.000,01 euro eta 25.000,00 euro bitartean 8 
25.000,01 euro eta 30.000,00 euro 
bitartean 

10 

30.000,01 euro eta 50.000,00 euro bitartean 15 
50.000,01 euro eta 75.000,00 euro bitartean 30 
75.000,01 euro eta 100.000,00 euro bitartean 45 
100.000,01 euro baino gehiago 60 

2 taldea: 
 
Gastu konputagarrien aurrekontua: gehienez ere 10 puntu, eta honela xehakatuta: 
 

Gastu konput agarriak Puntu ak 
2.500 euro, gehienez 1 
2.500,01 euro eta 5.000,00 euro bitartean 2 
5.000,01 euro eta 7.500,00 euro bitartean 3 
7.500,01 euro eta 10.000,00 euro bitartean 4 
10.000,01 euro eta 15.000,00 euro bitartean 5 
15.000,01 euro eta 20.000,00 euro 
bitartean 

6 

20.000,01 euro eta 25.000,00 euro bitartean 7 
25.000,01 euro eta 30.000,00 euro bitartean 8 
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30.000,01 euro baino gehiago 10 
 

Gastu konputagarritzat jotzen dira –idatz zati honetako puntuak kalkulatzeko baino ez– 
laguntza xede den kirol jarduerak eragiten dituen eta ondoren adieraziko diren gastuak, 
zeinak beharrezkoak baitira jarduera hori egiteko: 

 

a) Ordainsarien gastuak, entrenamendu aldiari dagozkionak, entrenatzaile eta begiraleei, 
baita, hala badagokio, laguntzaileei, mekanikariei eta pareko ezaugarriak dituztenei, 
gehienez 60.000 euroko mugaraino. 

b) Ordainsarien gastuak, entrenamendu aldiari dagozkionak, medikuntza, fisioterapia eta 
masajeen zerbitzuenak, albaitaritza, ortopedia zerbitzuenak eta pareko ezaugarriak 
dituztenenak; gehienez 30.000 euro. 

c) Lizentzia, kanon eta federazio tasen ondoriozko gastuak (abalak eta zigorrak ez), 
entrenamendu aldiari dagozkionak; gehienez 30.000 euro. 

d) Entrenamenduetarako kirol ekipamendua erostearen ondoriozko gastuak; gehienez 15.000 
euro. 

e) Kirol material suntsikorra erostearen gastuak (baloiak, bolak, botika kutxako materiala eta 
entrenamendurako behar-beharrezkoa den edozein material); gehienez 10.000 euro. 

f) Entrenamenduetarako instalazioak alokatzearen gastuak; gehienez 25.000 euro. 

 

Laguntzaren zenbatekoa puntuazio baremoaren  arabera kalkulatzeko, ezin dira gastu 
konputagarritzat jo honako hauek (aldiz, jardueraren gastuen guztiak zenbatzeko, bai jo 
daitezke gastu konputagarritzat): 
 

a) Aurreko idatz zatietan konputagarritzat definitutakoen artean sartzen ez diren gastuak 
 

b) Konputagarrietan sartuta egonik ere haientzat ezarritako mugak gainditzen 
dituztenak, gaindikinaren zenbatekoan. 

 
Zeharkako zergak, berreskuratu edo konpentsatu ahal badira, inoiz ere ez dira sartuko 
lagundu daitezkeen gastuetan. 
 
Dirulaguntzak puntuazio bidezko banaketa sistemaren bidez banatuko dira. Horretarako, 
bigarren oinarrian zehaztutako zenbatekoa eskatzaile guztiek lortutako puntuen artean 
zatituko da. Horrela puntuaren balioa zein den jakingo dugu. Laguntzaren zenbatekoa 
kalkulatzeko, 

puntuaren balioa eta eskaera bakoitzaren puntu kopurua biderkatu behar dira, betiere 
zenbateko horrek, gainerako diru sarrerak gehituta ez badu gainditzen jardueraren gastua. 
 
Emaitza gisa lortutako kopurua edozein dela ere, honako muga hauek aplikatuko 
dira: 
 

1. Jarduera defizitari dagokion muga: gastu guztien eta diru sarrera guztien 
arteko aldea izango da muga. 

 
2. Gastu konputagarriaren muga: gastu konputagarrien kopuru osoa izango da muga. 

 
3. Eskatutako kopuruaren muga. 

 
Dirulaguntzak aurkeztutako datuekin aplikatuko dira, eta ezingo dira ondorengo 
urteetarako eskatu. 
 
Ez dira baloratuko egiaztatzen ez diren 
datuak. 
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Laguntzen eskatzaileek aurkeztutako datuak egiazkoak direla frogatzeko eskubidea izango 
du fundazioak. Fundazioak egiaztatzen badu  aurkeztutako  datuak faltsuak direla,  datuok 
etorkizuneko deialdietatik kanpo geratuko dira, eta, hala badagokio, jasotako kopurua itzuli 
egin beharko da. 
 

c) Ebazpen honen ondorioz, zehaztutako laguntza hauek eman zaizkie (211.999,91 euro 
guztira) zehaztu diren kirol erakundeei, eta 2018an egindako kirol jarduerei dagozkie: 

 

1 taldea: 
 

a) Razón social  Importe  

Eharialdea Emakumezkoen Eskubaloi Kluba 7.844,16 € 

Lautada Urpolo Gasteiz IKE 15.688,30 € 

Amurrio Kluba 24.090,92 € 

Aiarabike Laudio T.K.K. 24.090,92 € 

Menditxo igeri kluba 4.000,00 € 

Gure Auzune eskubaloiko Kirol Elkartea 7.844,16 € 

Sumendi C.D. Patinaje de Vitoria-Gasteiz 4.183,55 € 

Ikaslehi Amuraial Txirrindulari Kirol Kluba-Amurrio 15.688,30 € 

Mahai Teniseko Gasteiz KE (emakumeak) 1.568,83 € 

Mahai Teniseko Gasteiz KE (gizakumeak) 1.568,83 € 

Zuzenak Kluba 14.183,53 € 

Gaztedi Rugby Taldea (emakumeak) 4.183,55 € 

Gaztedi Rugby Taldea (gizakumeak) 7.844,16 € 

Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 2.614,72 € 

C.A. Aranbizkarra 4.183,55 € 

C.D.U. Lankide, S.E. (gizakumeak) 2.614,72 € 

C.D.U. Lankide, S.E. (emakumeak) 5.229,44 € 

Harrikada Neguko Kirol Kluba 7.844,16 € 

Gasteizko Aurrera kirol kluba (3. maila) 5.229,44 € 

Gasteizko Aurrera kirol kluba (Areto futbola) 2.614,72 € 

Gasteizko Aurrera kirol kluba (Hockey) 2.091,77 € 

Gasteizko Aurrera kirol kluba (Emakumeak) 2.614,72 € 

Alipendi K.K: 1.568,83 € 

Ganbegi 6-2 Hockey Taldea 2.614,72 € 

Total 172.000,00 € 
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2 taldea: 

b) Razón social  Importe  

Aranako Borroka Kluba 721,16 € 

Aritza Club (emakumeak)  2.163,46 € 

Aritza Club (gizakumeak) 2.163,46 € 

Aerobic Biribildu C.D. Gimnasia Gasteiz 3.605,77 € 

Beti Rítmica gimnastika kirol taldea 2.884,61 € 

Beti Aurrera KK 3.605,77 € 

Arabatxo Gimnastika Kluba 2.524,04 € 

Arabatxo Gimnastika Kluba 2.524,04 € 

El Pilar Kirol Kluba 1.081,73 € 

El Pilar Kirol Kluba 1.442,31 € 

La Blanca Kluba 2.884,61 € 

Gasteizko Errekaleor Pelotazale KE 360,57 € 

Oskitxo Kluba 3.605,77 € 

Ceted Vitoria Gimnasia Kluba 3.605,77 € 

Rítmica Vitoria, S.L.U. 3.605,77 € 

Judizmendi Igeriketa Kluba 2.500,00 € 

Emilio Álava Tiro Olinpikoko Kluba 721,15 € 

TOTAL 39.999,99€ 
 

Jarduera horren bidez laguntza eman nahi zaie 2017. urtean edo 2017-2018 
denboraldian bigarren oinarri arauan jasoriko baldintzak betetzen zituzten eta 2017. urtean 
edo 2017-2018 denboraldian emaitza horiei eustea edo haiek hobetzea lortu duten kirol klub 
eta elkarteei. 

 
 
B) Jardueran erabilitako giza baliabideak. 

Fundazioak ez du giza baliabiderik erabili. 

C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak. 

Mota Kopurua  

 Aurreikusitakoa  Egindakoa  

Pertsona juridikoak 44 44 
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D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak. 

