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2019KO MEMORIA 
FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA 
AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA                

1. FUNDAZIOAREN JARDUERA 

1.1 Eraketa 

Memoria honek hizpide duen erakundea, “Fundación Valle Salado de Añana - Añanako Gatz Harana 
Fundazioa”, 2009ko apirilaren 30ean eratu zen, eta haren egoitza hemen ezarri zen: Probintzia plaza z.g., Gasteiz. 
2010eko urtarrilaren 22an, Gesaltza Añanako Miguel de Tuesta plazako 1. zenbakira (PK: 01426) lekualdatu zuen 
egoitza. 01426. 

2009ko ekainaren 1ean, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu zen, F-245 
erregistro-zenbakiarekin. 

1.2 Lege-araubidea 

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legeari men egiten dio, baita 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen 
uztailaren 23ko 115/2019 Dekretuari ere. 

1.3. Interes orokorreko xede nagusia 

Fundazioaren xedea eta interes orokorreko helburua da Añanako Gatz Harana eta haren ingurunea 
sendotu, zaharberritu eta osorik birgaitzeko bide ematea. Ingurune horrek Gesaltza Añanako udalerrian dauden 
“Iknitak edo Miozenoko arrastoak” direlakoak hartzen ditu barne berariaz. 

Era berean, Añanako Gatza merkaturatzea eta Añanako Gatz Haranaren eta haren inguruaren sustapen 
eta zabalkunde turistikoa ere badira fundazioaren xedearen atal bat da. 

Helburu horren bidez, fundazioak kulturaren eta ingurumenaren sustapena bultzatzen du, horrela interes 
orokorreko xedeak hobeto beteko dituelakoan. 

Fundazioak eskura dituen baliabideak erabiliko ditu aipatutako xedeak betetzeko. Hain zuzen, 
patronatuak urtero onartzen dituen memoriak eta programak kontuan izanik, jarduera hauek garatuko ditu, 
zuzenean edo beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuekin elkarlanean: 

- Programak, egutegiak eta esku hartzeak onartzea, dagokion finantzaketa planaren arabera. 
- Esku hartzeetarako beharrezkoak diren gauzatze proiektuak kontratatzea. 
- Esku hartzeetarako beharrezkoak diren obrak eta lanak kontratatzea. 
- Esku hartzeetarako beharrezkoak diren obren eta lanen burutzapenaren jarraipena egitea eta horiek 
kontrolatzea. 
- Esku hartzeetarako beharrezkoak diren obrak eta lanak finantzatzea. 
- Xede duen jarduera garatzeko tresna materialak sortzen laguntzea. 
- Fundazioaren xedeen esparruan eratutako baliabide materialak kudeatzea. 
Fundazioaren xedea betetze aldera patronatuak egokitzat jotzen dituen gainerako ekintzak gauzatzea, eta 
bereziki fundazioaren xedea eta helburuak zabaltzeko ekintza guztiak. 

Jarduera horiek mesede egiten dion edozein pertsona natural edo juridiko izan ahalko da fundazioaren 
onuradun, bereizkeriarik gabe. 

Patronatuak onuradunak izendatu behar dituenean eta onuradun horiek pertsona juridikoak direnean, 
fundazioaren laguntza (materiala, ekonomikoa, irakaskuntza arlokoa eta Fundazioaren ezagutzen gainekoa) 
merezi duten erakundeak eta entitateak aukeratuko ditu eta, horretarako, pertsona horiek egiten duten jarduera eta 
duten ospea hartuko ditu kontuan. 
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Alabaina, pertsona fisikoak direnean, fundazioak, onuradunak izendatu baino lehen, deialdia egin 
eta laguntzak emateko arauak eta prozedura ezarriko ditu. Horrelakoetan, eskatzaileen merezimendua eta 
gaitasuna hartuko dira irizpidetzat. 

Nolanahi ere, fundazioak inpartzialtasunez eta bereizkeriarik egin gabe izendatuko ditu onuradunak. 

1.4. Ekitaldian egindako jarduerak 

Ekitaldi honetan, fundazioak jarduera propio hauek garatu ditu bere helburuak erdiesteko: 

Gatz Harana berreskuratu eta zaintzeko jarduera 

Kultura, turismo eta sustapen jarduera 

Gatza ekoitzi eta merkaturatzeko jarduera 

2. URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK 

2.1. Irudi zehatza 

Erantsitako 2019 ekitaldiko urteko kontuak erakundearen 2019ko abenduaren 31ko kontabilitate-
erregistroetan oinarrituta formulatu ditu batzorde betearazleak. Horietan, xedapen hauetan bildutako kontabilitate-
printzipioak eta balioespen-irizpideak aplikatu dira: urriaren 24ko 1491/2011 Errege Dekretua, kontabilitate-plana 
irabazteko xederik gabeko erakundeetara egokitzeko arauak eta irabazteko asmorik gabeko erakundeen jarduketa-
planaren eredua onartzen dituena (IAGE KP), eta 2013ko martxoaren 26ko Ebazpenak, irabazteko xederik gabeko 
erakundeen kontabilitate-plana eta irabazteko xederik gabeko erakunde txiki eta ertainen kontabilitate-plana 
onartzen dituztenak. Aipatutako arauek berariaz aldatzen ez duten guztirako, 1514/2007 Errege Dekretua, 
Kontabilitate Plan Nagusia onartzen duena, eta kontabilitatearen arloan indarrean dauden gainerako legezko 
xedapenak aplikatuko dira. Urteko kontuek  finantza-egoeraren eta emaitzen irudi zehatza erakusten dute. 

Urteko kontuek finantza egoeraren eta emaitzen irudi zehatza erakusten dute. Gainera, aurkezteko asmoz, 
8/2014 Foru Dekretuak onetsitako eredua hartu da kontuan. 

Ez dago salbuespeneko arrazoirik irudi zehatza erakuste aldera kontabilitate arloko legezko xedapenak ez 
aplikatzeko. 

Fundazioaren patronatuak onartu beharko ditu honekin batera doazen urteko kontuak, eta aldaketarik 
gabe onartuko dituela uste da. 

Aurreko ekitaldiko urteko kontuak 2019ko martxoaren 29an onartu zituen Patronatuaren Batzordeak. 

2.2. Kontabilitate-printzipioak 

Urteko kontu hauek egiteko aplikatu diren kontabilitate-printzipio eta arauak 2.1 atalean aipatutako 
araudian bildutakoak dira. Zehatz-mehatz, memoria honen 4. oharrean laburbiltzen diren balioespen-arauei 
jarraitu zaie. Ondarean, finantza-egoeran eta emaitzetan eragina duten nahitaezko kontabilitate-printzipio guztiak 
aplikatu dira urteko kontu hauek egiteko. 

2.3. Informazioaren erantzukizuna, balioespenaren funtsezko alderdiak eta ziurgabetasunaren zenbatespena 

Funtzionamenduan dagoen erakundearen printzipioa betez egin ditu fundazioak bere finantza-egoerak; 
izan ere, ez da egon hurrengo ekitaldiko aktibo edo pasiboen balioan aldaketa esanguratsuak eragin ditzakeen 
arrisku garrantzitsurik. 

Fundazioaren finantzaketaren funtsezko osagai bat ekarpen publikoak dira, bai bazkide sortzaileenak, bai 
beste erakunde batzuenak. Fundazioaren jardueraren garapena   lortzen diren dirulaguntzetara egokitzen da. 
Ekitaldi bakoitzean, patronatuak dirulaguntzengatiko diru-sarrera konprometituen arabera onartzen ditu obrak eta 
jarduerak. 
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2019ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion fundazioaren urteko kontuetan, 
zuzendaritza-batzordeko kideek egindako zenbatespenak erabili dira zenbaitetan, hor erregistratutako aktibo, 
pasibo, diru-sarrera, gastu eta konpromiso batzuk balioesteko. Funtsean, hauek dira zenbatespenak: 
- Emandako dirulaguntzen aplikazioa 
- Aktibo ukiezinen, materialen eta historia-ondareko ondasunen bizitza baliagarria. 
- Hornidurak 
- Saldo komertzialen narriadura 

Nahiz eta zenbatespen horiek urteko kontu hauek egiteko unean aztertutako egitateen gainean zegoen 
informaziorik onena oinarri hartuta egin ziren, baliteke etorkizunean hurrengo ekitaldi batzuetan (gorantz edo 
beherantz) aldatzera behartzen duten gertakariak jazotzea. Hori etorkizunean egingo litzateke, zenbatespen 
aldaketaren ondorioak aitortuz etorkizuneko emaitzen kontuetan. 

2.4. Informazioaren alderaketa 

Merkataritzako legediaren arabera, fundazioko zuzendaritza-batzordeko kideek, balantzeko, emaitzen 
kontuko eta memoriako partida bakoitzari dagokionez, itxi den ekitaldiari dagozkion zifrak ez ezik aurreko 
ekitaldikoak ere aurkezten dituzte, alderatu ahal izateko. 

Fundazioak 2019. ekitaldiko urteko kontuen auditoretza egin du, 2018koena egin zuen bezalaxe. 

2.5. Kontabilitate-irizpideen aldaketak, akatsak eta kontabilitate-zenbatespenak: 

2019 ekitaldian ez da kontabilitate-irizpideetan aldaketa esanguratsurik egon aurreko ekitaldian 
aplikatutako irizpideekin alderaturik; era berean, kontabilitate-zenbatespenetan ere ez da ekitaldi honi eragiten 
dion edo aurreikuspenen arabera etorkizunekoei eragin ahal dien aldaketa esanguratsurik egon. 

Gainera, 2019 ekitaldiko urteko kontuek ez dute jasotzen ekitaldian antzemandako akatsen ondorioz 
egindako doikuntzarik. 

2.6. Garrantzi erlatiboa 

Finantza-egoeretako edo beste gai batzuetako partidei buruzko memoria honetan xehakatu beharreko 
informazioa zehaztean, fundazioak 2019 eta 2018 ekitaldietako urteko kontuei lotutako garrantzi erlatiboa hartu 
du kontuan, Kontabilitate Plan Orokorra irabazteko xederik gabeko erakundeetara egokitzeko arauen kontzeptu-
esparruaren arabera. 

3. EKITALDIKO SOBERAKINA 

Fundazioa irabazteko xederik gabeko erakundea denez, ekitaldian sortzen den soberakin positiboa edo 
negatiboa hurrengo ekitaldietan erabili edo konpentsatuko da, kasuan-kasuan. 

2019ko eta 2018ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldietako soberakina -11.241,22 eta zero 
eurokoa izan da, hurrenez hurren. 
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4. ERREGISTRORAKO ETA BALIOESPENERAKO ARAUAK 

Urteko kontu hauek formulatzeko, kontabilitate-arloan indarrean dauden legezko xedapen guztiak 
aplikatu dira, bereziki, nahitaezko kontabilitate-printzipioak betetzeari buruzkoak. 

Horretarako, fundazioaren ondarearen, finantza-egoeraren eta lortutako emaitzen irudi zehatza 
erakusteko lehentasunezko helburuarekin bat datozen kontabilitate-printzipioetan oinarrituta garatu da enpresaren 
kontabilitatea. 

4.1. Ibilgetu ukiezina: 

Fundazioaren balantzea osatzen duen ibilgetuaren elementu batek ere ez du eskudiru-fluxurik sortzen. 
Hauek dira eskudiru-fluxurik sortzen ez duten ibilgetu ukiezinaren 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, haien onura soziala edo zerbitzu-ahalmena. 

Aktibo ukiezinak eskurapen- edo ekoizpen-kostuan erregistratzen dira eta, gero, beren kostuan balioesten 
dira, dagokien amortizazio metatua edo izan dituzten narriaduragatiko galerak kenduta, kasuaren arabera. 

Fundazioak aktibo horien balio erregistratuan gertatu ahal izan den eta narriaduraren ondoriozkoa den 
edozein galera aitortzen du. Aktibo horien narriaduragatiko galerak eta, hala badagokio, aurreko ekitaldietan 
erregistratutako narriaduragatiko galeren berreskurapenak aitortzeko irizpideak aktibo materialetarako 
aplikatutakoen antzekoak dira. 

Aktibo ukiezinak linealki amortizatzen dira, bizitza baliagarri zenbatetsiko urteen arabera; lauzpabost 
urtekoa dela jo da. 

Lagatako aktiboen gaineko eskubide bat erregistratu da; bi urtetan amortizatzen da, ondasunaren lagapen-
denboran oinarrituta. 

Ez dago merkataritzako funtsik fundazioaren balantzean. 

4.2. Ibilgetu materiala eta Ondare Historikoko ondasunak: 

a) Kostua 

Fundazioaren balantzea osatzen duen ibilgetuaren elementu batek ere ez du eskudiru-fluxurik sortzen. 
Hauek dira eskudiru-fluxurik sortzen ez duten ibilgetu materialaren edo historia-ondareko 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, haien onura soziala edo zerbitzu-ahalmena. 

Ibilgetu materialean eta historia-ondarean sartutako ondasunak eskurapen-prezioan edo ekoizpen-kostuan 
balioetsi dira, dagozkien amortizazio metatuak eta ezaguna den balio-narriaduragatiko edozein galera kenduta. 
Eskurapen-prezioak edo ekoizpen-kostuak ondasuna funtzionatzeko moduan jarri arte nahitaez egiten diren gastu 
gehigarriak hartzen ditu barne. 

Xede den ondasunaren bizitza baliagarria edo ahalmen ekonomikoa areagotzen duten zabalkuntza-, 
ordezkapen- edo berritze-kostuak ibilgetu materialaren zenbateko handien gisa kontabilizatzen dira eta, ondorioz, 
ordezkatu edo berritutako elementuak kontabilitatetik kentzen dira. Era berean, sortzapen-printzipioa betez, 
mantentzeko, zaintzeko eta konpontzeko aldian behineko gastuak egiten diren ekitaldiko kostu moduan egozten 
zaizkie emaitzei. 

Ekitaldian ez da patronatuaren iritziz ibilgetu materialaren edo historia-ondarearen handitze, 
modernizazio edo hobekuntzatzat jo daitekeen partidarik egon. 

Fundazioak ez du bere aktiboko ondasunak desegin, kendu edo birgaitzeko konpromisorik. Horregatik, 
aktiboetan ez da zenbatetsi etorkizuneko betebehar horiek estaltzeko baliorik. 

Aktibo bat besterendu edo kentzean gertatzen den mozkina edo galera kalkulatzeko, aktiboaren 
salmentaren mozkinaren eta kontabilitate-zenbatekoaren arteko diferentzia atera behar da; emaitzen kontuan 
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jasotzen da. 

Aktibo horien narriaduragatiko galerak eta, hala badagokio, aurreko ekitaldietan erregistratutako 
narriaduragatiko galeren berreskurapenak aitortzeko irizpideak 4.3 oharrean zehazten dira. 

