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SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA 

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA (FCSM) 

 

2021eko ABENDUAREN 31n BUKATUTAKO EKITALDIKO MEMORIA 

 

 

1. ERAKUNDEAREN JARDUERA 

 

1.1. Eraketa 

 

Santa Maria Katedrala Fundazioa 1999ko maiatzaren 25ean eratu zen eta 2000. urteko maiatzean hasi 

zen jarduten. 

 

Helbide honetan dago sozietatearen egoitza: Aiztogile kalea 93, E01001, Gasteiz. 

 

1.2. Legezko araubidea 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 23ko 

115/2019 Dekretua bete behar ditu. 

 

1.3. Jarduerak 

 

Santa Maria Katedrala Fundazioak honako xede orokor hau dauka: “Gasteizko Santa Maria Katedrala eta 

haren hiri ingurunea sendotu, zaharberritu eta birgaitzeko bidea ematea, horretarako ezarritako Gida 

Planeko jarraibideak garatuz”. 

 

Bestalde, katedralaren eta ingurunearen kudeaketa ez-erlijiosoa bere gain hartuko du, indarrean dagoen 

bitartean. 

 

Sozietatearen estatutuen 4. artikuluak fundazioaren jarduera hauek aipatzen ditu: 

 

- Gida Plana onartu eta garatzea. 

- Programak, egutegiak eta esku hartzeak onartzea. 

- Esku hartzeak gauzatzeko proiektuak kontratatzea. 

- Esku hartzeetarako eta horien jarraipen eta kontrolerako behar diren obrak eta lanak 

kontratatzea eta finantzatzea. 

- Helburu duen jarduera garatzeko tresna materialak sortzen laguntzea eta eratutako tresna 

materialak kudeatzea. 

- Jarduerak, enkarguak eta mandatuak egitea eta Arabako Lurralde Historikoko kultura 

ondarearen arloan patronatuak onartzen dituen programak garatu eta kudeatzea, zuzenean 

edo zeharka, bai eta kultura ondarearekin zerikusia duten ikerketa eta prestakuntza jarduerak 

ere, horretarako jartzen diren aurrekontuen kontura.  
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- Adjudikatzeko ahalmenari dagokionez, kudeaketa enkargu edo mandatuak sektore publikoko 

ente, organismo eta erakundeei, fundazioaren baliabide berekitzat eta zerbitzu teknikotzat jo 

daitezkeenei, egingo zaizkie, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak, Sektore 

publikoko kontratuen Legearen testu bategina onartzen duenak, 4.1.n eta 24.6 artikuluetan 

edo hori ordezten duen arauetan araututako baldintzetan. 

- Fundazioaren xedea betetze aldera, patronatuak egokitzat jotzen dituen gainerako ekintzak 

gauzatzea eta, bereziki, fundazioaren xedea eta helburuak zabaltzeko ekintza guztiak. 

 

Fundazioaren egungo jarduera sozietatearen xedearekin bat dator. 

 

FCSMk ez du beste inongo erakundetan parte hartzen, eta ez dauka loturarik talde-harremana edo elkartea 

era dezakeen inolako erakunderekin, Merkataritza Kodearen 42. artikuluak ezarritako baldintzei jarraiki 

eta irabazi asmorik ez duten erakundeen Kontabilitate Plana onartzen duen ICAC (Kontabilitate eta Kontu 

Ikuskaritzaren Institutua) erakundearen 2013ko martxoaren 26ko Ebazpenaren hirugarren ataleko 

hamaikagarren eta hamahirugarren arauei jarraiki. 

 

Fundazioak erabiltzen duen diru funtzionala euroa da. 

 

2. URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK 

 

2.1. Irudi zintzoa 

 

Txosten honi erantsitako 2021eko ekitaldiko urteko kontuak erakundearen 2021eko abenduaren 31ko 

kontabilitate erregistroetan oinarrituta formulatu ditu arduradun juridiko-ekonomikoak. Horietan, xedapen 

hauetan bildutako kontabilitate printzipioak eta balioespen irizpideak aplikatu dira: urriaren 24ko 

1491/2017 Errege Dekretua, Kontabilitate Plana irabazteko asmorik gabeko erakundeetara egokitzeko 

arauak eta irabazteko asmorik gabeko erakundeen jarduketa planaren eredua onartzen dituena (IAGE KP), 

eta ICACen 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. Gainera, 8/2014 Foru Dekretuaren bidez onartutako finantza egoeren ereduak hartuko 

dira aintzat. Urteko kontuek FCSMren ondarearen, finantza egoeraren eta emaitzen irudi zintzoa erakusten 

dute. 

 

Ez dago salbuespeneko arrazoirik irudi zintzoa erakuste aldera kontabilitate arloko legezko xedapenak ez 

aplikatzeko. 

 

Santa Maria Katedrala Fundazioaren Patronatuak onartu beharko ditu honekin batera doazen urteko 

kontuak, eta aldaketarik gabe onartuko dituela uste da. 

 

Aurreko ekitaldiko urteko kontuak 2020ko martxoaren 25eko saioan onartu zituen Patronatuaren 

Batzordeak. 

 
2.2. Ziurgabetasunaren balioespenaren eta zenbatespenaren alderdi kritikoak 
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Fundazioak funtzionamenduan dagoen entitatearen printzipioaren arabera prestatu ditu 2021eko 

ekitaldiko urteko kontuak, eta kontuan hartu ditu 2021eko ekitaldiaren egoera eta COVID-19aren egungo 

egoera, bai eta ekonomian oro har izan ditzakeen ondorioak ere, eta, bereziki, Fundazioan, ez dago 

jarduerarekin jarraitzeko arriskurik. Jarraian, pandemia horren ondorioz Fundazioan izan diren neurri eta 

ondorio garrantzitsuenak zehazten dira, gure ustez: 

 

- Langileen osasuna bermatzeko neurri hauek ezartzea: 

 

o Maskarak, gel desinfektatzaileak eta mahaien artean segurtasun-pantailak erabiltzea 

o Gomendatutako segurtasun-distantziak eta aireztapen-neurriak mantentzea 

o Telelanerako neurriak 

 

- Fundazioak murriztu egin ditu bisiten eta aterpetxearen ondoriozko diru-sarrerak pandemiaren 

aurreko egoerarekin alderatuta, eta eragin berezia izan du 2021eko lehen bost hilabeteetan; izan 

ere, pandemiaren eragin handiaren ondorioz, itxi egin behar izan ziren perimetroak eta mugatu 

egin ziren bisitari-kopurua taldeko. 

 

2019an, jarduera propioaren diru-sarrerak 671.276,17 €-koak izan ziren, eta 2021ean 

396.921,15 €-koak (2019ko diru-sarreren % 59). Hala ere, diru-sarrerak hobetu egin dira 2020. 

urtekoekin alderatuta, urte horretan 186.924,89 eurokoak izan baitziren bisiten eta 

aterpetxearen sarrerak. 

 

Fundazioa, bere xedea betetzeko asmoz, ekarpen publikoez hornitzen da funtsean, bai bazkide sortzaileek 

bai beste erakunde publiko batzuek emandakoez. 

 

Fundazioaren jardueraren garapena lortzen diren dirulaguntzen arabera egokitzen da. Ekitaldi bakoitzean, 

patronatuak egin beharreko obrak eta jarduerak onartzen ditu, konprometitutako ekarpenen eta 

dirulaguntzen ondoriozko diru-sarreren arabera. 

 

Txostenari erantsitako urteko kontuetan, batzuetan, fundazioaren zuzendaritzak egindako zenbatespenak 

erabili izan dira, hor erregistratuta dauden aktibo, pasibo, diru sarrera, gastu eta konpromisoetako batzuk 

kuantifikatzeko. Funtsean, hauek dira zenbatespenak: 

 

- Aktibo materialen eta ukiezinen bizitza baliagarria (4.1, 4.2, 5. eta 6. oharrak). 

- Izakinen balioaren zuzenketa (4.4 eta 10. oharrak). 

- Jasotako ekarpenen eta dirulaguntzen aplikazioa (4.10 eta 15. oharra). 

 

Baliteke, nahiz eta zenbatespen horiek urteko kontu hauek egiteko unean aztertutako egitateen gainean 

zegoen informaziorik onena oinarri hartuta egin ziren, etorkizunean hurrengo ekitaldi batzuetan (gorantz 

edo beherantz) aldatzera behartzen duten gertakariak jazotzea. Hori etorkizunean egingo litzateke, 

zenbatespen aldaketaren ondorioak aitortuz etorkizuneko galera-irabazien kontuetan. 
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2.3. Informazioa alderatzea 

 

Urteko kontuek, balantzeko eta emaitzen kontuko partida bakoitzari dagokionez, 2021eko ekitaldiko 

kopuruak ez ezik, aurreko ekitaldikoak ere aurkezten dituzte, alderatu ahal izateko. Era berean, memoria 

honetan 2021eko ekitaldiari buruz ageri den informazioa 2020ko ekitaldiko informazioarekin batera 

aurkezten da, alderaketak egin ahal izateko. 

 

Fundazioa, sozietatearen estatutuak eta herri administrazioetatik jasotako dirulaguntzak direla eta, urteko 

kontuen ikuskaritza egitera behartuta dago. 2021eko eta 2020ko ekitaldiak ikuskatuta daude. 

 
2.4. Partiden taldekatzea 

 

Urteko kontuetan ez dago balantzean edo emaitzen kontuan taldekatutako partidarik. 

 

2.5. Zenbait partidatan jasotako elementuak 

 

Ez da aurkezten balantzeko partida bitan edo gehiagotan erregistratutako ondare elementurik. 

 

2.6. Aldaketak kontabilitateko irizpideetan 

 

2021eko ekitaldian, ez da garrantzizko aldaketarik egin kontabilitate irizpideetan, aurreko ekitaldiko 

irizpideekin erkatuta. 

 

2.7. Akatsen zuzenketa 

 

2021eko ekitaldiko urteko kontuek ez dute jasotzen ekitaldian antzemandako akatsen ondorioz egindako 

doikuntzarik. 

 

2.8. Garrantzi erlatiboa 

 

Finantza egoeretako edo beste gai batzuetako partidei buruzko memoria honetan xehakatu beharreko 

informazioa zehaztean, fundazioak 2021eko ekitaldiko urteko kontuei lotutako garrantzi erlatiboa hartu 

du kontuan, Kontabilitate Plan Orokorraren kontzeptu esparruaren arabera. 

 

2.9. 2021eko KBParen aldaketaren lehen aplikazioaren ondorioak 

 

9. araua. Finantza tresnak eta kontabilitate-estaldurak 

 

Azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onartutako Kontabilitate Plan Orokorra aldatzen duen 

urtarrilaren 12ko 1/2021 Errege Dekretuaren lehen xedapen iragankorraren, azaroaren 16ko 

1515/2007 Errege Dekretuak onartutako Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorraren, eta 

irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuak onartutako Urteko Kontu Bateratuak Formulatzeko Arauen 

arabera; eta Kontabilitate Plan Orokorra irabazi-asmorik gabeko erakundeetara egokitzeko arauak, 

urriaren 24ko 1491/2011 Errege Dekretuaren bidez onartuak, erakundeak informazio hau jaso beharko 

du 9. erregistro eta balorazio arauan sartutako aldaketen lehen aplikazioari buruz: 

 



 

2021eko memoria 

Santa María Katedrala Fundazioa – Fundación Catedral Santa María - 12 –  

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

kontu hauek egitean, baina ez dituzte entitatearen kontabilitate-politikak aldatu”. 

 

9. araua. Finantza tresnak eta kontabilitate-estaldurak. Bigarren xedapen iragankorraren aplikazioa. 

Kontabilitate Plan Orokorraren aldaketak lehen aldiz aplikatzeko irizpideak, finantza tresnak sailkatu eta 

baloratzeari dagokionez, lehenengo ekitaldian, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera. 

 

Irizpide berriak 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatzeak aldaketak eragin ditu sailkapenean. 

 

a) Berdinkatze bat finantza aktibo eta pasibo mota bakoitzaren lehen aplikazioaren datan, kategoria 

berriaren araberako sailkapena eta balorazioa, honako informazio honekin: 

 

1. Hasierako balorazioaren kategoria eta aurreko araudiaren arabera zehaztutako liburuetako 

zenbatekoa; eta 

2. Balorazio-kategoria berria eta irizpide berrien arabera zehaztutako liburuetako zenbatekoa. 

 

  

Saldoa 
2021/01/01e

an 

Honela birsailkatu da: 

  

Galdu-
irabazieta

n 
aldaketak 
dituzten 
arrazoizk
o balioko 
finantza 
aktiboak 

Kostu 
amortizatu
ko aktiboak 

Kostuko 
finantza 
aktiboa

k 

Ondare 
garbian 
aldaketa

k 
dituzten 
arrazoizk
o balioko 
finantza 
aktiboak 

Maileguak eta kobratu 
beharreko partidak 
birsailkatzea 

18361,00   18361,00     

 

  

Saldoa 
2021/01/01ea

n 

Honela birsailkatu da: 

  

Kostu 
amortizatuk
o finantza 
pasiboak 

Galdu-irabazien 
kontuan 

aldaketak 
dituzten 

arrazoizko 
balioko 
finantza 
pasiboak 

Zorrak eta ordaindu beharreko partidak 
birsailkatzea  165627,83 165627,83   
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b) Fundazioak finantza aktiboak eta pasiboak sailkatzeko irizpide berriak aplikatu ditu. 

 

c) Finantza aktiboak eta pasiboak sailkatzeko ondorioak 2021eko urtarrilaren 1ean egin dira, data 

horretan aktibo eta pasibo horietarako zeuden egitate eta inguruabarrak eta kudeaketa-eredua 

oinarri hartuta. Ondoriozko sailkapena atzeraeraginez aplikatu beharko da, erakundeak aurreko 

aurkezpen-aldietan bere finantza aktiboak nola kudeatu kontuan hartu gabe. Ez da aldaketarik izan 

aktiboen eta pasiboen balorazioan finantza tresnen arabera 

 

Konparaziozko informazioa ez da irizpide berrietara egokitzen 

 

14. araua. Salmenten eta zerbitzuak ematearen ondoriozko diru-sarrerak 

 

Azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onartutako Kontabilitate Plan Orokorra aldatzen duen 

urtarrilaren 12ko 1/2021 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen iragankorraren, eta azaroaren 16ko 

1515/2007 Errege Dekretuak onartutako Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorraren 

arabera; Urteko Kontu Bateratuak Formulatzeko Arauak, irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuaren 

bidez onartuak; eta urriaren 24ko 1491/2011 Errege Dekretuak onartutako Kontabilitate Plan Orokorra 

irabazi-asmorik gabeko erakundeetara egokitzeko arauak:  

 

“Irizpide berri horiek 2020ko ekitaldiko urteko kontuetako datuetan aplikatzeak ez du inolako eraginik”. 
 