 Zenbatekoa  

Gastuak / Inbertsioak Aurreikusita
koa  

Egindakoa 

Gastua laguntzako eta besterik   

     a) Diruzko laguntzak 212.000,00 € 211.999,99 € 

Finantza gastuak 0,00 € 0,00 € 

Gastuen guztizko partziala 212.000,00 € 211.999,99 € 

GUZTIRA 212.000,00 € 211.999,99 € 

 
 
 
E) Jardueraren xedeak eta adierazleak 
 
1.taldea  
 
Helburua Adierazlea Kuantifikazioa 
  Aurreikusita

koa 
Egindakoa 

Eskubaloia. 17/18 Liga, emakumezkoen 
zilarrezko ohorezko maila 

Erakunde 1 - 
7.844,16 € 

Waterpoloa. Gizonezkoen eta emakumezkoen 
senior ligak eta kopak 

Erakunde 1  15.688,30 € 

 Hirugarren mailako futbol liga nazionala  2 erakunde  29.320,36 € 
Txirrindularitza. Errepideko Euskaldun-Lendakari 
torneoa 

2 erakunde  39.779,22 € 

 Igeriketa Espainiako txapelketa absolutua Erakunde 1  4.000,00 € 
Eskubaloia. Gizonezkoen Espainiako 1. maila C 
taldea 

Erakunde 1  7.844,16 € 

Izotz hockeya. Emakumezkoen estatuko liga Erakunde 1  4.183,55 € 
Mahai tenisa. Emakumezkoen lehen mailako liga 
nazionala 

Erakunde 1  1.568,83 € 

Mahai tenisa. Gizonezkoen lehen mailako liga 
nazionala 

Erakunde 1  1.568,83 € 

Saskibaloia txapelketa (BSR)  Erakunde 1   14.183,53 € 
Errugbia. Emakumezkoen Euskadiko senior liga Erakunde 1  4.183,55 € 
Errugbia. Gizonezkoen Euskadiko senior liga Erakunde 1  7.844,16 € 
Saskibaloia. Emakumezkoen lehen maila Erakunde 1  2.614,72 € 
Boleibola. Emakumezkoen 2. mailako liga 

nazionala 
2 erakunde    9.412,99 € 

Boleibola. Gizonekoen 2. mailako liga 
nazionala 

Erakunde 1  
2.614,72 € 

Curling.  Espainiako txapelketa Absolutoa Erakunde 1  7.844,16 € 
Areto futbola. Areto-futboleko gizonezkoen 
hirugarren maila B 

Erakunde 1  
4.183,55 € 

 Patin hockeya. Patin hockeyko gizonezkoen 1. 
maila nazionala B, ipar liga 

Erakunde 1   
2.091,77 € 

Futbola. Emakumezkoen Bigarren Maila Erakunde 1  2.614,72 € 
Hockey gizonezkoen 1. Maila nazionala B Erakunde 1   2.614,72 € 
Guztira:    171.999,99 € 
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2.taldea 

  Previsto  Realizado  
Borroka. Espainiako txapelketa absolutua. 1 entidad - 721,16 € 
Gimnastika artistikoa. Emakumezkoen Espainiako talde 
txapelketa 

1 entidad  2.163,46 € 

Gimnastika artistikoa. Gizakumezkoen klubetako 
Espainiako txapelketa 

1 entidad  2.163,46 €  

Gimnastika aerobikoa. Espainiako txapelketa 1 entidad  3.605,77 € 
Gimnastika erritmikoa.  Espainikako talde txapelketa 5 entidades  17.307,69 € 
Gimnastika artistikoa. Gizakumezkoen Espainiako 
txapelketa 

1 entidad  2.524,04 € 

Gimnastika erritmikoa. Emakumezkoen klubetako 
Espainiako txapelketa  

1 entidad  2.524,04 € 

Abiadura irristaketa. Liga Nazionala 1 entidad  2.524,04 € 
Atletismoa. Espainiako kluben cross, maratoi erdi, 
maratoi  txapelketa 

1 entidad  2.884,61 € 

Pilota Espainiako Emakumezkoen talde txapelketa 1 entidad  360,57 € 
Igeriketa Espainiako absolutu txapelketa 1 entidad  2.500,00 € 
Tiro Olinpikoa. Espainiako txapelketak 1 entidad  721,15 
Total    39.999,99 € 
 
 
Hiru eskaerari eman zitzaien ezezkoa: ASPACE kirol klubak aurkeztutakoari, ez zelako 
erkidegoko goi mailako lehiaketa (bigarren oinarria, 1. apartatua, 1.1. - d); Gailak mahai 
teniseko klubak aurkeztutakoari, goragoko maila batean taldea dagoelako (bigarren oinarria, 1. 
apartatua, 1.1 – e), eta Gasteizko Aurrera kirol klubak (gazteak) aurkeztutakoari, ez delako 
kategoria goreneko taldea (bigarren oinarria, 1. apartatua, 1.1 –e). 
 
 
 
24.2. Actividad de la Entidad 

Actividades realizadas. 
 
 

A) Identifikazioa 
 
 

Jardueraren izena Kirol arrakastarako laguntzen deialdia 
Jarduera mota Propioa 
Jardueraren identifikazioa sektoreen 
arabera 

Kirol jarduera 

Jarduera garatzeko tokia Arabako Lurralde Historikoa 
 

Egindako jardueraren azalpen 
zehatza.  

 
a) 2018an diru laguntzak ematea ebatzi zen 2017/2018 denboraldian Nazioko eta 
Nazioarteko txapelketetan parte hartzeko goi mailako kirolariak edota taldeak dituzten 
taldeei eta/edo kirol elkarteei. Hala argitaratu zen 2018ko apirilaren 25ean 1eko ALHAOn, 
47. zk., eta hau ezarri zen: 

 
“Arabako Lurralde Historikoan egon eta Eusko Jaurlaritzako Kirol Erakundeen 
Erregistroan izena emanda eta Arabako Kirol Federazioetara eta beraien elkarteetan 
atxikita dauden kirol klub eta/edo taldeak izan daitezke mota honetako laguntzen 
onuradunak, baldin eta bertako kideak, nola bakarrik hala taldean, gutxienez iraupen 
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laburreko kirol jardueretan lehiatu badira (kopak, txapelketak, sektoreak, finalak, etab.), 
bakoitzaren kirol modalitatea zein den. 

 
Horrelako kirol jardueratzat honako hauek hartuko dira: multzo bakar batean nahiz 
multzo bat baino gehiagotan, 7 lehiaketa egun baino gehiago irauten ez duten 
lehiaketa ofizialak, igoera, sektore, intersektore eta azken faseetan, kasuan kasuko kirol 
federazioetan jasotako kategoria guztietako Espainiako, Europako eta/edo munduko 
txapelketetan, 2017ko irailaren 1etik 2018ko abuztuaren 31ra bitartean, dagokien 
federazioak antolatuak baldin badira. 

 
Lehiaketa hauek kirol bakoitzean lehiatzeko maila gorenarekin egiten direla ulertuko da. 
Beraz, kanpoan geratuko dira "B mailako txapelketak, 2. mailako txapelketak eta abar" 
gisako lehiaketak”. 

 
b) Diruz lagun daitezkeen jarduera guztien laguntzetarako irizpideak haztatzeko eta 
laguntzok eman ahal izateko, irizpide hauek izango dira kontuan, hau da, laguntza xede 
diren goi mailako talde eta/edo kirolarien datuak baino kontuan hartzen ez dituen irizpide 
hauek: 

 
1.- Lehiaketa maila. 

 
Gehienez 50 puntu, puntuazio baremo honekin bat etorriz: 

 
Lehiaketa Puntuak 

Sektore/Intersektore/Igoera faseak 10 
Azken fasea 20 
Estatu mailako lehiaketa 30 
Europa mailako lehiaketa 40 
Mundu mailako lehiaketa 50 

 

2.- Parte hartuko duten kirolari kopurua (ez teknikariak, entrenatzaileak eta abar). 

Gehienez 5 puntu. 

Parte hartzaile kopurua Puntuak 
Kirolari parte hartzaile bat 1 
2 eta 5 kirolari parte hartzaile artean 2 
6 eta 10 kirolari parte hartzaile artean 3 
11 eta 20 kirolari parte hartzaile artean 4 
20 kirolari parte hartzaile baino gehiago 5 

 

3.- Ekitaldiak zenbat egun irauten 

duen. Gehienez 10 puntu, honela banatuta: 

Iraupena Puntuak 
Lehiaketa egun 1 2 
2 lehiaketa egun 4 
3 lehiaketa egun 6 
4 lehiaketa egun 7 
5 lehiaketa egun 8 
6 lehiaketa egun 9 
7 lehiaketa egun 10 

4.- Lortutako postua. 
 
Gehienez 30 puntu. 
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Lortutako postua Puntuak 

Laugarren eta hamargarrenaren artean 10 
Hirugarrena 15 
Bigarrena 25 
Lehenengoa 30 

 
 

5.- Egotz daitezkeen gastuen aurrekontua. 

Gehienez 100 puntu, honela banatuta: 

Gastu konputagarriak Puntuak 
5.000 euro, gehienez 5 
5.000,01 euro eta 10.000,00 euro bitartean 10 
10.000,01 euro eta 15.000 euro bitartean 20 
15.000,01 euro eta 20.000 euro bitartean 30 
20.000,01 euro eta 25.000 euro bitartean 40 
25.000,01 euro eta 30.000 euro bitartean 50 
30.000,01 euro eta 35.000 euro bitartean 60 
35.000,01 euro eta 40.000 euro bitartean 70 
40.000,01 euro eta 45.000 euro bitartean 80 
45.000,01 euro eta 50.000 euro bitartean 90 
50.000,01 euro baino gehiago 100 

 

6º.- Erakundeetatik ez datozen diru sarrerak lortzea. 
 
Gehienez 10 puntu, honela banatuta: 
 

Diru sarreren ehunekoa Puntuak 
Gastuen aurrekontuaren ehuneko 20 baino gutxiago 2 
Gastuen aurrekontuaren ehuneko 20,01 eta 40 artean 4 
Gastuen aurrekontuaren ehuneko 40,01 eta 60 artean 6 
Gastuen aurrekontuaren ehuneko 60,01 eta 80 artean 8 
Gastuen aurrekontuaren ehuneko 80,01 baino gehiago 10 

 

a) Ebazpen honen ondorioz, zehaztutako laguntza hauek eman zaizkie (90.000,00 euro 
guztira) zehaztu diren kirol erakundeei, eta 2017/2018 denboraldian egindako kirol 
jarduerei dagozkie: 
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Jarduera honen bidez, bere garaian sortutako baremoen arabera kirol arloko arrakastaren bat izan duten 
edo beraiei dagokien lehiaketan gora egin duten kirol elkarteei laguntza ekonomikoa eman nahi zaie. 

