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 “ENARGI ARABA SAU”  

 
2020KO EKITALDIKO 

MEMORIA 
 

 
 

1. ENPRESAREN JARDUERA  

 
Sozietatea pertsona bakarreko sozietate anonimo gisa eratu zen, 2020ko azaroaren 6an, Gasteizen (Probintzia plaza, z/g). 

 
Sozietatearen helburua da mota guztietako jarduerak, obrak eta zerbitzuak egitea, propioak edo honako hauen negozioekin lotutakoak: 

 
a) Energia iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten instalazioen bidez energia ekoiztea eta merkaturatzea, besteak beste, ekoizpen 

hidraulikoa, eolikoa, eguzki energia termikoa, fotovoltaikoa edo biomasatik abiatutakoa. 

 
b) Bioerregaiak eta produktu eratorriak ekoiztea, tratatzea eta merkaturatzea. 

 
c) Aurreko “a” eta “b” apartatuetan jasotako instalazioetako proiektuak egitea, bertako ingeniaritza, horiek eraikitzea, abiatzea, horien 

mantentze lanak eta horiek besterentzea, hala berezkoak nola hirugarrenenak, baita instalazio mota horiekin lotutako azterketa 
zerbitzuak, ingeniaritzako azterlanak edo energia aholkularitzakoak, ingurumen aholkularitzakoak eta aholkularitza tekniko eta 

ekonomikokoak ere. 

 
Erregistro datuak: 1712 liburukia, 115 orria, VI-20166 erregistro orria. 

 
Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailari atxikitako foru sozietate publikoa da. 

 
2. URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK  

 
2.1. Irudi zehatza 

 
Urteko kontuak sozietatearen kontabilitate erregistroetatik abiatuta prestatu dira, eta sozietatearen zuzendaritzak kontabilitatearen arloan 
indarrean dauden legezko xedapenak aplikatu ditu, enpresaren ondarearen, finantza egoeraren eta emaitzen irudi zehatza islatzeko. 
Sozietatea 2020ko azaroaren 6an eratu zen eta, horregatik, hasierako urteko kontuak dira, aurreko ekitaldiarekiko konparazio daturik 
aurkeztu gabe. 

 
Ez dago arrazoi berezirik irudi zehatza erakusteko kontabilitate gaietan legezko xedapenik bete ezin izateko. 

 
Ez dago hemen sartu behar den beste informazio osagarririk, kontabilitate gaietako lege xedapenen aplikazioa eta oro har onartzen diren 

kontabilitateko printzipioak nahikoak direlako enpresaren irudi zehatza erakusteko. 

 
2.2. Aplikatutako kontabilitate printzipioak, 
nahitaezkoak ez direnak 

 
Irudi zehatza erakusteko, ez da egon nahitaezko kontabilitate printzipioren bat ez aplikatzea justifikatzen duen ezohiko arrazoirik. 

 
Irudi zehatza erakusteko nahitaezkoak ez diren kontabilitate printzipioak ez dira aplikatu.
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2.3. Balorazioaren alderdi kritikoak eta ziurgabetasunaren zenbatespena 

 
Ez dago aldaketarik kontabilitate estimazio esanguratsuan, ezta ekitaldi honi eragiten dionik ere. 

Ez dakigu ziurgabetasun garrantzitsurik dagoen, enpresaren funtzionaltasunaren etorkizunari buruzko zalantza esanguratsuak ekar 
ditzakeenik. 

 
2.4. Informazioaren alderaketa 

 
Sozietatea 2020an eratu zen.  Ondorioz, ekitaldiko urteko kontuetako partidek 2020ko ekitaldiari dagozkion balioak baino ez dituzte 
jasotzen. Era berean, memoriak 2020ari buruzko informazioa baino ez du jasotzen. 

 
2.5. Partida bat baino gehiagotan jasotako elementuak 

 
Sozietateak, ekitaldiaren amaieran, ez dauka Balantzean, Galera eta Irabazien Kontuan edo Ondare Garbiko Aldaketen egoerako 
partida batean baino gehiagotan jasota dagoen ondare elementurik. 

 
3.   EMAITZEN BANAKETA 

 
Sozietateak ez du emaitza ekonomikorik lortu ekitaldian, eta, ondorioz, ez da emaitzak banatzeko proposamenik egiten. 