 

3. EKITALDIKO SOBERAKINAREN APLIKAZIOA 

 

Hona hemen arduradun juridiko-ekonomikoak ekitaldiko soberakina aplikatzeko egin duen proposamena: 

 

Banaketaren oinarria 2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Ekitaldiko soberakina 0,00 (19.888,09) 

Guztira  0,00 (19.888,09) 

      

Aplikazioa 2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Aurreko ekitaldietako soberakinei 0,00 (19.888,09) 

 (Aurreko ekitaldietako soberakin negatiboei) 0,00 (19.888,09) 

Guztira 0,00 (19.888,09) 
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4. ERREGISTRATZEKO ETA BALIOESTEKO ARAUAK 

 

4.1. Ibilgetu ukiezina 

 

Ibilgetu ukiezina, hasieran, kostuaren arabera balioesten da; hau da, eskurapen prezioaren edo ekoizpen 

kostuaren arabera.  

 

Hasierako azterketaren ostean, ibilgetu ukiezina balioestean, kostua ken haren amortizazio metatua 

hartzen dira kontuan; baita, hala badagokio, erregistratu diren narriatzearen ziozko zuzenketen zenbateko 

metatua ere. 

 

Aktibo ukiezinak bizitza erabilgarri definituko aktiboak dira eta, horrenbestez, sistematikoki amortizatzen 

dira aurreikusitako bizitza erabilgarriaren eta hondar balioaren arabera. Amortizatzeko aplikatu diren 

metodoak eta aldiak ekitaldi bakoitza ixtean berrikusten dira eta, behar izanez gero, modu prospektiboan 

doitzen dira. Ekitaldiaren amaieran, behintzat, narriadura zantzurik badagoen ebaluatzen da. Egonez gero, 

berreskura daitezkeen muntak zenbatesten dira eta bidezkoak diren balioespen zuzenketak egiten dira, 

epigrafe honen c) atalean ezartzen den moduan. 

 

Aktibo horien bizitza baliagarria modu fidagarrian zenbatetsi ezin denean, hamar urteko epean 

amortizatuko dira, ibilgetu ukiezinari buruzko arau zehatzetan ezarritako epeei kalterik egin gabe.  

 

Jabetza industriala 

 

Jabetza industriala jabetza edo horren agerraldiak erabiltze aldera edo horien erabilera emateko eskubidea 

lortzeko asmoz egindako kostuen arabera balioesten da, baldin eta enpresa eskuratzaileak inbentarioan 

sartu behar baditu, kontratuaren ondoriozko baldintza ekonomikoengatik. Fundazioaren izen komertziala, 

marrazki industriala eta marka hartzen dute barne. 

 

Jabetza industrialeko eskubideak eskurapen prezioaren edo ekoizpen kostuaren arabera balioesten dira, 

kasuan kasuko patentea edo antzekoa lortzen den unean aktibatutako garapen gastuen kontabilitate balioa 

barne, baita jabetza industriala erregistratu eta formalizatzeko kostua ere.  

 

Amortizazioa eta balioespen zuzenketa egiten zaizkie narriaduragatik. Entitatearen industria-jabetzaren 

bizitza baliagarria 10 urtekoa da. 

 

Informatika aplikazioak 

 

Eskurapen prezioan edo ekoizpen prezioan balioesten dira; epigrafe horretan web orriak eta ibilbide 

birtualaren bideoa garatzeko gastuak hartzen dira barne (zenbait urtez erabiltzea aurreikusten bada). 

Elementu horien bizitza baliagarria 4 urtekoa da, webguneen kasuan izan ezik, horietan 6,67 urtekoa 

baita. 

 

Aplikazio informatikoak garatzen lan egin duten langileen gastuak horien kostu nagusi gisa hartzen dira 

barne, emaitzen kontuko “Erakundeak bere aktiborako egindako lanak” epigrafetik ordaintzeko. 
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Bizitza baliagarria luzatzea ez dakarten konponketak eta mantentze gastuak emaitzen kontuan kargatzen 

dira zuzenean, sortu diren ekitaldian. 

 

Ibilgetu ukiezinaren balio narriadura 

 

Ekitaldiaren amaieran edo balio galerako zantzuak dauden bakoitzean, erakundeak bere aktibo ukiezinen 

kontabilitate zenbatekoak berrikusten ditu aktibo horiek balio narriaduragatiko galera izan dutelako 

zantzurik badagoen zehazteko. Zantzuren bat egonez gero, aktiboaren zenbateko berreskuragarria 

kalkulatzen da balio narriaduragatiko galeraren irismena zehazteko (egonez gero).  

 

Arrazoizko balioaren (salmenta kostua kenduta) eta erabilerako balioaren arteko balio handiena da 

zenbateko berreskuragarria. 

 

2021eko ekitaldian, erakundeak ez du ibilgetu ukiezinaren narriaduragatiko galerarik izan. 

 

4.2.  Ibilgetu materiala 

 

Eskurapen prezioan edo ekoizpen kostuan balioesten da. Horren barruan, prezioko edozein deskontu edo 

beherapen kendu ostean fakturatutako zenbatekoaz gain, abian jarri arte egiten diren eta zuzeneko 

zerikusia duten gastu gehigarri guztiak daude, hala nola lur berdinketako eta eraispeneko, garraioko, 

aseguruetako, instalazioko, muntaketako eta antzeko gastuak. Sozietateak eskuratze, eraikitze edo 

ekoizteari zuzenean egotzi ahal zaien finantzazio berezi edo orokorrarekin zerikusia duten finantza gastuak 

sartzen ditu erabili, ustiatu edo saltzeko moduan egoteko urtebete baino gehiago behar duen ibilgetu 

materialaren kostuan. Desegin edo kentzearen ondorioz gain hartutako betebeharren eta aktiboari 

lotutako beste batzuen (hala nola birgaitze kostuak) egungo balioaren hasierako zenbatespenak ere 

osatzen du ibilgetu materialaren balioa, betebehar horiek hornidura erregistroa eragiten dutenean. 

 

Zeharkako zergak ogasun publikotik zuzenean berreskuratu ezin direnean soilik gehitzen zaizkio eskurapen 

prezioari edo ekoizpen kostuari. 

 

Fundazioak ez du bere aktiboko ondasunak desegin, kendu edo birgaitzeko konpromisorik. Horregatik, 

aktiboetan ez da zenbatetsi etorkizuneko betebehar horiek estaltzeko baliorik. 

 

Fundazioaren arduradun juridiko-ekonomikoaren ustez, aktiboen kontabilitate balioa ez da beti horien 

balio berreskuragarria baino handiagoa. 

 

Kontabilitate balio garbia zenbateko berreskuragarria baino handiagoa bada, ibilgetu materialaren 

elementu baten balioaren narriaduragatiko galera erregistratzen da. Arrazoizko balioaren (salmenta 

kostua kenduta) eta erabilerako balioaren arteko balio handiena da zenbateko berreskuragarria. 

 

Dagozkion gastu kontuetan kargatuko dira fundazioak egindako obrak eta lanak direla-eta ekitaldian zehar 

gastatutakoak. Ekoizteko gaitasuna areagotzea edo ondasunen bizitza baliagarria luzatzea dakarten 

zabalkuntza eta hobekuntza kostuak aktiboan sartzen dira horren baliorik handien gisa. Aribideko ibilgetu 

materialaren kontuak gastu horien zenbatekoan kargatzen dira, sozietateak berarentzat egindako lanak 

jasotzen dituen diru sarreren partidatik ordaintzeko. 
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Ibilgetu materialaren elementuen amortizazioa abian jartzeko eskuragarri daudenetik egiten da, hain 

zuzen, modu linealean balioetsitako bizitza baliagarrian zehar. Hala, hondar balioa hutsa izango dela 

zenbatesten da, bizitza baliagarriko urte hauen arabera: 

 
A) Eraikuntzak: 

 

Lursailen balioa eta eraikinena bereizita zenbatu dira, haien katastroko balioaren arabera. 

 

Eraikinak ez dira abian jarri arte amortizatuko. 

 

Eskurapen prezioan, notario eta erregistro gastuak kontuan hartu dira, eskurapen balio handiagoa 

dakartelako. 

 

B) Lagatako ondasunetan egindako inbertsioak – Zaharberrikuntza eta birgaitze obrak: 

kostaprezioan kontabilizatu dira. 

 

2021. eta 2020. urteetako “Zaharberrikuntza eta birgaitze obrak” kontuek katedralean egindako 

zaharberrikuntza jarduketak hartzen dituzte barne. 

 

Kontabilitate Plan Orokorraren kontzeptu esparruaren arabera, balioespen arau hau ezartzen da: 

erabileran lagatako ondasunetan egindako inbertsioak aktibo definizioa betetzen dutenean kontabilizatzen 

dira ibilgetu material gisa. Inbertsio horien amortizazioa haien bizitza baliagarriaren arabera egingo da; 

hori lagapenaren iraupena izango da, aktiboaren bizitza ekonomikoa baino laburragoa denean. 

 

Amortizazioa 2010. urtean Gasteizko Apezpikutzarekin sinatutako erabilera lagapenaren hitzarmenean 

aurreikusitako eguna kontuan hartuta egin da; katedralean 30 urteko erabilera lagapena ezartzen du. 

Bisitarien Harrera Zentroari dagokionez, amortizazioa katedralaren erabileraren lagapena aurreikusitako 

datan egin da.  

 

C) Makinak: 

 

Monitorizazio sistema ere kontuan hartzen du. 

 

Eskuratutako ondasunak eskurapen prezioan balioesten dira. 

 

10 urtetan amortizatzen dira, bizitza baliagarri zenbatetsiaren arabera, eta abian jartzen direnetik 

amortizatzen dira. 

 

D) Beste instalazio eta tresna batzuk: 

 

Eskuratutako ondasunak eskurapen prezioan balioesten dira. 7 urtetan amortizatzen dira, bizitza baliagarri 

zenbatetsiaren arabera, eta abian jartzen direnetik amortizatzen dira. 

E) Altzariak:  
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Eskuratutako ondasunak eskurapen prezioan balioesten dira. 7 urtetan amortizatzen dira, bizitza baliagarri 

zenbatetsiaren arabera, eta abian jartzen direnetik amortizatzen dira. 

 

F) Ekipo informatikoak: 

 

Eskurapen prezioan kontabilizatu dira. 4 urtetan amortizatzen dira, bizitza baliagarri zenbatetsiaren 

arabera, eta abian jartzen direnetik amortizatzen dira. 

 

G) Bestelako ibilgetu materiala:  

 

Eskurapen prezioan kontabilizatu dira. 7 urtetan amortizatzen dira, bizitza baliagarri zenbatetsia kontuan 

hartuta. 

 

Gida Planaren azalpen materiala (maketak) 10 urtetan amortizatzen da, bizitza baliagarri zenbatetsia 

kontuan hartuta. 

 

Ibilgetu materialaren amortizazio taula  

 

DESKRIBAPENA URTEKO EHUNEKOA 

Jabetza industriala % 10 - % 20 

Informatika aplikazioak % 50 - % 25 (polikromiak)  

2000. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

10% 

2001. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

% 11,11 eta % 14,28 (Bisitarien 

Harrera Zentroa) 

2002. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

% 12,50 eta % 16,66 (Bisitarien 

Harrera Zentroa) 

2003. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

% 14,28 eta % 20,00 (Bisitarien 

Harrera Zentroa) 

2004. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

% 16,67 eta % 25,00 (Bisitarien 

Harrera Zentroa) 

2005. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

% 20,00 eta % 33,33 (Bisitarien 

Harrera Zentroa) 

2006. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

% 25 eta % 50 (Bisitarien Harrera 

Zentroa) 

2007. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

16,67% 

2008. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

20% 

2009. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

25% 
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2010. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

% 3,33 eta % 33,33 (Bisitarien 

Harrera Zentroa) 

2011. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

% 3,45 eta % 50,00 (Bisitarien 

Harrera Zentroa) 

2012. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

3,57% 

2013. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

3,70% 

2014. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

3,85% 

2015. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

4,00% 

2016. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

4,17% 

2017. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

4,35% 

2018. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

4,55% 

2019. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

4,76% 

2020. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

5,00% 

2021. urtean lagatako ondasunetan eginiko 

inbertsioa 

5,26% 

Bidezko merkataritzako denda 11,76% 

Ekipo informatikoak 25% 

Altzariak 15% 

Beste instalazio eta tresna batzuk 15% 

Makinak 10% 

Bestelako ibilgetu materiala % 15 eta % 10 (Maketak) 

 

4.3. 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. 

Beraz, honako hauek dira finantza tresnak:  

 

a) Finantza aktiboak: 
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• Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk (kutxako eta bankuetako eskudirua, 

ageriko gordailuak). 

• Beste finantza aktibo batzuk: Eratutako fidantzak eta gordailuak. 

 

b) Finantza pasiboak: 

 

• Merkataritza-eragiketen ondoriozko zorrak: hainbat hornitzaile eta hartzekodun. 

• Beste finantza pasibo batzuk: Jasotako fidantzak eta gordailuak. 
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4.3.1. Epe luzerako eta laburrerako inbertsio finantziarioak 

 

- Kostu amortizatuko finantza aktiboak. Finantza aktibo bat kategoria horretan sartzen da, 

baita merkatu antolatu batean negoziatzeko onartuta dagoenean ere, baldin eta erakundeak 

inbertsioari eusten badio kontratua gauzatzetik eratorritako diru-fluxuak jasotzeko, eta finantza 

aktiboaren kontratu-baldintzek, zehaztutako datetan, diru-fluxuak sorrarazten badituzte, hau 

da, nagusiaren kobrantzak eta falta den nagusiaren zenbatekoaren gaineko interesak soilik. 

Ordaintzeke dagoen nagusiaren zenbatekoaren gaineko nagusiaren eta interesaren kobrantzak 

baino ez diren kontratuko diru-fluxuak mailegu arrunt edo komun izaera duen akordio bati 

datxezkio, eragiketa zero interes-tasan edo merkatutik beherako interes-tasan adostearen 

kaltetan izan gabe. Oro har, kategoria honetan sartzen dira eragiketa komertzialengatiko 

kredituak (erakundearen trafiko-eragiketen ondoriozko ondasunak saltzean eta zerbitzuak 

ematean sortzen diren finantza aktiboak, kobrantza geroratuarekin), eta eragiketa ez-

komertzialengatiko kredituak, ondare-tresnak eta deribatuak ez izanik ere, jatorri komertzialik 

ez duten eta zenbateko jakin edo zehatzeko kobrantzak dituzten finantza aktiboak, erakundeak 

emandako mailegu edo kreditu eragiketetatik datozenak). Hau da, kategoria horren barruan 

egongo lirateke kobratu beharreko maileguak eta kontuak, bai eta zorra adierazten duten 

baloreak ere, muga-eguna finkatuta dutenak, zenbateko jakin edo zehatzeko moduko 

kobrantzak, merkatu aktibo batean negoziatzen direnak eta erakundeak muga-egunera arte 

gordetzeko asmoa eta gaitasuna dituenak. 

 

• Hasierako balorazioa: Hasieran arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira, zuzenean 

egotz dakizkiekeen transakzio-kostuak gehituta. Hala ere, urtebete baino gutxiagoko 

epemuga duten eta kontratuzko interes-tasa espliziturik ez duten merkataritza-

eragiketengatiko kredituak, bai eta langileei emandako kredituak, kobratzeko 

dibidenduak eta ondare-tresnen gainean galdatutako ordainketak ere, horien zenbatekoa 

epe laburrean jasotzea espero bada, balio nominalaren arabera baloratu ahal izango dira, 

diru-fluxuak ez eguneratzearen eragina esanguratsua ez denean. 