 

 

Izena Zenbatekoa 
Aranako Borroka libre Kluba 2.039,06 € 

Aerobic Biribildu C.D. Gimnasia Gasteiz 3.904,92 € 

El Pilar-Marianistas kluba 3.528,55 € 

Hazten K.K.. 3.716,74 € 

Zuzenak kk/Parabadminton 1.149,86 € 

Zuzenak kk /Rugby S.R. 1.035,04 € 

Zuzenak kk /Tiro Olimpico Adaptado 1.282,36 € 

Zuzenak kk / B.S.R. 2.862,81 € 

Zuzenak kk / B.S.R. 3.387,41 € 

Zuzenak kk / Tenis Mesa Adaptado 2.815,34 € 

Beti Rítmica gimnastika kirol taldea 3.246,27 € 

Beti Aurrera Kirol Kluba 3.857,88 € 

Harrikada Neguko K. K. 2.493,51 € 

Harrikada Neguko K. K. 1.092,30 € 

Harrikada Neguko K. K. 1.861,40 € 

Emilio Álava Tiro Olinpikoko Kluba 3.434,45 € 

Oskitxo Kluba 3.092,12 € 

Oskitxo Kluba 1.905,95 € 

Supra Ritmica Vitoria 1.271,00 € 

Aritza Kluba 3.763,80 € 

Aritza Kluba 3.199,22 € 

Iparpolo 3.763,80 € 

Lankide 2.822,84 € 

Arabatxo Gimnastika Kluba (gizonezkoak) 2.558,16 € 

Arabatxo Gimnastika Kluba (emakumezkoak) 2.813,03 € 

La Blanca kluba 4.751,78 € 

Barrutia  2.540,56 € 

Badaiotz  6.022,05 € 

Indarra kluba 4.391,11 € 

Apdema 2.526,80 € 

Sumendi Kirol Kluba 2.869,88 € 

TOTALES 90.000,00 € 
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B) Jardueran erabilitako giza baliabideak 

Fundazioak ez du giza baliabiderik erabili. 
 
C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak. 

 
 

Mota Kopurua  

 Aurreikusitakoa  Egindakoa  

Pertsona juridikoak 21 21 

 

D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak. 

 Zenbatekoa  

Gastuak / Inbertsioak Aurreikusita
koa  

Egindakoa 

Gastua laguntzako eta besterik   

     a) Diruzko laguntzak 90.000,00 € 90.000,00 € 

Finantza gastuak 0,00 € 0,00 € 

Gastuen guztizko partziala 90.000,00 € 90.000,00 € 

GUZTIRA 90.000,00 € 90.000,00 € 

 
 

 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Helburua  Adierazlea  Kuantifikazioa  
  Aurreiku

sitakoa 
Egindakoa  
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Espainiako borroka txapelketa Entitate 1 - 2.039,06 € 

Gimnastika Espainiako txapelketa 10 entitate - 29.612,35 € 

Abiadura irristaketako Europako txapelketa Entitate 1 - 3.528,55 € 

Nordiar martxa Espainiako txapelketa Entitate 1 - 3.716,74 € 

Parabadmintona Espainiako txapelketa Entitate 1 - 1.149,86 € 

Errugbia. Espainiako txapelketa Entitate 1  1.035,04 € 

Tiro Olinpikoa Espainiako txapelketa 2 entitate  4.716,81 € 

Saskibaloia Espainiako txapelketa 2 entitate  6.250,22 € 

Mahai tenisa Espainiako txapelketa Entitate 1  2.815,34 € 

Curling Espainiako txapelketa 3 entitate  9.211,01 € 

Boleibola  Igoera fasea Entitate 1  2.822,84 € 

Atletismoa  Espainiko txapelketa 2 entitate  7.292,34 € 

Herri Kirolak Espainiko txapelketa Entitate 1  6.022,05 € 

Halterofilia Cpto del Mundo Entitate 1  4.391,11 €  

Kirol Egokitua Espainiko txapelketa Entitate 1  2.526,80 € 

Hockeia Espainiko txapelketa Entitate 1  2.869,88 € 

GUZTIRA   90.000,00 € 
 
 

UKATUTAKO DIRULAGUNTZAK  
 

ERAKUNDE ESKATZAILEA LEHIAKETA ARRAZOIA 

Izena   

Judizmendi igeriketa kluba 
 

Igeriketako 
Espainiako udako 
txapelketa infantila 
 

Ez da lehiaketa gorena. Deialdiko lehenengo 
klausula  

Judizmendi igeriketa kluba 
 

Espainikako 
txapelketa 
 

Ez ditu kirol arrakasta mailak erdietsi  

Judizmendi igeriketa kluba 
 

Igeriketako 
Espainiako neguko 
txapelketa infantila 
 

Ez da lehiaketa gorena. Oinarrietako lehenengo 
oinarria  

Oskitxo Kluba 
 

Espainiako 
eskolarteko 
txapelketa 
 

Ez da lehiaketa gorena. Oinarrietako lehenengo 
oinarria  

Sumendi Irristaketa 
 

Euskadi Kopa 
 

Ez da eliteko lehiaketa. Oinarrietako lehenengo 
oinarria  
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24.3. Erakundearen jarduera 

Egindako jarduerak 
 
3. JARDUERA 
 
A) Identifikazioa 

 
Jardueraren izena Goi mailako kirolari federatuentzako bekak 
Jarduera mota Propioa 
Jardueraren identifikazioa sektoreen 
arabera 

Kirol jarduera 

Jarduera garatzeko tokia Arabako Lurralde Historikoa 
 

Egindako jardueraren 
azalpen zehatza  

 
2018an, eliteko edo goi mailako jardueretan parte hartzeak eragindako gastuak 
finantzatzeko, lortutako kirol arrakastagatik laguntzeko, goi mailako kirolari 
federatuei bekak emateko deialdia (2018ko apirilaren 25eko ALHAO, 47. zk.) ebatzi 
zen, hauxe finkatuta: 

 
a) Honelako bekak eskuratu 

ahalko dituzte: 
 
Nork bere kirolean, estatuko, Europako edo Munduko txapelketetan edo 
Olinpiar Jokoetan jardun duen kirolari federatu arabarra. 
 
Hona hemen kirol jarduera horiek: Espainiako, Europako, Munduko eta Olinpiar 
Jokoetako txapelketetako zernahi fase, 2017. urtean egindakoak eta dagokion 
federazioak edo NOBek antolatuak. 
 
Horiek dira txapelketa bakoitzeko gorengo maila; beraz, “B mailako edo 2. mailako 
txapelketak” baztertu egingo dira. 
 
Kirolariek, gutxienez, hiru urte eramango dituzte erroldatuta Arabako lurralde 
historikoko udalerriren batean. 

 
 

b) Ez da onartuko hauek 
egindako eskaerarik: 

 
.- Seigarren  oinarriko puntu baremoan adierazitako  postuetan 
adierazitako gutxienekoa lortu duela egiaztatzen ez duen kirolariak. 

 
.- Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, IV. 
tituluan adierazitako arau-hausteengatik zehapena jaso duten 
kirolariak, bai eta Eusko Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 
Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, jasotzen 
dituen kasuetan daudenak edo kirol arloko beste edozeinetan 
(dopinga…) daudenak ere. 

.- Ezin izango dira beka hauen onuradun izan kirolari profesionalak diren 
kirolari federatuak. 

 
c) Baldin eta kirol klub eta elkarteren baten eta erakunde horretako kideren baten 
eskaerarik jasotzen bada, eta bakoitzak bere oinarriak kontuan hartuta egin badu eskaera, 
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taldeak egindako eskaera eta ez banakoak egindakoa lehenetsiko da; hau da, klubaren  
eskaera hartuko da kontuan eta baztertu kirolariarena. 
 
d) Hirugarren oinarriak jasotzen dituen eta diruz lagun daitezkeen beka guztien 
irizpideak haztatzeko eta bekak eman ahal izateko, irizpide hau izango da kontuan, laguntza 
xede den goi mailako kirolariaren kirol arrakastari dagokionez soilik: 
 

Lehiaketa mota Puntuak 
OLINPIAR JOKOAK 

1. postua 100 
2. postua 95 
3. postua 90 

4.-8. postua 85 
Parte-hartzea 80 

MUNDUKO TXAPELKETAK 
1. postua 70 
2. postua 65 
3. postua 60 

4.-8. postua 55 
EUROPAKO TXAPELKETAK 

1. postua 40 
2. postua 35 
3. postua 30 

4.-5. postua 25 
ESPAINIAKO TXAPELKETAK 

1. postua 15 
2. postua 10 
3. postua 5 

 

e) Ebazpen horren ondorioz, zehaztutako beka hauek eman zaizkie (18.000,00 euro 
guztira) NAN horiek dituzten kirolariei, hain zuzen, 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 
31ra bitartean egindako kirol jardueren kirol arrakastei dagozkienak: 

 

D.N.I. Importe 
44670597-C 2.500,00 € 

15379727-H 2.500,00 € 

72731853-B 2.500,00 € 

34083174-A 2.500,00 € 

72727840-T 2.500,00 € 

72750247-M 1.269,23 € 

72737887-L 1.269,23 € 

11904305-B 423,06 € 

11893346-T 846,16 € 

44671706-W 846,16 € 

72843900-W 846,16 € 

TOTAL 18.000,00 € 
 

Jarduera honen bidez eliteko eta/edo goi mailako jardueretan parte hartzeagatik egondako 
gastuen finantzazioan lagundu nahi da ekonomikoki, lortutako kirol arrakastari lagunduz. 
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B) Jardueran erabilitako giza baliabideak 

Fundazioak ez du giza baliabiderik erabil. 
 
 
C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 

 
Mota  Kopurua  

 Aurreikusi takoa Egindakoa  
Pertsona fisikoak - Pertsona fisikoak 

 

 
D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak 
 

 Zenbatekoa 

Gastuak / Inbertsioak Aurreiku 
sitakoa  

Egindakoa  
 

Gastua laguntzako eta besterik   
a) Diruzko laguntzak 18.000,00 € 18.000,00 € 

Finantza gastuak 0,00 € 0,00 € 
Gastuen guztizko partziala 18.000,00 € 18.000,00 € 

GUZTIRA 18.000,00 € 18.000,00 € 
 
 

E) Jardueraren helburuak eta adierazleak  
 

Helburua Adierazlea Kuantifikazioa 

  
Aurreiku
sitakoa Egindakoa 

Sokatirako mundu txapelketa 5 pertsona - 12.500,00 € 

Espainiako txapelketa Curling 5 pertsona - 4.653,84 € € 

Espainiako txapelketa Txirrindularitzako Triala Pertsona 1 - 846,16 € 

 
 
 
 
UKATUTAKO ESKAERAK  

72745654-N 
Kirolariaren klubak A1 deialdirako eskaera ere luzatu du. Hirugaren 
oinarriaren 3. Atala. 