Fundazioak ez du bere ibilgeturako lanik egin. 

b) Amortizazioak 

Amortizazioak modu sistematiko eta zentzudunean ezarri dira, ondasunen bizitza baliagarriaren eta 
hondar-balioaren arabera, funtzionamendu, erabilera eta gozamena direla medio izan ohi duten balio-galera 
kontuan izanik. Bestalde, eragin ahal dien zaharkitze tekniko edo komertziala ere hartu da aintzat. Ibilgetu 
materialaren elementu baten zati bakoitza modu independente eta linealean amortizatu da: 
 

 Zenbatetsitako bizitza 
baliagarriko urteak 

Eraikinak eta eraikuntzak 19-50 
Instalazio teknikoak eta makineria 5-10 
Tresnak 3-4 
Beste instalazio batzuk 5-15 
Altzariak eta lanabesak 6-7 
Informazio-prozesuetarako ekipamenduak 4 
Bestelako ibilgetu materiala 5-10 

4.3. Aktibo material eta ukiezinen balio-narriadura: 

Martxoaren 25eko EHA/733/2010 Aginduak, inguruabar jakin batzuetan jarduten duten enpresa 
publikoen kontabilitate-alderdiak onesten duenak, ezarritakoaren arabera, fundazioaren ibilgetua osatzen duten 
elementuak eskudiru-fluxurik sortzen ez duen aktibotzat jotzen dira, etekin komertziala sortzeaz bestelako xede 
batekin edukitzen direlako, hala nola aktibo horiek sortzen dituzten eta herritarrei mesede egiten dieten fluxu 
ekonomiko sozialak, hau da, haien onura soziala edo zerbitzu-ahalmena. 

Agindu horren xedapenekin bat etorriz, fundazioak behintzat ekitaldi bakoitzaren amaieran ebaluatzen du 
haren ibilgetu ukiezin eta materialaren eta haren historia-ondareko ondasunen balio-narriadurako zantzurik, aktibo 
horien balio berreskuragarria kontabilitate-balioa baino txikiagoa den zenbateko batera murrizten duenik, 
badagoen. Zantzuren bat egonez gero, aktiboaren balio berreskuragarria zenbatesten da, balio-narriaduragatiko 
galera posiblearen irismena zehazteko. Horretarako, arrazoizko balioaren (salmenta-kostuak kenduta) eta 
erabilerako balioaren arteko balio handienari esaten zaio zenbateko berreskuragarria. Froga hoberik egon ezean, 
eskudirurik sortzen ez duen aktibo baten, ustiapen-unitate baten edo zerbitzu baten erabilerako balioa zehazteko, 
balioa galdu duen birjarpen-kostua hartzen da oinarri. 

Eskudiru-fluxurik sortzen ez duten aktiboen narriadurarik badagoen aktibo bakoitza banaka aztertuta 
ebaluatzen da. Hala ere, banaka aztertutako aktibo baten zerbitzu-ahalmenaren identifikazioa begien bistakoa ez 
denean, fundazioak dagoen ustiapen-unitatearen edo -zerbitzuaren zenbateko berreskuragarria zehazten du. 

Aurreko ekitaldietan aktibo batean aitortutako narriaduragatiko galerak itzuli egiten dira baldin eta 
zenbatespenetan haien zenbateko berreskuragarria aldatzen bada; hortaz, aktiboaren balioa igo egiten da, aktiboak 
saneamendua egin ez balitz izango zuen kontabilitate-balioa muga izanik. 

Fundazioko patronatuko kideen iritziz, aktiboen kontabilitate-balioa ez da horien balio berreskuragarria 
baino handiagoa; beraz, 2019ko ekitaldian ez da aktiboen narriaduragatiko galerarik egon. 
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4.4. Finantza-tresnak: 

Fundazioak enpresa batean finantza-aktibo bat eta, aldi berean, beste enpresa batean finantza-pasibo bat 
edo ondare-tresna bat sorrarazten dituzten kontratuak ditu erregistratuta finantza-tresnen kapituluan. 

Fundazioak dituen finantza-aktiboak honela sailkatzen dira: 

-Kostu amortizatuko finantza-aktiboak: kategoria honetan sartzen dira merkataritza-eragiketengatiko 
kredituak (trafiko-eragiketen ondoriozko ondasunak saltzean eta zerbitzuak ematean sortzen diren finantza-
aktiboak) eta kostu amortizatuko beste finantza-aktibo batzuk (ez dira ondare-tresnak edo horien deribatuak, ez 
dira jatorri komertzialekoak, eta horien kobrantzek zenbateko mugatua edo muga daitekeen zenbatekoa dute). Hau 
da, hauek hartzen ditu barne: merkataritza-trafikokoak ez diren kredituak, eskuratu diren zorraren balio 
adierazgarriak, kreditu-erakundeetako gordailuak, langileentzako aurrerakin eta kredituak, eratutako fidantza eta 
gordailuak, kobratzeko dibidenduak eta ondare-tresnen gainean eskatutako ordainketak. Kostua amortizatuta 
balioesten dira. 

-Eskudirua eta beste baliabide likido baliokide batzuk: erantsitako balantzeko epigrafe honen barruan 
erregistratzen dira kutxa eta bankuetako eskudirua, ageriko gordailuak eta likidezia handiko epe laburreko beste 
inbertsio batzuk, kutxan arin bihur badaitezke diru eta ez badute balioak aldatzeko arriskurik. 

Erakundeak finantza-aktibo bat baliogabetuko du horren ondoriozko eskubideak iraungitzen direnean edo 
horren titulartasuna lagatzen denean, jabetzari datxezkion arrisku eta mozkin garrantzitsuei uko egin ostean. 

Ekitaldia ixtean behintzat, balio-narriaduragatik egin behar diren balioespen-zuzenketak egiten dira, 
baldin eta zor diren zenbateko guztiak kobratuko ez diren ebidentzia objektiboa badago. 

Balio-narriaduragatiko galeraren zenbatekoa honako hau da: aktiboaren kontabilitate-balioaren eta 
zenbatetsitako etorkizuneko eskudiru-fluxuen egungo balioaren arteko diferentzia, azken horiek hasierako 
aitorpenean interes-tasa efektiboaren arabera deskontatuta. Balioespen-zuzenketak eta, hala behar izanez gero, 
haren itzulketak emaitzen kontuan aitortzen dira. 

Fundazioko patronatuko kideen iritziz, aktiboen kontabilitate-balioa ez da horien balio berreskuragarria 
baino handiagoa; beraz, 2019ko ekitaldian ez da finantza-aktiboen narriaduragatiko galerarik egon. 

Erakundeak finantza-pasibo bat onartuko du kontratuan edo negozio juridikoan nahitaez jasotako 
alderdia bihurtzen denean. Finantza-pasiboak honela sailkatzen dira: 

-Kostu amortizatuko finantza-pasiboak: kategoria honetan sartzen dira merkataritza-eragiketen 
ondoriozko zordunketak (hornitzaileak eta hartzekodunak) eta merkataritzakoak ez diren eragiketen ondoriozko 
zordunketak. Sail honetan sartzen diren pasiboak kostua amortizatuta balioesten dira. Partaidetzako kontuen 
kontratuak kudeatzaile ez diren partaideei egotzi behar zaien mozkina edo galera gehitutako edo kendutako 
kostuan balioesten dira. 

Aurrekoa gorabehera, gehienez ere urtebeteko epemuga duten eta hasieran balio nominalean balioesten 
diren zordunketek zenbateko horretan balioetsita jarraituko dute. 

Erakundeak finantza-pasibo bat baliogabetu egingo du betebeharra iraungi denean. 

4.5. Izakinak 

Izakinak eskurapen-prezioan (edo ekoizpen-kostuan) balioesten dira. Hau da eskurapen-prezioa: 
hornitzaileak fakturatutako zenbatekoa, zordunketen nominalari gehitutako interesak eta deskontuak kenduta eta 
izakinak salmentarako kokatuta egoteko gastu gehigarriak (garraioa, muga-zergak, aseguruak eta eskurapenari 
egotz dakizkiokeen beste batzuk) gehituta. Ekoizpen-kostuari dagokionez, izakinak balioeste aldera, lehengaien 
eta beste gai kontsumigarri batzuen eskurapen-kostuari gehitzen zaizkio produktuari zuzenean egotzi ahal 
zaizkion kostuak, baita produktuei zeharka egotzi ahal zaizkien kostuei arrazoiz dagokien zatia ere. 

FIFO metodoa erabiltzen du fundazioak, kudeaketarako egokiena dela uste duelako. 

Izakinak zamatzen dituzten zeharkako zergak ogasun publikotik zuzenean berreskuratu ezin direnean 
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soilik gehitzen zaizkio eskurapen-prezioari edo ekoizpen-kostuari. 

Fundazioaren izakinek saltzeko moduan egoteko urte bat baino gehiago behar izaten ez dutenez, ez da 
finantza-gasturik barne hartzen eskurapen-prezioan (edo ekoizpen-prezioan). 

Izakinen balio garbi bihurgarria eskurapen-prezioa (edo ekoizpen-kostua) baino baxuagoa denean, 
beharrezko balioespen-zuzenketak egiten dira eta gastu gisa aitortzen dira emaitzen kontuan. Izakinen balioaren 
zuzenketa eragin zuen egoerak halakoa izateari uzten badio, zuzendu den zenbatekoa itzuli egiten da eta sarrera 
gisa aitortzen da emaitzen kontuan. 

4.6. Merkataritza-zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk: 

Balantzean aitortzen diren unean, arrazoizko balioan balioesten dira eta, gero, kostu amortizatuan 
balioesten dira, interes-tasa efektiboa erabiliz. 

Aurrekoa gorabehera, gehienez urte bateko epemuga duten eta kontratuko interes-tasarik ez daukaten 
merkataritza-eragiketengatiko kredituak balio nominalean balioesten dira, bai hasieran aitortzen diren unean bai 
gero, baldin eta fluxuak eguneratzearen ondorioa handia ez bada. 

4.7. Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak: 

Fundazioak lankidetza-hitzarmenak ezarri eta dirulaguntzak jasotzen ditu proiektu jakin batzuk 
finantzatzeko. Diru-sarrerei egozte aldera, proiektu horiek gauzatzeko egindako kostuen ehunekoa eta emandako 
zenbatekoa hartzen dira kontuan, emandako zenbatekoa kobratzeke egon arren. Hala ere, horretarako, 
dirulaguntza emateko eskatzen diren baldintzak beteta eduki behar dira edo, hala badagokio, ez da etorkizunean 
betetzeari buruzko arrazoizko zalantzarik egon behar. 

Emateko ezarritako baldintzak bete gabe dituzten emandako dirulaguntzak balantzearen pasiboan 
erregistratzen dira. 

4.8. Langile-gastuak 

Langile-gastuak une bakoitzean sortutako derrigorrezko edo borondatezko hartzeko eta betebehar guztiak 
hartzen dituzte barne eta aparteko ordainsariengatiko, oporrengatiko edo hartzeko orokorrengatiko eta haiei 
lotutako gastuengatiko betebeharrak onartzen dituzte. 

Indarrean dagoen legezko araudiaren arabera, kalte-ordaina eman behar zaie arrazoi justifikaturik gabe 
kaleratzen diren enplegatuei. Ez dago kontzeptu horrengatiko hornidura bat kontabilizatu behar izateko arrazoi 
objektiborik. 

4.9. Merkataritza-hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 

Balantzean aitortzen diren unean, arrazoizko balioan balioesten dira eta, gero, kostu amortizatuan 
balioesten dira, interes-tasa efektiboa erabiliz. 

Aurrekoa gorabehera, gehienez urte bateko epemuga duten eta kontratuko interes-tasarik ez daukaten 
merkataritza-eragiketengatiko zorrak balio nominalean balioesten dira, bai hasieran aitortzen diren unean bai gero, 
baldin eta fluxuak eguneratzearen ondorioa handia ez bada. 

4.10. Sozietateen gaineko zerga: 

Fundazioak 16/2004 Foru Arauari, irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari 
emandako zerga-pizgarriei buruzkoari, men egiten dio. Beraz, bere xede edo helburu zehatza betetzeko garatutako 
ustiapen ekonomikoetatik datozen errentak sozietateen gaineko zergatik salbuetsita daude. 
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4.11. Saldoen sailkapena (arruntak eta ez arruntak): 

Erantsitako balantzean, saldoak ez arruntak eta arruntak dira. Fundazioak aurreikuspenei jarraiki 
ustiapen-ziklo normalean saldu, kontsumitu, ordaindu edo diru bihurtuko dituen saldoak dira arruntak. Sailkapen 
horren barruan sartzen ez diren gainerako guztiak ez arruntak dira. 

4.12. Diru-sarrerak eta gastuak: 

Sarrerak eta gastuak sortzapenaren irizpidearen arabera egozten dira, hau da, ordezkatzen dituzten 
ondasun eta zerbitzuetako korronte errealaren arabera, horien ondoriozko diru- edo finantza-korrontea gertatzen 
den unea edozein dela ere. 

Diru-sarrerak kobratuta edo kobratzeke dagoen kontraprestazioaren arrazoizko balioa kontuan hartuta 
kalkulatzen dira eta jardueraren ohiko esparruan emandako zerbitzuengatik kobratu beharreko zenbatekoak dira, 
deskontuak eta salmentei lotutako beste zerga aplikagarri batzuk kenduta. 

Gastuak emaitzen kontuan aitortzen dira modu fidagarrian neurtu ahal den aktibo baten murrizketaren 
edo pasibo baten hazkundearen ondorioz etorkizuneko mozkin ekonomikoak txikiagotzen direnean. Horrek esan 
nahi du gastu bat eta pasiboaren hazkundea edo aktiboaren murrizketa aldi berean erregistratzen direla. 

Gastu bat berehala aitortzen da ordainketa batek ez duenean etorkizuneko mozkin ekonomikorik sortzen 
edo ez dituenean aktibo gisa erregistratzeko beharrezkoak diren betekizunak betetzen. Era berean, pasibo bat 
egiten denean eta aktiborik erregistratzen ez denean aitortzen da gastu bat. 

4.13. Ingurumena: 

Fundazioaren jardueraren ohiko garapenak ingurumenean izan ditzakeen eraginak kentzeko, mugatzeko 
edo kontrolatzeko sistemak, ekipamenduak eta instalazioak erosteko gastuak ibilgetuan egindako inbertsiotzat 
hartzen dira. 

Ingurumenarekin zerikusia duten gainerako gastuak, ibilgetuaren elementuak erostekoez bestelakoak, 
ekitaldiko gastutzat hartzen dira. 

4.14. Hornidurak eta kontingentziak: 

Urteko kontuetan eraiste- eta ingurumen-gastuak jaso dira hornidura gisa, aurrekontuen arabera hornitu 
direnak aurrera eramateko. 

5. IBILGETUA 

5.1. Ibilgetu ukiezina: 

Fundazioak ez du ekitaldian narriaduragatiko balioespen-zuzenketarik erregistratu 2019ko ekitaldiko 
urteko kontuen epigrafe honetan. 

Hauek dira 2018ko eta 2019ko ekitaldietan ibilgetu ukiezinaren kontuetan eta amortizazio metatuetan 
erregistratutako mugimenduak: 
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2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, badaude guztiz amortizatutako ibilgetu ukiezinaren elementuak: 
70.660,68 eta 97.824,37 eurokoak, hurrenez hurren. 

2019an, guztiz amortizatutako ibilgetu ukiezineko zenbait elementuri eman zaie baja, 48.769,17 euroko 
balioarekin. Ez da gertatu ekitaldi honetan edo etorkizuneko ekitaldietan eragin nabarmena duen eta hondar-
balioei, bizitza baliagarriei edo amortizatzeko metodoei eragiten dien inguruabarrik. 

5.2. Ondare Historikoko ondasunak 

Fundazioak ez du ekitaldian narriaduragatiko balioespen-zuzenketarik erregistratu 2019ko ekitaldiko 
urteko kontuen epigrafe honetan. 