 

• Ondorengo balorazioa: amortizatutako kostuan egiten da, eta sortutako interesak galdu-

irabazien kontuan kontabilizatzen dira, interes-tasa efektiboaren metodoa aplikatuta.  

 

Hala ere, urtebete edo gutxiagoko epemuga duten kredituak, baldin eta, aurreko 

paragrafoan xedatutakoaren arabera, hasieran balio nominalean balioesten badira, 

zenbateko horretan balioetsiko dira aurrerantzean ere, narriatu ez badira behintzat. 

 

Finantza aktibo baten kontratuzko diru-fluxuak jaulkitzailearen zailtasun finantzarioen 

ondorioz aldatzen direnean, erakundeak aztertuko du balio-narriaduragatiko galera 

kontabilizatu behar den. 

 

• Narriadura: Erakundeak dagozkion narriadurak erregistratzen ditu, kobratzeko 

kontuetatik berreskuratu beharreko zenbatekoaren eta erregistratuta dauden 

kontabilitate-balioaren artean dagoen aldeagatik.  
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Ekitaldi-itxieran, behintzat, beharrezko balioespen-zuzenketak egiten dira, baldin eta 

ebidentzia objektiboa badago kategoria horretako finantza aktibo baten edo kolektiboki 

baloratutako antzeko arrisku-ezaugarriak dituzten finantza aktiboen talde baten balioa 

narriatu egin dela hasierako aintzatespenaren ondoren gertatu diren gertaera baten edo 

gehiagoren ondorioz, eta etorkizuneko diru-fluxuetan murrizketa edo atzerapena 

eragiten badute, eta horiek zordunaren kaudimengabeziaren ondorio izan daitezke. 

 

Finantza aktibo horien balio-narriaduraren ondoriozko galera da haien kontabilitate-

balioaren eta etorkizuneko diru-fluxuen egungo balioaren arteko aldea, berme errealak 

eta pertsonalak egikaritzetik eratorritakoak barne, hala badagokio. Berme horiek 

hasieran kontabilizatzean kalkulatutako interes-tasa efektiboan deskontatuta sortuko 

dira. 

 

Narriaduragatiko balio-zuzenketak eta horien itzulketa, galera horren zenbatekoa 

ondorengo gertaera batekin lotutako arrazoiengatik murrizten denean, gastu edo sarrera 

gisa kontabilizatzen dira, hurrenez hurren, galdu-irabazien kontuan. Narriaduraren 

itzulketaren muga aktiboaren liburu-balioa da, eta balio-narriadura erregistratu izan ez 

balitz, itzulketa-datan kontabilizatuta egongo litzateke. 

 

4.3.2. Finantza aktiboen baja. 

 

Erakundeak baja ematen die finantza aktiboei finantza aktiboaren diru-fluxuen gaineko eskubideak 

iraungitzen direnean edo laga direnean, eta bere jabetzari datxezkion arriskuak eta mozkinak funtsean 

transferitu direnean. Kobratzeko kontuen kasuan, oro har, kaudimengabezia- eta berandutza-arriskuak 

transmititu badira gertatzen da hori. 

 

Finantza aktiboari baja ematen zaionean, egotzi daitezkeen transakzio-kostuetatik jasotako 

kontraprestazio garbiaren eta aktiboaren kontabilitate-balioaren arteko aldeak, ondare garbian zuzenean 

aintzatetsitako edozein zenbateko metatuk gehituta, aktiboari baja ematean sortutako irabazia edo galera 

zehazten du, eta hori gertatzen den ekitaldiko emaitzaren parte da. 

 

Aitzitik, erakundeak ez die baja ematen finantza aktiboei, eta jasotako kontraprestazioaren zenbateko 

bereko finantza pasibo bat aitortzen du, bere jabetzari datxezkion arriskuak eta mozkinak funtsean 

atxikitzen diren finantza aktiboen lagapenetan. 

 

4.3.3. Eskudirua eta beste bitarteko likido baliokide batzuk. 

 

Honekin batera doan egoera-balantzeko epigrafe honetan, kutxan eta bankuetan, ageriko gordailuetan 

eta likidezia handiko hiru hilabete baino gutxiagoko epemuga duten epe laburreko beste inbertsio 

batzuetan eskudirua erregistratzen da. Inbertsio horiek berehala egin daitezke kutxan, eta ez dute baliorik 

aldatzeko arriskurik.  
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4.3.4. Finantza pasiboak 

 

Finantza pasiboak, baloratzeko, kategoria honetan sartzen dira: 

 

- Kostu amortizatuko finantza pasiboak. Kategoria honetan finantza pasibo guztiak 

sailkatzen dira, galdu-irabazien kontuan aldaketak dituzten arrazoizko balioan baloratu behar 

direnean izan ezik. Oro har, kategoria honetan sartzen dira eragiketa komertzialengatiko zorrak 

eta eragiketa ez-komertzialengatiko zorrak. 

 

Mailegu arrunt edo komun baten ezaugarriak dituzten partaidetza-maileguak ere kategoria 

horretan sartuko dira, hargatik eragotzi gabe eragiketa zero interes-tasan edo merkatutik 

beherako interes-tasan adostea. 

 

• Hasierako balorazioa: Hasieran, arrazoizko balioaren arabera balioesten dira. Kontrako 

ebidentziarik ezean, transakzioaren prezioa da, hau da, jasotako kontraprestazioaren 

arrazoizko balioa, zuzenean egotz dakizkiokeen transakzio-kostuen arabera doitua. Dena 

den, urtebete baino gutxiagoko epemuga duten eta kontratuzko interes-tasarik ez duten 

eragiketa komertzialen zorrak, zenbatekoa epe laburrean ordaintzea espero bada, balio 

nominalaren arabera baloratzen dira, baldin eta diru-fluxuak ez eguneratzearen eragina 

garrantzitsua ez bada. 

 

• Ondorengo balorazioa: amortizatutako kostuan egiten da. Sortutako interesak galera eta 

irabazien kontuan kontabilizatu dira, interes-tasa efektiboaren metodoa aplikatuz. Hala 

eta guztiz ere, urtebete baino gutxiagoko epemuga duten zordunketak, aurreko atalean 

ezarritakoaren arabera hasieran balio nominalarekin baloratzen direnak, zenbateko 

horren arabera baloratzen jarraituko dira.  

4.3.5. Finantza pasiboen baja 

 

Erakundeak finantza pasibo bati edo horren zati bati baja emango dio obligazioa amaitu denean, hau da, 

ordaindu, ezeztatu edo iraungi denean.  

 

4.3.6. Emandako eta jasotako fidantzak 

 

Obligazio jakin batzuen berme gisa eratutako gordailu edo fidantzak benetan ordaindutako zenbatekoaren 

arabera balioztatzen dira, arrazoizko balioaren oso bestelakoa ez dena. 

 

Errentamendu operatiboengatik edo zerbitzuak emateagatik emandako edo jasotako fidantzetan, 

arrazoizko balioaren eta ordaindutako zenbatekoaren arteko aldea errentamenduagatik edo zerbitzua 

emateagatik aurrez egindako ordainketatzat edo kobrantzatzat hartzen da, eta galdu-irabazien kontura 

egozten da, errentamenduaren aldian edo zerbitzua ematen den aldian, salmentengatiko eta zerbitzuak 

emateagatiko sarrerei buruzko arauaren arabera. 

 

Fidantzen arrazoizko balioa zenbatestean, hitzemandako gutxieneko kontratu-epea hartzen da geroko 

epetzat, zenbatekoa itzuli ezin denean, itzulketaren portaera estatistikoa kontuan hartu gabe. 
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Fidantza epe laburrekoa denean, ez da beharrezkoa diru-fluxuen deskontua egitea, horren eragina 

esanguratsua ez bada. 

 

4.3.7. Arrazoizko balioa 

 

Arrazoizko balioa aktibo bat saltzeagatik jasotzen den prezioa da, edo balioespen-datan merkatuko 

partaideen arteko transakzio ordenatu baten bidez pasibo bat transferitzeko edo kitatzeko ordaintzen 

dena. Arrazoizko balioa zehazteko, ez da inolako kenkaririk egiten beste bitarteko batzuk 

besterentzeagatik edo erabiltzeagatik sor litezkeen transakzio-kostuengatik. Ez da, inola ere, arrazoizko 

baliotzat hartuko behartutako edo presazko transakzio baten emaitza edo nahigabeko likidazio-egoera 

baten ondorio dena. 

Oro har, arrazoizko balioan baloratutako finantza tresnen balorazioan, erakundeak hura kalkulatzen du 

merkatuko balio fidagarri bati erreferentzia eginez, eta merkatu aktibo batean kotizatutako prezioa 

arrazoizko balio horren erreferentziarik onena da. Merkatu aktiborik ez duten tresnetarako, arrazoizko 

balioa balorazio-ereduak eta -teknikak aplikatuz lortzen da, hala badagokio. 

 

Merkataritza-eragiketengatiko kredituen eta zorren kontabilitate-balioa arrazoizko baliora hurbiltzen dela 

onartzen da. 

 

4.4. Izakinak 

 

Eskurapen prezioan balioesten dira. Hauxe da eskurapen prezioa: hornitzaileak fakturatutako zenbatekoa, 

zordunketen nominalari gehitutako interesak eta deskontuak kenduta eta izakinak salmentarako kokatuta 

egoteko gastu gehigarriak gehituta: garraioak, muga-zergak, aseguruak eta eskuraketari egotz 

dakizkiokeen beste batzuk.  

 

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

 

Izakinak kargatzen dituzten zeharkako zergak ogasun publikotik zuzenean berreskuratu ezin direnean 

soilik gehitzen zaizkio eskurapen prezioari. 

 

- Etorkizuneko izakin horniduren konturako hornitzaileentzako aurrerakinak beren kostuan 

balioesten dira. 

- Produktu zaharkituen, akastunen edo mugimendu motelekoen balioespena haien balizko bihurtze 

baliora mugatzen da. 

- Izakinen balio garbi bihurgarria eskuratze prezioa edo ekoizpen kostea baino txikiagoa bada, 

baloraziozko beharrezko zuzenketak egiten dira eta gastu gisa jasotzen dira galeren eta irabazien 

kontuan.  

 

Produktu zaharkituen, akastunen edo mugimendu motelekoen balioespena haien balizko bihurtze baliora 

mugatzen da. 

 

4.5. Mozkinen gaineko zerga 
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Fundazioa abenduaren 23ko 35/2021 Foru Arauak, irabazteko xederik gabeko erakundeen araubideari 

buruzkoak, Arabako irabazteko asmorik gabeko erakundeetarako xedatzen duen zerga araubide berezian 

dago. 

 

Mozkinen gaineko zerga zerga arruntaren gastua eta zerga geroratua batuta zehazten da. Zerga 

korrontearen gastua zehazteko, indarrean dagoen karga-tasa aplikatzen zaio irabazi fiskalari, eta horrela 

lortutako emaitza ekitaldian aplikatutako hobari eta kenkari orokorren zenbatekoan gutxitzen da.  

 

Arabako Foru Aldundiaren Foru Gobernuaren Kontseiluaren 2021eko uztailaren 6ko 30/2021 Foru 

Dekretuak ezarritakoari jarraiki, lehentasunezko mezenasgo jardueratzat hartzen dira Santa Maria 

Katedrala Fundazioak 2021eko ekitaldian gauzatutakoak. 

 

Arabako Foru Aldundiaren Foru Gobernuaren Kontseiluaren 2020ko irailaren 15eko 29/2020 Foru 

Dekretuak ezarritakoari jarraiki, lehentasunezko mezenasgo jardueratzat hartzen dira Santa Maria 

Katedrala Fundazioak 2020ko ekitaldian gauzatutakoak. 

 

4.6. Diru-sarrerak eta gastuak 

 

• Sarrerak eta gastuak sortzapen irizpidearen arabera egozten dira, hortik eratortzen den moneta 

edo finantza korrontea jazotzen den unea aintzat hartu gabe. 

 

• Hala ere, ekitaldia itxiko den datan egindako mozkinak bakarrik zenbatuko ditu fundazioak, eta 

aurreikus daitezkeen arriskuak eta galerak, behin-behinekoak barne, ezagutu bezain laster 

kontabilizatuko dira. 

 

• Ondasunak saltzeagatiko sarrerak haiengatik jasotako edo jaso beharreko kontrapartidaren 

arrazoizko balioaren arabera aitortzen dira. Goiz ordaintzeagatik, bolumenagatik edo bestelako 

arrazoiengatik egindako deskontuak eta kredituen nominalera erantsitako interesak horien 

gutxitze gisa erregistratzen dira. Hala ere, urtebeteko edo gutxiagoko epemuga daukaten eta 

kontratu interesik ez duten merkataritzako kredituetarako erantsitako interesak barne hartzen 

ditu fundazioak, eskudiru fluxuak ez eguneratzearen ondorioa nabarmena ez denean. 

 

• Bezeroei egindako deskontuak horiek emateko baldintzak betetzea gertagarria den unean 

aitortzen dira, salmenten ziozko sarreren murrizketa gisa. 
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4.7. Hornidurak eta kontingentziak 

 

Egoera balantzea egiten den egunean dauden eta aurreko inguruabarren ondorioz sortu diren 

betebeharrak, inguruabarrok erakundeari ondare kalteak ekarri ahal badizkiote eta horien zenbatekoa eta 

kitatzeko unea mugagabeak badira, hornidura moduan erregistratzen dira egoera balantzean, 

zenbatespenen arabera fundazioak betebeharra kitatzeko ordaindu beharko duen zenbatekoaren egungo 

balioarekin.  

 

Betebeharra likidatzean hirugarren batengandik jaso beharreko konpentsazioak ez dakar zorraren 

zenbatekoa gutxitzea, fundazioaren aktiboan kobratzeko dagokion eskubidea aitortzeari kalterik egin 

gabe, baldin eta itzulketa hori zalantzarik gabe eskuratuko bada. Aktibo hori ezin da kontabilitatean 

erregistratutako betebeharraren zenbatekoa baino zenbateko handiagoan erregistratu. 

 

Fundazioak kontuan hartu ditu koronabirusak eragindako krisiaren ondorioz sor daitezkeen kontingentzia 

guztiak. 

 

4.8. Ingurumen izaerako ondare elementuak 

 

Hala dagokionean, jardueraren garapenean ingurumen eragina gutxitzea, edota ingurumena hobetzea eta 

babestea helburutzat daukaten sistema, ekipo eta instalazioetan eragindako kostuak ibilgetuko inbertsio 

gisa erregistratuko dira. 

 

Ingurumenarekin lotutako gainerako gastuak, aurrekoez bestelakoak, ekitaldiko gastutzat jotzen dira.  

 

Patronatuak baieztatzen du fundazioak ez duela ondareari, finantza egoerari eta horren emaitzei 

dagokienez garrantzitsua izan daitekeen ingurumen izaerako erantzukizun, gastu, aktibo, hornidura edo 

kontingentziarik. 