44679211-D Ez da 3. Postura heltzen. Seigarren oinarria, 1. Atala. 

58005257-Q Leihaketa ez da maila abosolutua. Lehen oinarria. 
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58011368-D 
Kirolariaren klubak A1 deialdirako eskaera ere luzatu du. Hirugaren 
oinarriaren 3. Atala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
24.4. Erakundearen jarduera 

Egindako jarduerak 
 
 4. JARDUERA 
 
A) Identifikazioa  

 
Jardueraren izena Kirol arrakasta lortu duten goi mailako kirolari 

federatuei bekak emateko deialdiak 

Jarduera mota Propioa 
Jardueraren identifikazioa sektoreen 
arabera 

Kirol jarduera 

Jarduera garatzeko tokia Arabako Lurralde Historikoa 
 
 

Egindako jardueraren azalpen zehatza  
 

a) 2018an diru laguntzak ematea ebatzi zen Arabako Lurralde Historikoko kirol elkarte 
eta/edo taldeei 2017/2018 denboraldian taldeko lehiaketetan parte hartzeagatik. Hala 
argitaratu zen 2018ko apirilaren 25eko ALHAOn, 47. zk., eta hau ezarri zen: 

 
1. Erakunde 

onuradunak: 
 

Laguntza horien onuradun izango da, nork bere kirolean, estatuko, Europako edo 
Munduko txapelketetan jardun duen kirolari federatu arabarra. 

 
Horrelako kirol jardueratzat honako hauek hartuko dira: kasuan kasuko kirol 
federazioetan jasotako kategoria guztietako Espainiako, Europako eta/edo 
munduko txapelketetan azken fase ofizialak, 2017ko urriaren 1etik 2018ko 
abuztuaren 31ra bitartean, dagokien federazioak antolatuak baldin badira. 

 
Lehiaketa hauek kirol bakoitzean lehiatzeko maila gorenarekin egiten direla 
ulertuko da. Beraz, kanpoan geratuko dira "B mailako txapelketak, 2. mailako 
txapelketak eta abar" gisako lehiaketak. 

 
2. Ez da onartuko hauek egindako 

eskaerarik: 
 

• Kirol probak, baldin eta gutxienez seigarren oinarrian agertzen diren puntuazio 
zerrendako   postua lortzea justifikatu ez bada. 

 
• Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, IV. tituluan 
adierazitako arau-hausteengatik zehapena jaso duten kirolariak, bai eta Eusko 
Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen 
berdintasunerakoak, jasotzen dituen kasuetan daudenak edo kirol arloko beste 
edozeinetan (dopinga…) daudenak ere. 
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3. Baldin eta kirol klub eta elkarteren baten eta erakunde horretako kideren baten 
eskaerarik jasotzen bada, eta bakoitzak bere oinarriak kontuan hartuta egin badu 
eskaera, taldeak egindako eskaera eta ez banakoak egindakoa lehenetsiko da; hau 
da, klubaren eskaera hartuko da kontuan eta baztertu kirolariarena. 

1.- Bigarren oinarriak jasotzen dituen eta diruz lagun daitezkeen jarduera guztien 
laguntzetarako irizpideak haztatzeko eta laguntzok eman ahal izateko, irizpide hauek 
izango dira kontuan, hau da, laguntza xede den goi mailako kirolariaren datuak baino 
kontuan hartzen ez dituen irizpide hauek: 
 

Lehiaketa mota Puntuak 
MUNDUKO TXAPELKETAK 

1. postua 100 
2. postua 90 
3. postua 80 
4. postua 70 
5. postua 60 

EUROPAKO TXAPELKETAK 
1. postua 45 
2. postua 40 
3. postua 35 
4. postua 30 

ESPAINIAKO TXAPELKETAK 
1. postua 15 
2. postua 10 
3. postua 5 

 

"Lortutako postua" idatz zatian lortutako posturik onena baino ez da balioetsiko eskaera 
guztietan. 
 
Laguntzak banatzeko puntuazio bidezko banaketa sistema bat aplikatuko da. 
Horretarako, bigarren oinarrian zehaztutako zenbatekoa eskatzaile guztiek lortutako puntuen 
artean zatituko da. Horrela puntuaren balioa zein den jakingo dugu. Puntuaren balioa eta 
eskaera bakoitzaren puntu kopurua biderkatu behar dira emaitza kalkulatzeko. 
 
Eman beharreko zenbatekoa zeinahi dela ere, muga bat izango da kirolari eskatzaileko: 
2.500,00 euro. 
 
Laguntzak aurkeztutako datuekin aplikatuko dira, 2017ko urriaren 1etik 2018ko abuztuaren 
31ra arteko aldiari dagozkionak; ezingo dira ondorengo urteetarako eskatu. 
 
Ez dira baloratuko egiaztatzen ez diren 
datuak. 
 
Laguntzen eskatzaileek aurkeztutako datuak egiazkoak direla frogatzeko eskubidea izango 
du fundazioak. Fundazioak egiaztatzen badu  aurkeztutako  datuak faltsuak direla,  datuok 
etorkizuneko deialdietatik kanpo geratuko dira, eta, hala badagokio, jasotako kopurua itzuli 
egin beharko da. 

 
NAN Zenbatekoa  

72745654-N 2.500,00 € 

72716529-M 160,50 € 

72848912-T 160,50 € 

72850728E 962,96 € 
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72753074A 962,96 € 

72751352Y 962,96 € 

72756197K 962,96 € 

72720000A 962,96 € 

72827609H 962,96 € 

44682915X 962,96 € 

72851417K 962,96 € 

72833421B 481,48 € 

72827906Q 2.500,00 € 

18600399T 481,48 € 

18600399T 481,48 € 

72757134S 1.283,95 € 

72739737Y 1.123,45 € 

16290163E 160,50 € 

15379727H 481,48 € 

15379727H 481,48 € 

GUZTIRA 18.000 € 

 

Jarduera honen bidez laguntza ekonomikoa eman nahi zaie kirol federazioen 
egutegietan dauden probintziakoa baino maila handiagoko talde mailako lehiaketa ofizial ez 
profesionaletan parte hartzen duten taldeekiko elkarteei. 

 

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak 

Fundazioak ez du giza baliabiderik erabili. 

C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 

 
 

Mota  Kopu rua 

 Aurreikusi takoa Egindakoa 

Pertsona juridikoak - 7 

 
D)Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak  
 

 Zenbatekoa 

Gastuak / Inbertsioak Aurreikusi ta 
koa  

Egindakoa 

Gastua lagunt zako eta besterik   

a) Diruzko laguntzak 18.000,00 € 18.000,00 € 

Finantza gastuak 0,00 € 0,00 € 

Gastuen guztizko partziala 18.000,00 € 18.000,00 € 

GUZTIRA 18.000,00 € 18.000,00 € 
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E) Jardueraren xedeak eta adierazleak 
 

Helburua  Adierazlea  Zenbatekoa 
  Aurrei 

kusitak
oa 

Egindakoa  

Abiadurako lehiaketak Entitate 1 - 2.500,00 €  

Taekwondo lehiaketak 2 entitate - 321,00 € 

Gimnastika aerobikoko lehiaketak 8 entitate - 7.703,68 € 

Duatloi lehiaketak Entitate 1 - 481,48 € 

Hokey lerrozko lehiaketak Entitate 1 - 2.500,00 € 

Herri Kiroletako lehiaketak 5 entitate - 2.086,42 € 

Karate lehiaketak Entitate 1 - 1.283.95 € 

Atletismo lehiaketak Entitate 1  1.123,45 € 

TOTALES   18.000,00 € 
 
 
 
 
UKATUTAKO DIRULAGUNTZAK 

ERAKUNDE ESKATZAILEA  LEHIAKETA  ARRAZOIA  

Izena     
16238932-N  Lehiaketaren datak hirugarren oinarrian zehaztutako 

alditik kanpo daude. Zehaztutako aldian egin zenean, ez 
zen gutxieneko postua lortu 

72857204N  Ez du kategoria gorenik 

72753845S  Ez ditu seigarren oinarrian (diru laguntza emateko 
irizpideak) zehaztutako arrakasta mailak lortu. 

58013493H  Ez du kategoria gorenik 
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25   ERAKUNDEAREN JARDUERA. ONDAREZKO ELEMENTUAK NO RBERE 
XEDEETARAKO EZARTZEA. ADMINISTRAZIO GASTUAK  

 
5. JARDUERA 
 
A) Identifikazioa 

Jardueraren izena Lankidetza hitzarmenak ordaindu 
Jarduera mota Propioa 
Jardueraren identifikazioa sektoreen 
arabera 

Kirol jarduera 

Jarduera garatzeko tokia Arabako Lurralde Historikoa 
 
Egindako jardueraren azalpen zehatza 
 
2018an, zenbateko hauek ordaindu zitzaizkien entitate hauei, lankidetza hitzarmenen bidez, 
enpresen ekarpenengatik: 
 

Izena Zenbatekoa  

Araberri Basket Kluba 58.900,00 € 

Aiarabike Laudio T.K.K. 6.650,00 € 

Aiarabike Laudio T.K.K. 4.750,00 € 

Amurrio txirrindularitza kluba 2.517,50 € 

Gasteizko Zilarbizi Salskibaloi Kirol Taldea 950,00 € 

A.D. Colegio San Prudencio 1.140,00 € 

Sergio Sánchez Galán 1.801,20 € 

Álex Rodríguez Andrés 1.801,20 € 

Ciclista Bike K.E. 950,00 € 

Aiarabike Laudio T.K.K. 5.225,00 € 

Zuyano txirrindularitza kluba 950,00 € 

Gure Auzune eskubaloi K.E. 1.425,00 € 

La Blanca Kluba 2.185,00 € 

Aranbizkarra xake Kluba  1.583,30 € 

El Pilar K.E. 4.180,00 € 

La Blanca Kluba 950,00 € 

La Blanca Kluba 4.085,00 € 

Gasteiz Jai Alai Kluba 2.375,00 € 

Gure Auzune K.E. 2.375,00 € 

El Prado atletismo Kluba 4.000,45 € 

Iván Fernández Anaya 4.000,45 € 

Ruth Brito Curbelo 1.425,00 € 

Ruth Brito Curbelo 1.900,00 € 

Gure Auzune eskubaloi K.E. 3.800,00 € 

Vitoria K.E. 1.425,00 € 

Alimco-Runningfiz K.E. 7.600,00 € 

Ariznabarra K.E. 1.330,00 € 

Ariznabarra K.E. 950,00 € 



 
FUNDACIÓN KIROLARABA FUNDAZIOA 

 