Hauek dira 2018ko eta 2019ko ekitaldietan historia-ondareko ondasunen kontuetan eta amortizazioetan 
erregistratutako mugimenduak: 

Mugimenduak Ikerketa

Nortasu 
korporatibo
a, markak

Aplikazio 
informatikoa

k

Lagatako 
ondasunen 
gaineko 

eskubideak

Ibilgetu 
ukiezinaren 

aurrerakinak Guztira

2018 ko hasierako saldoa 93.787,17 60.940,53 58.945,01 25.920,00 44.737,50 284.330,21

Eransketak 45.500,00 73.246,55 8.479,00 0,00 -44.737,5082.488,05

2018ko amaierako saldoa 139.287,17 134.187,08 67.424,01 25.920,00 0,00 366.818,26

Amortizazio metatua, 2018ko hasierako saldoa 16.679,08 31.963,06 40.709,17 19.440,00 0,00 108.791,31

Ekitaldiko hornidura 19.081,20 9.464,49 9.637,78 6.480,00 0,0044.663,47

Amortizazio metatua, 2018ko amaierako saldoa 35.760,28 41.427,55 50.346,95 25.920,00 0,00 153.454,78

2018ko ekitaldiko amaierako garbia 103.526,89 92.759,53 17.077,06 0,00 0,00 213.363,48

Mugimenduak Ikerketa

Nortasu 
korporatibo
a, markak

Aplikazio 
informatikoa

k

Lagatako 
ondasunen 
gaineko 

eskubideak

Ibilgetu 
ukiezinaren 

aurrerakinak Guztira

2019ko hasierako saldoa 139.287,17 134.187,08 67.424,01 25.920,00 0,00 366.818,26

Eransketak 32.000,00 7.014,01 4.800,00 97.200,00 141.014,01

2019ko amaierako saldoa -21.000,00 -1.849,17 -25.920,00 -48.769,17

Saldo final 2019 171.287,17 120.201,09 70.374,84 97.200,00 0,00 459.063,10

Amortizazio metatua, 2019ko hasierako saldoa 35.760,28 41.427,55 50.346,95 25.920,00 0,00 153.454,78

Ekitaldiko hornidura 25.577,91 13.743,05 8.553,63 9.799,89 0,0057.674,48

Kenttzeak -21.000,00 -1.849,17 -25.920,00 -48.769,17

Amortizazio metatua, 2019ko amaierako saldoa 61.338,19 34.170,60 57.051,41 9.799,89 0,00 162.360,09

2019ko ekitaldiko amaierako garbia 109.948,98 86.030,49 13.323,43 87.400,11 0,00 296.703,01

 - Euroak -
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2009ko uztailean, “Gatzagak SA” sozietateak (12. eta 17.1 oharrak) bere jabetzako larrainak eman 
zizkion dohaintzan fundazioari; horien hedadura, gutxi gorabehera, 4.583 larrain ziren, dohaintza-eskrituraren 
arabera, eta merkatu-balioa, aditu independente batek tasatuta, 58.527,18 euro. Era berean, 2011ko apirilean, 
“Gatzagak SA”k 71 larrain eman zizkion dohaintzan fundazioari; haien balioa 856,26 euro ziren. 

Gaur egun, fundazioak ez dauzka larrain horiek bere izenean inskribatuta Jabetzaren Erregistroan. Hori 
dela eta, Arabako Foru Aldundiak (9., 12. eta 17.1 oharrak) 100.000 euroko dirulaguntza eman zion fundazioari 
horiek araupetu eta bere izenean inskribatzeko. Laguntza hori 2014an zuritu zen. Ekarpen horri esker, iturburuen 
eskubideak araupetzeari dagokion administrazio-baimena lortu zen eta arazo juridikoak larrainen jabetzaren 
ikuspuntu zibiletik konpontzeko bideak identifikatu ziren. 

2019ko ekitaldiaren amaieran, fundazioak 262.526,55 euro (599.556,31 euro 2018an) ditu 
kontabilizatuta, aribideko ibilgetuaren elementuei eta aribideko eraikuntzei dagozkienak. 

2019ko eta 2018ko abenduaren 31n ez da egon historia-ondareko guztiz amortizatutako ondasunik. 

Ez da gertatu ekitaldi honetan edo etorkizuneko ekitaldietan eragin nabarmena duen eta historia-
ondareko ondasunen hondar-balioei edo horiek konpondu eta zaintzeko horniduraren kalkuluari eragiten dien 
inguruabarrik. 

5.3. Ibilgetu materiala 

Fundazioak ez du ekitaldian narriaduragatiko balioespen-zuzenketarik erregistratu 2019ko ekitaldiko 
urteko kontuen epigrafe honetan. 

Lursailak

(gatz larrainak)

2018ko hasierako saldoa 184.554,31 2.834.635,02 1.880.974,07 58.464,24 400.441,21 397.648,68 5.756.717,53

Eransketak 202.250,69 201.907,63 404.158,32

Intsuldaketak 0,00

Kentzeak 0,00

2018ko amaierako saldoa 184.554,31 2.834.635,02 2.083.224,76 58.464,24 400.441,21 599.556,31 6.160.875,85

Amortizazio metatua, 2018ko hasierako saldoa 0,00 377.318,69 627.146,45 47.344,74 185.378,67 0,00 1.237.188,55

Ekitaldiko hornidura 66.302,77 195.883,69 5.846,43 40.044,13 308.077,02

Kentzeak 0,00

Amortizazio metatua, 2018ko amaierako saldoa 0,00 443.621,46 823.030,14 53.191,17 225.422,80 0,00 1.545.265,57

2018ko ekitaldiko amaierako garbia 184.554,31 2.391.013,56 1.260.194,62 5.273,07 175.018,41 599.556,31 4.615.610,28

Lursailak

(gatz larrainak)

2019ko hasierako saldoa 184.554,31 2.834.635,02 2.083.224,76 58.464,24 400.441,21 599.556,31 6.160.875,85

Eransketak 28.355,44 212.198,07 184.465,22 425.018,73

Intsuldaketak 520.609,27 -520.609,27 0,00

Kentzeak -885,71 -885,71

Saldo final 2019 184.554,31 2.862.990,46 2.816.032,10 58.464,24 400.441,21 262.526,55 6.585.008,87

Amortizazio metatua, 2019ko hasierako saldoa 0,00 443.621,46 823.030,14 53.191,17 225.422,80 0,00 1.545.265,57

Ekitaldiko hornidura 67.019,69 217.695,18 5.273,07 40.044,13 330.032,07

Kentzeak 0,00

Amortizazio metatua, 2019ko amaierako saldoa 0,00 510.641,15 1.040.725,32 58.464,24 265.466,93 0,00 1.875.297,64

2019ko ekitaldiko amaierako garbia 184.554,31 2.352.349,31 1.775.306,78 0,00 134.974,28 262.526,55 4.709.711,23

 - Euroak -

Mugimenduak Eraikuntzak
Instalazio 
teknikoak

Beste 
instalazio 

batzuk
Aribideko 
ibilgetua

Multzo historikoa, 
guztira

Beste ondasun 
batzuk

 - Euroak -

Mugimenduak Eraikuntzak
Instalazio 
teknikoak

Beste 
instalazio 

batzuk
Aribideko 
ibilgetua

Multzo historikoa, 
guztira

Beste ondasun 
batzuk
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Hauek dira 2018ko eta 2019ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldietan ibilgetu materialaren 
kontuetan eta amortizazio metatuetan erregistratutako mugimenduak: 

 

Era berean, azpimarratzekoa da fundazioak Añanako Udalaren instalazioetan (9. eta 16.1 oharrak) kokatu 
dituela bere bulegoak, espazioa lagatzeko bi alderdien arteko kontratu bat sinatuz; kontratuak 20 urte iraungo du 
sinatu zenetik, hau da, 2009ko azaroaren 27tik. 2019ko abenduaren 31n, ezin da espazio horren salmenta-balioa 
zehaztu. 

Fundazioaren balantzea osatzen duen ibilgetuaren ondasun batek ere ez du eskudiru-fluxurik sortzen, eta 
denak daude jarduera propioari zuzenean atxikita. 

2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, badaude guztiz amortizatutako ibilgetu materialaren elementuak: 
188.908,05 eta 138.317,11 eurokoak, hurrenez hurren. 

2019an, guztiz amortizatutako ibilgetu materialeko zenbait elementuri eman zaie baja, 17.599,16 euroko 
balioarekin. Ez da gertatu ekitaldi honetan edo etorkizuneko ekitaldietan eragin nabarmena duen eta hondar-
balioei, bizitza baliagarriei edo amortizatzeko metodoei eragiten dien inguruabarrik. 

 

M ug im e ndua k

Instalazio 
teknikoak

Makineri
a Tresnak

Beste 
instalazio 

batzuk Altzariak

Informazi
o 

prozesuet
arako 

ekipamen
duak

Garraio 
e lementu

ak

Bestelako 
ibilgetu 

materiala

Muntaiak
o 

makineri
a Guztira

C ) 2 0 18 ko  ha s ie ra ko  s a ldo a 79.221,90108.949,63 23.385,31 37.947,15 94.900,18 45.656,78 20.425,60 160.084,07 0,00 570.570,62

Erans ketak 4.847,61 7.539,80 990,00 3.864,00 7.469,24 14.011,83 10.290,00 47.530,74 96.543,22

Kentzeak 0,00

D ) 2 0 18 ko  a m a ie ra ko  s a ldo a 84.069,51116.489,43 24.375,31 41.811,15 102.369,42 59.668,61 20.425,60 170.374,07 47.530,74 667.113,84

G) A m o rt iza z io  m e ta tua , 2 0 18 ko  ha s ie ra ko  s a ldo a 16.576,43 17.867,30 23.131,85 11.230,34 74.842,80 38.037,65 6.146,71 65.051,98 0,00 252.885,06

Ekita ldiko  ho rnidura 16.517,29 15.528,21 314,14 5.127,71 6.098,44 6.213,11 5.097,36 16.507,56 71.403,82

Kentzeak 0,00

H) A m o rt iza z io  m e ta tua , 2 0 18 ko  a m a ie ra ko  s a ldo a 33.093,72 33.395,51 23.445,99 16.358,05 80.941,24 44.250,76 11.244,07 81.559,54 0,00 324.288,88

2 0 18 ko  e k ita ld iko  a m a ie ra ko  g a rb ia 50.975,79 83.093,92 929,32 25.453,10 21.428,18 15.417,859.181,53 88.814,53 47.530,74 342.824,96

M ug im e ndua k

Instalazio 
teknikoak

Makineri
a Tresnak

Beste 
instalazio 

batzuk Altzariak

Informazi
o 

prozesuet
arako 

ekipamen
duak

Garraio 
e lementu

ak

Bestelako 
ibilgetu 

materiala

Muntaiak
o 

makineri
a Guztira

C ) 2 0 19 ko  ha s ie ra ko  s a ldo a 84.069,51 116.489,43 24.375,31 41.811,15 102.369,42 59.668,61 20.425,60 170.374,07 47.530,74 667.113,84

Erans ketak 18.172,98 18.132,90 1.507,19 1.516,65 8.182,00 12.919,5760.431,29

Ints uldaketak 60.450,31 -60.450,31 0,00

Kentzeak -188,13 -15.523,43 -1.887,60 -17.599,16

D ) 2 0 19 ko  a m a ie ra ko  s a ldo a 162.692,80 134.622,33 24.375,31 41.811,15 103.688,48 45.661,83 20.425,60 176.668,47 0,00 709.945,97

G) A m o rt iza z io  m e ta tua , 2 0 19 ko  ha s ie ra ko  s a ldo a 33.093,72 33.395,51 23.445,99 16.358,05 80.941,24 44.250,76 11.244,07 81.559,54 0,00 324.288,88

Ekita ldiko  ho rnidura 28.447,21 17.206,84 453,26 5.735,36 5.330,20 8.042,97 4.956,40 17.477,69 87.649,93

Kentzeak -188,13 -15.523,43 -1.887,60 -17.599,16

H) A m o rt iza z io  m e ta tua , 2 0 19 ko  a m a ie ra ko  s a ldo a 61.540,93 50.602,35 23.899,25 22.093,41 86.083,31 36.770,30 16.200,47 97.149,63 0,00 394.339,65

2 0 19 ko  e k ita ld iko  a m a ie ra ko  g a rb ia 101.151,87 84.019,98 476,06 19.717,74 17.605,17 8.891,524.225,13 79.518,84 0,00 315.606,32

 - Euroak -

 - Euroak -
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6. EPE LUZEKO FINANTZA-INBERTSIOAK 

Balantzeko “Epe luzeko finantza-inbertsioak” epigrafeak guztiz biltzen du Subillabideko (Iruña Oka, 
Araba) industrialdean dauden bi industria-pabiloiren lagapen-kontratuari dagokion fidantza gisa gordailututako 
zenbatekoa. Kontratua Araba Garapen Agentziarekin sinatu zen 2019/07/10ean (2018/07/01ean sinatutakoa 
baliogabetzen du), eta hau jasotzen du zehatz-mehatz: 

 

7. MERKATARITZA-ZORDUNAK ETA KOBRATU BEHARREKO BEST E KONTU 
BATZUK 

Balantzeko “Merkataritza-zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk” epigrafeak, 2019ko eta 
2018ko ekitaldien amaieran, zenbait erakunderekin sinatutako lankidetza-hitzarmenen eta dirulaguntzen ondorioz 
eta ogasun publikotik epe laburrean kobratzeke dagoen zenbatekoa jasotzen du nagusiki, zehatz-mehatz: 

 

Hau da 2018ko eta 2019ko ekitaldietan “Merkataritza eragiketengatiko kredituen balio-narriadura” 
kontuan egon den mugimendua: 

Euroak-

Epe luzeko finantza inbertsioak 2019.12.31 2018.12.31

Subillabideko 8. pabiloirako gordailututako fidantza 1.120,18 0

Subillabideko 9. pabiloirako gordailututako fidantza 1.120,18 1.093,51

Subillabideko 10. pabiloirako gordailututako fidantza 1.150,51 1.123,11

Guztira 3.390,87 2.216,62

Euroak-

Zorduna 2019.12.31 2018.12.31

Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 94.875,93 79.078,18

Askotariko zordunak

Arabako Foru Aldundia (5.2, 6., 9., 12. eta 16.1 oharrak) 7.500,00 64.250,00

Eusko Jaurlaritza - Kultura Saila (12. oharra) 110.000,00 0,00

Eusko Jaurlaritza - Elikagaien kalitate eta Industria (12. oharra) 20.000,00 0,00

Eusko Jaurlaritza - Hazitek programa (12. oharra) 4.236,77 18.069,90

Eusko Jaurlaritza - Ingurumen izenduna (12. oharra) 150.000,00 0,00

Neiker-Dohaintza 0,00 5.000,00

Herri administrazioekiko kredituak 31.917,05 28.210,23

Guztira 418.529,75 194.608,31
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8. FINANTZA-PASIBOAK 

8.1. Merkataritza-hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 

Balantzeko “Merkataritza-hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk” epigrafeak, 2019ko 
eta 2018ko ekitaldien amaieran, zerbitzu-hornitzaileekin eta herri-administrazioekin izandako zorrak jasotzen ditu 
nagusiki, zehatz-mehatz: 

 

 

8.2. Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldiari buruzko informazioa. 

