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“ENARGI ARABA S.A.U.” 

 

2021EKO EKITALDIKO MEMORIA 

 

1. ENPRESAREN JARDUERA 

 

Sozietatea pertsona bakarreko sozietate anonimo gisa eratu zen, 2020ko azaroaren 6an, Vitoria-Gasteizen, Probintzia Plazan, 

z.g. 

 

Sozietatearen helburua honako hauen negozioekin zerikusia duten jarduera, obra eta zerbitzu guztiak egitea da: 

 

a)  Energia ekoiztea eta merkaturatzea, iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten instalazioen bidez, horien artean, besteak 

beste, ekoizpen hidraulikoa, eolikoa, termosolarra, fotovoltaikoa edo biomasatik abiatutakoa. 

 

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

 

c) Aurreko a eta b idatz-zatietan jasotako instalazioen proiektua, ingeniaritza, garapena, eraikuntza, eragiketa, mantentzea 

eta besterentzea, instalazio mota horiekin zerikusia duten analisi-zerbitzuak, ingeniaritza-azterlanak edo energia-, 

ingurumen-, teknika- eta ekonomia-aholkularitza. 

 

d)  

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

 

Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailari atxikitako Foru Sozietate Publiko bat da. 

 

 

1. URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK 

 

2.1. Irudi fidela 

 

Erantsitako urteko kontuak sozietatearen kontabilitate-erregistroetatik lortzen dira, eta Administrazio Kontseiluak formulatu ditu, 

Espainian oro har onartutako kontabilitate-printzipioei jarraituz. Printzipio horiek indarrean dagoen legerian jasotzen dira, ondarearen, 

finantza-egoeraren eta ekitaldiko emaitzen irudi fidela erakusteko, bai eta ondare garbiaren aldaketak ere. 

 

Kontu horiek sozietatearen administratzaileek formulatu dituzte, eta Akziodunen Batzar Orokorrari aurkeztuko zaizkio, onar ditzan, 

inolako aldaketarik egin gabe. Aurreko ekitaldiko urteko kontuak 2021eko ekainaren 18an onartu zituen Ohiko Batzar Orokorrak. 

 

Urteko kontuak indarreko Merkataritza Kodearen eta merkataritza-legeriaren arabera prestatu dira, baita 1.514/2007 Errege Dekretuak 

onartutako Kontabilitate Plan Orokorraren arabera ere. 

 

2.2 Derrigorrezkoak ez diren kontabilitate-printzipio aplikatuak 

 

Irudi fidela erakusteko ez da egon nahitaezko kontabilitate-printzipioren bat ez aplikatzea justifikatzen duen aparteko arrazoirik. Ez da 

nahitaezkoak ez diren kontabilitateko beste printzipio batzuk aplikatu irudi fidela erakusteko. 

 

2.3. Ziurgabetasunaren balioespenaren eta zenbatespenaren alderdi kritikoak 

 

Sozietatea sozietate publikoa da, Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioan integratua. Ez da uste sozietatearen 

jarraitutasunari eragin diezaiokeen arriskurik dagoenik, eta, ondorioz, urteko kontuak egiterakoan martxan dagoen enpresa-printzipioa 

aplikatzearen egokitasunari eragin diezaiokeenik. 
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2.4  Informazioaren konparazioa 

 

Urteko kontuek, egoera-balantzearen, galdu-irabazien kontuaren eta ondare garbiaren aldaketen egoera-orriaren partida bakoitzarekin 

konparatzeko, 2021eko ekitaldiko zifrez gain, aurreko ekitaldiari dagozkionak aurkezten dituzte. 

 

Urteko kontuak 8/2014 Foru Dekretuak onartutako ereduaren arabera aurkezten dira. 2020ko eta 2021eko ekitaldietako urteko kontuak 

alderagarriak dira. Era berean, memoria honetan 2021eko ekitaldiari buruz jasotako informazioa 2020ko ekitaldiko informazioarekin 

alderatzeko aurkezten da. 

 

2.5 Hainbat partidatan jasotako elementuak 

 

Ekitaldiaren amaieran, sozietateak ez du ondare-elementurik, baldin eta partida batean baino gehiagotan jasota badaude Balantzean, 

Galera eta Irabazien Kontuan eta Ondare Garbiaren Aldaketen Egoeran. 

 

2.6 Kontabilitate-irizpideen aldaketak eta kontabilitate-zenbatespenen aldaketen doikuntzak 

 

Ekitaldian zehar ez da doikuntzarik egin kontabilitate-irizpideen aldaketengatik eta kontabilitate-zenbatespenen aldaketengatik. 