 

4.9. Langile gastuak erregistratu eta balioesteko erabilitako irizpideak 

 

Indarrean dagoen legeriaren arabera, fundazioak kalte-ordainak ordaindu behar dizkie baldintza jakin 

batzuetan beren lan harremanak deuseztatzen dituzten langileei. Beraz, arrazoizko kuantifikazioa egin 

ahal zaien kaleratzeagatiko kalte-ordainak gastu gisa erregistratzen dira kaleratzeko erabakia hartzen den 

ekitaldian. Erantsitako urteko kontuetan ez da kontzeptu horrengatiko hornidurarik erregistratu, ez baitago 

horrelako egoerarik aurreikusita. 

 

Fundazioak ez dauka Gizarte Segurantzakoen osagarria den pentsio planik. 

 

4.10. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 

 

Dirulaguntza, dohaintza eta legatu itzulezinak, oro har, fundazioaren ondare garbian kontabilizatuko dira, 

gero ekitaldiko soberakinean diru sarrera gisa birsailkatzeko, oinarri sistematiko eta zentzudun bat 

hartuta, dirulaguntzaren, dohaintzaren edo legatuaren ondoriozko gastuekin bat etorriz, xedearen 

arabera. 
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Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak fundatzaileek edo patroiek ematen badituzte, irizpide berari 

jarraituko zaio, fundazioaren hornidura gisa ematen direnean izan ezik. 

 

Horretan oinarrituta, fundazioak itzulezintzat jotzen ditu dirulaguntzak eta dohaintzak, ezarritako 

baldintzak bete direlako eta jasotzeari buruzko arrazoizko zalantzarik ez dagoelako. 

 

Emandako zenbatekoaren arrazoizko balioaren arabera balioesten dira. 

 

Fundazioak aktibatzen diren zaharberrikuntza obretarako eta ondasunen eskurapenetarako xedatzen 

dituen kopuruak egozten dizkiegu kapitaleko dirulaguntzei. Eta gainerakoa fundazio jardueretarako 

xedatutako dirulaguntzatzat jotzen da. 

 

Fundazioak ekitaldiko soberakinean diru sarrera gisa birsailkatzen ditu patroiengandik jasotako ekarpenak, 

ustiapeneko diru sarrerez estaltzen ez diren egiturako eta fundazioaren jardueretako gastuei dagokienez, 

eta inbertsioetarako xedatutako zatia kapitaleko dirulaguntza gisa birsailkatzen du; horiek urte anitzekoak 

dira eta egindako amortizazioaren hornidurarekiko proportzioan egozten dira ekitaldiko diru sarrera gisa.  

 

Urtero, bai inbertsioen zenbatespena bai emaitza kontuko gastuen eta diru sarreren zenbatespena 

finkatzen dira aurrekontuetan, eta babeslaritzari aurkezten zaizkio. 

 

4.11. Loturadun alderdien arteko transakzioetan erabilitako irizpideak 

 

Horrelakorik egonez gero, talde bereko erakundeen arteko eragiketak, lotura maila gorabehera, arau 

orokorren arabera kontabilizatzen dira. Egindako transakzioen helburu diren elementuak hasieran 

kontabilizatuko dira, arrazoizko balioaren arabera. Geroko balorazioa dagozkion kontuetarako arau 

berezietan ezarritakoaren arabera egiten da. 

 

Balorazio arau horrek Kontabilitate Plan Orokorraren urteko kontuak egiteko 13. arauan eta egokitzeko 

arauen balorazioari buruzko 11. arauan zehazten diren lotutako alderdiei eragiten die. 
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5. IBILGETU MATERIALA 

 

Hauexek izan dira ibilgetu materialaren mugimenduak: 

 

Kostua Lursailak 
Eraikuntza: 
Eraikinak 

eta lokalak 

Eraikuntza: 
Lagatako 

ondasunetan 
egindako 

inbertsioak 

Makinak 

Beste 
instalazio 
eta tresna 

batzuk 

Altzariak 
Informatikako 
ekipamenduak  

Bestelako 
ibilgetua 
Materiala 

Ibilgetua, 
guztira 

Materiala 

2020ko hasierako saldoa 255543,55 2076701,33 25662193,98 38580,63 138309,64 85681,51 56796,19 1243232,93 29557039,76 
Gehikuntzak 0,00 184132,64 299069,06 0,00 0,00 0,00 0,00 18395,66 501597,36 
Baxuak 0,00 0,00 0,00 11848,30 19149,58 16820,34 31780,78 120472,16 200071,16 

2020ko amaierako saldoa 255543,55 2260833,97 25961263,04 26732,33 119160,06 68861,17 25015,41 1141156,43 29858565,96 
Gehikuntzak 0,00 2916,64 513291,33 0,00 0,00 0,00 0,00 7926,77 524134,74 
Baxuak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021eko amaierako saldoa 255543,55 2263750,61 26474554,37 26732,33 119160,06 68861,17 25015,41 1149083,20 30382700,70 
                    

Amortizazioa Lursailak 
Eraikuntza: 
Eraikinak 

eta lokalak 

Eraikuntza: 
Lagatako 

ondasunetan 
egindako 

inbertsioak 

Makinak 

Beste 
instalazio 
eta tresna 

batzuk 

Altzariak Informatikako 
ekipamenduak  

Bestelako 
ibilgetua 
Materiala 

Ibilgetua, 
guztira 

Materiala 

2020ko hasierako saldoa 0,00 342576,95 13891320,08 38580,63 138309,64 83475,11 50854,09 968542,25 15513658,75 
Gehikuntzak   48552,66 603145,33 0,00 0,00 634,99 2248,94 88501,19 743083,11 
Baxuak   0,00 0,00 11848,30 19149,58 16895,91 31780,78 120491,68 200166,25 

2020ko amaierako saldoa 0,00 391129,61 14494465,41 26732,33 119160,06 67214,19 21322,25 936551,76 16056575,61 
Gehikuntzak   48552,68 630144,45 0,00 0,00 634,99 2047,45 82897,97 764277,54 
Baxuak   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021eko amaierako saldoa 0,00 439682,29 15124609,86 26732,33 119160,06 67849,18 23369,70 1019449,73 16820853,15 
                    

2020KO KONTABILITATE-
BALIO GARBIA 

255543,55 1869704,36 11466797,63 0,00 0,00 1646,98 3693,16 204604,67 13801990,35 

2021EKO KONTABILITATE-
BALIO GARBIA 

255543,55 1824068,32 11349944,51 0,00 0,00 1011,99 1645,71 129633,47 13561847,55 

 

 

 

2010az geroztik, Gasteizko Santa Maria Katedralaren eraikina erabiltzeko lagata dago, kontraprestaziorik gabe, 30 urterako. Eraikin horren balorazioa egitea ezinezkoa 

zenez, ez zen hasierako baliorik zehaztu, eta, ondoren, egindako obren balioa erregistratu zen.  
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Ez da ekitaldi honi edo etorkizuneko ekitaldiei eragiten dien eta desegin, kendu edo birgaitzeko kostuen, bizitza baliagarrien eta amortizazio metodoen zenbatespenei 

eragiten dien gorabehera garrantzitsua ekartzen duen inguruabarrik gertatu.  

 

Ibilgetuaren ondasunei ez zaie balioespen zuzenketarik egin. 
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2020ko eta 2021eko ekitaldien amaieran ez dago konpromiso irmorik ibilgetua erosteko. Aktibo horiek 

saltzeko konpromiso irmorik ere ez dago 2020ko eta 2021eko abenduaren 31n. Urteko kontu hauek 

formulatzeko egunean, ez dago ibilgetu materialeko ondasunen erabilgarritasunari eragiten dion 

inguruabar berezirik, hala nola auziak, bahiturak, denbora definituko errentamendua edo bestelakoak. 

 

Fundazioaren politika da aseguru polizak formalizatzea bere ibilgetu materialaren elementu batzuek izan 

ditzaketen arriskuak estaltzeko. Arduradun juridiko-ekonomikoaren ustez, 2020ko eta 2021eko ekitaldia 

ixtean lortutako estaldurak egokiak dira, estalitako arriskuak aintzat hartuta. 

 

Ibilgetua Mapfre SAk aseguratzen du. 

 

Taula honetan ikus daiteke guztiz amortizatutako ibilgetuaren kostua: 

Guztiz amortizatua dagoen ibilgetua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Eraikuntzak (lagatako ondasunak) 336011,64 336011,64 
Makinak 26732,33 26732,33 
Beste instalazio eta tresna batzuk 119160,06 119160,06 
Altzariak 64627,91 64627,91 
Ekipo informatikoak 17292,29 16783,15 
Bestelako ibilgetua 589576,26 588285,27 

GUZTIRA 1153400,49 1151600,36 
 

 

 

 

6. IBILGETU UKIEZINA 

 

Kostua Jabetza 
industriala 

Informatika 
aplikazioak 

Ibilgetu 
immateriala, 

guztira 

2020ko hasierako saldoa 9404,25 380519,34 389923,59 

Gehikuntzak 1010,28 47148,71 48158,99 

Baxuak 3574,95 173997,66 177572,61 

2020ko amaierako saldoa 6839,58 253670,39 260509,97 

Gehikuntzak 0,00 50146,32 50146,32 

Baxuak 0,00 0,00 0,00 

2021eko amaierako saldoa 6839,58 303816,71 310656,29 
    

Amortizazioa 
Jabetza 

industriala 
Informatika 
aplikazioak 

Ibilgetu 
immateriala, 

guztira 

2020ko hasierako saldoa 6266,58 236676,06 242942,64 

Gehikuntzak 676,33 41839,11 42515,44 

Baxuak 3574,95 173997,66 177572,61 

2020ko amaierako saldoa 3367,96 104517,51 107885,47 

Gehikuntzak 675,26 49146,76 49822,02 

Baxuak 0,00 0,00 0,00 

2021eko amaierako saldoa 4043,22 153664,27 157707,49 
    
2020KO KONTABILITATE-BALIO 
GARBIA 3471,62 149152,88 152624,50 
2021EKO KONTABILITATE-BALIO 
GARBIA 2796,36 150152,44 152948,80 
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Ez da gertatu ekitaldi honetan edo etorkizuneko ekitaldietan eragin nabarmena izan duen eta hondar 

balioei, bizitza baliagarriei edo, hala badagokio, amortizatzeko metodoei eragiten dien inguruabarrik. 

 

Taula honetan ikus daiteke guztiz amortizatutako ibilgetuaren kostua: 

Guztiz amortizatua dagoen 
ibilgetua 

2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Jabetza industriala 520,59 0,00 
Informatika aplikazioak 41986,17 41986,17 

GUZTIRA 42506,76 41986,17 
 

 

 

Fundazioak ez du balio zuzenketarik egin ibilgetu ukiezinaren ondasunetan.  

 

 

7. FINANTZA TRESNAK 

 

47. azpitaldean ageri diren administrazio publikoarekiko kredituak eta zordunketak ez dira atal honetan 

ageriko. 

 

7.1. Finantza tresnek egoera finantzarioan duten garrantziari eta Fundazioaren emaitzei 

buruzko informazioa.  

 

a) Finantza aktiboak 

 

Fundazioaren epe laburreko balantzeko aktiboaren finantza tresnen informazioa hemen erakusten dena 

da, tresna horiek kategorien arabera sailkatuta: 

  
Kredituak, deribatuak eta 

bestelakoak  GUZTIRA 

  
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Kostu amortizatuko finantza aktiboak 
(*) 8985,00 18361,00 8985,00 18361,00 
 

 

(*) Eratutako fidantzak dira. 2020ko ekitaldia ixtean 5 fidantza zeuden, eta horietatik 2 itzuli dira 2021eko 

ekitaldian. 

 

Eskudiruaren eta beste aktibo likido baliokide batzuen informazioa honako hau da: 

  
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Diruzaintza  113309,56 39527,82 
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Eskudiruaren eta beste likido baliokide batzuen guztizkoa diru-fluxuen egoera-orrian sartzen da 

 

b) Finantza pasiboak 

 

Hona hemen Fundazioaren epe luzeko balantzearen pasiboko finantza tresnak, kategorien arabera 

sailkatuta:  

  
Deribatuak eta 

bestelakoak  GUZTIRA 

  
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Kostu amortizatuko edo 
kostuko pasibo finantzarioak 

55000,00 0,00 55000,00 0,00 

GUZTIRA 55000,00 0,00 55000,00 0,00 
 

 

Hona hemen balantzearen pasiboko finantza tresnei buruzko informazioa, Fundazioaren epe laburrerako 

informazioa, kategorien arabera sailkatuta: 

  
Zorrak kreditu 
erakundeekin 

Deribatuak eta 
bestelakoak (1) GUZTIRA 

  
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Kostu amortizatuko 
edo kostuko pasibo 
finantzarioak 

60,49 60,49 94472,86 165567,34 94533,35 165627,83 

GUZTIRA 60,49 60,49 94472,86 165567,34 94533,35 165627,83 
 

 

(1) Hona hemen deribatuen eta bestelakoen banakapena: 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Hornitzaileak 0,00 122,09 
Hartzekodunak 63008,04 163879,07 
Epe laburreko ibilgetu-
hornitzaileak 31224,82 1326,10 
Epe laburrean jasotako fidantza 240,00 240,00 

GUZTIRA 94472,86 165567,26 
 

 

 

Abalak eta hirugarrenekin konprometitutako bermeak  

 

Badago abal bat Gasteizko Udalaren aurrean (hasierako zenbatekoa 8.414,67 eurokoa da) Santa Maria 

katedralean gauzatu beharreko lanek eragin ditzaketen kalteei erantzuteko. Gasteizko Apezpikutzaren eta 

Santander Central Hispano bankuaren artean formalizatuta dago (kasu honetan, Santa Maria Katedrala 

Fundazioak abalaren ondoriozko gastuak itzuli ohi dizkio apezpikutzari, hau da, 170,08 euro inguru 

urtean). 

 

7.2. Finantza tresnen izaerari eta arrisku-mailari buruzko informazioa 

Likidezia arriskua  
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Fundazioak likidezia arriskua zuhurtasunez kudeatzen du eta aurreikusitako beharrei aurre egiteko nahikoa 

den eskudiru maila egokiari eusten dio. 