Taula honetan aurkezten da abenduaren 3ko 31/2014 Legearen azken xedapenetako bigarrenak, 
uztailaren 5eko 15/2010 Legearen, merkataritza-eragiketetako berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak 
ezartzen dituenaren, hirugarren xedapen gehigarria aldatzen duenak, eskatzen duen informazioa: 

 

-Euroak/Euros-

Mugimenduak Merkataritza eragiketengatiko kredituen 
balio narriadura

2018ko ekitaldiko hasierako saldoa 5.629,83

Eransketak 2.846,14

Kentzeak -5.629,83

2018ko ekitaldiko amaierako saldoa 2.846,14

Eransketak 159,58

Kentzeak -2.026,90

2019ko ekitaldiko amaierako saldoa 978,82

Euroak-

Hartzekodunak 2019.12.31 2018.12.31

Merkataritza hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (beste hartzekodun batzuk)

Askotariko hartzekodunak 281.406,94 265.861,28

Bezeroen aurrerakinak 9.439,29 7.011,50

Herri administrazioak 30.329,98 28.332,72

Guztira 321.176,21 301.205,50



 
 

19 

 
 
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko metodologia ekonomikoa uztailaren 25eko 645/2014 

Errege Dekretuak, herri-administrazioen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko metodologia garatzen 
duenak, zehaztutakoa da (abenduaren 22ko 1040/2017 Errege Dekretuak moldatutakoa). 

 
2018ko kalkuluak aurreko paragrafoan adierazitako moldaketaren aurreko araudiaren arabera egindakoak dira. 

9. FUNTS PROPIOAK 

Funts propioak 460.469,54 eurokoak dira 2019/12/31n. 2018an 471.710,76 eurokoak izan ziren. -
11.241,22 euroko aldaketa izan dute, ekitaldiaren emaitzen arabera. 

Fundazioaren zuzkidura berrogeita hamaika mila euro (51.000,00 €) dira eta honela eman zuten erakunde 
sortzaileek: 

-Arabako Foru Aldundia (5.2, 7., 12. eta 17.1 oharrak): 50.000,00 euro 

-Añanako Udala (5.3 eta 17.1 oharrak): 1.000,00 euro. 

10. ZERGA EGOERA 

Fundazioa irabazteko xederik gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga-pizgarrien zerga araubidean, 
uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak araututakoan, dago; beraz, sozietateen gaineko zerga ordaintzetik 
salbuetsita dago, jarduera ekonomikoei dagokienez izan ezik. 

2009 izan zen ikuskatzeko irekitako lehen ekitaldia. Zergen aitorpenak ezin dira behin betikotzat jo harik 
eta preskribatu arte edo zerga agintariek onartu arte, zerga-arloko legerian interpretazioak egin daitezkeen arren. 
Patronatuko kideen ustez, egin daitezkeen ikuskapenen ondorioz agertzen den zerga-pasibo gehigarri batek ere ez 
du ondorio esanguratsurik izango osorik hartutako urteko kontuetan. 

Urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Dekretu Arautzaileak, balio erantsiaren gaineko zergaren foru-araua 
onartzen duenak, ezarritakoaren arabera, gatza emateak jasaten duen balio erantsiaren gaineko zerga guztiz 
kengarria da; aitzitik, bisita gidatuen zerbitzuak jasaten duena ez da kengarria. Bi sektore bereizitan batera 
erabiltzeko ondasunak edo zerbitzuak eskuratze aldera, aipatutako arauaren 101.1 artikuluan aipatutakoaren 
arabera, jasaten duen zergari arauaren 104.2 artikuluan oinarrituta ezarritako kenkari-ehunekoa aplikatzen zaio 
(hainbanaketa). 

2019ko ekitaldian, hainbanaketa berezia kalkulatu da eta % 30,68 izan da (% 32,73 2018an). Era berean, 
jo da harana berreskuratzeko egin diren inbertsio guztiak gatza emateko jarduerarekin zeharo eta zuzenean dutela 
zerikusia. 

Ez dago mozkinen gaineko zergaren ondoriozko hornidurarik ezta erregistratutako zerga aktibo eta 
pasiboei eragiten dien zerga-arauaren aldaketa bat dakarren itxieraren osteko gertaerarik ere. 

2019 2018
Egunak Egunak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia 21,44 23,30

Ordaindutako eragiketen ratioa 24,56 26,58

Ordaintzeke dauden eragiketen aldia 10,01 12,50

Euroak Euroak

Egindako ordainketak, guztira 1.777.803,21 1.921.179,51

Egiteke dauden ordainketak, guztira 484.219,09 582.157,46
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11. DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK 

11.1. Ekitaldiko guztizko diru-sarrerak, zehatz-mehatz 

 

Kontzeptu guztiengatik lortutako fundazioaren diru-sarreren % 70, gutxienez, fundazioaren asmoak 
baldintzatutako xedeak gauzatzera xedatu beharko da. Gainerakoa fundazioaren hornidura handitzera xedatu 
beharko da, administrazio-gastuak kendu ostean. 

Fundazioak sarrera horien xedea 3 urteko epean bihurtu ahalko du diru, fundatzen den unetik zenbatuta. 

Gatz Harana Fundazioaren kasuan, haren xedea dela eta, lortutako errenta garbien % 100 xedatzen da 
xede hori betetzera. Horretarako, diru-sarrera hauek hartzen dira aintzat: 

Euroak-

Azalpena 2019.12.31 2018.12.31

Salmentak eta beste diru sarrera arrunt batzuk 904.302,79 871.290,91

Izakinen aldakuntza -15.450,57 25.973,60

Ustiapeneko beste diru sarrera batzuk

   Emaitzari egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak (12. oharra) 647.366,45 521.993,86

   Emaitzari egotzitako ustiapeneko dohaintzak eta legatuak (12. oharra) 5.060,00 30,00

Emaitzara intsuldatutako kapitaleko dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak

Jarduera propioari atxikiak (12. oharra) 475.356,47 424.144,31

Diru sarrera finantzarioak

Guztira 2.016.635,14 1.843.432,68
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Hau izan da diru-sarreren xedea: 

Ekainaren 2ko 9/2016 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoak, 29. artikuluan 
xedatutakoa eta ekainaren 23ko 115/2019 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren 
eta Erregistroaren erregelamendua onartzen duenak, 30. artikuluan ezarritakoa betetzen dira; izan ere, gutxienez 
kontzeptu guztiengatik lortutako fundazioaren diru-sarreren ehuneko hirurogeita hamar fundazioaren asmoak 
baldintzatutako xedeak gauzatzera xedatu dira 2019ko eta 2018ko ekitaldietan. 

 

 

 

DIRU SARRERAK JARDUERA PROPIOA MERKATARITZA JARDUERA

Errentak eta ondarearen ondoriozko beste diru sarrera batzuk

Jarduera propioetako salmentak eta zerbitzuak 904.302,79
Merkataritza jardueretako salmentak eta beste diru sarrera batzuk

Sektore publikoko dirulaguntzak 1.122.722,92
Ekarpen pribatuak 5.060,00
Bestelako diru sarrerak

LORTUTAKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA 2.032.085,71 0,00
Zuzkiduran sartuta dauden edo fundazioaren xedeei zuzenean eta behin betiko
atxiki zaizkien ondasun higiezinen gaineko kargagatik edoxedapen
egintzengatik lortutako zenbatekoa, baldin eta zenbatekohori hornidurakoak
diren edo atxikipen bera duten ondasun edo eskubideetan berrinbertitu badira.

Zuzkiduran sartuta dauden edo fundazioaren xedeei zuzenean eta behin betiko
atxiki zaizkien titulu, balio, eskubide ekonomiko edo ondasun higiezinen
gaineko kostu bidezko negozio juridikoak egiteagatik edo besterentzeagatik
lortutako kontraprestazioa, sortu den gainbalioa barne, baldin eta
kontraprestazioa hornidurakoak diren edo atxikipen bera duten ondasun edo
eskubideetan berrinbertitu bada.

LORTUTAKO DIRU SARRERA GARBIAK, GUZTIRA 2.032.085,71 0,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018
GAUZATZEKE 

DAGOEN 
ZENBATEKOA

Zenbatekoa %

2014
1.549.673,69 1.084.771,58 70,00% 1.504.648,51 1.504.648,51 0,00

2015
1.410.512,01 987.358,41 70,00% 1.359.729,96 1.359.729,96 0,00

2016
1.552.533,93 1.086.773,75 70,00% 1.507.041,48 1.507.041,48 0,00

2017
1.680.931,49 1.176.652,04 70,00% 1.634.846,30 1.634.846,30 0,00

2018
1.817.459,08 1.272.221,36 70,00% 1.771.373,89 1.771.373,89 0,00

2019
2.032.085,71 1.422.460,00 70,00% 1.981.479,44 1.981.479,44 0,00

GUZTIRA
10.043.195,91 7.030.237,14 9.759.119,58 1.504.648,51 1.359.729,96 1.507.041,48 1.634.846,30 1.771.373,89 1.981.479,44 0,00

Ekitaldia
KALKULU 
OINARRIA

XEDATU 
BEHARREKO 

ERRENTA

XEDATUTAKO ANTZEKO BALIABIDEAK 
(GASTUAK + INBERTSIOAK), ADM. 

GAST. EZ DIRENAK

BERE XEDEAK BETETZEKO XEDATUTAKO BALIABIDEEN APLIKAZIOA
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11.2. Ekitaldiko guztizko gastuak, zehatz-mehatz 

 

11.3. Administrazio-gastuak, zehatz-mehatz 

Ekainaren 23ko 115/2019 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta 
Erregistroaren erregelamendua onartzen duenak, ezartzen du honako hauek joko direla administrazio-gastutzat: 

a) Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen zaintza, kudeaketa eta defentsak 
zuzenean sortutako gastuen diru-zenbatekoa. 

b) Gobernu organoko kideek beren funtzioetan aritzeagatik egin eta behar bezala egiaztatutako gastuen 
diru-itzulpena eta, hala badagokio, sortzaileak kideentzat berariaz ezarritako ordainsariak. 

c) Gerentzia edo kudeaketa edo fundazioaren izenean beste jarduera batzuk egiteko ardura ematen 
zaien eta fundazioaren zerbitzura dauden langileen ordainsariak. 

Ezarritakoan oinarrituta, Gatz Harana Fundazioak fundazioko zuzendari-kudeatzailearen urteko 
ordainsari gordinaren eta Gizarte Segurantzarako kotizazioen % 50 jo du administrazio-gastutzat; beraz, 
jardueraren gainerako % 50a fundazioaren xedeetarako erabiltzen da soilik eta proiektu honetan parte hartzen du 
zuzenean: 

 

Administrazio-gastuak ezingo dira fundazioak lortutako diru-sarrera garbien % 20 baino gehiago izan: 

 

 

 

Euroak-

Azalpena 2019.12.31 2018.12.31

Hornidurak 329.747,15 314.196,92

Langile gastuak 371.133,91 360.030,50

Languntza gastuak 100.000,00 0,00

Jarduerako beste gastu batzuk (kanpoko zerbitzuak, beste gastu batzuk) 751.638,83 745.060,95

Ibilgetua amortizatzeko eta ondare historikoko ondasunak konpondu eta zaintzeko hornidura475.356,47 424.144,31

Ibilgetuaren besterentzeengatiko narriadura eta emaitzak

Finantza gastuak

Guztira 2.027.876,36 1.843.432,68

KONTU 
ZK.

EMAIT. KONTUKO 
PARTIDA

GASTUA ZEHATZ-MEHATZ EGOZPEN IRIZPIDEA ZENBATEKOA

640 Langile gastuak Zuzendariaren soldata 50% 42.644,72

642 Langile gastuak Zuzendariaren enpresako Gizarte Segurantza 50% 7.961,56

642 Langile gastuak Indeminizazioak 50% 0,00

50.606,27

ADMINISTRAZIO GASTUAK ZEHATZ-MEHATZ

ADMINISTRAZIO GASTUAK, GUZTIRA
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Horrela, ekainaren 2ko 9/2016 Legeak, Euskal Autonomi Elkarteko Fundazioei buruzkoak, 29. 
artikuluan ezarritakoa eta ekainaren 23ko 115/2019 Errege Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen 
Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzen duenak, 30. eta 31. artikuluetan xedatutakoa betetzen 
dira; izan ere, administrazio-gastuak ez dira fundazioak 2019ko eta 2018ko ekitaldietan lortutako diru-sarrera 
garbien % 20 baino handiagoak. 

12. JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK  

Erantsitako balantzeko ondare garbiaren epigrafe honek 2019ko abenduaren 31n islatzen duen saldoa 
lortzeko, sinatutako lankidetza-hitzarmenetan eta laguntzetan emandako kopuruari (dirulaguntza lortu eta 
mantentzeko legez eskatzen diren betekizunak ekitaldiaren amaieran betetzen baitira) erantsitako emaitzen 
kontura transferitutako zenbateko guztiak kentzen zaizkio, data horretan hitzarmen horren xedeari lotuta egin 
diren kostuen arabera. 

Lankidetza-hitzarmen horien helburu nagusia da Añanako Gatz Harana sendotu, zaharberritu eta osorik 
birgaitzeko bide ematea eta haren paisaia eta funtzioa berreskuratzea. 

Mugimendu hauek erregistratu dira epigrafe honetan: 

 

DIRU SARRERAK ADMINISTRAZIO GASTUAK
GATUAREN % DIRU 

SARREREI 
DAGOKIONEZ

2.032.085,71 50.606,27 2,49%

Euroak - 

Mugimenduak 2019 2018

Ekitaldiko hasierako saldoa 5.287.843,45 5.077.922,38

Dirulaguntzen eransketak/doikuntzak

Arabako Foru Aldundia 615.200,00 611.000,00

Arabako Foru Aldundia - Turismo Sustapena 15.000,00 15.000,00

Arabako Foru Aldundia - Araban berrikuntza sustatzeko laguntzak 0,00 6.750,00

Eusko Jaurlaritza - Kultura Saila 220.000,00 220.000,00

Eusko Jaurlaritza - Ingurumen Saila 150.000,00 150.000,00

Eusko Jaurlaritza - Euskal Kultura Ondarea 20.000,00

Eusko Jaurlaritza - Hazitek 13.309,24

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa 100.000,00

Vital Kutxaren Gizarte Ekintza 37.500,00 35.000,00

Neiker 5.000,00

Araba Garapen Agentziaren pabiloi lagapenaren balioa 97.200,00

Dirulaguntzen itzulketa

Kapitaleko dirulaguntzak emaitzen kontura intsuldatzea (11.1 oharra) -475.356,47 -424.144,31

Ustiapeneko dirulaguntzak emaitzen kontura intsuldatzea (11.1 oharra) -647.366,45 -521.993,86

Ekitaldiko amaierako saldoa 5.320.020,53 5.287.843,45
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Hona hemen emandako ekarpenen eta lankidetza-hitzarmenen zenbatekoa: 

2009 

1. “Gatzagak SA”-ren larrainen dohaintza (5.2 eta 17.1 oharrak): 58.527,18 euro. 

2. Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxaren Gizarte Ekintza: 250.000 euro, fundazioak bere jarduketa-
programa gara dezan. 

3. Arabako Foru Aldundiaren 2009rako aurrekontuko 300.000 euroko ekarpena, fundazioaren jarduketa-
programarako xedatuta. 

4. Arabako Foru Aldundiak larrainen eta iturburuen jabetza araupetzeko kostua finantzatzeko egindako 
ekarpenaren 100.000 euroko gehikuntza (5.2 oharra). 

5. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 2009-2011ko dirulaguntza Gatz Haranaren paisaia eta funtzioa 
berreskuratzeko: 800.000 euro. 

6. URA Uraren Euskal Agentziarekiko 2009-2011rako hitzarmena: 2.700.000 euro. 

2010 

7. Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxaren Gizarte Ekintza: 212.500 euro, fundazioak bere jarduketa-
programa gara dezan. 

8. Arabako Foru Aldundiaren 2010erako, 2011rako eta 2012rako gastu-aurrekontuetako ekarpena, 
fundazioaren jarduketa-programarako xedatuta: 1.500.000 euro. Ekarpena murriztu da eta guztira 
1.350.000 eurokoa izan da. 

9. Arabako Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzak: 32.053,82 euro. 

10. Eusko Jaurlaritzaren turismo-sustapen eta komertzializazioko programaren barruko laguntzak: 2.555,79 
euro. 

11. Eusko Jaurlaritzaren turismoa dinamizatzeko planetako laguntzak: 12.000 euro. 

2011 

12. “Gatzagak SA”ren larrainen dohaintza: 856,26 euro. 

13. Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxaren Gizarte Ekintza: 127.500 euro, fundazioak bere jarduketa-
programa gara dezan. 

14. Arabako Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzak: 20.000 euro. 

2012 

15. Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxaren Gizarte Ekintza: 89.250 euro, fundazioak bere jarduketa-
programa gara dezan. 

16. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 2012-2014ko dirulaguntza Gatz Haranaren paisaia eta funtzioa 
berreskuratzeko: 640.000 euro. 

17. Eusko Jaurlaritzaren turismo-komertzializazio eta sustapenerako laguntzak: 6.226,31 euro. 

18. Eusko Jaurlaritzaren Euskal Kultura Ondarea defendatu, aberastu, babestu eta sustatzeko dirulaguntza: 
99.977,09 euro. 

19. Leader ikuspegiaren babespeko laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko landa-garapen iraunkorreko 
programarekin bat etorriz. 2011ko deialdia: 104.622,53 euro. 

20. Leader ikuspegiaren babespeko laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko landa-garapen iraunkorreko 
programarekin bat etorriz. 2012ko deialdia: 108.676,50 euro. 
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21. Kutxabankekiko hitzarmena, Gatz Harana UNESCOren Mundu Ondare izendatzeko hautagaitza 
babesteko: 210.000 euro. 

2013 

22. Arabako Foru Aldundiaren 2013rako gastu-aurrekontuetako ekarpena, fundazioaren jarduketa-
programarako eta UNESCO proiekturako xedatuta: 575.000 euro. 

23. Arabako Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzak: 15.279,61 euro. 

2014 

24. Arabako Foru Aldundiaren gastu-aurrekontuetako ekarpena (5.2, 7., 9. eta 16.1 oharrak), fundazioaren 
jarduketa-programarako xedatuta: 17.1 euro eta 2014 euro, ibilgailu baten lagapenari dagokionez. 

25. Arabako Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzak: 15.000 euro. 

26. Eusko Jaurlaritzaren Euskal Kultura Ondarea defendatu, aberastu, babestu eta sustatzeko 2013-
2015erako dirulaguntza (17.1 oharra): 104.532,25 euro. 

2015 

27. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 2015eko dirulaguntza Gatz Haranaren paisaia eta funtzioa 
berreskuratzeko: 220.000 euro. 

28. Arabako Foru Aldundiaren 2015erako gastu-aurrekontuetako ekarpena, fundazioaren jarduketa-
programarako xedatuta: 550.000 euro. 

29. Arabako Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzak: 15.000 euro. 

30. Leader ikuspegiaren babespeko laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko landa-garapen iraunkorreko 
programarekin bat etorriz: 2015eko deialdia (7. oharra): 187.431,56 euro. 

31. Sustapen Ministerioaren laguntzak, 1,5% Cultural programa: 51.669,35 euro. 

 

2016 

32. Arabako Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzak: 14.984 euro. 

33. Eusko Jaurlaritzaren Euskal Kultura Ondarea defendatu, aberastu, babestu eta sustatzeko dirulaguntza: 
99.977,09 euro. (eremu arkeologikoa) 

34. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 2016ko dirulaguntza Gatz Haranaren paisaia eta funtzioa 
berreskuratzeko: 220.000 euro. 

35. Arabako Foru Aldundiaren 2016rako gastu-aurrekontuetako ekarpena, fundazioaren jarduketa-
programarako xedatuta: 561.000 euro. 

36. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren dirulaguntza izenduna, 2016an paisaiaren 
jarduerak garatzeko: 150.000 euro. 

37. Vital Kutxaren 2016ko Gizarte Ekintza: 40.000 euro, fundazioak bere jarduketa-programa gara dezan. 

38. Araba Garapen Agentziak pabiloiak bi urtetarako lagatzearen balioa. 
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2017 

39. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 2017ko dirulaguntza Gatz Haranaren paisaia eta funtzioa 
berreskuratzeko: 220.000 euro. 

40. Arabako Foru Aldundiaren 2017rako gastu-aurrekontuetako ekarpena, fundazioaren jarduketa-
programarako xedatuta: 602.780 euro. 

41. Arabako Foru Aldundiaren Alava Innova programako 2017rako dirulaguntza: 6.000 euro. 

42. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren dirulaguntza izenduna: 100.000 euro. 

43. Eusko Jaurlaritzaren Hazitek programako dirulaguntza: 15.868,88 euro. 

44. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren dirulaguntza izenduna, 2017an paisaiaren 
jarduerak garatzeko: 150.000 euro. 

45. Vital Kutxaren 2017ko Gizarte Ekintza: 40.000 euro, fundazioak bere jarduketa-programa gara dezan. 

46. Neiker 2017ko dohaintza: 5.000 euro. 

 

2018 

47. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 2018ko dirulaguntza Gatz Haranaren paisaia eta funtzioa 
berreskuratzeko: 220.000 euro. 

48. Arabako Foru Aldundiaren 2018rako gastu-aurrekontuetako ekarpena, fundazioaren jarduketa-
programarako xedatuta: 611.000 euro. 

49. Arabako Foru Aldundiaren Alava Innova programako 2018rako dirulaguntza: 6.750 euro. 

50. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren 2018rako dirulaguntza izenduna: 100.000 euro. 

51. Eusko Jaurlaritzaren Hazitek programako 2017rako dirulaguntza: 13.309,24 euro. 

52. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren dirulaguntza izenduna, 2018an paisaiaren 
jarduerak garatzeko: 150.000 euro. 

53. Vital Kutxaren 2018ko Gizarte Ekintza: 35.000 euro, fundazioak bere jarduketa-programa gara dezan. 

54. Neiker 2018ko dohaintza: 5.000 euro. 

55. Arabako Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak egiteko 2018ko laguntzak: 15.000 euro. 

 

2019 

56. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 2019ko dirulaguntza Gatz Haranaren paisaia eta funtzioa 
berreskuratzeko (7. oharra): 220.000 euro. 

57. Arabako Foru Aldundiaren 2019rako gastu-aurrekontuetako ekarpena, fundazioaren jarduketa-
programarako xedatuta: 615.200 euro. 

58. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren dirulaguntza izenduna, 2019an paisaiaren 
jarduerak garatzeko: 150.000 euro. 

59. Vital Kutxaren 2019ko Gizarte Ekintza: 37.500 euro, fundazioak bere jarduketa-programa gara dezan. 
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60. Arabako Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak egiteko 2019ko laguntzak: 15.000 euro. 

61. Eusko Jaurlaritzako Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren 209ko dirulaguntza izenduna: 
20.000 euro. 

62. Araba Garapen Agentziak pabiloiak bost urtetarako lagatzearen balioa. 

 

DIRULAGUNTZEN SALDOAREN XEHETASUNA 209/12/31n 

Dirulag. 

Emandako 

zenbatekoa 

Emaitzei 

egotzitakoa 

2019 ekitaldia 

hasi arte 

2019 

ekitaldian 

emaitzei 

egotzitakoa 

edo 

soberakina 

Emaitzei egotzitakoa 

orotara/Soberakina 

Emaitzei 

egozteke 

1 58.527,18 0,00 0,00 0,00 58.527,18 

2 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 

3 300.000,00 299.178,29 821,71 300.000,00 0,00 

4 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

5 800.000,00 673.173,28 8.719,41 681.892,69 118.107,31 

6 2.700.000,00 771.014,62 54.151,35 825.165,97 1.874.834,03 

7 212.500,00 212.500,00 0,00 212.500,00 0,00 

8 1.350.000,00 860.985,98 58.173,66 919.159,64 430.840,36 

9 32.053,82 32.053,82 0,00 32.053,82 0,00 

10 2.555,79 2.555,79 0,00 2.555,79 0,00 

11 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 

12 856,26 0,00 0,00 0,00 856,26 

13 127.500,00 123.721,66 503,47 124.225,13 3.274,87 

14 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

15 89.250,00 89.250,00 0,00 89.250,00 0,00 

16 640.000,00 630.174,47 2.464,42 632.638,89 7.361,11 

17 6.226,31 6.226,31 0,00 6.226,31 0,00 

18 99.977,09 0,00 0,00 0,00 99.977,09 

19 104.622,53 60.452,33 10.001,31 70.453,64 34.168,89 

20 108.676,50 52.202,92 12.787,14 64.990,06 43.686,44 

21 210.000,00 205.341,34 996,76 206.338,10 3.661,90 

22 575.000,00 356.752,56 47.643,87 404.396,43 170.603,57 

23 15.279,61 15.279,61 0,00 15.279,61 0,00 

24 550.600,00 355.348,45 23.924,87 379.273,32 171.326,68 

25 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

26 104.532,25 7.239,92 2.090,64 9.330,56 95.201,69 

27 220.000,00 208.005,78 257,73 208.263,51 11.736,49 



 
 

28 

28 550.000,00 373.967,97 24.771,80 398.739,77 151.260,23 

29 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

30 187.431,56 51.569,29 18.743,16 70.312,45 117.119,11 

31 51.669,35 14.216,14 5.166,94 19.383,08 32.286,27 

32 14.984,00 14.984,00 0,00 14.984,00 0,00 

33 53.134,00 3.197,14 0,00 3.197,14 49.936,86 

34 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 

35 561.000,00 301.146,69 52.747,46 353.894,15 207.105,85 

36 150.000,00 37.923,89 15.000,01 52.923,90 97.076,10 

37 40.000,00 40.000,00   40.000,00 0,00 

38 25.920,00 25.920,00 0,00 25.920,00 0,00 

39 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 

40 602.780,00 287.288,78 45.975,03 333.263,81 269.516,19 

41 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

42 100.000,00 69.181,97 7.871,97 77.053,94 22.946,06 

43 15.868,88 6.400,39 2.400,00 8.800,39 7.068,49 

44 150.000,00 0,00 82,19 82,19 149.917,81 

45 40.000,00 5.500,49 3.723,81 9.224,30 30.775,70 

46 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

47 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 

48 611.000,00 210.133,11 114.407,23 324.540,34 286.459,66 

49 6.750,00 6.750,00 0,00 6.750,00 0,00 

50 100.000,00 69.227,40 6.400,00 75.627,40 24.372,60 

51 13.309,24 247,96 2.661,85 2.909,81 10.399,43 

52 150.000,00 0,00 82,19 82,19 149.917,81 

53 35.000,00 48,56 3.259,25 3.307,81 31.692,19 

54 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

55 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

56 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 

57 615.200,00 0,00 348.976,06 348.976,06 266.223,94 

58 150.000,00 0,00 82,19 82,19 149.917,81 

59 37.500,00 0,00 2.683,51 2.683,51 34.816,49 

60 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

61 20.000,00 0,00 352,04 352,04 19.647,96 

62 97.200,00 0,00 9.799,89 9.799,89 87.400,11 

TOTAL 14.024.904,37 7.582.160,91 1.122.722,92 8.704.883,83 5.320.020,54 
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DIRULAGUNTZA BAKOITZEKO APLIKATU DIREN ZENBATEKOEN AZTERKETA 

Dirulag. 

Emandako 

zenbatekoa 

Dirulaguntzaren helburua 

Egozteke 

P/L aurreko 

ekitaldiak P/L 2019 

Inbertsioa/Sob

erakina 

1 58.527,18 58.527,18     0,00 

2 250.000,00 250.000,00     0,00 

3 300.000,00 300.000,00     0,00 

4 100.000,00 100.000,00     0,00 

5 800.000,00 800.000,00     0,00 

6 2.700.000,00 2.700.000,00     0,00 

7 212.500,00 212.500,00     0,00 

8 1.350.000,00 1.350.000,00     0,00 

9 32.053,82 32.053,82     0,00 

10 2.555,79 2.555,79     0,00 

11 12.000,00 12.000,00     0,00 

12 856,26 856,26     0,00 

13 127.500,00 127.500,00     0,00 

14 20.000,00 20.000,00     0,00 

15 89.250,00 89.250,00     0,00 

16 640.000,00 640.000,00     0,00 

17 6.226,31 6.226,31     0,00 

18 99.977,09 99.977,09     0,00 

19 104.622,53 104.622,53     0,00 

20 108.676,50 108.676,50     0,00 

21 210.000,00 210.000,00     0,00 

22 575.000,00 575.000,00     0,00 

23 15.279,61 15.279,61     0,00 

24 550.600,00 550.600,00     0,00 

25 15.000,00 15.000,00     0,00 

26 104.532,25 104.532,25     0,00 

27 220.000,00 220.000,00     0,00 

28 550.000,00 550.000,00     0,00 

29 15.000,00 15.000,00     0,00 

30 187.431,56 187.431,56     0,00 

31 51.669,35 51.669,35     0,00 

32 14.984,00 14.984,00     0,00 

33 53.134,00 53.134,00     0,00 



 
 

30 

34 220.000,00 220.000,00     0,00 

35 561.000,00 561.000,00     0,00 

36 150.000,00 150.000,00     0,00 

37 40.000,00 40.000,00     0,00 

38 25.920,00 25.920,00     0,00 

39 220.000,00 220.000,00     0,00 

40 602.780,00 602.780,00     0,00 

41 6.000,00 6.000,00     0,00 

42 100.000,00 100.000,00     0,00 

43 15.868,88 15.868,88     0,00 

44 150.000,00 150.000,00     0,00 

45 40.000,00 40.000,00     0,00 

46 5.000,00 5.000,00     0,00 

47 220.000,00 220.000,00     0,00 

48 611.000,00 561.000,00 50.000,00   0,00 

49 6.750,00 6.750,00     0,00 

50 100.000,00 100.000,00     0,00 

51 13.309,24 13.309,24     0,00 

52 150.000,00 150.000,00     0,00 

53 35.000,00 35.000,00     0,00 

54 5.000,00 5.000,00     0,00 

55 15.000,00 15.000,00     0,00 

56 220.000,00 0,00 220.000,00   0,00 

57 615.200,00 0,00 340.639,93 274.560,07 0,00 

58 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

59 37.500,00 0,00   37.500,00 0,00 

60 15.000,00 0,00 15.000,00   0,00 

61 20.000,00 0,00   20.000,00 0,00 

62 97.200,00 0,00   97.200,00 0,00 

TOTAL 14.024.904,37 12.820.004,37 625.639,93 579.260,07 0,00 
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13.- HORNIDURAK ETA KONTINGENTZIAK 

 
2018an, Fundazioak ingurumen-jardueretarako hornidura erregistratu zuen, 2019an arlo horretan 

inbertsioak egiteko asmoa baitzuen, efizienteagoak eta eraginkorragoak izateko helburuarekin eta lortu berri zuen 
Biosphere ziurtagiriaren baldintzak betetzeko. Era berean, eraisteagatiko hornidura ere erregistratu du, Añanako 
Gatzagetako Errege Kaleko 28an kokatutako higiezinaren eraisketari aurre egiteko; eraikina Fundazioarena da eta 
Añanako Udalak exekuzio-agindua eman du eraikinaren egonkortasuna berma dadin, erortzeko arriskua baitago. 
Ildo horretan, eraikina errepidetik hurbil dagoenez, errepideei buruzko ekainaren 25eko 20/190 Foru Arauak ez du 
baimentzen eraikina finkatzea eta, beraz, berau eraistea da aukera bakarra. 2019an amaitu dira horniduraren 
helburu ziren jarduketak, beraz, ez dago erregistratutako hornidurarik 2019/12/31ko datan. 