 

2.7 Kontabilitate-irizpideen aldaketak eta kontabilitate-zenbatespenen aldaketen doikuntzak 

 

Ekitaldian zehar ez da akatsen zuzenketagatiko doikuntzarik egin. 

 

2.8 2021eko KBParen aldaketaren lehen aplikazioaren ondorioak 

 

9. araua. Finantza-tresnak eta kontabilitate-estaldurak 

 

Azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuaren bidez onartutako Kontabilitate Plan Orokorra aldatzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 

Errege Dekretuaren Lehen Xedapen Iragankorraren arabera, azaroaren 16ko 1515/2007 Errege Dekretuaren bidez onartutako Enpresa 

Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorra, irailaren 16ko Errege Dekretu bidez onetsitako Kontabilitate Kontabilitateko Helburu 

Finkatuak Formulatzeko Arauak, eta irailaren 1159/2010 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Kontabilitate Plan Orokorra, 

 

2021eko ekitaldian kontabilitate-arau berriak sartu dira indarrean, eta, beraz, kontuan hartu dira urteko kontu hauek egiterakoan, eta ez 

dute kontabilitate-politikarik aldatu gizartearentzat. 

 

9. araua. Finantza-tresnak eta kontabilitate-estaldurak. Bigarren Xedapen Iragankorraren aplikazioa. Kontabilitate Plan Orokorraren 

aldaketak lehen aldiz aplikatzeko irizpideak finantza-tresnak sailkatzeko eta baloratzeko lehen ekitaldian, 2021eko urtarrilaren 1etik 

aurrera. 

 

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera irizpide berriak aplikatzeak aldaketak ekarri ditu sailkapenean. 

 

a) Aktibo eta pasibo finantzario mota bakoitzaren arteko adiskidetzea, lehenengo aplikazio-datan, kategoria berriaren arabera  

sailkatuta eta baloratuta, honako informazio honekin: 

 

     1. Hasierako balorazioaren kategoria eta aurreko araudiaren arabera zehaztutako liburu-zenbatekoa; eta 

     2. Balorazio-kategoria berria eta irizpide berrien arabera zehaztutako liburuen zenbatekoa. 
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Pasibo finantzarioak 

 

  

Saldoa 

2021/01/01ean 

Zeri birsailkatua: 

  

Kostu 

amortizatuko 

pasibo 

finantzarioak 

Galdu-irabazien 

bidez arrazoizko 

balioan baloratutako 

pasibo finantzarioak 

Epe luzera ordaindu beharreko zorrak eta partidak birsailkatzea 109.800,00 109.800,00 0,00 

 

a)  Sozietateak pasibo finantzarioak sailkatzeko irizpide berriak aplikatu ditu. 

 

b)  Finantza-aktiboak eta -pasiboak sailkatzeko ondorioak 2021eko urtarrilaren 1ean egin dira, egun horretan aktibo eta pasibo 

horientzat dauden egitate eta inguruabarrak eta kudeaketa-eredua oinarri hartuta. Ateratzen den sailkapena atzeraeraginez 

aplikatu beharko da, erakundeak aurreko aurkezpen-aldietan bere aktibo finantzarioak nola kudeatu dituen kontuan hartu 

gabe. Ez da aktibo eta pasiboen balorazio-aldaketarik izan finantza-tresnen bidez 

 

Konparaziozko informazioa ez da irizpide berrietara egokitzen. 

 

14. araua. Salmenten eta zerbitzu-emateen diru-sarrerak 

 

Azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onartutako Kontabilitate Plan Orokorra aldatzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Errege 

Dekretuaren Bosgarren Xedapen Iragankorraren arabera, azaroaren 16ko 1515/2007 Errege Dekretuaren bidez onartutako Enpresa 

Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorra, irailaren 16ko 1515/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Irailaren 17ko 

Kontabilitate Plan Orokorraren bidez onetsitako Kontabilitate Plan Orokorra eta Kontabilitate Helburuak Formulatzeko Arauak; 

Irizpide berri horiek aplikatzeak ez du inolako eraginik 2020ko ekitaldiko urteko kontuen datuetan, sozietateak ez baitzuen diru-

sarrerarik izan. 

 

1. EMAITZEN BANAKETA 

 

Administrazio Kontseiluak ekitaldiko emaitzaren banaketa hau proposatuko dio Akziodunen Batzar Nagusiari: 

 

BANAKETA-OINARRI 2021 

- Galdu-irabazien kontuaren saldoa -10.103,64 

GUZTIRA -10.103,64 

  

APLIKAZIO 2021 

- Emaitza negatiboak -10.103,64 

GUZTIRA -10.103,64 

 

 

 

2020ko ekitaldian sozietateak ez zuen emaitza ekonomikorik lortu, eta, beraz, ez zen emaitza banatu. 
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1. ERREGISTRATZEKO ETA BALORATZEKO ARAUAK 

 

Aplikatutako erregistro- eta balorazio-arauak Kontabilitate Plan Orokorraren Bigarren Zatian aurreikusitakoak dira. 