 

Ariznabarra K.E. 1.425,00 € 

Ariznabarra K.E. 4.750,00 € 

Ariznabarra K.E. 950,00 € 

Ariznabarra K.E. 950,00 € 

Ariznabarra K.E. 950,00 € 

Ariznabarra K.E. 950,00 € 

Ariznabarra K.E. 950,00 € 

Vitoria K.E. 2.375,00 € 

Ariznabarra K.E. 1.235,00 € 

Ariznabarra K.E. 475,00 € 

Ariznabarra K.E. 403,75 € 

 
Gailak mahai tenis Kluba 

1.425,00 € 

Miami-Pisadas K.E. 950,95 € 

Lankide, S.E. 4.750,00 € 

Lankide, S.E. 3.800,00 € 

Aranbizkarra xake Kluba 2.375,00 € 

Gasteiz mahai tenis Kluba 1.140,00 € 

Gasteizko Toju saskibaloi taldea 2.850,00 € 

Barrutia A.E. 5.750,00 € 

El Prado atletismo Kluba 1.425,00 € 

Judizmendi igeriketa Kluba 950,00 € 

Judizmendi igeriketa Kluba 950,00 € 

Judizmendi igeriketa Kluba 950,00 € 

Gasteizko Aurrera kirol Kluba         1.000,00 € 

Gasteizko Aurrera kirol Kluba       10.514,90 € 

Gasteizko Aurrera kirol Kluba         1.020,01 € 

Gasteizko Aurrera kirol Kluba         1.200,00 € 

Gasteizko Aurrera kirol Kluba         1.500,00 € 

Gasteizko Aurrera kirol Kluba         3.113,30 € 

Elena Loyo Menoyo 1.425,00 € 

La Blanca Kluba 3.800,00 € 

Zaramaga Pilota Elkartea 2.470,00 € 

Gure Auzune eskubaloi Kluba 1.900,00 € 

Gaztedi Rugby Taldea  1.425,00 € 

Gure Auzune eskubaloi Kluba 2.325,00 € 

Jotake Gasteiz Kluba 950,00 € 

TOTAL 204.222,01 €  
 
Enpresa lankideen bidez Arabako Lurralde Historikoko kirol erakundeei laguntza ekonomikoa 
eman nahi zaie jarduera honekin. 
 
B) Jardueran erabilitako giza baliabideak 
 
Fundazioak ez du giza baliabiderik erabili. 
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C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 
 

Mota Kopurua  

 Aurreikusitakoa  Egindakoa  

Pertsona juridikoak - 37 

Pertsona fisikoak - 5 

 
 
D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak. 

  

 Importe  

Gastuak / Inbertsioak  Aurreikusita
koa 

Egindakoa  

Gastua laguntzako eta besterik   
a) Diruzko laguntzak 140.000,00€ 204.222,01 € 

Finantza gastuak       0,00€ 0,00 € 
Gastuen guztizko partziala  140.000,00 € 204.222,01 € 

GUZTIRA 140.000,00 € 204.222,01 € 

 
E) Jardueraren xedeak eta adierazleak 
 

Helburua Adierazlea Kuant ifikazioa 
  Aurreikusi t

akoa  
Egindakoa  

Enpresa arloko lankidetzak kirol erakundeekin eta 
kirolariekin 

28 erakunde 
eta 4 kirolari 

140.000,00 € 204.222,01 € 
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II. Erakundeak guztira 
erabilitako baliabide 

ekonomikoak. 

 

GASTUAK/INBERTSIOAK 

 
Jarduera 

1 

 
Jarduera 

2 

 
Jarduera 

3 

 
Jarduera 

4 

 
Jarduera 

5 

 
Jarduerak, 

guztira 

 
Jarduerei ez 

egotziak 

 
 

GUZTIRA 

Gastua laguntzako eta besterik         

     a) Diruzko laguntzak 212.000,00 € 90.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 204.222,01 € 542.222,01 € - 542.222,01 € 

Jardueraren beste gastu batzuk - - - - - - 51.546,86 € 51.546,86 € 

Amortización del inmovilizado - - - - - - 0,00 € 0,,00 € 

Higiezinaren amortizazioa                      - - - - - - - - 

Aparteko gastuak                                    - - - - - - - - 

Eragin gordina diru laguntzen 
berkalkulua 

- - - - - - - - 

Gastuen guztizko partziala  212.000,00 € 90.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 204.222,01 € 542.222,01 € 51.546,86 € 593.768,87 € 

Inbertsioen guztizko partziala  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ERABILITAKO BALIABIDEAK 
GUZTIRA 

212.000,00 € 90.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 204.222,01 € 542.222,01 €       51.546,86 € 593.768,87 € 
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III. Erakundeak guztira jasotako baliabide ekonomik oak 

 

DIRU SARRERAK Aurreikusi takoa Egindakoa 
Sektore publikoaren dirulaguntzak 367.000,00 € 367.000,00 € 
Ekarpen pribatuak 140,000,00 € 214.970,56 € 
Laguntzen eta esleipenen itzulketa               0,00 € 1.789,28 € 

 Finantza sarrerak               0,00 € 41,86 € 
 
 
IV. Beste erakunde batzuekiko lankidetza hitzarmena k 

Kirolaraba Fundazioak lankidetza hitzarmenak sinatzea sustatu du bere, enpresen eta kirol 
kluben artean, azkeneko hauen kirol jarduerak sustatzeko. 

Haien % 95ek izenpetzen dituzten kirol erakundeak dituzte onuradun eta gainerako % 5a 
fundazioak berak erabiltzen du bere helburuetarako. 

Hitzarmen horiek ez dute ondasunen eta zerbitzuen korronterik sortzen. 

2018an lankidetzako hitzarmen hauek sinatu ziren: 

 

Deskribapena  Sarrerak  
1. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Cárnicas Sáenz SL eta Araberri Basket 

Club, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 
62.000,00 €  

2. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Aiarabike SL eta Aiarabike Laudio 
Txirrindularitza KK, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

7.000,00 €  

3. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, I-Saiz Accesos y Presencia SL eta 
Aiarabike Laudio Txirrindularitza KK, azkenengo erakunde horren kirol 
sustapenerako 

5.000,00 €  

4. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Electro Alavesa SA eta Amurrio 
Txirrindularitza Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

2.650,00 €  

5. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Under The Bridge, S.L. eta Gasteizko Zilarbizi 
Saskibaloia Kirol Taldea, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

1.000,00 €  

 6. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Under The Bridge, S.L. eta San Prudencio 
K.E., azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.200,00 €  

 7. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Eguzkilore Energiak, S.L. eta Sergio 
Sanchez Galán, azkenengo horren kirol sustapenerako  

1.896,00 €  

 8. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Eguzkilore Energiak, S.L. eta Alex Rodriguez 
Andrés, azkenengo horren kirol sustapenerako  

1.896,00 €  

 9. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Simons Corner SL eta Gaztedi Rugby 
Taldea, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

2.000,00 €  

10. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, JC Sistemas eta Aiarabike Laudio 
Txirrindularitza KK, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

5.500,00 €  

11. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Cafés La Brasileña SA eta Luyano 
Txirrindularitza Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

1.000,00 €  

12. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Autocentro Armentia S.A. eta Gure 
Auzune Eskubaloi KE, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

2.500,00 €  

13. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Cafés La Brasileña SA eta La Blanca 
Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

2.300,00 €  

14. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Cocina Central Magui SL eta San 
Prudencio Ikastetxea KE, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

2.000,00 €  

15. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Construcciones y Reformas Integrales 
Leiva SL eta San Prudencio Ikastetxea KE, azkenengo erakunde horren kirol 
sustapenerako 

1.000,00 €  
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16. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, On Salus Gestión de la Salud,S.L eta 

La Blanca Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  
1.000,00 €  

17. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Servicios Empresariales Lankide Bi, S.L 
eta La Blanca Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

4.300,00 €  

 18. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Kaiku Corporación Alimentaria SL eta 
Gasteiz Jai Alai Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

2.500,00 €  

19. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Disport Eki SL eta San Prudencio 
Ikastetxea KE, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000,00 €  

20. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, RPK, SC eta El Prado AK, azkenengo 
erakunde horren kirol sustapenerako  

4.211,00 €  

21. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Electro Alavesa, S.A. eta Iván Fernández 
Anaya, azkenengo honen kirol sustapenerako 

4.211,00 €  

22. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Bulletvan Express,S.L.U eta Ruth Brito 
Curbelo, azkenengo horren kirol sustapenerako  

1.500,00 €  

23. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Electro Alavesa SA eta Ruth Brito 
Curbelo, azkenengo horren kirol sustapenerako  

2.000,00 €  

24. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Rodamientos Arizti SL eta Gure Auzune 
Kirol Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

4.000,00 €  

25. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Industrias Peña,S.A. eta Vitoria Kirol 
Kluba, azkenengo erakunde honen kirol sustapenerako  

1.500,00 €  

26. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Alimco SL eta Alimco-Runningfiz Kirol 
Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

8.000,00 €  

27. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Zadorra taberna eta Ariznabarra Kirol 
Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.250,00 €  

28. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Gasteiz taberna eta Ariznabarra Kirol 
Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000,00 €  

29. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Grumec SLU eta Ariznabarra Kirol Kluba, 
azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.500,00 €  

30. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Godesepor SL eta Ariznabarra Kirol Kluba, 
azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

5.000,00 €  

31. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Lidia Delgado Guede fundizioak (Refan) eta 
Ariznabarra Kirol Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000,00 €  

32. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Rebekalakua SLU eta Ariznabarra Kirol 
Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000,00 €  

33. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Reyes de Navarra hortz klinika eta 
Ariznabarra Kirol Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000,00 €  

34. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Reforvit SC eta Ariznabarra Kirol Kluba, 
azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

7.000,00 € 

35. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Puertas Automáticas Permanorte SL eta 
Ariznabarra Kirol Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000,00 € 

36. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Autocentro Armentia, S.A. eta Vitoria Kirol 
Kluba, azkenengo erakunde honen kirol sustapenerako  

2.500,00 € 

37. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Astan Elektrizitatea eta Ariznabarra Kirol 
Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000,00 € 

38. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Autocentro Armentia, S.A. eta Vitoria Kirol 
Kluba, azkenengo erakunde honen kirol sustapenerako  

1.000,00 € 

39. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Cafés La Brasileña SA eta Gailak mahai 
tenisa, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.500,00 € 
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40. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Ekion SLU eta Miami Pisadas Kirol Kluba, 
azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.001,00 € 

41. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Udapa S.Koop. eta Lankide UKK, 
azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

5.000,00 € 

42. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Alquileres Alava SL. eta Lankide UKK, 
azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

4.000,00 € 

43. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Sukabain,S.L eta Aranbizkarra Xake 
Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

2.500,00 € 

44. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Proyem SL eta Gasteiz Mahai Tenis KE, 
azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.200,00 € 

45. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Egon Toki taberna eta Gasteizeko Toju 
Saskibaloi KE, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

3.000,00 € 

46. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Electro Alavesa SA eta Barrutia A.E., 
azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

6.000,00 € 

47. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Movico Proiektuak SLU eta El Prado 
atletismo kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.500,00 € 

48. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Alegria Hermanaos SA eta Judizmendi 
Igeriketa Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

   1.000,00 € 

49. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Arabako Igeriketan Teknikoan SL eta 
Judizmendi Igeriketa Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000,00 € 

50. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, BI-BAT tailerrak SA eta Judizmendi 
Igeriketa Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000,00 € 

51. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Rodamientos Arizti SL eta Judizmendi 
Igeriketa Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

1.000.00 € 

52. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Autolasa SA eta La Blanca Kluba, 
azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

4.000,00 € 

53. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Alimpco SA eta Elena Loyo Menoyo, 
azkenengo horren kirol sustapenerako  

1.500,00 € 

 54. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Aguirre Mediadores de Seguros,S.L. eta 
Zaramaga Pilota Elkartea, azkenengo horren kirol sustapenerako  

2.600,00 € 

55. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Echebarría Suministros SL eta Gure 
Auzune Eskubaloi KE, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

1.200,00 € 

56. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Simon´s Corner eta Gaztedi Rugby 
Taldea, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

4.000,00 € 

 57. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Capio Traductores,S.C. eta Jotake 
Gasteiz Saskibaloia Kluba, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako 

1.000,00 € 

 58. hitzarmena. Kirolaraba Fundazioa, Dekons Agurain, S.A. eta Arabarrak Kirol 
Taldea, azkenengo erakunde horren kirol sustapenerako  

7.000,00 € 
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25.2.  Ondarezko elementuak norbere xedeetarako eza rtzea 

Ekitaldian lortutako sarrera guztiak, Erakundearen xedeak lortzeko erabili dira. 
 

Ekitaldia  LORTUTAKO 
SARRERA 
GARBIAK 

XEDATZEKO ERRENTA   FUNDAZIKOAREN 
XEDEAK EGITEKO 

ERABILITAKO 
BITARTEKOAK 

BERE XEDEAK LORTZEKO BIDERATUTAKO BALIABIDEEN EZARPENA * 

     2015 2016 2017 2018 
 

ORDAINTZEKO 
ZENBATEKOA  

  Zenbatekoa  %       

2015 490.544,90 343.381,43 70% 490.544,90 490.544,90 0 0 0 0,00 

2016 501.925,80 351.348,06 70% 501.925,80  501.925,80 0 0 0,00 

2017 559.464,76 391.625,33 70% 559.464,76   559.464,76 0 0,00 

2018 583.759,84 408.631,89 70% 583.759,84    583.759,84 0,00 

GUZTIRA 2.135.695,30 

 
1.494.986,71 

 
 2.135.695,30 

 
490.544,90 501.925,80 559.464,76 583.759,84 0,00 

 
 
 



 

 

25.3  Administrazio gastuak 
 

Ekitaldian zehar goi mailako zuzendaritzako kideek eta gobernu organoetakoek sortutako inolako 
soldatarik, dietarik edo ordainsaririk ez dago. 

Goi mailako zuzendaritzako langileei eta gobernu organoetako kideei emandako aurrerakinek eta 
krediturik ez. 

 

26. SALMENTARAKO MANTENDUKO JARDUERA EZ ARRUNTAK ET A ETENDAKO ERAGIKETAK  

Ez dago. 
 
27.   ITXI ONDORENGO GERTAERAK 
Ez dago. 
 
28.   ERAGIKETAK, LOTURA DUTEN ALDERDIEKIN 
 
Alderdi bat lotuta dagoela esango da batek (edo kontzertuan ari den multzoak) beregain kontrola 
duenean, edo bestearen finantza erabakietan eta ustiaketan eragin esanguratsua duenean. 
 
Ondorio hauetarako, Arabako Foru Aldundia da Fundazioaren alderdi loteslea. 
 
2018 eta 2017ko abenduaren 31n lotura duten alderdiekin egindako merkataritza eragiketengatiko 
saldoaren zehaztasuna hau da:  

-Euroak-  
Saldo zorduna (lotura duen entitatea) 31.12.2018  31.12.2017 

   Arabako Foru Aldundia 0,00 0,00 
   

 
   

Saldo hartzekoduna (lotura duen entitatea) 31.12.20 18 31.12.2017 

   Arabako Foru Aldundia 0,00 0,00 
      

   
2018 eta 2017ko ekitaldietan Fundazioak eragiketa hauek egin ditu lotura duten aldeekin, dagokien 
emaitzen kontuetako sarrera eta gastuen epigrafeetan eraginarekin: 
 

 
-Euroak-  

2018 Sarrerak Gastuak 

   Arabako Foru Aldundia 367.000,00 0,00 

    

 
-Euros-  

2017 Sarrerak Gastuak 

   Arabako Foru Aldundia 367.000,00 0,00 

    

 

29 BESTELAKO INFORMAZIOA 

a) Patronatuko kideak ekitaldiaren itxieran 
 

Diputatuen Kontseiluko azaroaren 21eko 73/2006 Foru Dekretu bidez eratu zen eta Patronatuaren 
lehendakaria eta gainerakoak izendatzea erabaki zen. 

 
Ondoren, irailaren 23ko Diputatu Kontseiluaren 870/2007 Erabaki bidez kideak izendatzea edo 
berrestea xedatu zen, Foru Gobernua aldatu izanaren ondorioz. 

 



 

 

Diputatuen Kontseiluaren urriaren 7ko 634/2008 eta azaroaren 4ko 727/2008 Akordio bidez 
azkenengo izendapena aldatu egin zen eta bi kide ordezkatu ziren. 

 
Ahaldun Nagusiaren azaroaren 26ko 325/2010 Foru Dekretu bidez Lorena López de Lacalle Arizti 
andrea kendu egin zen Euskara, Kultura eta Kirol sailburu izatetik eta Malentxo Arruabarrena Julián 
andrea izendatu zen Ahaldun Nagusiaren abenduaren 14ko 336/2010 Foru Dekretu bidez. 

 
Ahaldun Nagusiaren azkenengo bi Dekretu hauen ondorioz, Patronatuko lehendakaritzan aldaketa 
egon zen; izan ere, Álava Vive Deporte “Alvide” Fundazioaren Estatutuetan, azaroaren 21eko 
Diputatu Kontseiluaren 73/2006 Foru Dekretu bidez onartuetan, Patronatuaren osaerari buruzko 7. 
artikuluan hau esaten da: 

 
“Honela osatuko da Patronatua: 

a) Patronatuburua: Arabako Foru Aldundian kirol arloan eskumena duen Saileko foru diputatua”. 
Eta haien 8. artikuluak, patroiak izendatu eta utzarazteari buruzkoak: 

“a) Patronatuburua izango da bere kargua dela eta”. 
 
Diputatu Kontseiluaren abenduaren 21eko 863/2010 Erabakiaren bidez, besteak beste, Álava Vive 
Deporte Fundazioaren Patronatuan Arabako Foru Aldundiaren ordezkari izatetik kentzen da Agustin 
Otsoa Eribeko jauna eta haren ordez Roman Valentin Berriozabal Azpitarte jauna izendatzen da. 

 
Diputatu Nagusiaren uztailaren 8ko 141/2011 Foru Dekretuaren bidez, onartu zen Malentxo 
Arruabarrena Julian andrea Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatu kargutik kentzea. 

 
Diputatu Nagusiaren uztailaren 19ko 163/2011 Foru Dekretuaren bidez, onartu zen Iciar Lamarain 
Cenitagoya andrea Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatu izendatzea. 

 
Diputatuen Kontseiluak, irailaren 20ko 493/2011 Erabaki bidez onartu zuen ondoren datorrena, 
ALAVA VIVE DEPORTE (ALVIDE) FUNDAZIOARI dagokionez: 

 
“Foru gobernu berria (2011/2015 agintaldia) eratu eta osatu izanaren ondorioz, 
Akordioen onarpena egoki da, non Arabako Foru. Aldundiak, legez, parte hartu behar 
duenetan, Aldundiak hainbat erakunde, sozietate eta entitateen gobernu eta 
administrazio organoetan, legez, izango dituen ordezkariak izendatzen ditu. 

 
Zehazki, Ingurumen eta Hirigintza Saila Saileko hainbat ordezkaritza berritzea 
nahitaezkoa egiten da. 