14.- ITXIERAREN OSTEKO EGITATEAK 

2020ko ekitaldiko lehen hiletan ez da antzeman fundazioaren 2019ko abenduaren 31ko finantza-
egoeretan eta egoera orokorrean eragin esanguratsurik izan lezakeen ekonomia- eta finantza-arloko egitaterik. 

15.- ALDERDI LOTUAK 

Gatz Harana Fundazioak ez dauka partaidetzarik ez merkataritza-sozietateetan, ez bestelako fundazioetan 
ere. 

2019ko eta 2018ko ekitaldietan, fundazioak bere patroietatik, Arabako Foru Aldunditik eta Eusko 
Jaurlaritzatik jaso ditu dirulaguntzak; haien zenbatekoa memoria honen 12. oharrean zehazten da. 

Horrez gain, fundazioak bere patroietako beste batekin, Gatzagak SArekin, egin ditu eragiketak, gatzuna 
erabiltzeko ordaindutako kanon gisa; 76.133,32 euro izan dira 2019an (75.230,58 euro, 2018an). 162.210,40 
euroko saldo hartzekoduna izan du 2019ko abenduaren 31n (143.177,08 euro, 2018ko abenduaren 31n). 

16.-BATEZ BESTEKO LANGILE KOPURUA 

2019ko eta 2018ko ekitaldietan 6 langile egon dira batez beste eta honela banatu dira lanbide-
kategoriaren eta sexuaren arabera: 

Euroak-

Hornidurak 2019.12.31 2018.12.31

Eraisteagatiko hornidura 0,00 15.000,00

Ingurumen-jardueretarako hornidura 0,00 4.475,00

Guztira 0,00 19.475,00
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2019ko eta 2018ko ekitaldien amaieran, 6 langile egon dira, hurrenez hurren, aurreko taulan adierazitako 
lanbide-kategoria eta sexu berberekin. Fundazioko langile batek ere ez du % 33ko edo gehiagoko ezintasunik. Ez 
dago fundazioak berak kontratatutako patroirik, ez langile gisa ez beste negozio juridiko baten bidez. 

2017ko apirilean, hiru lagun batu zitzaizkion Fundazioko langileen zerrendari: kultura- eta komunikazio-
arloko teknikari arduradun bat, ekonomia- eta finantza-arloko teknikari arduradun bat eta delineazio- eta gis-
arloko teknikari bat. Era berean, 2017an onartu zen lanpostuen balorazioa, eta horrek ekarri zuen maisu 
gatzatzailearen eta administrazio- eta produktu-teknikariaren zereginak eta ordainketa aintzat hartzea, eta 
fundazioaren enpresa-hitzarmena (hitzarmen kolektiboa) onartu zen. 

Fundazioaren enpresa-hitzarmenean ezarritakoan oinarrituta eta erreferentzia gisa otsailaren 26ko 
126/2019 Erabakia hartuta, fundazioko langileen ordainsariek % 2,25eko gehikuntza izan zuten 2018ko 
abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean. Era beran, irailaren 24ko 588/2019 Erabakiari men eginez, % 0,25eko 
soldata-igoera onartu zen 2018ko soldatekiko, 2019ko uztailaren 1etik aurrera. Halaber, Fundazioko langileei % 
1,075eko produktibitate-osagarria ordaintzeko funtsa eratu zen, apirilaren 9ko 243/2019 Erabakiak adierazten 
duenaren arabera. 

 

17. -GOBERNU ORGANOEI BURUZKO INFORMAZIOA 

17.1 Patronatuko kideak 

Eratzeko eskrituran, erakunde sortzaileek, estatutuen 11. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 
patronatuko kideen hasierako kopurua hiru izango zela ezarri zuten. 2011ko abenduaren 13an, ezarri zen 
“Gatzagak SA” merkataritza sozietatea (5.2 eta 12. oharrak) fundazioaren patroi berri gisa sartzea onartuko zela. 
Modu berean, erabaki zen estatutuen 11. eta 12. artikuluak aldatzea eta beste bat, VII. kapitulua, gehitzea; azken 
horrek artikulu bakarra du, 41. artikulua, eta hor patronatuaren osaera ezartzen da. Patronatuaren 2013ko 
abenduaren 20ko bileran, patroi bat kargutik kentzea eta beste batzuk izendatzea erabaki zen; horiek kargua 
onartu zuten. Patronatuaren 2015eko irailaren 10eko bileran, sei patroi kargutik kentzea eta beste batzuk 
izendatzea erabaki zen; horiek kargua onartu zuten. Patronatuaren 2016ko abenduaren 19ko bileran, Eusko 
Jaurlaritzak Patronatuan duen ordezkaritza berritu zen. Patronatuaren 2019ko urriaren 4ko bileran, zenbait patroi 
kargutik kentzea, beste batzuk berritzea eta beste batzuk izendatzea erabaki zen. 

2019ko abenduaren 31n, fundazioaren patronatua pertsona hauek osatzen dute: 

Lehendakaria: Ramiro González Vicente jauna, Arabako diputatu nagusiaren kargua betetzen duelako, 
eta Arabako Foru Aldundiaren izenean eta ordezkaritzan (5.2, 9. eta 12. oharrak). 

 

 

 

Langi le  kopurua batez ere

2019 2018 2019 2018 2019 2018

1 1 0 0 1 1

1 1 0 0 1 1

0 0 1 1 1 1

Delineazio eta Gis Arloko Teknikaria 1 1 0 0 1 1

Maisu gatzagilea 1 1 0 0 1 1

Administrazio eta produktu teknikaria 0 0 1 1 1 1

4 4 2 2 6 6Guztira

Zuzendaru-kudeatzailea

Kultura eta komunikazio Arloko Teknikari arduraduna

Kategoria Gizonak Emakumeak

Ekonomia eta finatza Arkloko Teknikari arduraduna
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Kideak: 

-Arabako Foru Aldundiko ordezkariak: 

 - Ana María del Val Sancho 

 -José Antonio Galera Carrillo jauna 

 -Eduardo López de Aguileta Díaz jauna 

 -María Inmaculada Sánchez Arbe andrea 

 -Cristina González Calvar andrea 

-Juan Carlos Medina Martínez jauna, Añanako Udaleko ordezkari gisa (5.3 eta 9. oharrak), 
alkate-lehendakariaren kargua betetzen duelako. 

-GATZAGAK SAk izendatutako patronatuko bi kide: 

 -Valentín Angulo Pérez de Nanclares jauna 

 -Maria Montserrat López de Arechavaleta Angulo andrea 

-Eusko Jaurlaritzako ordezkariak (12. oharra): 

 -Bingen Zupiria Gorostidi jauna 

 -Ignacio Maria Arriola Pérez jauna 

Beraz, erakunde hauek daude fundazioaren patronatuan: 

-Arabako Foru Aldundia, sei ordezkarirekin. 

-Añanako Udala, ordezkari batekin. 

-Eusko Jaurlaritza, bi ordezkarirekin. 

17.2 Batzorde betearazleko kideak 

Patronatuan batzorde betearazle bat eratu zen, eta haren antolamendu- eta funtzionamendu-arauak 
2016ko otsailaren 26ko bileran onartu ziren. 

Patronatuaren 2017ko martxoaren 1eko bileran, patronatuko osoko bilkuraren organo eskuordetu hori 
abian jarri zen, kideak izendatuz. 

Horretarako, patronatuak, aho batez, antolamendu- eta funtzionamendu-arauen 2. artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, pertsona hauek izendatu zituen batzorde betearazleko kide (denak dira patronatuko 
kideak): Patronatuaren 2019ko urriaren 4ko bileran, kide berriak izendatu ziren. 2019ko abenduaren 31n, 
fundazioaren batzorde betearazlea pertsona hauek osatzen dute: 

- Ana María del Val Sancho andrea, Arabako Foru Aldundiak patronatuko osoko bilkuran dituen 
ordezkariek batera proposatuta. 

- Ignacio María Arriola López jauna, Eusko Jaurlaritzak patronatuko osoko bilkuran dituen ordezkariek 
batera proposatuta. 

- Juan Carlos Medina Martínez jauna, Añanako Udalak patronatuko osoko bilkuran duen ordezkari titular 
gisa baitagokio. 

- Valentin Angulo Pérez de Nanclares, Gatzagak SAk patronatuko osoko bilkuran dituen ordezkariek 
proposatuta. 

Batzorde betearazlearen antolamendu eta funtzionamendu arauen 2.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, 
Ana Maria del Val Sancho andreari dagokio organo horren lehendakaritza. 
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Gainera, patronatuko osoko bilkurak, aho batez, Juan Carlos Medina Martínez jauna batzorde 
betearazleko lehendakariorde izendatzea erabaki zuen. 

Batzorde Betearazlearen Antolaketa eta Funtzionamendu Arauetako 2.3. artikuluan ezarritakoaren 
arabera, organo horren idazkaritza dagokio Susana Guede Arana andreari. 

17.3. Ordainsari orokorrak eta gobernu-organoekiko kontratu-harremanak 

Gatz Harana Fundazioak, 2019ko eta 2018ko ekitaldietan, ez die ordainsaririk eman fundazioaren 
patronatuko kideei eta ez du haiekin kontratu-harreman garrantzitsurik ezarri. 

Erantzukizun zibileko aseguru poliza bat dauka sinatuta haren administrari eta zuzendaritzako kideak 
dituzten arriskuak estaltzeko; 2019ko ekitaldirako prima 859,82 euro dira. 

17.4. Eskuordetzeak eta ahalordetzeak 

Fundazioaren gobernua, ordezkaritza eta administrazioa patronatuari eta batzorde betearazleari esleituta 
daude. Mota guztietako egintza eta negozio juridikoak egin ditzakete, bai administrazio arruntekoak eta 
apartekoak bai xedapenekoak, legeak Babesletzaren edo beste erakunde eskudun baten baimena eskatzen duenean 
edo betekizun berezi batzuk bete behar direnean izan ezik. 

2019ko urriaren 04an, patronatuak kudeaketa botere arruntak eta mugatuak fundazioaren kudeatzaileari, 
Daniel Solana Alonso jaunari, ematea erabaki zuen. 

17.5. Fundazioaren zuzendaritzan egon diren aldaketak 

Eskritura publikoaren bidez, 2009ko urriaren 9an, patronatuak urte bereko urriaren 2an hartutako 
erabakia, Mikel Landa Esparza jauna zuzendari-kudeatzaile eta zuzendari tekniko izendatzeari eta hari botereak 
emateari buruzkoa, publikoa bihurtu zen. 2012ko maiatzaren 3an, patronatuak Mikel Landa Esparza fundazioaren 
zuzendari-kudeatzailearen eta zuzendari teknikoaren kargutik kentzea erabaki zuen eta Roberto López de Eguílaz 
Fernández izendatu zuen zuzendari-kudeatzaile. Erabaki horiek 2012ko maiatzaren 10ean bihurtu ziren publikoak, 
eskritura publikoaren bidez. 2015eko irailaren 10ean, patronatuak Roberto López de Eguílaz Fernández 
fundazioaren zuzendari-kudeatzailearen eta zuzendari teknikoaren kargutik kentzea erabaki zuen eta Andoni 
Erkiaga Agirre izendatu zuen zuzendari-kudeatzaile. Erabaki horiek 2015ko irailaren 28an bihurtu ziren 
publikoak, eskritura publikoaren bidez. 2019ko urriaren 04an, patronatuak Andoni Erkiaga Agirre zuzendari-
kudeatzailearen borondatezko kargu-uztea onartu zuen eta Daniel Solana Alonso izendatu zuen kargu bererako. 
Erabaki horiek 2019ko azaroaren 14an bihurtu ziren publikoak, eskritura publikoaren bidez. 

Patronatuaren 2011ko azaroaren 24ko bilkuran, patronatuko aurreko lehendakariari emandako botereak 
kentzea eta lehendakariari, Javier de Andrés Guerra jaunari, eta Iciar Lamarain Cenitagoya kideari botere berriak 
ematea erabaki zen. 

Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, azaroaren 26ko 571/2013 Erabakiaren bidez, Maria 
del Carmen Azcue Abrisketa andrea kargutik kendu zuen eta Marta Ruiz Cerrillo andrea, Carmen Gutiérrez 
andrea eta Macarena Ruiz Redondo andrea izendatu zituen Arabako Foru Aldundiko ordezkari. 2013ko 
abenduaren 20an, aipatutako izendapena onartu zuten. 

Patronatuaren 2015eko irailaren 10eko bilkuran, honako hau erabaki zen (2015eko irailaren 28an bihurtu 
zen publikoa eskritura publikoaren bidez): 

-Arabako Foru Aldundiaren eta Añanako Udalaren ordezkaritza berritzea. 

-Patronatuko idazkaria kargutik kentzea eta izendatzea. 

-Fundazioko zuzendari-kudeatzailea kargutik kentzea eta izendatzea. 

-Juan Carlos Medina jauna patronatuko lehendakariorde izendatzea. 
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2013ko azaroaren 19ko gobernu-kontseiluak Cristina Uriarte Toledo andrea eta Ana Isabel Oregi 
Bastarrika andrea izendatu zituen Eusko Jaurlaritzako ordezkari fundazioko patronatuan. 2013ko abenduaren 
20an, aipatutako izendapena onartu zuten. 

2016ko abenduaren 13ko gobernu-kontseiluak Cristina Uriarte Toledo andrea eta Ana Isabel Oregi 
Bastarrika andrea kargutik kendu, eta Bingen Zupiria Gorostidi jauna eta Ignacio Maria Arriola Pérez jauna 
izendatu zituen Eusko Jaurlaritzako ordezkari fundazioko patronatuan. Patronatuaren 2016ko abenduaren 16an, 
aipatutako izendapena onartu zuten. 

Patronatuaren 2017ko abenduaren 18ko bileran, Roberto Marroquín Taborda kargutik kentzea erabaki 
zen, eta Jose María Fonseca Pérez izendatu zen patronatuaren idazkari. Era berean, patronatuaren 2019ko 
martxoaren 29ko bileran, Jose María Fonseca Pérez kargutik kentzea erabaki zen, eta Susana Guede Arana 
izendatu zen patronatuaren idazkari. 

Patronatuaren 2019ko urriaren 4ko bilkuran, honako hau erabaki zen (2019ko azaroaren 14an bihurtu zen 
publikoa eskritura publikoaren bidez): 

- Igone Martinez de Luna Unanue andrea, Amaia Barredo Martín andrea, Joseba Koldo Pérez de Heredia 
Arbígano jauna eta Iñaki Aldekogarai Labaka jauna kargutik kentzea, Arabako Foru Aldundiaren ordezkari gisa 
patronatuan. 