 

4.1 Ondare-tresnak 

 

1514/2007 Errege Dekretuaren bidez onartutako Kontabilitate Plan Orokorra aldatzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Errege 

Dekretuan xedatutakoaren arabera (9. araua, finantza-tresnak eta kontabilitate-estaldurak), taldeko, talde anitzeko eta elkartuetako 

enpresetako partaidetzak kostuko aktibo finantzarioen kategorian sailkatzen dira. Arrazoizko balioan balioesten dira, hau da, 

emandako kontraprestazioaren arrazoizko balioa gehi zuzenean egotz dakizkiokeen transakzio-gastuak. Ondoren, kostuaren arabera 

balioetsiko dira, narriaduragatik egindako balio-zuzenketen zenbateko metatua kenduta. 

Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak ekitaldian partaidetutako funtsek izandako bilakaeraren arabera kalkulatzen dira, 

ekitaldiaren itxieran dauden gainbalio tazitoak kontuan hartuta. 

 

4.2 Finantza-tresnak 

 

       4.2.1) Finantza-aktiboak 

 

Kostu amortizatuko aktibo finantzarioak 

 

Partida honetan erregistratuta daude eragiketa komertzialengatiko eta ez-komertzialengatiko kredituak, zenbateko jakin batekoak, 

zeinetarako sozietateak egindako ordainketa berreskuratzea aurreikusten baita. 

 

1514/2007 Errege Dekretuaren bidez onartutako Kontabilitate Plan Orokorra aldatzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Errege 

Dekretuan (9. araua, finantza-tresnak eta kontabilitate-estaldurak) xedatutakoaren arabera, kostu amortizatuko aktibo finantzarioak 

kategorian sailkatzen dira. 

 

Hasieran eta ondoren, arrazoizko balioan erregistratzen dira, hau da, transakzioaren prezioa gehi zuzenean egotz daitezkeen 

kostuak. Ondoren, kostuaren arabera balioetsiko dira, narriaduragatik egindako balio-zuzenketen zenbateko metatua kenduta. 

 

Irizpide hau urtebete edo gutxiagoko epemuga duten merkataritza-eragiketetan aplikatzen da, baldin eta ez badute kontratuzko 

interes-tasarik, zenbatekoak epe laburrean jasotzea espero baita. 

 

Epemuga handiagoa duten eragiketetan balorazio hori aplikatzen da, interes-tasa esplizitua eta kontratuzkoa dutelako. Interesak 

sortzen diren unean erregistratzen dira. 

 

Balio-narriadura 

 

Aktibo finantzarioen liburu-balioa galdu-irabazien kontuan zordunduta zuzentzen da, narriaduragatiko galera dagoenean. 

Narriadura-ebidentzia dagoela ulertuko da aktibo finantzarioaren balio berreskuragarria liburuetan duen balioa baino txikiagoa 

bada. 

 

Narriaduragatiko galera ebaluatzeko, saldo zordunen banakako azterketa egiten da, antzinatasunagatik edo egoeragatik kobratzeko 

ageriko arriskua dutenak kontuan hartuta. 

 

 

      4.2.2.) Finantza-pasiboak 

 

Kostu amortizatuko pasibo finantzarioak 

 

Epigrafe honetan sartzen dira erosketengatiko eta zerbitzuak emateagatiko zorrak, eta sozietateak jasotako mailegu- edo kreditu-

eragiketetatik datozen tresna eratorriak ez diren eragiketa ez-komertzialengatiko zorrak. 
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Aintzatespenaren unean zein ondoren erregistratzen dira, arrazoizko balioan, hau da, transakzio-prezioan, kontraprestazioaren 

balioa gehituz kalkulatuta, zuzenean egotz daitezkeen gastuak. Irizpide hori aplikatzen da; izan ere, epe laburrean pasiboak 

likidatzea espero da, edo epe luzerako mugaeguna izanez gero, kontratuko interes-tasa bat dute finkatuta. 

 

4.3 Mozkinen gaineko zergak 

 

Sozietateak sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarri negatiboa du, eta ez du inolako gasturik erregistratu zerga-kontzeptu 

horrengatik, eta ez du aktibatu zerga-oinarri horren konpentsazioaren ondoriozko kreditu fiskalaren eragina etorkizuneko ekitaldietan. 