 

 

 
Horregatik, Diputatu nagusiaren proposamenez, eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan 
egindako bilkuran aztertu ondoren, hau 

 
ERABAKITZEN DUT 

 
LEHENENGOA: Ondoren adierazten diren erakundeetan Arabako Foru Aldundiak dituen 
ordezkariak izendatzea (foru administrazioak partaidetutako Erakundeen Erregistroko 
agindu zenbakia adierazi da ondoan:) 

… 

258 ALAVA VIVE DEPORTE (ALVIDE) FUNDAZIOA 

Iciar Lamarain Cenitagoya, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua 
Carmen Gutiérrez Fraile, Euskara, Kultura eta Kirol zuzendaria 

Manuel Rabanera Martínez de Pisón, Gazteriaren Foru Erakundeko zuzendari-gerentea 
Luis María Sautu Apellaniz 

 
BIGARRENA: Ondoren adierazten diren erakundeetan Arabako Foru Aldundiak dituen 
ordezkariak kentzea (foru administrazioak partaidetutako Erakundeen Erregistroko 
agindu zenbakia adierazi da ondoan:) 

… 

258 ALAVA VIVE DEPORTE (ALVIDE) FUNDAZIOA 

Malentxo Arruabarrena Julián, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua 
Román Valentín Berriozabal Azpitarte, Euskara, Kultura eta Kirol zuzendaria 
Dionisio Gratal Pérez 

Gerardo Escarza Guridi 

… 

LAUGARRENA: Erabaki honek onartzen den egunetik bertatik aurrera izango du indarra, 

ALHAOn argitaratu ala ez gorabehera”. 

 
Ondoren, Diputatuen Kontseiluak irailaren 15eko 504/2015 Erabakia onetsi zuen, lehenengo xedapen 
zatian hauxe jasota: 

 
"I.  eranskinean  adierazitakoak  izendatu,  eta  bertan  aipatzen  direnak  aldi  berean 
kargugabetu.” 

 
Eta aipatzen den eranskinean, 26. orrialdean: 

 
Kargugabetuak: 

 
“Iciar Lamarain Cenitagoya 
Carmen Gutiérrez Fraile 
Manuel Rabanera Martínez de Pisón 
Luis María Sautu Villanueva” 

 
Izendatuak: 

 
“Igone Martínez de Luna Unanue, Euskara, Kultura eta Kirol saileko foru diputatua 
Joseba Koldo Pérez de Heredia Arbígano, Euskara, Kultura eta Kirol zuzendaria 
Gerardo Escarza Guridi 
José Antonio Galera Carrillo, Ingurumen eta Hirigintza saileko foru diputatua” 

 
 
Ondorioz, Kirolaraba Fundazioko Patronatuaren 2016ko abenduaren 31ko osaera hau da: 

Patronatuburua: IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE. 

 

Patroiak: 



 

 

 
• JOSEBA KOLDO PÉREZ DE HEREDIA ARBÍGANO. 

 
• GERARDO ESCARZA GURIDI. 

 
• JOSÉ ANTONIO GALERA CARRILLO. 

 
 
Bestalde, Euskara, Kultura eta Kirol saileko foru diputatuaren otsailaren 8ko 45/2019 Foru Agindu 
bidez Fundazioko idazkaria ordezkatzea xedatu zen eta SUSANA GUEDE ARANA izendatu zen 
idazkari. 

 
Fundazioak ez du soldatapeko langilerik. 

 
Fundazioak ez du aldi bateko finantza inbertsiorik egiten. 

 
b) Erakunde publikoek patronatuan duten gehiengo parte  hartzea eta parte hartze horren  

portzentajea. 

 
Arabako Foru Aldundia da Patronatuan dagoen erakunde bakarra. Hori dela eta, Estatutuen arabera 
Patronatuko lehendakaria izango da Arabako Foru Aldundiko kirol arloko Saileko titularra eta 
Patronatuak gehienez ere Arabako Foru Aldundiak izendatutako bost kide izan ditzake. 

 
Bestetik, Fundazioko Idazkaria izango da, ahotsarekin baina botorik gabe, kirol arloan eskumenak 
dituen Arabako Foru Aldundiko Saileko funtzionario bat, bertako titularrak izendatua. 

 
c) Patronatuko kideek kontzeptuengatik jasotako osoko ordainsariak. 

 
2018an ez da ordainsaririk sortu Patronatuko kideekin. 

 
Patronatuko kideekin ez da pentsio eta bizi aseguru arloko betebeharrik hartu. 

 
d) Patronatuko kideen eta fundazioaren arteko kontratu  bidezko harremanak 

 
Ekitaldian  Patronatuak  ez  du  Fundazioarekin  ohiko  trafikoaz  gaineko  eragiketarik  egin,  ezta 
merkatukoak ez diren baldintzetan ere. 

 
Patronatuak ez du ez partaidetzarik ez kargurik ez egitekorik fundazioaren xede sozial bera edo 
antzekoa edo osagarria duten enpresetan. 

 
Kirolaraba   Fundazioak   ez   du   2018an   kontratuzko   inolako   harremanik   ezarri   Fundazioaren 
Patronatuko kideekin. 

 
e) Ordezkaritzak eta ahalduntzeak. 

 
Patronatua da Fundazioaren gobernua eta osoko bilkuran funtzionatzen du. 

 
Osoko  bilkurari  dagokio  bere  kudeaketa  justifikatzea  Babeslaritzan  eta  Fundazioa  ordezkatzea, 
Estatutuetan eta indarrean dagoen legedian ezarritakoak beste mugarik gabe. 

 
2007ko azaroaren 7an, Fundazioko Patronatuak eskuordea eman zion Euskara, Kultura eta Kirol 
Saileko foru diputatuari, Patronatuburua zenez, Fundazioa zuzenean kudeatzeko ahalmenak izan 
zitzan. 

 
f) Ordaindutako zerbitzuen azalpena  

 

2018an ez da ordaindutako zerbitzurik eskaini. 



 

 

 

g) Merkataritza Sozietateetako edo beste Fundazioetako  partaidetza 

 
Fundazioak ez du inolako partaidetzarik inolako merkataritza sozietatetan edo beste fundazioetan. 

 
h) Ekitaldian garatutako merkataritza jarduerak 

 
2018ko ekitaldian Fundazioak ez du inolako merkataritza jarduerarik garatu. 

 
i) Dauden kredituen eragiketak. 

 
Abenduaren 31n Fundazioak ez du inolako zorrik epe labur edo luzera. 

 
j) Ondarezko  gorabeherak,  kargak  ezartzen  dituen  egintzak,  xedapenak,  transakzioak  

edo Legearen 22. artikuluan azaldutako ondasunen gainek o arbitrajea. 

 
2018ko ekitaldian ez da egon ondarezko zuzkidurako ondasun edo eskubideetan salmentarik, 
hipotekarik edo pignoraziorik, ezta bere xedeak betetzeko zuzenean atxikietan edo urteko 
azken balantzearen ondorioz Fundazioaren aktiboen ehuneko 20 baino gehiagoko balioa duenik. 

 
k) Gerentzian egondako gorabeherak. 

 
Fundazioak ez du inolako gerenterik izendatuta. 

 
l) Gerentzia edo zuzendaritza propioa, kontratatutako hirugarrenen bidez. 

 
Fundazioaren zuzendaritza Patronatuko kideek egiten dute. 

 
m) Ekitaldiko batez besteko langile kopurua 

 
Ekitaldian ez da kontratatuko langilerik egon. 

 
n) Bere kontuak kanpoko auditoriaren mende jartzeko be harra. 

 
Fundazioak  ez  du  bere  kontuak  kanpoko  auditoriaren  mende  jartzeko  beharrik,  Euskal  
Herriko Fundazioen araudiaren arabera. Hala ere, bere kontuen auditoria egin da. 

 
2017an BNFIX KLZ  AUDITORES SLP auditoria enpresak ez zuen KIROLARABA Fundazioaren 
ordainsaririk jaso, auditoria zerbitzuak Arabako Foru Aldundiak kontratatu zituelako. 2017ko 
ekitaldian zerbitzu horiengatik sortutako ordainsarien zenbatekoa 2.238,50 euro izan zen (BEZ barne). 

 
2018an BNFIX KLZ  AUDITORES SLP auditoria enpresak ez zuen KIROLARABA Fundazioaren 
ordainsaririk jaso, auditoria zerbitzuak Arabako Foru Aldundiak kontratatu zituelako. 2018ko 
ekitaldian zerbitzu horiengatik sortutako ordainsarien zenbatekoa 2.238,50 euro izan zen (BEZ barne). 

 
ñ) Garrantzi ekonomikoa. 

 
Fundazioak ez du garrantzi ekonomikorik, Euskal Herriko Fundazioen araudiaren arabera. 

 
 



 

 

31  INVENTARIOA 

 

Fundazioaren ondasun inbentariatuak hauexek dira: 

Web orria : 

Erosi zen data:              2011ko abenduak 28 

Erosketaren kostua:   3.525,00 euros 

Pilatutako amortizazioa:   3.525,00 euros 

Kontabilitate balio garbia:         0,00 euros 

 

Karpa tolesgarria eta ekipo elektrogeno bat instala tzea: 

Erosi zen data: :  31 de diciembre de 2018. 