 
4.   ERREGISTRORAKO ETA BALORAZIORAKO ARAUAK 

 
Aplikatutako erregistro eta balorazio arauak Kontabilitate Plan Orokorraren bigarren zatian aurreikusitakoak dira. 

 
4.1. Ibilgetu ukiezina 

 
Kontabilitate Plan Orokorrean ibilgetu materialarentzat aurreikusitako balioespen arauak aplikatu zaizkio, erregistratzeko eta 
balioesteko 5. eta 6. arauetan aurreikusitako arau bereziekin batera. 

 
4.2. Ibilgetu materiala 

 
Ibilgetu materialean sartutako ondasunak kostu historikoaren arabera baloratu dira, hau da, eskuratze prezioaren edo ekoizpen kostuaren 
arabera. Ibilgetu materialeko elementuak modu sistematiko eta arrazionalean amortizatzen dira, ondasun bakoitzaren 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. Dagokion gastu kontuan jasoko dira enpresak 
ibilgetu materialaren elementuetan enpresak egindako obrak eta lanak direla-eta ekitaldian zehar gastatutakoak. Ibilgetu materialeko 

ondasunak berritzeko, handitzeko edo hobetzeko kostuak aktiboari gehituko zaizkio, ondasunaren balio handiago gisa, haren ahalmena 
edo produktibitatea handitzea edo bizitza erabilgarria luzatzea dakarrenean. 

 
4.3.  Higiezinetako 
inbertsioak 

 
Halakotzat kalifikatzen dira errentak, gainbalioak edo biak lortzeko dituzten ibilgetu materialeko higiezinak. 

 
4.4  Trukeak 

 
Kontabilitate Plan Orokorraren bigarren zatiko 2. arauan aurreikusitako irizpideak aplikatuko zaizkie.
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4.5. Finantza tresnak 

 
Finantza aktibo gisa kalifikatzen da edozein aktibo, baldin eta honako hauek badira: eskudirua; beste enpresa baten ondare tresna bat; 
edo, eskudirua edo beste finantza aktibo bat jasotzeko kontratu eskubidea sortzen badu, edo, hirugarrenekin finantza aktibo edo pasiboak 
trukatzeko eskubidea dakarrena, potentzialki onuragarriak diren baldintzetan.  Finantza pasibo gisa kalifikatzen dira enpresarentzat 

kontratuz, zuzenean edo zeharka, eskudirua edo beste finantza aktibo bat emateko betebeharra dakarten finantza tresnak, edo finantza 
aktibo edo pasiboak hirugarrenekin trukatzeko betebeharra dakartenak, kontrakoak izan daitezkeen baldintzetan. 

 
4.6.  Izakinak 

 
Izakinetan sartutako ondasun eta zerbitzuak kostuaren arabera baloratuko dira, hau da, eskuratze prezioaren edo ekoizpen kostuaren 

arabera. 

 
4.7. Mozkinen gaineko zergak 

 
Sozietateak ez du Sozietateen gaineko Zergaren zerga oinarria eragin dezakeen eragiketarik egin ekitaldian Ondorioz, ez da inolako 
gasturik erregistratu zerga kontzeptu horrengatik. 

 
4.8. Sarrerak eta gastuak 

 
Sortzapenaren printzipioaren arabera egozten dira, hau da, sarreren eta gastuen ondasun eta zerbitzuetako korronte erreala ematen 
denean. Sarrera eta gastuen ondoriozko diru korrontea edo finantza korrontea gertatzen den uneak ez du eraginik izango. Hala ere, 
zuhurtasun printzipioa kontuan hartuta, ekitaldia itxi arte lortutako onurak kontabilizatuko dira, eta arrisku guztiak hartuko dira kontuan, 

ekitaldian edo aurreko beste batean sortuak, ezagutu bezain laster. Hala ere, 2020an ez da diru sarrerarik eta gasturik sortu. 

 
4.9. Hornidurak eta 
kontingentziak 

 
Enpresak hornidura gisa kontabilizatuko ditu zenbateko edo kitatzeko data zehaztugabea duten pasiboak. Legezko edo kontratuko 
xedapen batek edo betebehar inplizitu edo isilbidezko batek eragin ditzake. Ekitaldi itxieran balioetsiko dira, obligazioa kitatzeko edo 

hirugarren bati transferitzeko beharrezkoa den zenbatekoaren zenbatespenik onenaren balio eguneratuan. 