 

4.4 Kapital-diru-laguntzak 

 

Kapitaleko diru-laguntzak benetan emandako eta ordaindutako zenbatekoan balioesten dira, eta bizitza baliagarriaren edo 

finantzatutako elementuen erabileraren iraupenaren edo balio-narriaduraren emaitzei aplikatzen zaizkie. Sozietateak emandako diru-

laguntzak lortzeko beharrezko baldintza guztiak bete ditu. 

 

Diru-laguntza bere helbururako aplikatzeko ezarritako baldintzak bete arte, jasotako edo aintzatetsitako zenbatekoak pasibo 

galdagarriaren kontuetan erregistratuko dira diruz lagundutako proiektuak gauzatu arte. 

 

4.5 Diru-sarrerak eta gastuak 

 

Sortzapenaren printzipioaren arabera egozten dira, hau da, horiek ordezkatzen dituzten ondasun eta zerbitzuen korronte erreala 

gertatzen denean, horietatik eratorritako moneta edo finantza korrontea gertatzen den unea alde batera utzita. Hala ere, zuhurtasun-

printzipioari jarraituz, ekitaldia itxi arte lortutako onurak kontabilizatuko dira, eta ekitaldian edo aurreko beste batean jatorria duten 

arrisku guztiak hartuko dira kontuan, horiek ezagutu bezain laster. 

 

4.6 Hornidurak eta kontingentziak 

 

Enpresak hornidura gisa kontabilizatuko ditu zenbatekoari edo kitatuko diren datari dagokionez zehaztu ez diren pasiboak. Legezko 

xedapen batek, kontratu-xedapen batek edo betebehar inplizitu edo tazitu batek zehaztu ditzake. Ekitaldiaren itxiera-datan balioetsiko 

dira, obligazioa ezerezteko edo hirugarren bati transferitzeko beharrezkoa den zenbatekoaren ahalik eta zenbatespen onenaren balio 

eguneratuan. 

 

4.7. Loturadun alderdien arteko transakzioak 

 

Talde bereko enpresen arteko eragiketak hasieran kontabilizatuko dira arrazoizko balioaren arabera. Eragiketa batean adostutako 

prezioa eta arrazoizko balioa desberdinak badira, eragiketaren errealitate ekonomikoaren arabera erregistratu beharko da aldea. 

Ekitaldian ez dira egin loturazkotzat har daitezkeen eragiketak. 

 

4.8 Aktiboak eta pasiboak korronteen eta ez-korronteen artean sailkatzea 

 

Aktiboak eta pasiboak korronteen eta ez-korronteen artean sailkatutako balantzean aurkezten dira. Aktiboak eta pasiboak korronte gisa 

sailkatzen dira, sozietatearen ustiapenaren ziklo arruntari lotuta daudenean eta ziklo horretan zehar saltzea, kontsumitzea, egitea edo 

likidatzea espero denean, edo epemuga, besterentzea edo gauzatzea gehienez urtebeteko epean gertatzea espero denean. Eskudirua edo 

aktibo likido baliokideak badira, haien erabilera ez da urtebetetik gorakoa izango.
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5. ONDARE-TRESNAK 

 

Sozietateak beste enpresa batzuetan dituen partaidetzen balioek bilakaera hau izan dute: 

 

Kostua Euro 

Hasierako Saldoa 0,00 

- Altak 0,00 

- Bajak 0,00 

Azken Saldoa (2020.12.31) 0,00 

- Altak 178.980,00 

- Bajak 0,00 

Azken Saldoa(2021.12.31) 178.980,00 

    

Balio-narriadura Euro 

Hasierako Saldoa 0,00 

- Altak 0,00 

- Bajak 0,00 

Azken Saldoa (2020.12.31) 0,00 

- Altak -23.500,00 

- Bajak 0,00 

Azken Saldoa(2021.12.31) -23.500,00 

  
BALIO GARBIA 155.480,00 

 

Inbertsioak 

 

Sozietateak Ekienea SL sozietatearen 87.600 partaidetza sozial erosi ditu ekitaldian, bakoitzak 1,00 euroko balio nominalarekin, hau 

da, kapital sozialaren % 2, 87.600,00 euroko prezioan. 

Horrez gain, bazkideek sozietatearen funts propioei egindako diru-ekarpenen % 2 subrogatu da, 91.320,00 euroko zenbatekoan, kapital-

gehikuntzarik ez dakartenak. Bi ordainketa horiek partaidetzaren erosketa-kostua osatzen dute. 

Eragiketa horren barruan, finantza-erakunde batek Ekienea, S.L.ri 7.200,00 eurotan emandako kredituaren % 2 laga zaio. 