Erosketaren kostua:   5.908,43 euros 

Pilatutako amortizazioa:                     0,00 euros 

Kontabilitate balio garbia:   5.908,43 euros 

 

 

32  MERKATARITZA ERAGIKETEN HORNITZAILEEI GERORATUTAKO ORDAINKETAK  

 
Merkataritza eragiketetan hornitzaileei egin beharreko ordainketak geroratzeari dagokion informazioa 
ondokoa da: 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko metodologia ekonomikoa abenduaren 22ko 
1040/2017 Errege Dekretuak zehaztutakoa da. Dekretu horrek aldatu zuen uztailaren 25eko 635/2014 
Errege Dekretua, herri administrazioen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko 
metodologia garatu zuena. Sozietatea sektore publikokoa da, 2/2012 Lege Organikoko 2.1 artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 (egunak)  2017 (egunak)  
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko 
epea 

1,35 3,72 

Ordaindutako eragiketen ratioa 1,35 3,72 
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa - - 

 Zenbatekoa 
(euroak) 

Zenbatek oa 
(euroak) 

Egindako ordainketak guztira 34.781,45 38.694,56 
Ordaintzeko daudenak guztira - - 



 

 

 
33  AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA  
 

Ekitaldia: 2018 (Euroak)     
    

PARTIDAK  AURREKONTUA 
 

BETEBEHARRA K 

EGINDAKOAK 
 

BETEBEHARRA K 

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETAK    

1. Erakundeak berezko jardueraren zioz izan    

dituen gastuak 471.000,00 542.221,71 71.287,57 

a) Dirulaguntzak 471.000,00 542.221,71 71.287,57 

b) Lankidetzengatiko eta patronatuaren gastuak 0,00 0,00 0,00 

2. Ustiapen kontsumoak. 0,00 0,00 0,00 

3. Langile gastuak. 0,00 0,00 0,00 

4. Ibilgetuaren amortizazioetarako zuzkidurak. 0,00 0,00 0,00 

5. Beste gastu batzuk. 36.000,00 51.546,86 15.546,86 

6. Jarduerako horniduren bariazioa eta kobratu 
ezin diren kredituen galerak 

0,00 0,00 0,00 

7. Finantza gastuak eta parekatuak 0,00 0,00 0,00 

8. Impuesto sobre Sociedades. 0,00 0,00 0,00 

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETEN GASTUAK, 
GUZTIRA 

507.000,00 593.768,57 86.768,57 

FUNTS ERAGIKETAK    

1. Kapital dirulaguntzen murrizketak. 0,00 21.055,56 21.055,56 

2. Higiezinaren hazkundea 0,00 5.908,43 5.908,43 

a) Zorra ezarri eta formalizatzearen gastuak. 0,00 0,00 0,00 

b) Ondare Historikoko ondasunak. 0,00 0,00 0,00 

c) Ibilgetu materialak 0,00 5.908,43 5.908,43 

d) Ibilgetu immaterialak. 0,00 0,00 0,00 

3. Izakinen hazkundea. 0,00 0,00 0,00 

4. Finantza inbertsioen hazkundea. 0,00 0,00 0,00 

5. Diruzaintzako hazkundea. 0,00 15.539,75 15.539,75 

6. Funtzionamendu kapitalaren hazkundea. 0,00 0,00 0,00 

7. Arrisku eta gastuetarako hornigaien hazkundea. 0,00 0,00 0,00 

8. Zorraren murriztapena. 0,00 0,00 0,00 

FUNTS ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA 0,00 42.503,74 42.503,74 

AURREKONTUKO GASTUAK, GUZTIRA 507.000,00 636.272,31 129.272,31 



 

 

 
Ejercicio: 2018 (Euros)     

    
PARTIDAK  AURREKONTUA  EGINDAKOAK  DESBIDERATZEA

K 
 ESKUBIDEAK  ESKUBIDEAK  ESKUBIDEAK  

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETAK     

1. Erakundeak berezko jardueraren zioz izan 
dituen sarrerak. 

507.000,00 581.970,56 74.970,56 

    a) Erabiltzaileak eta afiliatuen kuotak. 0,00 0,00 0,00 

    b) Sustapen, babesle eta laguntzaileen zioz 
izandako sarrerak. 

140.000,00 214.970,56 74.970,56 

    c) Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak. 367.000,00 367.000,00 0,00 

2. Salmentak eta ohiko beste sarrerak. 0,00 0,00 0,00 

3. Bestelako diru sarrerak. Dirulaguntzen  0,00 1.788,98 1.788,98 

itzulketak 0,00 41,86 41,86 

4. Finantza sarrerak. 0,00 0,00 0,00 

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETEN SARRERAK, 
GUZTIRA 

507.000,00 583.801,40 76.801,40 

FUNTS ERAGIKETAK     

1. Sortzaileen eta bazkideen ekarpenak. 0,00 0,00 0,00 

2. Kapital dirulaguntzen hazkundea. 0,00 0,00 0,00 

3. Ibilgetuaren murrizketa.    

a) Zorra ezarri eta formalizatzearen gastuak. 0,00 0,00 0,00 

b) Ondare Historikoko ondasunak. 0,00 0,00 0,00 

c) Ibilgetu materialak 0,00 0,00 0,00 

d) Ibilgetu immaterialak. 0,00 0,00 0,00 

4. Izakinen murrizketa. 0,00 0,00 0,00 

5. Finantza inbertsioen murrizketa. 0,00 0,00 0,00 

6. Diruzaintzako murrizketa. 0,00 0,00 0,00 

7. Funtzionamendu kapitalaren murrizketa. 0,00 21.055,56              21.055,56 

8. Arrisku eta gastuetarako hornigaien hazkundea. 0,00 0,00 0,00 

9. Zorren hazkundea. 0,00 31.415,35 31.415,35 

FUNTS ERAGIKETEN SARRERAK, GUZTIRA 0,00 52.470,91 52.470,91 

AURREKONTUKO SARRERAK, GUZTIRA 507.000,00 636.272,31 129.272,31 

 

 

 

 



 

 

34  ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  2018 2017 
A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK   A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN  
1. Zergak baino lehen ariketaren soberakina 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos -9.967,17 3.210,13 
2. Emaitzaren doikuntzak   2. Ajustes del resultado -553.012,42 -552.063,50 
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)   a) Amortización del inmovilizado (+) 0,00 0,00 
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)   b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)   
c) Hornidura aldaketa (+/-)   c) Variación de provisiones (+/-)   
d) Jasotako dohaintzak, legatuak eta dirulaguntzak ezartzea (-) d) Imputación de subvenciones donaciones y legados(-) -552.970,56 -551.962,51 
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)  e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)   
f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)  f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)  

g) Finantza sarrerak (-)   g) Ingresos financieros (-) -41,86 100,99- 
h) Finantza gastuak (+)   h) Gastos financieros (+)   
i) Truke diferentziak (+/-)   i) Diferencias de cambio (+/-)   
j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-)  j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)   
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+)   k) Otros ingresos y gastos (-/+)   
3. Aldaketak kapital arruntean   3. Cambios en el capital corriente 46.562,48 15.633,33 
a) Izakinak (+/-)   a) Existencias (+/-)   
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)  b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 21.055,56 18.522,05 
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)   c) Otros activos corrientes (+/-)   
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 
(+/-) 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)   

e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)   e) Otros pasivos corrientes (+/-) 13.052,90 -2.888,72 
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)   f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 12.454,02  
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak  4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 41,86  
a) Korrituen ordainketa (-)   a) Pagos de intereses (-)   
b) Dibidenduak kobratzea (+)   b) Cobros de dividendos (+)   
c) Korrituak kobratzea (+)   c) Cobros de intereses (+) 41,86 0,00 
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+)  d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)   
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+)   e) Otros pagos (cobros) (-/+)   
5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)  5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-

3+/-4) 
-516.375,25 -533.220,04 

 

 



 

 

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  2018 2017 
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU F LUXUAK   B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSION 
  

6. Inbertsioengatiko ordainketak   6. Pagos por inversiones   
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko   a) Entidades del grupo y asociadas   
b) Ibilgetu inmateriala   b) Inmovilizado intangible   
c) Ibilgetu materiala   c) Inmovilizado material   
d) Ondare historikoaren ondasunak   d) Bienes del Patrimonio Histórico   
e) Higiezinetan egindako inbertsioak   e) Inversiones inmobiliarias   
f) Beste finantza aktibo batzuk   f) Otros activos financieros   
g) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.   g) Activos no corrientes mantenidos para venta   
h) Beste aktibo batzuk   h) Otros activos   
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak   7. Cobros por desinversiones   
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko   a) Entidades del grupo y asociadas   
b) Ibilgetu inmateriala   b) Inmovilizado intangible   
c) Ibilgetu materiala   c) Inmovilizado material   
d) Ondare historikoaren ondasunak   d) Bienes del Patrimonio Histórico   
e) Higiezinetan egindako inbertsioak   e) Inversiones inmobiliarias   
f) Beste finantza aktibo batzuk   f) Otros activos financieros   
g) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.   g) Activos no corrientes mantenidos para venta   
h) Beste aktibo batzuk   h) Otros activos   
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)   8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0,00 0,00 
 



 

 

 

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  2018 2017 
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK   C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION   
9. Kobratzeak eta ondare-operazioengatiko ordainketak  9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 531.915,00 533.440,46 
a) Sortze-hornidurarako edo funts sozialerako ekarpenak  a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social   
b) Funts sozialaren jaisteak  b) Disminuciones del fondo social   
c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak (+) c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 531.915,00 533.440,46 
10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak  10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  100,99 
a) Jaulkipena   a) Emisión   
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+)   1. Obligaciones y valores negociables (+)   
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)   2. Deudas con entidades de crédito (-)   
3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(-)  3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)   
4. Bestelako zorrak (+)   4. Otras deudas (+)  100,99 
b) Hauen itzulketa eta amortizazioa:   b) Devolución y amortización de   
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+)   1. Obligaciones y valores negociables (+)   
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)   2. Deudas con entidades de crédito (-)   
3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(-)   3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)   
4. Bestelako zorrak (+)   4. Otras deudas (+)   
11. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10)  11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-

9+/-10) 
531.915,00 533.541,45 

D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINA   D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 
CAMBIO 

  

E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA / 
MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)   

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 

15.539,75 321,41 

Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  41.787,09 41.465,68 
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak   Efectivo o equivalentes al final del ejercicio     57.326,84 41.787,09 
 

 

 

 



 

 

 

35   LANGILEEN DATUAK ETA AFA-KO EKARPENAK 

 

LANGILE ETA A.F.A.KO EKARPENAK DATUAK DATOS DE PERSONAL YU APORTACIÓN DE D.F.A. 2018 2017 

        

KOSTUA PERTSONAKO COSTE PERSONA 0,00 0,00 

LANGILE GASTUAK GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 

LANGILE PLANTILLA 0,00 0,00 

      

A.F.A.REN DIRULAGUNTZAK APORTACIONES D.F.A. 367.000,00 358.137,91 

KAPITAL DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES DE CAPITAL 
               0,00 
 

 

USTIAPEN DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 367.000,00 358.137,91 

GALERAK BERDINTZEKO EGINDAKO EKARPENAK APORTACIONES COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS    

KAPITAL ZABALKUNTZA AMPLIACIONES DE CAPITAL     

 

 

 

 

 
 
 

 