- Cristina González Calvar andrea, Ana María del Val Sancho andrea, María Inmaculada Sanchez Arbe 
andrea eta Eduardo López de Aguileta Diaz jauna izendatzea Arabako Foru Aldundiaren ordezkari gisa 
patronatuan. 

- Ramiro Gonzalez Vicente jauna eta Ana María del Val Sancho berrestea patronatuko presidente eta 
presidenteorde gisa, hurrenez hurren. 

- Juan Carlos Medina Martinez eta Clemente Pérez de Nanclares jaunak izendatzea patronatuko kide eta 
ordezko gisa, hurrenez hurren, Añanako Udalaren izenean. 

- Enrique Besga Sanz jauna kargutik kentzea eta María Montserrat López de Arechavaleta Angulo andrea 
izendatzea fundazioaren patronatuko kide, Gatzagak SAren izenean. 

- Igone Martínez de Luna Unanue andreari emandako ahalak bertan behera uztea. 

- Ana María del Val Sancho andreari ahalak ematea. 

- Batzorde betearazleko kide izendatzea honakoak: Ana María del Val Sancho andrea, Arabako 
Foru Aldundiaren izenean; Juan Carlos Medina Martínez jauna, Añanako Udalaren izenean; Valentín Angulo 
Pérez de Nanclares jauna, Gatzagak SAren izenean. 

- Andoni Erkiaga Agirre jauna fundazioaren zuzendari-kudeatzaile kargutik kentzea, emandako ahalak 
bertan behera utzita. Daniel Solana Alonso izendatzea zuzendari-kudeatzaile kargurako, dagokion ahalordeak 
emanda. 

17.6. Kontratatutako hirugarrenen bidezko kudeaketa edo zuzendaritza propioa. 

Mikel Landa Esparza jauna Gatz Harana Fundazioko kudeatzailea izan zen 2012ko maiatzaren 3ra arte. 
Data horretatik aurrera, Roberto López de Eguílaz Fernández izan zen, 2015ko irailaren 10era arte, eta, gero, 
Andoni Erkiaga Agirre izan zen kudeatzailea 2019/10/04ra arte. Data horretatik, Daniel Solana Alonso da 
kudeatzailea. 

18.- INGURUMENARI BURUZKO INFORMAZIOA 

2019ko ekitaldian ez da ingurumen gaiengatik inbertsiorik edo gastu handirik egin; izan ere, fundazioak 
garatzen duen negozio mota dela eta, ez da pentsatzen ingurumen-arrisku garrantzitsuak daudenik. 

Ildo horretan, 2017ko abenduaren 31n, fundazioak 10.000 euroko hornidura du erregistratuta zeren, nahiz 
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eta ingurumen-arriskurik ez dagoen eta balizko auziekin lotutako kontingentzia nabarmenik espero ez den arren, 
arlo horretan inbertsioak egiteko asmoa baitu, efizienteagoak eta eraginkorragoak izateko helburuarekin eta 
Biosphere ziurtagiria lortzeko. 2018an, horniketa horretako 5.525 euro erabili zituen eta 2019an arloan egin 
beharreko azken inbertsioetarako 4.475 euro utzi zituen gordeta. 2019an hornidura hori kantzelatu egin da. 
2019/01/31n, Fundazioak Biosphere Ziurtagiria lortu zuen. Fundazioak ez du jaso ingurumenarekin lotutako 
dirulaguntza edo sarrerarik. 

19. ERAKUNDEAREN JARDUERA 

Ekitaldi honetan, fundazioak bere helburuak erdiesteko jarduerak garatu ditu. 

I.  EGINDAKO JARDUERAK 

GATZ-HARANA BERRESKURATU ETA ZAINTZEKO JARDUERA 

A) Identifikazioa 

 

Egindako jardueraren azalpen zehatza: 

Añanako Gatz Harana Fundazioaren helburua da Gatz Haraneko kultura-paisaiak gatz egileen jakinduria 
tradizionalaz kanpoko eraikuntza-teknikak sartzean galdu zuen iraunkortasuna leheneratzea. Horretarako, 
kudeaketa-planean adierazitako mantentze-metodoak erabiltzen ari dira, Gatz Haraneko eraikuntza-modu 
tradizionalak errespetatzen baitituzte, teknika berak eta material berak baliatzen. Jarduketa guztiak planean 
ezarritako arkitektura-, arkeologia- eta ingurumen-irizpideei jarraiki zaintzen dira une oro. 

Jarduera horrek obrak zein erabiltzen den ekoizpen espazio guztia mantentzearekin zerikusia duten 
jarduera guztiak hartzen ditu barne. Pertsona talde batek beharrezkoa den tokietan jarduten du etengabe Gatz 
Haranaren garbiketarekin, bisiten ibilbideetako bilbaduren eta fabrikako hormen segurtasunarekin, bilbaduren 
gatzun-ureztapenarekin eta abarrekin zerikusia duen edozein esku-hartze gauzatzeko. 

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak 

 

Gatz Haraneko maisu gatzatzaileak erabilitako denboraren % 70 konputatzen da soldatapeko langileen atalean, 
zeren eta gainerako % 30a gatza egiteko lanei eskaintzen baitie. Era berean, ekonomia- eta finantza-arloetako 
teknikari arduradunaren eta kudeatzailearen denboraren heren bat hartzen da kontuan. Era berean, administrazio- 
eta produktu-teknikariaren % 15 eta delineazio- eta gis-arloko teknikariaren % 100 ere hartzen da kontuan. 

*Fundazioak bere xedeak erdiesteko zerbitzuak emateko kontratu batzuk lizitatzen ditu, bere barne-kontratazioko 
jarraibideen arabera. Agirietan behar den prestakuntza eta esperientzia adierazi ohi den arren, sarritan ez da 

Jardueraren izena Gatz Harana berreskuratu eta zaintzea 

Jarduera mota Propioa 

Jarduera garatu den tokia Gatz Harana 

 

Aurreikusita Gauzatuta AurreikusitaGauzatuta
Soldatapeko langileak 2,52 2,52 4.152,50 3.696,50

Zerbitzu kontratudun langileak * * * *

Boluntarioak 0 0 0 0

Mota
Kopurua Ordu kopurua / urte
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zehazten zenbat pertsona ekarri beharko duen azpikontratatuko enpresak; beraz, oso zaila da zehatz-mehatz esatea 
zenbat giza baliabide erabiltzen duten enpresa adjudikaziodunek. 

 

C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 

 

**Fundazioaren azken xedea Añanako Gatz Harana berreskuratzea da. Horregatik, jardueraren 
onuradunak herritar guztiak dira. 
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D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak 

 

Aurreikusita Gauzatuta

Laguntzengatiko gastuak eta bestelakoak 16.666,67 33.333,33

a) Diruzko laguntzak 16.666,67 33.333,33

b) Diruzkoak ez diren laguntzak 0,00

c) Lankidetzengatiko eta gobernu organoengatiko gastuak 0,00

Amaitu diren eta fabrikatzen ari diren produktuen izakinen
aldakuntza 0,00

Hornikuntzak 0,00

Langile gastuak 147.786,50 144.671,39

Jarduerako beste gastu batzuk 58.300,00 55.956,40

Ibilgetuaren amortizazioa 320.666,67 378.473,54

Ibilgetuaren besterentzeagatiko narriadura eta emaitzak 0,00

Finantza gastuak 0,00 0,00

Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldakuntzak 0,00

Truke diferentziak 0,00

Finantza gastuen besterentzeengatiko narriadura eta emaitza 0,00

Mozkinen gaineko zerga 0,00

Gastuen guztizko partziala 543.419,83 612.434,66

Ibilgetuaren eskurapenak (historia ondareko ondasunak izan
ezik) 36.333,33 67.148,43

Historia ondareko ondasunen eskurapenak 478.700,00 425.018,73

Zor ez komertzialaren kitapena 0,00

Baliabideen guztizko partziala 515.033,33 492.167,16

GUZTIRA 1.058.453,17 1.104.601,82

Gastuak / Inbertsioak
Zenbatekoa
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E) Jardueraren helburuak eta adierazleak 

 

KULTURA-, TURISMO- ETA SUSTAPEN-JARDUERA 

A) Identifikazioa 

 

Egindako jardueraren azalpen zehatza: 

Gatz Haranean garatzen diren hiru jarduera talde handietako bigarrena kulturala da. Gatz Haranaren 
balioa azpimarratzeak zenbait eremutan jarduketa ugari egitea dakar berekin, gero eta pertsona eta talde gehiagok 
ezagutu eta balioesteko helburuarekin. Jarduera talde honek bisita gidatuak hartzen ditu barne, baita Gatz 
Haranaren zabalkundea eta gizarteak horretaz gozatzea ahalbidetzen duten jarduketak egitea ere. 

B)  Jardueran erabilitako giza baliabideak 

 

Ekonomia- eta finantza-arloko teknikari arduradunaren eta kudeatzailearen denboraren heren bat konputatzen da 
soldatapeko langileen atalean. Era berean, administrazio- eta produktu-teknikariaren % 15 eta  kultura- eta 
komunikazio-arloko teknikari arduradunaren % 100 ere hartzen da kontuan. 

*Fundazioak bere xedeak erdiesteko zerbitzuak emateko kontratu batzuk lizitatzen ditu, bere barne-kontratazioko 
jarraibideen arabera. Agirietan behar den prestakuntza eta esperientzia adierazi ohi den arren, sarritan ez da 
zehazten zenbat pertsona ekarri beharko duen azpikontratatuko enpresak; beraz, oso zaila da zehatz-mehatz esatea 
zenbat giza baliabide erabiltzen duten enpresa adjudikaziodunek. 

 

 

Aurreikusita Gauzatuta

Larrainak berreskuratzea Larrain kop. 200 214
Putzuak berreskuratzea Putzu kop. 20 22
Biltegiak berreskuratzea (terrazoak) Terrazo kop. 2 2
Trabuketeak berreskuratzea Trabukete kop. 5 5
Ureztapen eta garbiketa lanak Zonak Guztiak Guztiak
Ingurumen itinerarioa egiteko proiektua gauzatzea I-2. Fasea Obra amaiera 1 1
Hondakinak kentzea Tona 350 326

Helburua Adierazlea
Kuantifikazioa

Jardueraren izena Kultura, turismoa eta sustapena 

Jarduera mota Propioa 

Jarduera garatu den tokia Gatz Harana 

 

Aurreikusita Gauzatuta AurreikusitaGauzatuta
Soldatapeko langileak 1,82 1,82 2.997,50 2.997,50

Zerbitzu kontratudun langileak * * * *

Boluntarioak 0 0 0 0

Mota
Kopurua Ordu kopurua / urte
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C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 

 

**Jarduera honen xedea Añanako Gatz Haranaren balioa azpimarratzea da. Horregatik, jardueraren 
onuradunak herritar guztiak dira. 

D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak 
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E) Jardueraren helburuak eta adierazleak 

 

GATZA EKOITZI ETA MERKATURATZEKO JARDUERA 

Aurreikusita Gauzatuta

Laguntzengatiko gastuak eta bestelakoak 16.666,67 33.333,33

a) Diruzko laguntzak 16.666,67 33.333,33

b) Diruzkoak ez diren laguntzak 0,00

c) Lankidetzengatiko eta gobernu organoengatiko gastuak 0,00

Amaitu diren eta fabrikatzen ari diren produktuen izakinen
aldakuntza 0,00

Hornikuntzak 0,00 5.108,75

Langile gastuak 120.627,50 125.310,42

Jarduerako beste gastu batzuk 445.700,00 456.910,28

Ibilgetuaren amortizazioa 50.666,67 48.441,47

Ibilgetuaren besterentzeagatiko narriadura eta emaitzak 0,00

Finantza gastuak 0,00

Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldakuntzak 0,00

Truke diferentziak 0,00

Finantza gastuen besterentzeengatiko narriadura eta emaitza 0,00

Mozkinen gaineko zerga 0,00

Gastuen guztizko partziala 633.660,83 669.104,25

Ibilgetuaren eskurapenak (historia ondareko ondasunak izan
ezik) 39.333,33 67.148,43

Historia ondareko ondasunen eskurapenak 0,00

Zor ez komertzialaren kitapena 0,00

Baliabideen guztizko partziala 39.333,33 67.148,43

GUZTIRA 672.994,17 736.252,68

Gastuak / Inbertsioak
Zenbatekoa

Aurreikusita Gauzatuta

Iazko bisitari kopurua gainditzea Bisitari kop. 89.307 95.959
Gatzaren Azokaren arrakasta Ikuskizunerako 

sarrerak
800 0

Gizarte sareetako jarraitzaileak Jarraitzaile kopurua 12.000 13.022
Web orriko bisitak Bisita kopurua 315.000 309.415

Helburua Adierazlea
Kuantifikazioa
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A) Identifikazioa 

 

Egindako jardueraren azalpen zehatza: 

Gatz Haranean munduko gatz onenetako bat ekoizten da: Añanako gatza. 
Kultura-ondarea berreskuratzeko beste proiektu batzuek ez bezala, Gatz Haranak bere-berea den balio 

bereizgarri bat dauka: urre zuriko tonak ekoizten milaka urte daramatzan gatz-fabrika da. Añanako gatza ekoitzi, 
merkaturatu eta saltzea, Gatz Haranari dagokionez, ekonomia-jarduera sortzen duen aktibo garrantzitsua da. 

Gatza egiteko jarduera garatzean, iturburuko gatza lurrunketaz ekoizteko artisau-metodoari eutsi nahi 
zaio, denboran zehar egin den moduan. 

Helburua bikoitza da. Alde batetik, baliabide hori, gatza, aprobetxatu nahi da, haren komertzializazioak 
eta salmentak proiektu hau zehazten duen egitura ekonomikoari diru-sarrerak ekar diezazkion eta, gainera, hori 
sustatzeko balio dezan. Bestalde, gatza egiteko jarduera Gatz Haranean banatutako ekoizpen-unitateetan garatzeak 
haren mantentzea eta zaintza bermatzen ditu eta gelditzea ekiditen du. 

Gatz-ekoizpena zenbait faktorek baldintzatzen dute, hala nola Gatz Haraneko arkitekturaren eta 
paisaiaren mantentzeak, haren funtzionaltasunak eta egungo kontsumo joerek. 

B)  Jardueran erabilitako giza baliabideak 

 

Gatz Haraneko maisu gatzatzaileak erabilitako denboraren % 30 konputatzen da soldatapeko langileen atalean, 
zeren eta gainerako % 70a gatza egiteko lanei eskaintzen baitie. Era berean, ekonomia- eta finantza-arloetako 
teknikari arduradunaren eta kudeatzailearen denboraren heren bat hartzen da kontuan. Halaber, administrazio- eta 
produktu-teknikariaren % 70 ere zenbatu egiten da. 

*Fundazioak bere xedeak erdiesteko zerbitzuak emateko kontratu batzuk lizitatzen ditu, bere barne-kontratazioko 
jarraibideen arabera. Agirietan behar den prestakuntza eta esperientzia adierazi ohi den arren, sarritan ez da 
zehazten zenbat pertsona ekarri beharko duen azpikontratatuko enpresak; beraz, oso zaila da zehatz-mehatz esatea 
zenbat giza baliabide erabiltzen duten enpresa adjudikaziodunek. 