Arabako Foru Aldundiak 186.120,00 euroko transferentzia egitea erabaki du, eragiketa horiek finantzatzeko. 

 

Enargi SAU enpresak 10,00 euroko ekarpen indibidualak egin ditu ekitaldian kooperatiba hauen kapitalean: 

 

-  Arabako Errioxako Ekiola S.Coop. 

-  Arabako Lautadako Ekiola S.Coop. 

-  Arabako Mendialdeko Ekiola S.Coop. 

-  Gorbeialdeko Ekiola S.Coop. 

-  Aialako Ekiola S.Coop. 

-  Añanako Ekiola S.Coop. 

 

Arabako Foru Aldundiak 60,00 euroko transferentzia egitea erabaki du, eragiketa horiek finantzatzeko. 

 

Balio-narriadura 

 

Funts propioek ekitaldian izan duten bilakaera eta partaidetutako erakundearen ondare-egoera kontuan hartuta, balio-narriadura -

23.500,00 eurokoa izan da. Partaidetzen eskuraketak diru-laguntza osoa jaso duenez, narriadura hori atzeraezina da ekitaldietan. 
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Partaidetuaren egoera 

 

- Ekienea SL enpresaren helburua da elektrizitatea ekoiztu eta merkaturatzearekin zerikusia duten jarduera, obra eta zerbitzu mota 

guztiak egitea Armiñongo udalerrian dauden instalazioen bidez, baldin eta energia berriztagarriak erabiltzen badituzte. 

 

- Sozietatearen helbidea: Urartea kalea 2, Ali Gobeo industrialdea. 

 

- Parte-hartzearen ehunekoa: % 2,00 

 

- Balioa liburuetan: 155.420,00 euro. 

 

- Ondare garbia 2021eko ekitaldiaren amaieran:  

 

 

Kontzeptua Milaka euro 

- Kapital soziala 4.380,00 

- Bazkideen beste ekarpen 

batzuk 4.566,00 

- Emaitza negatiboak -809,00 

- Ekitaldiko emaitza (*) -366,00 

Guztira 7.771,00 
 

(*) Ustiapenaren emaitza -479 mila euro. 

 

 

6.  FINANTZA-TRESNAK 

 

6.1. Epe luzeko aktibo finantzarioak 

 

Epe luzeko kredituen partida, honako kontzeptu hauekin: 

 

Kontzeptua Euro 

Ekienea S.L. 7.200,00 

Arabako Errioxako Ekiola S.Coop. 20.000,00 

Arabako Lautadako Ekiola S.Coop. 20.000,00 

Arabako Mendialdeko Ekiola S.Coop. 20.000,00 

Gorbeialdeko Ekiola S.Coop. 20.000,00 

Aialako Ekiola S.Coop. 20.000,00 

Añanako Ekiola S.Coop. 20.000,00 

Guztira 127.200,00 

 

7.200,00 euroko partida honetan sartzen da Ekienea, S.L. sozietateari Ekienea, S.L. sozietatearen partaidetzak erosteko eragiketan 

lagatako kredituen zenbatekoa. 

 

Ekitaldian zehar, sozietateak honako kooperatiba hauekin sinatu ditu aldi baterako panelak eta kontsumitzaileei sortutako energia 

esleitzeko kontratuak: 

 

 

- Arabako Errioxako Ekiola S.Coop. 

- Arabako Lautadako Ekiola S.Coop. 

- Arabako Mendialdeko Ekiola S.Coop. 

- Gorbeialdeko Ekiola S.Coop. 

- Aialako Ekiola S.Coop. 

- Añanako Ekiola S.Coop. 
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Izenpetutako akordioen arabera, kooperatiba bakoitzak Enargi Araba SAUri esleitzen dizkio panelak aldi baterako eta kontingente gisa, 

Enargik azkenean ordaindutako zenbatekoa zati eraikuntzarako kooperatibak egiten duen inbertsioaren kostu osoa eginda ateratzen den 

planta fotovoltaikoaren portzentajeari dagozkionak, Enargik aldi baterako aukerako eskubidea izan dezan beretzako edo hirugarren 

batentzako elektrizitatea esleitzeko. Esleipen hori iragankorra eta kontingentea izango da, eta guztiz edo partzialki amaituko da Enargiri 

esleitutako panel guztien zati bat edo guztiak behar dituzten bazkide kontsumitzaileak kooperatiban sartzen direnean, eta horien 

energiaren gainean egingo da aukera kontsumo elektrikoei erantzuteko. Eragiketaren helburua kontuan hartuta, Enargik emandako 

kopuruak bazkide kontsumitzaileen bitartez itzuliko direla ulertzen da. Horrelakorik gertatzen ez bada, instalazioa martxan jartzen 

denean ibilgetu ukiezinaren kontuetara transferituko dira. 