 
4.10. Dirulaguntzak, dohaintzak eta 
legatuak 

 
Kapital dirulaguntzak, bestalde, benetan emandako eta ordaindutako zenbatekoaren arabera baloratzen dira, eta bizitza erabilgarriak 
dirauen edo finantzatutako elementuak erabiltzen diren edo haien balioa narriatzen den aldian aplikatuko zaizkie emaitzei. 

 
Xedean aplikatzeko ezarritako baldintzak betetzen ez diren bitartean, jasotako edo onartutako zenbatekoak pasibo galdagarriaren 
kontuetan erregistratzen dira, behin betiko exekutatu arte. 

 
4.11. Lotutako alderdien arteko transakzioak 

 
Talde bereko enpresen arteko eragiketak arrazoizko balioan kontabilizatuko dira hasieran.  Eragiketa batean adostutako prezioa ez 
badator bat arrazoizko balioarekin, diferentzia eragiketaren errealitate ekonomikoaren arabera erregistratu beharko da. Ekitaldian ez da 

egin lotetsitzat har daitekeen eragiketarik. 

 
5. FINANTZA TRESNAK  

 
Finantza pasiboak 

 
"Epe luzeko beste finantza pasibo batzuk" kontuan, 109.800,00 euro jasotzen dira, Arabako Foru Aldundiak Ingurumen eta Hirigintza 
Sailaren 423/2020 Foru Dekretuaren bidez 2020ko abenduaren 1ean emandako transferentziaren zenbatekoa. 
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Zenbateko hori Euskadiko Eguzki Parkeko akzioak erosteko erabiliko da, haren guztizkoaren % 2 eskuratuz. Eragiketa hori 2021ean 

egin da. 

 
6. FUNTS 
PROPIOAK  

 
Kapital soziala 60.000,00 eurokoa da, eta 600 akzio izendunek osatzen dute. Akzio bakoitzak 100,00 euroko balio nominala du, eta 
Arabako Foru Aldundiak harpidetu eta ordaindu ditu. 

 
7. DIRU SARRERAK ETA GASTUAK  

 
Sozietateak ez du inolako diru sarrerarik izan, eta ez du gasturik sortu ekitaldian. 

 
8. BESTELAKO INFORMAZIOA  

 
Sozietateak ez du altan dagoen langilerik izan ekitaldian zehar. 

 
Ez da batere kargurik sortu Administrazio Kontseiluko kideen soldata, dieta eta ordainsarien kontzeptuarengatik. 

 
Enargi Araba SAU sozietateko administrariek eta pertsona lotetsiek ez dute jakinarazi sozietatearekin zuzeneko edo zeharkako gatazka 
egoerarik dutenik, Kapital Sozietateei buruzko Legeak 229 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 

 
BNFIX KLZ AUDITORES SLP sozietateak 500,00 euroko ordainsaria sortu du 2020ko ekitaldiko auditoretzaren ondorioz, auditoretza 
zerbitzuen ordainsari gisa. Ordainsari horiek Arabako Foru Aldundiak ordaindu ditu. 

 
9. EKITALDIAN HORNITZAILEEI EGINDAKO ORDAINKETA GERORATZEEN INGURUKO INFORMAZIOA 

 
Transakzio ekonomikorik egin ez denez, sozietateak ez die inolako ordainketarik egin hornitzaileei. 

 
10. LANGILEEI BURUZKO DATUAK ETA ARABAKO FORU ALDUNDIAREN EKARPENAK 

 

 
 

LANGILEEN DATUAK ETA AFA-KO EKARPENAK  
 
DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES  DE D.F.A. 2

0

LANGILE KOSTUA  

LANGILE GASTUAK 

LANGILEAK 

 

AFA-REN EKARPENAK 

KAPITAL DIRULAGUNTZAK 

USTIAPENERAKO DIRULAGUNTZAK 

GALERAK KONPENTSATZEKO 

EKARPENAK 

COSTE PERSONAL  

GASTOS DE PERSONAL 

PLANTILLA 

 
APORTACIONES D.F.A. 

 SUBVENCIONES  DE CAPITAL  

SUBVENCIONES  A LA EXPLOTACIÓN 

APORTACIONES COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS  

CAPITAL 

0,00 

0,00 

0,00 

 
169.600,

00 

109.600,
00 

0,00 

0,00  

  