 

Arriskuaren kudeaketaren gaineko azken erantzukizuna kudeaketa organoek daukate; horietatik 

fundazioaren epe laburreko, ertaineko eta luzeko likidezia beharrak kontrolatzeko esparru egokia 

prestatzen da. Fundazioak erreserba egokiei eta banku zerbitzu aproposei eutsiz kudeatzen du likidezia, 

aurreikuspenak eta funts fluxuen egungo kopuruak sakonki kontrolatuz eta horiek finantza aktibo eta 

pasiboen epemuga profilekin parekatuz. 
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Hona hemen Fundazioaren finantza pasiboen muga-egunaren araberako sailkapena: 

  Muga-eguna urteetan  
  1 2 GUZTIRA 
Zorrak  31464,82 55000,00 86464,82 
Beste finantza pasibo batzuk 31464,82 55000,00 86464,82 

Hartzekodun komertzialak eta 
ordaindu beharreko beste 
kontu batzuk 

63008,04 0,00 63008,04 

Bestelako hartzekodunak 63008,04   63008,04 

 

 

 

 

8. JARDUNAREN ERABILTZAILEAK ETA BESTE ZORDUN BATZUK  

 

“Jarduera propioaren erabiltzaileak eta beste zordun batzuk” balantzearen aktiboaren epigrafean izandako 

mugimendua honako hau da: 

  Erabiltzaileak Babesleak Guztira 

A) 2020KO EKITALDIKO HASIERAKO SALDO 
GORDINA 

23080,33 25000,00 48080,33 

(+) Gehikuntzak    18508,10 18000,00 36508,10 
(-) Irteerak, bajak edo murrizketak (41.029,43) (18.000,00) (59.029,43) 
B) AMAIERAKO SALDO GORDINA, 2020KO EKITALDIA 559,00 25000,00 25559,00 
C) HASIERAKO SALDO GORDINA, 2021EKO 
EKITALDIA 559,00 25000,00 25559,00 

(+) Sarrerak 3255,30 14978,00 18233,30 
(-) Irteerak, bajak edo murrizketak (2.126,60) (14.978,00) (17.104,60) 
D) AMAIERAKO SALDO GORDINA, 2021EKO 
EKITALDIA 

1687,70 25000,00 26687,70 

I) 2021EKO EKITALDIKO AZKENEKO 
KONTABILITATE-BALIO GARBIA 1687,70 25000,00 26687,70 

 

 

 

 

9. FUNTS BEREKIAK 

 

Balantzearen ondare garbiaren epigrafean mugimendu hau egon da: 

  
Fundazioare
n zuzkidura 

Ekitaldiko 
soberakina 

Aurreko 
ekitaldietak
o emaitza 

negatiboak 

Guztira 

A) 2020KO EKITALDIKO 
HASIERAKO SALDOA 

129136,59 (45.332,86
) 

0,00 83803,73 

(+) Gehikuntzak      45332,86 (45.332,86)   

(-) Murrizketak   (19.888,09)   
(19.888,09

) 
B) 2020KO EKITALDIKO 
AMAIERAKO SALDOA 129136,59 

(19.888,09
) (45.332,86) 63915,64 

C) 2021EKO EKITALDIKO 
HASIERAKO SALDOA 129136,59 

(19.888,09
) (45.332,86) 63915,64 

(+) Sarrerak   19888,09 (19.888,09) 0,00 

(-) Murrizketak       0,00 
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D) 2021EKO EKITALDIKO 
AMAIERAKO SALDOA 129136,59 0,00 (65.220,95) 63915,64 

 

 

 

 

9.1. Fundazioaren zuzkidura eta patronatuko kideak 

 

Fundazioa sortzeko unean, hauxe izan zen: 

  Euroak 
Arabako Foru Aldundia 12020,24 
Gasteizko Udala 12020,24 
Gasteizko Apezpikutza 6010,12 

GUZTIRA 30050,60 
 

 

Urteko kontu hauek egiteko egunean, patronatua eratu zenean zeuden erakunde berberek osatzen dute. 

 
9.2. Fundazioaren zuzkiduraren bilakaera 

  Euroak 
Fundazioaren hasierako zuzkidura 30050,60 
Fundazioaren emaitzak 1999. urtetik (sortu zenean) 2003. urtera arte 150915,98 
2013ko ekitaldiko soberakina (51.829,99) 

Fundazioaren zuzkidura 2013/12/31ra 129136,59 
Fundazioaren zuzkidura 2021/12/31ra 129136,59 

 

 

 

9.3. Ekitaldiko soberakina 

 

Ekitaldiko emaitza-kontuak 0,00 euroko emaitza eman du. 

 

 

10. IZAKINAK 

 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Jarduerara bideratutako 
ondasunak 16220,95 16959,32 

GUZTIRA 16220,95 16959,32 
 

 

11. ZERGA EGOERA 

 

11.1. Herri administrazioekiko saldo arruntak 

 

Hauxe da administrazio publikoekiko saldo arrunten osaera: 

 

Saldo zordunak 
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Saldo zordunak 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Udala dirulaguntzengatik zordun 24000,00 20000,00 
AFA, dirulaguntzengatik zordun 0,00 112588,50 
Eusko Jaurlaritza, dirulaguntzengatik 
zordun 75000,00 75000,00 
Ogasun Publikoa BEZagatik zordun 9052,99 7819,41 

GUZTIRA 108052,99 215407,91 
 

 

 

Saldo hartzekodunak 

 

Saldo hartzekodunak 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Ogasun Publikoa, hartzekoduna 
atxikipenengatik  18748,97 19973,67 
Gizarte Segurantzaren erakundeak, 
hartzekodunak 7715,82 7745,40 

GUZTIRA 26464,79 27719,07 
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11.2. Kontabilitate emaitza eta zerga oinarri fiskala berdinkatzea 

 

Santa Maria Katedrala Fundazioak lortutako errentak sozietateen gaineko zergatik salbuetsita daude, 

abenduaren 23ko 35/2021 Foru Arauak, irabazteko xederik gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga 

pizgarrien zerga araubideari buruzkoak, ezarritakoa aplikatu behar delako. 

 

  Emaitzen kontua Guztira Emaitzen kontua Guztira 
Ekitaldiko sarrera eta gastuen saldoa 0,00 0,00 (19.888,09) (19.888,09) 

  Gehikuntzak  Murrizketak    Gehikuntzak  Murrizketak    

Alde iraunkorrak 1919342,62 (1.919.342,62) 0,00 1723376,56 (1.703.488,47) 19888,09 

Zerga-oinarria (emaitza fiskala) 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

11.3. Egiaztatzeke dauden ekitaldiak 

 

Indarrean dauden legezko xedapenen arabera, zerga likidazioak ezin dira behin betikotzat jo zerga 

agintariek ikuskatu, preskripzio epea igaro edo zerga agintariek onartu arte. Dena den, zerga legeria 

interpretatu ahal den arren, arduradun juridiko-ekonomikoaren ustez, litekeen ikuskapen baten ondorioz 

agerian jar daitekeen edozein zerga pasibo gehigarrik ez du eragin nabarmenik edukiko urteko kontuetan, 

osorik hartuta. 

 

 
12. Diru-sarrerak eta gastuak 

 

1.3 Oharrean azaldutako fundazioaren xedearekin bat etorriz, hauxe da ekitaldiko diru sarreren eta 

gastuen banaketa: 

 

12.1. Diru-sarrerak 

 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Erabiltzaileen eta afiliatuen kuotak 396921,15 186924,89 
Lankidetzak eta babesletza 29618,00 33460,00 
Bulego teknikoko salmentak eta zerbitzuak ematea 1057,71 575,98 
Jarduera propioko dirulaguntzak 677646,20 696616,00 
Kapitaleko dirulaguntzak 814099,56 785503,46 
Jardueraren beste sarrera batzuk 0,00 313,05 
Ibilgetua besterentzearen emaitza  0,00 95,09 

GUZTIRA 1919342,62 1703488,47 
 

 

 

12.2. Gastuak 

 

Amortizazioak (Santa Maria katedrala zaharberritzeko obrak) 

 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 
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Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa 49822,02 42515,44 
Ibilgetu materialaren amortizazioa 764277,54 743083,11 

GUZTIRA 814099,56 785598,55 
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Santa Maria katedralerako eta Gasteizko Erdi Aroko harresirako bisitaldi gidatuen gastuak 

 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Bisita gidatuen programa (zuzeneko 
kostuak) 520254,34 400805,73 

GUZTIRA 520254,34 400805,73 
 

 

 

Gazteen aterpea ustiatzeko gastuak  

 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Aterpetxearen gastuak 117378,72 93361,02 

GUZTIRA 117378,72 93361,02 
 

 

 

Kultura jarduerak egiteko eta fundazioaren xedeak zabaltzeko gastuak 

 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

“Topaketak katedralean” (kontzertuak, albisteak triforiotik) 6402,22 2713,91 
Hedapena (kongresuak, azokak...) 105,48 1039,03 
Argitalpenen - dokumentazioko eraikuntza 809,18 1589,56 

GUZTIRA 7316,88 5342,50 
 

 

 

Langileen gastuak 

 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Soldatak eta lansariak 291574,77 295073,37 
Gizarte Segurantza 77236,12 77413,44 

GUZTIRA 368810,89 372486,81 
 

 

 

Bestelako gastuak  

 

“Hornikuntzak”, “Finantza gastuak” eta “Bestelako gastuak” kontzeptuak kontuan hartzen ditu. 
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Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Hornikuntzak (narriadurak barne) 902,88 789,50 
Telefonoa, papertegia (bulegoko gastuak) 7542,79 8078,46 
Komunikazioak 0,00 1370,91 
Garbiketa zerbitzuak 7524,31 6255,01 
Zaintza eta segurtasuneko zerbitzua 10825,91 8306,66 
Aseguruak 18187,24 19505,06 
Banku-zerbitzuak 4611,58 2819,74 
Tasak (zaborrak) 1563,28 1488,36 
Komunikazio-zerbitzua 5671,52 6879,34 
Itzulpenak  132,01 261,99 
Babesaren gastua espezietan eta publizitatean 0,00 363,00 
Gastu informatikoa - Datuen babesa 6828,83 3754,60 
Prestakuntza pertsonala - Mutualitatea 1689,90 2724,39 
Igogailuak, ateak mantentzea 13419,82 611,55 
Bestelako gastuak 12582,16 2573,38 

GUZTIRA 91482,23 65781,95 
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Laburpena 

 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

Zaharberritze-lanak - amortizazioak 814099,56 785598,55 
Bisita gidatuen gastuak (zuzeneko kostuak) 520254,34 400805,73 
Aterpetxea ustiatzeko gastuak 117378,72 93361,02 
Fundazioa helburu duten kultura- eta hedapen-
jardueren gastuak 7316,88 5342,50 
Langileen gastuak 368810,89 372486,81 
Beste gastu batzuk 91482,23 65781,95 

GUZTIRA 1919342,62 1723376,56 
 

 

 

 

13. HORNIDURAK ETA KONTINGENTZIAK 

 

Ekitaldiaren amaieran eta urteko kontuak formulatzeko egunera arte, ez zegoen zenbateko handiko aktibo 

eta pasibo kontingenteak bazeudelako frogarik.  

 

 
14. INGURUMENARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 

Egun, ez dago auzirik aribidean, ezta garrantziagatik horniduraren bat ezartzea gomendatzen duen 

ingurumen kalte ordainik ordaintzeke edo urteko memoria honetan adierazteko moduko kontingentziarik 

ere. 

 

Patronatuaren batzordeak fundazioaren zuzendaritzari ingurumen eragina txikiagotzen saia dadila 

eskatzen dio eta etorkizunean garapen jasangarria lortzen eta gure ingurunea babesten eta hobetzen 

laguntzen duten sistemetan, ekipamenduetan eta instalazioetan inbertsioak egiteko prest dago. 

 

 
15. DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK 

 

15.1. Fundazioaren jarduerei lotutako dirulaguntzak 

 

Taula hauetan xehakatzen da balantzeko dagokion azpitaldearen edukiaren mugimenduaren analisia, 

hasierako eta amaierako saldoa zein igoerak eta jaitsierak adieraziz: 
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2021. 
urtea 

Saldoa 
2021/01/01ean 

Gehikuntzak  
1301 

kontuko 
intsuldaketak 

Emaitzen 
intsuldaketak 

(725/746) 

Intsuldaketa 
172ra 

Saldoa 
2021/12/31an 

130 kontua 13984614,85 574281,06 0,00 (814.099,56) (30.000,00) 13714796,35 
131 kontua 25000,00 0,00 0,00 0,00 (25.000,00) 0,00 
132 kontua 8117,65 1010980,88 (304.281,06) (677.646,20) 0,00 37171,27 

GUZTIRA 14017732,50 1585261,94 (304.281,06) (1.491.745,76) (55.000,00) 13751967,62 
              

2020. 
urtea 

Saldoa 
2020/01/01ean Gehikuntzak  

1301 
kontuko 

intsuldaketak 

Emaitzen 
intsuldaketak 

(725/746) 

Intsuldaketa 
172ra 

Saldoa 
2021/12/31an 

130 kontua 14220361,96 549756,35 0,00 (785.503,46) 0,00 13984614,85 
131 kontua 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 
132 kontua 0,00 1004490,00 (299.756,35) (696.616,00) 0,00 8117,65 

GUZTIRA 14245361,96 1554246,35 (299.756,35) (1.482.119,46) 0,00 14017732,50 
 

 

15.2. Eman diren eta ordaintzeke dauden dirulaguntzak 

 

2021. urtea 
Saldoa 

2021/01/01ea
n 

Gehikuntza
k 

Murriztapenak 
(572) 

Saldoa 
2021/12/31a

n 
O.P. Dirulaguntzengatiko 
zorduna 207588,50 1280980,88 (1.389.569,38) 99000,00 

GUZTIRA 207588,50 1280980,88 
(1.389.569,38

) 99000,00 
          

2020. urtea 
Saldoa 

2020/01/01ea
n 

Gehikuntza
k 

Murriztapenak 
(572) 

Saldoa 
2020/12/31a

n 
O.P. Dirulaguntzengatiko 
zorduna 75000,00 1254490,00 (1.121.901,50) 207588,50 

GUZTIRA 75000,00 1254490,00 
(1.121.901,50

) 207588,50 
 

 

 

Hauek dira bazkide sortzaileek, Eusko Jaurlaritzak eta Kultura Ministerioak aktiboak eta gastu zehatzak 

finantzatzeko 2021. eta 2020. urteetan eman dituzten dirulaguntzak, dohaintzak eta diru legatuak: 

 

Entitatea 
2021erako 
ekarpenak 

2020ko 
ekarpenak 

AFA 750590,00 750590,00 

DFA - AFA (Turismoa) 57500,00 40000,00 

Gasteizko Udala (Obrak) 120000,00 100000,00 

Gasteizko Udala (Harresiko bisitak) 22400,00 22400,00 

Gasteizko Udala (hezkuntza) 11000,00 11500,00 

Apezpikutza 169490,88 180000,00 

Eusko Jaurlaritza (Obrak) 150000,00 150000,00 

GUZTIRA 1280980,88 1254490,00 
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Apezpikutzak 169.490,88 euro eman ditu 2021ean, urteko 180.000,00 euroko ekarpen arruntaren aldean. 

Hori guztia, Apezpikutzak 2021ean urteko ekarpen arruntaren gainetik ordaindutako 10.509,12 euroak 

deskontatzeko, Santa Ana Santa Anako portada zaharberritzeko proiektua ordaintzeko erabili baitziren. 

 

Fundazioak dirulaguntza, dohaintza eta legatu horiek eskuratzeko eta horiei eusteko eskatzen diren 

legezko betekizunak betetzen ditu. 

 

15.3. Dirulaguntza, dohaintza edo legatuen zenbatekoa eta ezaugarriak  

 

Balantzean agertzen diren jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuen zenbatekoa eta ezaugarriak, bai 

eta emaitza-kontuan egotzitakoak ere, taula hauetan banakatzen dira: 
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2021eko ekarpenak eta dirulaguntzak 

 

Erakunde emailea Kontzeptua Zenbatekoa 
130 - 2021. 