 

Emandako aukeraren prezioa ez da 120.000,00 eurotik gorakoa izango, hau da, gehieneko balioa. Prezioa honako egutegi honen arabera 

ordainduko da: 

 

- Kontratua sinatzen denean, 20.000,00 euro. 

- Planta fotovoltaikoa eraikiko den lurzorua egokitzeko hirigintza-dokumentazioa aurkezten den unean, 20.000,00 euro. 

- Lurzorua antolatzeko hirigintza-dokumentua onartzeko unean, 20.000,00 euro. 

- Jarduera-lizentzia eskatzeko unean, 20.000,00 euro. 

- Proiektura konektatzeko eskaera aurkeztu baino hamabost egun lehenago, 40.000,00 euro. 

Orain arte, sozietateak lehen epea ordaindu dio kooperatiba bakoitzari. 

 

Epe laburreko aktibo finantzarioak 

 

Partida honek merkataritza-zordunen kontzeptua eta 2.014,96 euroan kobratu beharreko beste kontu batzuk jasotzen ditu. 

 

6.2  Finantza-pasiboak 

 

Epe luzeko pasibo finantzarioak 

 

Epe luzeko beste finantza-pasibo batzuen kontuak 487.200,00 eurotan (109.800,00 euro aurreko ekitaldiaren itxieran) jasotzen du 

Arabako Foru Aldundiak egindako transferentziaren zenbatekoa, finantza-aktibo jakin batzuen finantzaketari aplikatuta (127.200,00 

euro), bai eta eman den helburuari aplikatzeko dagoen zatia ere (360.000,00 euro), honela banakatuta:  

  

Kontzeptua   Zenbatekoa  Aplikazioaren  

Ekienea diruzko ekarpena 7.200,00 Ekienea maileguaren finantzaketa 

Kooperatiben kontratuak 

120.000,00 

Finantzaketa 1. epea aldi baterako 

esleipena 

Kooperatiben kontratuak 360.000,00 Esleipen iragankorra ordaintzeko zain 

Guztira 487.200,00   

 

 

Ekienea S.L. sozietatearen partaidetza eskuratzeko akordioen barruan, sozietatearen subrogazioa jasotzen da Ekieneari emandako 

mailegu batean (7.200,00 euro). 

 

Foru Gobernu Kontseiluak, uztailaren 13ko 441/2021 Erabakiaren bidez, Enargi Araba SA sozietate publikoari 720.000,00 euroko 

transferentzia egitea onartu zuen, sei kooperatiba eratzeko eta Enargi Araba SAri dagozkion kontsumitzaileei panelak eta sortutako 

energia aldi baterako esleitzeko kontratuak eta kontratu kontingenteak sinatzeko, hartutako konpromisoekin. Panelen esleipen 

iragankorreko eta kontingenteko kontratuak eta kontsumitzaileei sortutako energia izenpetzeko kontsignazioaren banaketa honako urte 

hauetan banatzen da:  
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Urteroko Euro 

2021 480.000,00 

2022 240.000,00 

Guztira 720.000,00 

 

Epe motzeko pasibo finantzarioak 

 

Merkataritzako hartzekodunen eta ordaindu beharreko beste kontu batzuen partidak (38,18 euro) 2022an du epemuga. 

 

7. FUNTS PROPIOAK 

 

Kapital soziala 60.000,00 eurokoa da, eta Arabako Foru Aldundiak harpidetu eta ordaindutako 100,00 euroko balio nominaleko 600 

akzio izendunek ordezkatzen dute. 

 

8. DOHAINTZA ETA LEGATUEN DIRU-LAGUNTZAK 

 

Sozietateak jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuei buruzko informazioa, bai eta horien ondoriozko Galera eta Irabazien 

Kontuari egotzitako emaitzei buruzkoa ere, honako hau da: 

 

  Euro 

- 2021ean emandako diru-laguntzak eta 

dohaintzak 178.980,00 

- Emaitzetara egotzitako zenbatekoa -23.500,00 

2021.012.31ko saldoa 155.480,00 

 

 

Eragiketa honen aitorpenean ez da zerga-eraginik erregistratzen, haren errealitate ekonomikoa kontuan hartuta, efektu hori eragiketa 

osoan neutroa dela ulertuta, etorkizunean zergengatik ordaindu beharreko kopuru handiagoak eratortzen ez diren neurrian. Balio-

narriaduragatiko gastuaren zenbatekoa bat dator kapital-diru-laguntzaren emaitzetara egozteagatiko sarrerarekin. Gainera, sozietateak 

sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarri negatiboa du. 