C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 

 

**Fundazioaren azken xedea Añanako gatza ekoitzi eta komertzializatzea da. Horregatik, jardueraren 
onuradunak herritar guztiak dira. 

Aurreikusita Gauzatuta AurreikusitaGauzatuta
Soldatapeko langileak 1,67 1,67 2.750,00 2.750,00

Zerbitzu kontratudun langileak * * * *

Boluntarioak 0 0 0 0

Mota
Kopurua Ordu kopurua / urte
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D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak 

 

E) Jardueraren helburuak eta adierazleak 

 

ERAKUNDEAK ERABILITAKO BALIABIDE EKONOMIKO GUZTIAK 

Aurreikusita Gauzatuta

Laguntzengatiko gastuak eta bestelakoak 16.666,67 33.333,33

a) Diruzko laguntzak 16.666,67 33.333,33

b) Diruzkoak ez diren laguntzak 0,00

c) Lankidetzengatiko eta gobernu organoengatiko gastuak 0,00

Amaitu diren eta fabrikatzen ari diren produktuen izakinen
aldakuntza 0,00 15.450,57

Hornikuntzak 336.600,00 324.638,40

Langile gastuak 102.886,00 101.152,09

Jarduerako beste gastu batzuk 235.400,00 238.772,15

Ibilgetuaren amortizazioa 50.666,67 48.441,47

Ibilgetuaren besterentzeagatiko narriadura eta emaitzak 0,00

Finantza gastuak 0,00 0,00

Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldakuntzak 0,00

Truke diferentziak 0,00

Finantza gastuen besterentzeengatiko narriadura eta emaitza 0,00

Mozkinen gaineko zerga 0,00

Gastuen guztizko partziala 742.219,33 761.788,01

Ibilgetuaren eskurapenak (historia ondareko ondasunak izan
ezik) 14.333,33 67.148,43

Historia ondareko ondasunen eskurapenak 0,00

Zor ez komertzialaren kitapena 0,00

Baliabideen guztizko partziala 14.333,33 67.148,43

GUZTIRA 756.552,67 828.936,44

Gastuak / Inbertsioak
Zenbatekoa

Aurreikusita Gauzatuta

Gatz minerala merkaturatzeko ekoiztea Ekoitzitako tonak 160 146,5
Gatz lorea ekoiztea Ekoitzitako tonak 20 20
Gatz salmentak Fakturazioa 510.000,00 579.321,72

Helburua Adierazlea
Kuantifikazioa
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II.  ERAKUNDEAK LORTUTAKO DIRU-SARRERAK  

 

III.  BESTE ERAKUNDE BATZUEKIKO LANKIDETZA-HITZARMENAK 

Gastuak / Inbertsioak

Berreskurapen 
kontserbasio 

jard.
Kultura jard. Gatz jard GUZTIRA

Laguntzengatiko gastuak eta bestelakoak 33.333,33 33.333,33 33.333,33 100.000,00
a) Diruzko laguntzak 33.333,33 33.333,33 33.333,33 100.000,00
b) Diruzkoak ez diren laguntzak 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Lankidetzengatiko eta gobernu organoengatiko gastuak 0,00 0,00 0,00 0,00
Amaitu diren eta fabrikatzen ari diren produktuen izakinen aldakuntza 0,00 0,00 15.450,57 15.450,57
Hornikuntzak 0,00 5.108,75 324.638,40 329.747,15
Langile gastuak 144.671,39 125.310,42 101.152,09 371.133,90
Jarduerako beste gastu batzuk 55.956,40 456.910,28 238.772,15 751.638,83
Ibilgetuaren amortizazioa 378.473,54 48.441,47 48.441,47 475.356,47
Ibilgetuaren besterentzeagatiko narriadura eta emaitzak 0,00 0,00 0,00 0,00
Finantza gastuak 0,00 0,00 0,00 0,00
Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldakuntzak 0,00 0,00 0,00 0,00
Truke diferentziak 0,00 0,00 0,00 0,00
Finantza gastuen besterentzeengatiko narriadura eta emaitza 0,00 0,00 0,00 0,00
Mozkinen gaineko zerga 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastuen guztizko partziala 612.434,66 669.104,25 761.788,01 2.043.326,92
Ibilgetuaren eskurapenak (historia ondareko ondasunak izan ezik) 67.148,43 67.148,43 67.148,43 201.445,30
Historia ondareko ondasunen eskurapenak 425.018,73 0,00 0,00 425.018,73
Zor ez komertzialaren kitapena 0,00 0,00 0,00 0,00
Baliabideen guztizko partziala 492.167,16 67.148,43 67.148,43 626.464,03
GUZTIRA 1.104.601,82 736.252,68 828.936,44 2.669.790,95

DIRU SARRERAK Aurre ikusita Gauzatuta

Errentak eta ondarearen ondoriozko beste diru sarrera batzuk

Jarduera propioetako salmentak eta zerbitzuak 836.000,00 904.302,79
Merkataritza jardueretako diru sarrera arruntak

Sektore publikoko dirulaguntzak 996.000,00 1.139.130,47
Ekarpen pribatuak 35.000,00 42.560,00
Bestelako diru sarrerak 621.000,00 572.556,47
LORTUTAKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA 2.488.000,00 2.658.549,73
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IV.  JARDUKETA-PLANAREN ETA GAUZATUTAKO DATUEN ARTEKO 
DESBIDERAPENA 

Ez da desbiderapen nabarmenik egon jarduketa-planean xedatutako kopuruen eta benetan gauzatu 
direnen artean. 

 

 
Salmentei dagokienez, 836.000 euro aurreikusi ziren, zuhurtasun-irizpidean oinarrituta. Kopuru horri 

68.302,79 euro gehitu zaizkio, bisitari-kopurua eta gatz-salmenta handitu direlako; azken jarduera hori 2010. 
urteko azken hiruhilekoan hasi zen. Ustiapen-kontsumoen hazkundea gatz-salmenta eta bisita gidatuak 
areagotzearen zuzeneko ondorioa da. Ekitaldian zehar, benetako beharren arabera, aurrekontuko esleipena partida 
batzuetan erabili da beste batzuen ordez. Gatz Harana berreskuratzearekin zerikusia duten zenbateko txikiko 
fakturak banaka zenbatu dira gastu gisa, nahiz eta osorik hartuta inbertsio-ondasuntzat jo ahal ziren. 

DESKRIBAPENA Diru sarrerak Gastuak

Ez du ondasun 
eta zerbitzu 
korronterik 

sortzen

Marqués de Riscal upeltegiekiko hitzarmena: baterako txartelak 2.114,09
Marqués de Riscal upeltegiekiko hitzarmena: ardo gatzaren salmenta 8.036,28 2.812,70
Santa Maria katedralarekiko hitzarmena: baterako txartelak 2.453,76
Santa Katalina lorategi botanikoarekiko hitzarmena: baterako txartelak 1.757,65

Aurreikusita Gauzatuta Desbiderapenak

Laguntzengatiko gastuak eta bestelakoak 50.000,00 100.000,00 50.000,00
a) Diruzko laguntzak 50.000,00 100.000,00 50.000,00
b) Diruzkoak ez diren laguntzak 0,00 0,00 0,00
c) Lankidetzengatiko eta gobernu organoengatiko gastuak 0,00 0,00 0,00
Amaitu diren eta fabrikatzen ari diren produktuen izakinen aldakuntza 0,00 15.450,57 15.450,57

Hornikuntzak 336.600,00 329.747,15 -6.852,85

Langile gastuak 371.300,00 371.133,90 -166,10

Jarduerako beste gastu batzuk 739.400,00 751.638,83 12.238,83

Ibilgetuaren amortizazioa 422.000,00 475.356,47 53.356,47

Ibilgetuaren besterentzeagatiko narriadura eta emaitzak 0,00 0,00 0,00

Finantza gastuak 0,00 0,00 0,00

Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldakuntzak 0,00 0,00 0,00

Truke diferentziak 0,00 0,00 0,00

Finantza gastuen besterentzeengatiko narriadura eta emaitza 0,00 0,00 0,00

Mozkinen gaineko zerga 0,00 0,00 0,00

Gastuen guztizko partziala 1.919.300,00 2.043.326,92 124.026,92

Ibilgetuaren eskurapenak (historia ondareko ondasunak izan ezik) 90.000,00 201.445,30 111.445,30

Historia ondareko ondasunen eskurapenak 478.700,00 425.018,73 -53.681,27

Zor ez komertzialaren kitapena 0,00 0,00 0,00

Baliabideen guztizko partziala 568.700,00 626.464,03 57.764,03

GUZTIRA 2.488.000,00 2.669.790,95 181.790,95

Gastuak / Inbertsioak

Zenbatekoa (euroak)
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Gainerako desbiderapenei dagokienez, argitu behar da partidak kontabilitate-kopuruetan aplikatzearen 
ondorioa direla eta ateratzen den desbiderapen metatua 11.241,22 eurokoa dela. 

20.-INBENTARIOA 

Ibilgetuaren ondasunei dagokienez, fundazioak ibilgetuaren eta higiezinetako inbertsioen epigrafeetan 
barne hartzen diren elementu guztien erregistro eguneratu bat dauka. Horretarako, dokumentu informatiko bat 
erabiltzen du, non eskurapen-datak eta -balioak, amortizazio-aldiak eta urteko kuotak erregistratuta dauden, baita 
aipatutako elementuen jarraipena egiteko erabilgarria den bestelako informazioa ere. Hau zen elementu horien 
zerrenda 2019/12/31n: 

 

 

 

  

           Cuenta      DESCRIP CIÓN Sa ldo

00000200 IKERKETA 171.287,17

00000203 INDUSTRIA-J ABETZA 120.201,09

00000206 AP LIKAZIO INFORMATIKOAK 70.374,84

00000207 LAGATAKO AKTIBOEN GAINEKO ESKUBIDEAK 97.200,00

00000209 IBILGETURAKO AURRERAKINAK 0,00

00000210 LURSAILAK ETA ONDARE NATURALAK 184.554,31

00000211 ERAIKUNTZAK 2.862.990,46

00000212 INSTALAZIO TEKNIKOAK 2.978.724,90

00000213 MAKINERIA 134.622,33

00000214 TRESNAK 24.375,31

00000215 BESTE INSTALAZIO BATZUK 100.275,39

00000216 ALTZARIAK 103.688,48

00000217 INFO P ROZESUETARAKO EKIP AMENDUAK 45.661,82

00000218 GARRAIO ELEMENTUAK 20.425,60

00000219 BESTELAKO IBILGETU MATERIALA 577.109,68

00000231 UNEKO ERAIKUNTZAK 262.526,55
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21.- ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA 

 
ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2019 2018 

A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-
FLUXUAK 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     

1. Ekitaldiko soberakina zergak baino lehen 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos -11.241,22 0,00 
2. Emaitzaren doikuntzak   2. Ajustes del resultado -663.345,35 -526.192,61 
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)   a) Amortización del inmovilizado (+) 475.356,47 424.144,31 
b) Balio-zuzenketak narriaduragatik (+/-) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 3.206,93 -3.228,72 
c) Hornidura-aldaketa (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) -19.185,83 -5.970,03 

d) Jasotako dohaintzak, legatuak eta dirulaguntzak 
ezartzea (-) 

d) Imputación de subvenciones donaciones y 
legados (-) 

-1.122.722,92 -941.138,17 

e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak 
(+/-)   

e) Resultados por bajas y enajenaciones del 
inmovilizado (+/-) 

0,00 0,00 

f) Finantza-tresnen bajen eta besterentzeen 
emaitzak (+/-) 

f) Resultados por bajas y enajenaciones de 
instrumentos financieros (+/-) 

    

g) Finantza-sarrerak (-) g) Ingresos financieros (-)     
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 -198.862,08 120.131,72 
a) Izakinak (+/-)   a) Existencias (+/-) 9.427,26 -22.208,74 

b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu 
batzuk (+/-) 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -227.128,37 271.429,15 

c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)   c) Otros activos corrientes (+/-) 0,00 0,00 

d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste 
kontu batzuk (+/-) 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 19.970,71 -126.287,82 

e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)   e) Otros pasivos corrientes (+/-) -1.131,68 -2.800,87 
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)     

4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-
fluxuak 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de 
explotación 0,00 0,00 

a) Korrituen ordainketa (-)   a) Pagos de intereses (-)     
b) Dibidenduak kobratzea (+)   b) Cobros de dividendos (+)     
c) Korrituak kobratzea (+)   c) Cobros de intereses (+)     

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) -873.448,65 -406.060,89 

B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-
FLUXUAK 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSION     

6. Inbertsioengatiko ordainketak   6. Pagos por inversiones -626.752,57 -583.243,64 
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko   a) Entidades del grupo y asociadas     
b) Ibilgetu immateriala b) Inmovilizado intangible -141.014,01 -82.488,05 
c) Ibilgetu materiala   c) Inmovilizado material -60.431,29 -96.543,21 
d) Ondare historikoaren ondasunak   d) Bienes del Patrimonio Histórico -424.133,02 -404.158,32 
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e) Higiezinetan egindako inbertsioak   e) Inversiones inmobiliarias     
f) Beste finantza-aktibo batzuk f) Otros activos financieros -1.174,25 -54,06 
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 0,00 0,00 
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko   a) Entidades del grupo y asociadas     
b) Ibilgetu immateriala b) Inmovilizado intangible     
c) Ibilgetu immateriala 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) 

-626.752,57 -583.243,64 

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 1.154.900,00 1.151.059,24 

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) Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak 
(+) 

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
(+) 

1.154.900,00 1.151.059,24 

10. Finantza-pasiboaren tresnengatiko 
kobrantza eta ordainketak 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo 
financiero 0,00 0,00 

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 (+)     
b) Hauen itzulketa eta amortizazioa:   b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 
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) 1.154.900,00 1.151.059,24 

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) 

-345.301,22 161.754,71 

Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 584.590,40 422.835,69 

Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak   Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 239.289,18 584.590,40 
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22.- BESTELAKO INFORMAZIOA 

Fundazioaren estatutuen 35. artikuluak ezartzen duenez, erakundearen kontabilitatearen kanpo-
auditoretza egingo da, dirulaguntza publikoak edo erakundeetatik jasotako beste laguntza batzuk direla eta 
eskatzen diren bestelako auditoretzez gain. 

Ekitaldian fundazioko kontuen auditoreek sortutako zerbitzu-sarien zenbatekoa 3.300 euro izan dira eta 
Arabako Foru Aldundiak ordainduko ditu. 2018ko ekitaldian, zenbateko berbera izan zen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGILE ETA A.F.A.KO EKARPENAK 
DATUAK 

DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES 
DE D.F.A. 2019 2018

KOSTUA PERTSONAKO  COSTE PERSONA 61.855,65 60.005,08

LAGILERI GASTUAK  GASTOS DE PERSONAL 371.133,90 360.030,50

LANGILE  PLANTILLA 6 6

A.F.A.REM DIRU LAGUNTZAK  APORTACIONES D.F.A.

KAPITAL DIRULAGUNTZEN  SUBVENCIONES DE CAPITAL 615.200,00 617.750,00

USTIAPEN DIRULAGUNTZEN  SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 15.000,00 15.000,00
GALERAK BERDINTZEKO EGINDAKO 
EKARPENAK  

APORTACIONES COMPENSACIÓN DE 
PÉRDIDAS

KAPITAL ZABALKUNTZA  AMPLIACIONES DE CAPITAL