Urtea  
atzeratua 

Gehikuntza 
gordina 
(130) 

746 
Intsuldaket
a 130etik 

172ra 

Gehikuntza 
garbia (130) 

  

Arabako Foru Aldundia Urteko ekarpena 750590,00 201320,78 201320,78 (10.976,58)   190344,20   

Arabako Foru Aldundia Turismoa 57500,00 57500,00 57500,00 0,00   57500,00   

Gasteizko Udala Mantentze-lanak 120000,00 120000,00 120000,00 (6.312,00)   113688,00   

Gasteizko Udala 2021eko harresiko bisitak 22400,00             

Gasteizko Udala Hezkuntza 2021/22 11000,00             

  Hezkuntza 2020/21 0,00             

Gasteizko Apezpikutza Urteko ekarpena 169490,88 45460,28 45460,28 (2.478,41)   42981,87   

Eusko Jaurlaritza 
Katedralaren beste 
zaharberritze batzuk  150000,00 150000,00 150000,00 (7.890,00)   142110,00   

Intsuldaketa 172ra (AL) 
Diru-laguntza itzulgarria 
(130/1 a172)         (30.000,00) (30.000,00)   

GUZTIRA 
1280980,8

8 574281,06 574281,06 (27.656,99) (30.000,00) 516624,07   

Aurreko ekitaldietako amortizazioa       
(786.442,57

)   
(786.442,57

)   

GUZTIRA 
1280980,8

8 574281,06 574281,06 
(814.099,56

) (30.000,00) 
(269.818,50

)   

                  
                  

Erakunde emailea Kontzeptua Zenbatekoa 
Murrizketa 
garbia 131 

Intsuldaket
a 131tik 
172ra 

725 
(132) 

egiteke 
2021 

132 kontua 
13. taldeko 
gehikuntza

k 
Arabako Foru Aldundia Urteko ekarpena 750590,00     (524.927,63) 24341,59 24341,59 214685,79 

Arabako Foru Aldundia Turismoa 57500,00           57500,00 

Gasteizko Udala Mantentze-lanak 120000,00           113688,00 

Gasteizko Udala 2021eko harresiko bisitak 22400,00     (22.400,00)     0,00 

Gasteizko Udala Hezkuntza 2021/22 11000,00     (3.666,66) 7333,34 7333,34 7333,34 

  Hezkuntza 2020/21 0,00     (8.117,65)     (8.117,65) 

Gasteizko Apezpikutza Urteko ekarpena 169490,88     (118.534,26) 5496,34 5496,34 48478,21 

Eusko Jaurlaritza 
Katedralaren beste 
zaharberritze batzuk  150000,00           142110,00 
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Intsuldaketa 172ra (AL) 
Diru-laguntza itzulgarria 
(130/1 a172)   (25.000,00) (25.000,00)       (55.000,00) 

GUZTIRA 
1280980,8

8 (25.000,00) (25.000,00) 
(677.646,20

) 37171,27 37171,27 520677,69 

Aurreko ekitaldietako amortizazioa   0,00   0,00 0,00 0,00 (786.442,57) 

GUZTIRA 
1280980,8

8 (25.000,00) (25.000,00) 
(677.646,20

) 37171,27 37171,27 (265.764,88) 
 

 

2020ko ekarpenak eta dirulaguntzak 

 

Erakunde emailea Kontzeptua Zenbatekoa 

130 - 
2020. 
Urtea  

atzeratua 

Gehikuntza 
gordina 
(130) 

746 
Gehikuntza 

garbia (130) 

Arabako Foru Aldundia Urteko ekarpena 750590,00 209519,47 209519,47 (10.820,76) 198698,71 

Arabako Foru Aldundia Turismoa 40000,00 40000,00 40000,00   40000,00 

Gasteizko Udala Mantentze-lanak 100000,00 100000,00 100000,00 (5.000,00) 95000,00 

Gasteizko Udala 2020ko harresiko bisitak 22400,00         

Gasteizko Udala Hezkuntza 2020 11500,00         

Gasteizko Apezpikutza Urteko ekarpena 180000,00 50236,88 50236,88 (2.594,52) 47642,36 

Eusko Jaurlaritza 
Katedralaren beste 
zaharberritze batzuk  150000,00 150000,00 150000,00 (7.500,00) 142500,00 

GUZTIRA 1254490,00 549756,35 549756,35 (25.915,28) 523841,07 

Aurreko ekitaldietako amortizazioa       (759.588,18) (759.588,18) 

GUZTIRA 1254490,00 549756,35 549756,35 (785.503,46) (235.747,11) 
              

Erakunde emailea Kontzeptua Zenbatekoa 725 
(132) 2020 

zain 132 kontua 
13. taldeko 
gehikuntzak 

Arabako Foru Aldundia Urteko ekarpena 750590,00 541094,42     198698,71 

Arabako Foru Aldundia Turismoa 40000,00       40000,00 

Gasteizko Udala Mantentze-lanak 100000,00       95000,00 

Gasteizko Udala 2020ko harresiko bisitak 22400,00 22400,00     0,00 
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Gasteizko Udala Hezkuntza 2020 11500,00 3382,35 8117,65 8117,65 8117,65 

Gasteizko Apezpikutza Urteko ekarpena 180000,00 129739,23     47642,36 

Eusko Jaurlaritza 
Katedralaren beste zaharberritze 
batzuk  150000,00       142500,00 

GUZTIRA 1254490,00 696616,00 8117,65 8117,65 531958,72 

Aurreko ekitaldietako amortizazioa         (759.588,18) 

GUZTIRA 1254490,00 696616,00 8117,65 8117,65 (227.629,46) 
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2021/12/31ra arteko ekarpen eta dirulaguntzengatiko saldoaren xehetasuna (132 kontuko 

dirulaguntzak, 130 kontuari egozteke) 

 

Diru-laguntza 
Emandako 
zenbatekoa 

130 eta 
725i 

egotzia 

130ra 
aplikatzeke 

(2021) 
AFAko 2021eko ekarpena 750590,00 726248,41 24341,59 
Apezpikutzako 2021eko 
ekarpena 169490,88 163994,54 5496,34 

GUZTIRA 920080,88 890242,95 29837,93 
 

 

 

2021/12/31ra arteko ekarpen eta dirulaguntzengatiko saldoaren xehetasuna (132 kontuko 

dirulaguntzak, 725 kontuari egozteke) 

 

Diru-laguntza 
Emandako 
zenbatekoa 

2021eko 
emaitza 
egotzia 

Emaitzei 
egozteko 

zain 
Hezkuntza Udala 2021 11000,00 3666,66 7333,34 

GUZTIRA 11000,00 3666,66 7333,34 
 

 

 

2020/12/31ra arteko ekarpen eta dirulaguntzengatiko saldoaren xehetasuna (132 kontuko 

dirulaguntzak, 725 kontuari egozteke) 

 

Diru-laguntza 
Emandako 
zenbatekoa 

2020ko 
emaitza 
egotzia 

Emaitzei 
egozteko 

zain 
Hezkuntza Udala 2020 11500,00 3382,35 8117,65 

GUZTIRA 11500,00 3382,35 8117,65 
 

 

 

 

16. ERAKUNDEAREN JARDUERA. ONDARE ELEMENTUAK NORBERE XEDEETARAKO ERABILTZEA. 

ADMINISTRAZIO GASTUAK 

 

16.1. Erakundearen jarduera 

 

16.1.1. Egindako jarduerak 

 

1. jarduera: Zaharberritze lanak 

 

A. Identifikazioa: 

 

Jardueraren izena Zaharberritze lanak 
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Jarduera mota Propioa 

Jarduera egiteko tokia Gasteizko Santa Maria katedrala 

Deskribapena 
Santa Maria Katedrala eta eraikinak Zaharberritze Plan 
Zuzentzailearen gidalerroen araberako zaharberrikuntzako 
lanak. 
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B. Jardueran erabilitako giza baliabideak 

 

  Zenbakia Ordu kopurua/urte 
Mota Aurreikuspena Eginda Aurreikuspena Eginda 

Soldatapeko langileak 2,78 2,76 4939 4893 
Zerbitzu-kontratua duten 
langileak ** ** ** ** 
Langile boluntarioak 0 0 0 0 

 

 

 

**Fundazioak obra proiektuak lizitatzen ditu eta lehiaketak irabazten dituzten enpresek gauzatzen dituzte. 

Enpresa horiek enplegatutako langileak (bai norberaren langileak bai azpikontratatuak) obren arabera 

aldatzen dira. 2021ean, 13 lagun aritu zirela kalkulatzen da eta, batez beste, 7 lagun jardun zutela urtean 

lanaldi osoan. 

 

C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 

 

  Zenbakia 
Mota Aurreikuspena Eginda 

Pertsona fisikoak ** ** 
Pertsona juridikoak ** ** 

 

 

 

**Fundazioaren estatutuen 7. artikuluaren arabera (“Onuradunak”): Fundazioaren jarduerak, bere xedea 

gauzatzean, ondare historiko eta arkitektonikoaren kontserbazioa lehentasunezkotzat jotzen duten 

pertsona guztien onerako izango dira lehenik, eta bigarrenik Arabako Lurralde Historikoko herritar guztien 

onerako. 

 

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak 

 

  Zenbatekoa 
Gastuak / Inbertsioak Aurreikuspena Eginda 

Langileen gastuak 222274,02 206272,79 
Jardueraren beste gastu batzuk 40982,27 41451,89 
Ibilgetuaren amortizazioa 700000,00 630144,45 

Gastuen guztizko partziala  963256,29 877869,13 
Inbertsioak 431803,68 513291,33 

Inbertsioen guztizko partziala 431803,68 513291,33 
GUZTIRA 1395059,97 1391160,46 

 

 

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak 

 

    Zenbaketa 
Helburua Adierazlea Aurreikuspena Eginda 

 ---- **  ** ** 
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** 2021ean egiten ari ziren obrak: 

I. Transeptuko estalkien zaharberritzea 

II. Santa Anaren portadako zaharberritzea 

III. Mantentze lanak. 

 

2. jarduera: Bisita gidatuak 

 

A. Identifikazioa 

 

Jardueraren izena Bisita gidatuak 

Jarduera mota Propioa 

Jarduera egiteko tokia Katedrala eta harresia 

Deskribapena 
Bisita gidatuak Santa Maria katedralera eta 
Gasteizko Erdi Aroko harresira 

 

 

 

B. Jardueran erabilitako giza baliabideak 

 

  Zenbakia Ordu kopurua/urte 
Mota Aurreikuspena Eginda Aurreikuspena Eginda 

Soldatapeko langileak 0,70 0,60 1247 1071 
Zerbitzu-kontratua duten 
langileak ** ** ** ** 
Langile boluntarioak 0 0 0 0 

 

 

 

**Fundazioak enpresa azpikontratatu baten bitartez ematen du bisita gidatuen zerbitzua, enpresa horrek 

bisita zerbitzua emateko lehiaketa irabazi du. 

 

Enplegatutako langileak urtean zehar aldatzen dira, eta zerbitzuaren beharrizanen arabera indartzen dira 

(batez ere asteburuetan, jaiegunetako zubietan, Aste Santuan, udan eta Gabonetan). 

 

Enplegatutako langileak 18 izatera iristen dira eta urtean, batez beste, 9 lagunek jarduten dute lanaldi 

osoan. 

 

C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 

 

  Zenbakia 
Mota Aurreikuspena Eginda 

Pertsona fisikoak 85000 72212 
Pertsona juridikoak 0 0 
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Covid-19 koronabirusaren pandemiak erabiltzaileen kopurua baldintzatu egin du. 

 

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak 

 

  Zenbatekoa 
Gastuak / Inbertsioak Aurreikuspena Eginda 

Langileen gastuak 55318,66 45483,97 
Jardueraren beste gastu batzuk 534653,47 556190,20 
Ibilgetuaren amortizazioa 68700,00 126844,39 

Gastuen guztizko partziala  658672,13 728518,56 
Inbertsioak 0,00 58073,09 

Inbertsioen guztizko partziala 0,00 58073,09 
GUZTIRA 658672,13 786591,65 

 

 

 

“Bisita gidatuak” kapituluak “Araban turismoa sustatzeko dirulaguntzak” kapitulua barne hartzen du. 

“Amortizazioak” izeneko partidan, 126.844,39 euroko saldoa jasota dago, eta bisitei balioa emateko 

elementuen amortizazioei dagokie (musealizazioa, maketak, polikromia ikuskizuna, audiogidak, irrati-

gidak. 3D Gasteizko jatorria...). 

 

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak 

 

    Zenbaketa 
Helburua Adierazlea Aurreikuspena Eginda 

 ---- **  ** ** 
 

 

 

** 2021ean, 360 graduko ikus-entzunezko aurkeztu dira, errealitate birtual bidez ikus daitezkeenak, Santa 

Maria katedralaren eraikuntzari buruzkoak. 

 

Errealitate birtual bidez ikus daitezkeen 360º ikus-entzunezko hiru egin dira, Gasteizko Erdi Aroko 

harresiari buruzkoak. 

 

3. jarduera: Aterpetxea 

 

A. Identifikazioa 

 

Jardueraren izena Gazte aterpetxea 

Jarduera mota Propioa 

Jarduera egiteko tokia Aiztogile kalea 97-89-91 

Deskribapena 
Gazte aterpetxea, 90 lagunentzako edukiera 
daukana 

 

 

 

B. Jardueran erabilitako giza baliabideak 
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  Zenbakia Ordu kopurua/urte 
Mota Aurreikuspena Eginda Aurreikuspena Eginda 

Soldatapeko langileak 0,97 0,87 1722 1546 
Zerbitzu-kontratua duten 
langileak ** ** ** ** 
Langile boluntarioak 0 0 0 0 

 

 

 

** Fundazioak enpresa azpikontratatu baten bitartez ematen du aterpeko harrera zerbitzua. Enpresa 

horrek harrera zerbitzua emateko lehiaketa irabazi du. 

 

Enplegatutako langileak 4 izatera iristen dira eta urtean, batez beste, 2 lagunek jarduten dute lanaldi 

osoan. 

 

Halaber, garbiketa zerbitzua INDESAk ematen du (Arabako Foru Aldundiaren “Indesa” enplegu zentro 

berezia), zerbitzu horretan lagun bi enplegatzen dituenak. 

 

Indesak aterpeko catering eta arropa garbiketako zerbitzuak ere ematen ditu. 
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C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 

 

  Zenbakia 
Mota Aurreikuspena Eginda 

Pertsona fisikoak 12000 3212 
Pertsona juridikoak 0 0 

 

 

 

COVID-19 koronabirusaren pandemiak erabiltzaileen kopurua baldintzatu du, eta urtarriletik maiatzera 

arte itxita egon da jendearentzako aterpetxea (ahultasun sozialean dauden pertsonei ostatu emateko 

erabiltzen baita, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Ongizateko Institutuari lagata). 