 

Partida honetan sartzen dira Arabako Foru Aldundiak egindako transferentzia hauek: 

 

  
Jatorrizko 

zenbatekoa 

Emaitzetara 

intsuldatzea 

2021.012.31ko 

saldoa 

- Ekienea partaidetzak eskuratzea 178.920,00 -23.500,00 155.420,00 

- Partaidetza kooperatiboak eskuratzea 60,00 0,00 60,00 

Guztira 178.980,00 -23.500,00 155.480,00 

 

 

2020ko abenduaren 1ean, Ahaldun Nagusiaren 423/2020 Foru Dekretuaren bidez, 109.800,00 euroko transferentzia onartu eta 

kontsignatu zen, Euskadiko eguzki-parkeko akzioak erosteko, % 2ko portzentajean. 

2021eko otsailaren 18an, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailaren 25/2021 Foru Agindua eman zen. Horren bidez, 

sozietateari diru-ekarpena egiteko eskualdatzea onartu zen, Ekienea SL sozietateari 76.320,00 euroko kapital-gehikuntzarik egin gabe. 

Ondoren, 2021eko martxoaren 4ko 49/2021 Foru Aginduak aurreko agindua aldatu zuen, eragiketa egiteko moduari dagokionez. 

 

Sozietateak salerosketaren zenbatekoa ordaindu du, bai partaidetzak eskuratzeari dagokionez, bai funts propioetarako ekarpenaren 

subrogazioari dagokionez. Guztira, 178.920,00 euro ordaindu ditu. Emaitzei ekitaldian erregistratutako partaidetzen balio-

narriaduraren zenbatekoa aplikatzen zaie. 

 

Foru Gobernu Kontseiluaren uztailaren 13ko 441/2021 Erabakiaren barruan, 60,00 euro Enargi Araba U sozietate publikoari 

transferitzea aurreikusten da, sei kooperatiba eratzeko. 
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9.  ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK 

 

Sozietateak - Euroko zerga-oinarria du Sozietateen gaineko Zergan, eta etorkizuneko ekitaldietako zerga-oinarriarekin 

konpentsatu ahal izango da, aurreko zerga-oinarriaren % 70eko mugarekin. 

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

arte edo gaur egun ezarritako preskripzio-epea bost urtean igaro arte. Sozietateak ikuskapenerako irekita ditu azken lau 

ekitaldiak, aplikagarri zaizkion zerga guztietarako. Sozietatearen administratzaileen iritziz, ez dago sozietateari aplikatu 

beharreko araudi fiskalaz bestelako interpretazio posibleak ikuskatuz gero erator litekeen zenbateko nabarmeneko 

kontingentzia fiskalik. 

 

10.  SARRERAK ETA GASTUAK 

 

Sozietateak ez du inolako diru-sarrerarik lortu ekitaldian. 

 

Guztira 10.103,64 euro sortu ditu ustiapen-gastu gisa. 

 

11.  BESTELAKO INFORMAZIOA 

 

Sozietateak ez du langilerik izan ekitaldian zehar alta emanda. 

 

Ez da kargurik sortu Administrazio Kontseiluko kideen soldatak, dietak eta ordainsariak direla-eta 

 

Enargi Araba SAUko administratzaileek edo lotutako pertsonek ez dute sozietatearekin izan dezaketen inolako gatazka-

egoeraren berri eman, ez zuzenekoa, ez zeharkakoa, Kapital Sozietateei buruzko Legearen 229. artikuluan ezarritakoaren 

arabera. 

 

BNFIX KLZ AUDITORES, S.L.P. enpresak 1.200,00 euroko ordainsaria (500,00 euro 2020an) sortu du 2021eko ekitaldiko 

auditoretzagatik, auditoretza-zerbitzuengatiko ordainsari gisa. Ordainsari horiek Arabako Foru Aldundiak ordaindu ditu. 