 

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak 

 

  Zenbatekoa 
Gastuak / Inbertsioak Aurreikuspena Eginda 

Langileen gastuak 68965,46 57890,52 
Jardueraren beste gastu batzuk 216757,21 127643,46 
Ibilgetuaren amortizazioa 60000,00 57110,72 

Gastuen guztizko partziala  345722,67 242644,70 
Inbertsioak 0,00 2916,64 

Inbertsioen guztizko partziala 0,00 2916,64 
GUZTIRA 345722,67 245561,34 

 

 

 

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak 

 

  Zenbaketa 
Adierazlea Aurreikuspena Eginda 

**  ** ** 
 

 

** COVID-19 koronabirusaren pandemiak erabiltzaile-kopurua baldintzatu du, eta urtarriletik maiatzera 

arte itxita egon da jendearentzako aterpetxea, ahultasun sozialean dauden pertsonei ostatu emateko 

erabili baita. 

 

4. jarduera: Kulturgintza 

 

A. Identifikazioa 
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Jardueraren izena Kulturgintza 

Jarduera mota Propioa 

Jarduera egiteko tokia Katedrala 

Deskribapena  
Fundazioak mota askotako ekintza kulturalak egiten ditu (musika, antzerkia, 
poesia, hitzaldi zikloak, etab.), gizarte osoari eta kultur eragile publiko eta 
pribatuei irekiak, tokiko artisten eta Arabako ondarearen alde argi eginez. 

 

 

  



 

2021eko memoria 

Santa María Katedrala Fundazioa – Fundación Catedral Santa María - 54 –  

B. Jardueran erabilitako giza baliabideak 

 

  Zenbakia Ordu kopurua/urte 
Mota Aurreikuspena Eginda Aurreikuspena Eginda 

Soldatapeko langileak 0,55 0,75 973 1326 
Zerbitzu-kontratua duten 
langileak ** ** ** ** 
Langile boluntarioak 0 0 0 0 

 

 

 

**Fundazioak ez dauka zerbitzu kontratuko langilerik eta haren kulturgintzan lankidetza nabarmentzen da, 

beste eragile publiko eta pribatuekin eta erakunde ongileekin (Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Udala, 

Jazzargia elkartea, Arabako Abesbatzen Federazioa, Poetak Maiatzean, Aitzina Folk...). 

 

C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak 

 

  Zenbakia 
Mota Aurreikuspena Eginda 

Pertsona fisikoak 12000 18143 
Pertsona juridikoak 0 0 

 

 

 

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak 

 

  Zenbatekoa 
Gastuak / Inbertsioak Aurreikuspena Eginda 

Langileen gastuak 42227,79 59163,61 
Jardueraren beste gastu batzuk 2607,06 11146,62 
Ibilgetuaren amortizazioa 0,00 0,00 

Gastuen guztizko partziala  44834,85 70310,23 
Inbertsioen guztizko partziala 0,00 0,00 
GUZTIRA 44834,85 70310,23 

 

 

 

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak 

 

    Zenbaketa 
Helburua Adierazlea Aurreikuspena Eginda 

 ---- **  ** ** 
 

 

 

- Egindako jarduketa kulturalak: 

• “Jalgi voz” kontzertua 

• San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren omenezko ekitaldiak 

• Luis Aramburu eskolako ikasturte amaierako kontzertua 

• Errealitate Birtuala aurkezpena (Katedralaren eraikuntza-bilakaera) 



 

2021eko memoria 

Santa María Katedrala Fundazioa – Fundación Catedral Santa María - 55 –  

• “Cantaderas” kontzertua 

• Josete Ordoñezen kontzertua  

• “Las negras del 45”-en kontzertua  

• Carlos Nuñez (Xacobeo) kontzertua 

• Un pórtico de cine (4 proiekzio) 

• Gasteizko Jaialdiko/Nazioarteko Musika Ikastaroko 3 kontzertu 

• Antzinako Musikaren Asteko kontzertuak  

• Magialdia: Linterna magikoa 

• “Ondare historiko-arkitektonikoari buruzko jardunbide egokien” gidaliburuaren 

aurkezpena. 

• Done Jakue bideko musika kontzertua (Aitzina folk) 

• Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral Saria Agustín Azcárate jaunari ematea 

• Umbra Light jaialdia 

• Susana Arechagaren (Gasteizko Apezpikutza) Arteari eta kristautasunari buruzko 

hitzaldia 

 

16.1.2. 2021eko jardueraren zioz erabili eta eskuratutako baliabide ekonomikoak 

 

  Jantokia Bisitak Aterpetxea Kulturgintza GUZTIRA 

Gastuak/Inbertsioak Aurreikuspena Eginda Aurreikuspena Eginda Aurreikuspena Eginda Aurreikuspena Eginda Aurreikuspena Eginda 

Langileen gastuak 222274,42 206272,79 55318,66 45483,97 68965,46 57890,52 42227,78 59163,61 388786,32 368810,89 

Jardueraren beste 
gastu batzuk 
Zuzenak 

  0,00 500000,00 520254,34 200000,00 117378,72 0,00 7316,88 700000,00 644949,94 

Jardueraren beste gastu 
batzuk Zeharkakoak 

40982,27 41451,89 34653,47 35935,86 16757,21 10264,74 2607,05 3829,74 95000,00 91482,23 

Zuzeneko ibilgetuaren 
amortizazioa 

700000,00 630144,45 68700,00 126844,39 60000,00 57110,72 0,00 0,00 828700,00 814099,56 

Gastuen guztizko 
partziala 963256,69 877869,13 658672,13 728518,56 345722,67 242644,70 44834,83 70310,23 2012486,32 1919342,62 

Zuzeneko inbertsioak 431803,68 513291,33 0,00 58073,09 0,00 2916,64 0,00 0,00 431803,68 574281,06 

Inbertsioen guztizko 
partziala 431803,68 513291,33 0,00 58073,09 0,00 2916,64 0,00 0,00 431803,68 574281,06 

GUZTIRA 1395060,37 1391160,46 658672,13 786591,65 345722,67 245561,34 44834,83 70310,23 2444290,00 2493623,68 

 

 

Erakundeak erabilitako baliabide ekonomiko guztiak: 

 

a. Erakundeak lortutako sarrerak 

 

Diru-sarrerak Aurreikuspena Eginda 
Jarduera propioen salmentak eta zerbitzu-prestazioak 463000,00 397978,86 
Sektore publikoko dirulaguntzak 1097590,00 1111490,00 
Ekarpen pribatuak 180000,00 199108,88 
Bestelako diru-sarrerak 0,00 0,00 

Jasotako diru-sarrerak, guztira 1740590,00 1708577,74 
 

 

 

b. Beste erakunde batzuekiko lankidetza hitzarmenak 
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Beste errekurtso batzuk 
Diru-

sarrerak Gastuak 

Ez du ondasun 
eta zerbitzuen 

korronterik 
sortzen 

Hitzarmena Fundación Vital Fundazioarekin ("bisita gidatuak") 10000,00     
 

 

 

16.1.3. Jarduera-planaren eta egindako datuen arteko desbideratzeak 

 

Aurrekontuaren likidazioa aurkezteko oinarriak 

 

Fundazioa Foru Sektore Publikoaren zati da. Fundazioaren aurrekontua Arabako Lurralde Historikoko 

Aurrekontu Orokorretan sartzen da. 

 

Fundazioak 2020ko urriaren 29an aurkeztu zion Babeslaritzari Patronatuak onartutako aurrekontua. 

Arabako Lurralde Historikoko aurrekontu orokorrak osatzen dituen Fundazioaren aurrekontuak kapital-

aurrekontuan 57.500,00 euroko kapital gehigarriko dirulaguntza jasotzen du, eta horren ordainetan 

ibilgetu ukiezina 57.500 eurotan gehitzen da. 

 

Arabako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorren aurrekontu osoaren likidazioa honako hau da: 

 

Ustiapen-aurrekontua 

 

HORNIDURAK Aurrekontua Likidazioa Desbideratzea BALIABIDEAK Aurrekontua Likidazioa Desbideratzea

Izakinak murriztea 0,00 902,88 902,88 Negozio-zifraren zenbateko garbia 433000,00 397978,86 (35.021,14)

Langileen gastuak 388786,32 368810,89 (19.975,43) 
Dirulaguntzaren egozpena Ibilg. Ez-
finantzarioa 1549486,32 1491745,76 (57.740,56)

Ibilgetuaren amortizazioa 828700,00 814099,56 (14.600,44) Beste ustiapen-sarrera batzuk 30000,00 29618,00 (382,00)
Beste ustiapen-gastu 
batzuk 795000,00 735529,29 (59.470,71) Ekitaldiko emaitza (galerak) 0,00 0,00   

GUZTIRA 2012486,32 1919342,62 (93.143,70) GUZTIRA 2012486,32 1919342,62 (93.143,70)
 

 

Kapital-aurrekontua 

 

INBERTSIOAK Aurrekontua Likidazioa Desbideratzea FINANTZAKETA Aurrekontua Likidazioa Desbideratzea 
Inbertsioengatiko ordainketak-

Ibilgetuaren erosketa 489303,68 574281,06 84977,38 Kapitaleko dirulaguntzak 614303,68 603334,68 (10.969,00) 

        
Ustiapen-jarduketen 

eskudiruko fluxuak (100.000,00) 44728,12 144728,12 

        
Handitzea/Murriztea Garbi 

efektiboa (25.000,00) (73.781,74) (48.781,74) 

GUZTIRA 489303,68 574281,06 84977,38 GUZTIRA 489303,68 574281,06 84977,38 

 

 

Desbideratze nagusiak Ohar honen d) atalean azaltzen dira. 

 

Babeslaritzan aurkeztutako aurrekontuan oinarrituta, ekitaldian betearazitako partidak eta 

desbiderapenak ondokoak dira: 
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a) Diru-sarreren aurrekontuaren likidazioa 

 

2021eko ekitaldia 

 

  Aurrekontu-sarrerak 
  Aurrekontua Eginda Desbideratzeak 

Funtzionamendu-eragiketak       

1. Erakundearen sarrerak, beraren jardueraren ondoriozkoak 2012486,32 1918284,91 (94.201,41) 
a) Erabiltzaileen eta afiliatuen kuotak 433000,00 396921,15 (36.078,85) 

b) Sustapenen, babesleen eta lankidetzen diru-sarrerak 30000,00 29618,00 (382,00) 

d) Emaitzei egotzitako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 1549486,32 1491745,76 (57.740,56) 
2. Merkataritza-jardueraren salmentak eta bestelako sarrera 
arruntak   1057,71 1057,71 
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 2012486,32 1919342,62 (93.143,70) 
Funts-eragiketak       

3. Ibilgetuaren murrizketa 828700,00 814099,56 (14.600,44) 
c) Ibilgetu materiala 780000,00 764277,54 (15.722,46) 

d) Ibilgetu ukiezina  48700,00 49822,02 1122,02 

4. Izakinen murrizketa   738,37 738,37 
5. Finantza-inbertsioen murrizketa   9376,00 9376,00 
7. Funtzionamendu-kapitalaren murrizketa   34613,75 34613,75 
9. Zorren handitzea   55000,00 55000,00 
FUNTS-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 828700,00 913827,68 85127,68 
AURREKONTUKO DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 2841186,32 2833170,30 (8.016,02) 

 

 

 

2020ko ekitaldia 

 

  Aurrekontu-sarrerak 

  Aurrekontua Eginda Desbideratzeak 
Funtzionamendu-eragiketak       
1. Erakundearen sarrerak, beraren jardueraren 
ondoriozkoak 2090754,75 1702504,35 (388.250,40) 

a) Erabiltzaileen eta afiliatuen kuotak 658000,00 186924,89 (471.075,11) 

b) Sustapenen, babesleen eta lankidetzen diru-sarrerak 45000,00 33460,00 (11.540,00) 

d) Emaitzei egotzitako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 1387754,75 1482119,46 94364,71 
2. Merkataritza-jardueraren salmentak eta bestelako 
sarrera arruntak   575,98 575,98 
3. Beste sarrera batzuk   313,05 313,05 
5. Ibilgetuaren besterentzeen sarrerak   95,09 95,09 
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, 
GUZTIRA 2090754,75 1703488,47 (387.266,28) 
Funts-eragiketak       

3. Ibilgetuaren murrizketa 794835,25 785503,46 (9.331,79) 
c) Ibilgetu materiala 759835,25 742988,02 (16.847,23) 

d) Ibilgetu ukiezina  35000,00 42515,44 7515,44 

4. Izakinen murrizketa   376,76 376,76 
5. Finantza-inbertsioen murrizketa   4440,00 4440,00 
6. Diruzaintzaren murrizketa   53016,94 53016,94 
FUNTS-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 794835,25 843337,16 48501,91 
AURREKONTUKO DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 2885590,00 2546825,63 (338.764,37) 

 

 

b) Gastuen aurrekontuaren likidazioa 
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2021eko ekitaldia 

 

  Aurrekontu-gastuak 
  Aurrekontua Eginda Desbideratzeak 

Funtzionamendu-eragiketak       

2. Ustiapen-kontsumoak   902,88 902,88 
3. Langileen gastuak 388786,32 368810,89 (19.975,43) 
4. Ibilgetuaren amortizazioen zuzkidurak 828700,00 814099,56 (14.600,44) 
5. Beste gastu batzuk 795000,00 735529,29 (59.470,71) 
FUNTZIONAMENDU-LANEN GASTUA GUZTIRA 2012486,32 1919342,62 (93.143,70) 
Funts-eragiketak       

1. Kapital dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen murrizketa  271896,32 265764,88 (6.131,44) 
2. Ibilgetua handitzea 431803,68 574281,06 142477,38 

c) Ibilgetu materiala 431803,68 524134,74 92331,06 

d) Ibilgetu ukiezina 0,00 50146,32 50146,32 

5. Diruzaintza handitzea 25000,00 73781,74 48781,74 
6. Funtzionamendu-kapitala handitzea 100000,00 0,00 (100.000,00) 
FUNTS-ERAGIKETEN GASTUA, GUZTIRA 828700,00 913827,68 85127,68 
AURREKONTU-GASTUAK, GUZTIRA 2841186,32 2833170,30 (8.016,02) 
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2020ko ekitaldia 

 

  Aurrekontu-gastuak 
  Aurrekontua Eginda Desbideratzeak 

Funtzionamendu-eragiketak       

2. Ustiapen-kontsumoak   789,50 789,50 
3. Langileen gastuak 386754,75 372486,81 (14.267,94) 
4. Ibilgetuaren amortizazioen zuzkidurak 855000,00 785598,55 (69.401,45) 
5. Beste gastu batzuk 849000,00 564501,70 (284.498,30) 
FUNTZIONAMENDU-LANEN GASTUA GUZTIRA 2090754,75 1723376,56 (367.378,19) 
Funts-eragiketak       

1. Kapital dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen murrizketa  0,00 227629,46 227629,46 
2. Ibilgetua handitzea 794835,25 549756,35 (245.078,90) 

c) Ibilgetu materiala 744835,25 501597,36 (243.237,89) 

d) Ibilgetu ukiezina 50000,00 48158,99 (1.841,01) 