 

 

12.  HORNITZAILEEI EKITALDIAN ZEHAR EGINDAKO ORDAINKETA-GERORATZEEI BURUZKO 

INFORMAZIOA 

 

Merkataritza-eragiketetan hornitzaileei ordaintzeko geroratzeei buruzko informazioa honako hau da: 

 

  2021eko ekitaldia  2020ko ekitaldia 

  Egunak Egunak 

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 22,36 0,00 

Ordaindutako eragiketen ratioa 21,00 0,00 

Ordaintzeke dauden eragiketen ratioa 12,20 0,00 

      

  Zenbatekoa (euro) Zenbatekoa (euros) 

Total pagos realizados 11.515,24 0,00 

Total pagos pendientes 38,18 0,00 

 

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko metodologia ekonomikoa uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan 

zehaztutakoa da. Dekretu horren bidez, Administrazio Publikoen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko 

metodologia garatzen da (abenduaren 22ko 1040/2017 Errege Dekretuak aldatu zuen). 
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12. LANGILEEI BURUZKO DATUAK ETA ARABAKO FORU ALDUNDIAREN EKARPENAK 

 

 

 

LANGILE ETA A.F.A.KO EKARPENAK DATUAK  
2021 

2020 

KOSTUA PERTSONAKO   0,00 0,00 

LAGILERI GASTUAK   0,00 0,00 

LANGILE   0,00 0,00 

      

A.F.A.REM DIRU LAGUNTZAK   556.380,00 169.600,00 

KAPITAL DIRULAGUNTZEN   556.380,00 109.600,00 

USTIAPEN DIRULAGUNTZEN   0,00 0,00 

GALERAK BERDINTZEKO EGINDAKO 

EKARPENAK   0,00 0,00 

KAPITAL  0,00 60.000,00 
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“ENARGI ARABA S.A.U.” 

 

 

KUDEAKETA-TXOSTENA - 2021EKO EKITALDIA 

 

 

Sozietatea 2020ko azaroaren 6an eratu da Gasteizen (Araba), 60.000,00 euroko kapitalarekin, Arabako Foru Aldundiak oso-osorik harpidetuta. 

2021ean, sozietateak Ekeinea S.L. sozietatearen kapital sozialean parte hartu du, eta guztira 87.600 partaidetza eskuratu ditu, hau da, kapital sozialaren 

% 2. 

Gainera, Enargik azkenean ordaindutako zenbatekoa zati eraikuntzarako kooperatibak egiten duen inbertsioaren kostu osoa eginda ateratzen den planta 

fotovoltaikoaren ehunekoari dagozkion panelen esleipen iragankor eta kontingenterako kontratu bat sinatu du kooperatiba hauekin, Enargik aldi baterako 

aukera-eskubide bat izan dezan, horietatik ateratzen den elektrizitatea bere buruarentzat edo hirugarren batentzat esleitzeko: 

 

 

- Arabako Errioxako Ekiola S.Coop. 

- Arabako Lautadako Ekiola S.Coop. 

- Arabako Mendialdeko Ekiola S.Coop. 

- Gorbeialdeko Ekiola S.Coop. 

- Aialako Ekiola S.Coop. 

- Añanako Ekiola S.Coop. 

 

Horretarako, kontratua sinatzen den egunean ordaindu beharreko lehen epeari erantzun dio, hau da, 20.000,00 euro kooperatiba 

bakoitzeko, eta, beraz, 120.000,00 euro ordaindu ditu. 2022an egitea aurreikusten den gainerako ordainketa-egutegia honako hau da: 

 

- Planta fotovoltaikoa eraikiko den lurzorua egokitzeko hirigintza-dokumentazioa aurkezten den unean, 20.000,00 euro. 

- Lurzorua antolatzeko hirigintza-dokumentua onartzeko unean, 20.000,00 euro. 

- Jarduera-lizentzia eskatzeko unean, 20.000,00 euro. 

- Proiektura konektatzeko eskaera aurkeztu baino hamabost egun lehenago, 40.000,00 euro. 

 

 

Hau da, kooperatiba bakoitzarentzat 100.000,00 euro ordaintzea aurreikusten da, guztira 600.000,00 euro. 

Ordainketa horiek finantzatzeko, Aldundiak 720.000,00 euroko transferentzia egitea onartu du, 2021ean (480.000,00 euro) eta 2022an 

(240.000,00 euro) egiteko. 

Instalazioa abian jartzen denean, bazkide kontsumitzaile berriak sartuko dira, eta sozietateari ekarpena itzuliko diote. Horrelakorik 

gertatzen ez bada, instalaziotik ateratzen den energia norberaren kontsumorako edo hirugarrenei saltzeko esleitzeko eskubidea lortuko 

du sozietateak. 

Sozietateak ez du plantillarik izan ekitaldian 

Bestalde, ez da ekintza propioen titularra eta ez du I+G jarduerarik egin. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 29a. 

 

 

 

 

  

 



 

19 

 

Enargi Araba SAUko administratzaileek 2021eko ekitaldiko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena sinatzen dituzte 2022ko martxoaren 29an, 

Gasteizen, Kapital Sozietateen Legearen 253. artikuluan eta Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduaren 330. artikuluan ezarritakoa betez. 
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