6. Funtzionamendu-kapitala handitzea 0,00 46063,26 46063,26 
FUNTS-ERAGIKETEN GASTUA, GUZTIRA 794835,25 823449,07 28613,82 
AURREKONTU-GASTUAK, GUZTIRA 2885590,00 2546825,63 (338.764,37) 

 

 

c) Aurrekontuaren likidazio-egoera 

 

2021eko ekitaldia 

 

EGINDA Aurrekontua Eginda 
1. Emaitzen kontuaren saldoa 0,00 0,00 

(Sarrerak guztira – Funtzionamendu-gastuak guztira)     

2. Sortzaileen eta elkartekideen ekarpenak     
(1. ekarpena Funtsen sarrerak)     

3. Kapitalaren eta bestelakoen dirulaguntzen 
aldakuntza garbia (13. kontua) (271.896,32) (265.764,88) 

(2. ekarpena Sarrerak - 1. funtsen ekarpena)     

4. Inbertsio errealen aldakuntza garbia 396896,32 240556,87 
(3+4. ekarpenak Sarrerak - 2+3. ekarpenak Funtsen 

gastuak)     

5. Aurrekontu-superabita edo -defizita 125000,00 (25.208,01) 
(4+5+6+7+8. ekarpenak Gastuak -5+6+7+8+9. ekarpenak 

Funtsen sarrerak)     

6. Finantza aktiboen aldakuntza garbia (25.000,00) (64.405,74) 
(5+6. ekarpenak Sarrerak- 4+5. ekarpenak Funtsen 

gastuak)     

7. Funtzionamenduaren kapitalaren aldakuntza (100.000,00) 34613,75 
(7. ekarpena sarrerak- 6. ekarpena funtsen gastuak)     

8. Zorpetzeko beharra 0,00 55000,00 
(8+9. ekarpenak Funtsen sarrerak - 7+8. ekarpenak 

Gastuak)     
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2020ko ekitaldia 

 

EGINDA Aurrekontua Eginda 
1. Emaitzen kontuaren saldoa 0,00 (19.888,09) 

(Sarrerak guztira – Funtzionamendu-gastuak guztira)     

2. Sortzaileen eta elkartekideen ekarpenak     
(1. ekarpena Funtsen sarrerak)     

3. Kapitalaren eta bestelakoen dirulaguntzen 
aldakuntza garbia (13. kontua) 60164,75 (227.629,46) 

(2. ekarpena Sarrerak - 1. funtsen ekarpena)     

4. Inbertsio errealen aldakuntza garbia 60164,75 236123,87 
(3+4. ekarpenak Sarrerak - 2+3. ekarpenak Funtsen 

gastuak)     

5. Aurrekontu-superabita edo -defizita 0,00 (11.393,68) 
(4+5+6+7+8. ekarpenak Gastuak -5+6+7+8+9. ekarpenak 

Funtsen sarrerak)     

6. Finantza aktiboen aldakuntza garbia 0,00 57456,94 
(5+6. ekarpenak Sarrerak - 4+5. ekarpenak Funtsen 

gastuak)     

7. Funtzionamenduaren kapitalaren aldakuntza 0,00 (46.063,26) 
(7. ekarpena sarrerak - 6. ekarpena funtsen gastuak)     

8. Zorpetzeko beharra 0,00 0,00 
(7+8. ekarpenak gastuak - 8+9. ekarpenak Funtsen 

sarrerak)     
 

 

 

 

d) 2021eko aurrekontuaren gauzapenean izandako desbiderapen nagusien azalpena 

 

Diru-sarrerak 

 

Ekarpenen eta dirulaguntzen kopurua bat etorri da, funtsean, aurrekontuan jasotakoarekin, nahiz eta 

54.109,12 euroko ekarpen eta dirulaguntza txikiagoak erregistratu dituzten.  

 

Erabiltzaileen diru-sarrerak (bisitak eta aterpetxea) 36.078,65 euro txikiagoak izan dira koronabirusaren 

pandemiaren ondorio zuzen gisa aurreikusitakoa baino. 

 

Babesen eta lankidetzen diru-sarrerak bat datoz aurrekontuan jasotakoarekin. 

 

Inbertsioak 

 

2021ean 516.207,97 euro inbertitu dira transeptuaren estalkia zaharberritzeko eta mantentze-lanak 

egiteko. Aurrekontuan aurreikusitakoa (431.803,68 euro) baino 84.404,29 euro gehiago da, eta hori 

posible izan da 2020ko defizit erreala 2021eko aurrekontuen formulazioan 2020rako aurreikusitako 

defizita baino 105.111,91 euro txikiagoa izan zelako. 

 

Defizit txikiagoagatik liberatutako funtsak 2021ean obra-bolumen handiagoa finantzatzeko erabili ahal 

izan dira. 
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Halaber, 58.073,09 euro inbertitu dira hiru 360º-ko ikus-entzunezko egiteko (Gasteizko harresiari buruzko 

errealitate birtualaren bidez ikus daitezkeenak) eta baliabide osagarrietan, Arabako Foru Aldundiak 

turismo-jardueretarako 57,500 euroko dirulaguntzari esker. 

 

Santa Anako portada zaharberritzeko lanen zuzendaritza fakultatiboa ere egin da, eta 2021ean 

128.134,68 eurokoa izan da. 

 

Fundazioaren jardueretako gastuak eta funtzionamendu gastuak 

 

Langile-gastuak aurrekontuan aurreikusitakoa baino 19.975,43 euro txikiagoak izan dira, ez baita soldata-

igoerarik izan 2021ean; arkitektoaren kontratuan ezarritako ordainsari aldakorra ez da aplikatu, eta haren 

ordainsaria berrikustea adostu da langileekin. 

 

Kanpoko zerbitzuengatiko gastua aurrekontuan aurreikusitakoa baino 59.470,71 euro txikiagoa izan da, 

koronabirusaren pandemiara egokitzeko gastuari eusteko hartutako neurrien ondorioz. 

 

Aurrekontu- eta kontabilitate-defizita  

 

Horren guztiaren ondorioz, aurrekontu-defizita 25.208,01 eurokoa izan da, aurrekontuan jasotako 

125.000 euroko superabitaren aldean. 125.000 euroko superabit hori 2020. urterako aurreikusitako 

125.000 euroko defizita finantzatzeko zegoen aurrekontuan. 

 

Hala ere, lehenago adierazi dugun bezala, 2020/12/31ko benetako defizita aurreikusitako defizita baino 

105.111,91 euro txikiagoa izan zen, eta horri esker, aurreztutako funtsen zati handi bat aurrekontuan 

aurreikusitakoa baino obra-bolumen handiagora bideratu da. 

 

2021/12/31ko aurrekontu-defizita 25.208,01 eurokoa bada ere, 2021/12/31ko kontabilitate-emaitza 

0 eurokoa da. 

 

Hona hemen aurrekontu-defizitaren eta kontabilitate-emaitzaren arteko berdinkatzea: 

 

Kontzeptua Zenbatekoa 
Kontabilitate emaitza 0,00 
   132 kontuaren saldoa (kapitaleko dirulaguntza) 37171,27 

20/21ko Gasteizko Udaleko dirulaguntza 2021ean aplikatua (8.117,65) 

13. taldetik 172.-era intsuldatzea (dirulaguntza itzulgarria) (55.000,00) 

Inbertsio errealetako izakinen aldakuntza 738,37 

Aurrekontu-defizita (25.208,01) 
 

 

 

 

e) 2020ko aurrekontuaren gauzapenean izandako desbiderapen nagusien azalpena  

 

Diru-sarrerak 

 

Ekarpenak eta dirulaguntzak aurrekontuan jasotakoa baino 73.100,00 euro gutxiago izan dira. 
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Erabiltzaileen diru-sarrerak (bisitak eta aterpetxea) aurrekontuan aurreikusitakoa baino 471.075,11 euro 

gutxiago izan dira, koronabirusaren pandemiaren eta udalerriaren itxiera eta konfinamendu perimetralaren 

hilabeteen ondorioz, jarduera normaltasunez garatzea eragotzi baitute. Irailaz geroztik, gizarte-egoera 

ahulean dauden pertsonentzat izan da aterpetxea. 

Babesle eta kolaborazioen diru-sarrerak aurrekontuan jasotakoak baino 11.540 euro gutxiagokoak izan 

dira. 

 

Inbertsioak 

 

2020an 483.201,70 euro inbertitu dira Aiztogile 103. zk.-ko eraikina birgaitzeko, transeptuaren estalkia 

zaharberritzeko eta mantentze-lanak egiteko. 

 

Era berean, 43.930,11 euro inbertitu dira errealitate birtualaren bidez ikus daitezkeen 360º-ko ikus-

entzunezkoak egiteko, aterpetxearen webgunea eguneratzeko eta 18.395,66 euro suteen aurkako 

telefonogunea eta su-itzalgailuak instalatzeko, bai eta Katedraleko erloju historikoa erosteko ere. 

 

Guztira 549.756,35 euro inbertitu dira, aurrekontuan jasotakoa baino 245.130,20 euro gutxiago. Hori 

gertatu da, funtsean, 2020an diru-sarrera txikiagoak izan direlako eta obrarako aurreikusitako partidak 

bisita-defizita (182.835,73 euro) eta aterpetxea (66.634,91 euro) finantzatzeko erabili behar direlako, 

zerbitzu horietako 25 lanpostuei eusteko. 

 

Santa Anako portada zaharberritzeko lanen zuzendaritza fakultatiboa ere egin da, eta 2020an 

263.927,14 eurokoa izan da. 

 

Fundazioaren jardueretako gastuak eta funtzionamendu gastuak 

 

Langile-gastuak aurrekontuan aurreikusitakoa baino 14.267,94 euro gutxiago izan dira, 2020an soldata-

igoerarik egon ez delako (2019ko produktibitate-osagarria finkatzea soilik) eta arkitektoaren kontratuan 

ezarritako ordainsari aldakorra aplikatu ez delako. 

 

Kanpoko zerbitzuengatiko gastua txikiagoa izan da, aurreikusitakoa baino 284.497,80 euro gutxiago (- 

106.638,98 aterpetxean; -74.194,27 bisita gidatuetan; -69.657,50 kultura-jardueretan eta -34.007,05 

ustiapen-gastu orokorretan), hartutako gastuari eusteko neurrien ondorioz. 

 

Aurrekontu- eta kontabilitate-defizita 

 

Horren guztiaren ondorioz, 11.393,68 euroko aurrekontu-defizita gertatu da, 2020ko aurrekontuetan 

jasotako zero defizitaren aldean. Emaitzen kontuan agertzen den kontabilitateko defizita 

19.888,09 eurokoa da, eta berdinkatzea, berriz, honako hau da: 

 

Kontzeptua Zenbatekoa 
Aurrekontu-defizita (11.393,68) 

Gasteizko Udaleko dirulaguntza ez aplikatua  (8.117,65) 

Inbertsio errealetako izakinen aldakuntza (376,76) 



 

2021eko memoria 

Santa María Katedrala Fundazioa – Fundación Catedral Santa María - 63 –  

Kontabilitate-defizita emaitza-kontuan (19.888,09) 
 

 

 

Defizit hori funtzionamendu-kapitala, diruzaintza eta finantza-inbertsioak murriztuta finantzatu da.  
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16.2. Ondare elementuak helburu propio eta administrazio gastuetan erabiltzea 

 

                Bere helburuak betetzeko bideratutako baliabideen aplikazioa 

Ekitaldia 

Emaitza-
kontuko 
sarrerak, 
guztira 

(-) Oinarrian 
ez dauden 

diru-sarrerak 
(berriz 

inbertitutako 
mozkinak) 

(1) 

 (-) Diru-
sarrerak 
lortzeko 

beharrezkoak 
diren gastuak 

(zati 
proportzionala) 

(1) 

 = 
KALKULU-
OINARRIA 

Bideratu 
beharreko 
gutxieneko 

errenta 

% 

Fundazioaren 
helburuak 
betetzeko 
erabilitako 
baliabideak 

(Gastuak eta 
Inbertsioak) (2) 

2018 2019 2020 2021 
Aplikatzeke 

dagoen 
zenbatekoa 

2018 2040907,97 0,00 62277,44 1978630,53 1428635,58 70% 2010717,89 2010717,89       0,00 

2019 1954916,41 0,00 32348,25 1922568,16 1368441,49 70% 1850643,56   1850643,56     0,00 

2020 1703488,47 0,00 9459,16 1694029,31 1185820,52 70% 1301463,92     1301463,92   0,00 

2021 1919342,62 0,00 11728,79 1907613,83 1335329,68 70% 1468463,24       1468463,24 0,00 

 

 

                  

 (1) KALKULU-OINARRIAREN emaitza diren sarrera eta gastu kenduen XEHETASUNA:       

Nagusiko 
kontuaren 

Emaitzen kontuko 
partida 

Gastuaren/sarrerare
n zenbatekoa  

Egozpen-
irizpidea 

(%) 
Kontzeptua, deskribapena eta motibazioa 

2021eko 
zenbateko 

kengarria** 

2020ko 
zenbateko 
kengarria*

* 
600/610 Hornikuntzak 902,88 100       902,88 789,50 

629 Beste zerbitzu batzuk  10825,91 100       10825,91 8306,66 

627 Publizitatea 0,00 100       0,00 363,00 

            GUZTIRA 11728,79 9459,16 
                  

** EZIN izango dira kendu: diru-sarrerak lortzen laguntzen EZ duten gastuak, berriz inbertitzen EZ den eskualdaketan lortutako zenbatekoa 

   eta fundazioaren helburuak betetzeko erabilitako gastuak eta inbertsioak         
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(2) Ekitaldian aplikatutako baliabideak:             

Nagusiko 
kontuaren 

Emaitzen 
kontuko 
partida 

Gastuaren/sarreraren 
zenbatekoa  

Egozpen-
irizpidea 

(%) 
Kontzeptua, deskribapena eta motibazioa 

2021ean 
aplikatutako 

zenbatekoa ** 

2020an 
aplikatutako 

zenbatekoa ** 
629 Bisitak 520254,34 100 Katedraleko eta Gasteizko harresiko bisita gidatuak 520254,34 400805,73 

629 Aterpetxea 117378,72 100 Aterpetxea     117378,72 93361,02 

629 
Jarduketak 
Kultura arlokoa 7316,88 100 Kulturgintza     7316,88 5342,50 

640/642 Soldatak eta GS 249232,24 100 
 Obra, bisita, aterpetxe eta jarduketei aplikatu beharreko 
soldatak eta gizarte-segurantza. Kultura arlokoa 249232,24 252198,32 

 a) Helburuak betetzeko gastuak        Guztira 894182,18 751707,57 

203 
Jabetza 
industriala 0,00 100 Markak     0,00 1010,28 

206 
Aplikazio 
informatikoak 50146,32 100 Gasteiz jatorriak 3D (2/3º)   50146,32 47148,71 

2110 Eraikuntzak 2916,64 100 Aiztogileko 103. eraikina/aterpetxea birgaitzea 2916,64 184132,64 

2111 
Katedraleko 
obrak 513291,33 100 Katedraleko obrak     513291,33 299069,06 

219 

Bestelako 
ibilgetu 
materiala 7926,77 100 Bestelakoak     7926,77 18395,66 

 b) Helburuak betetzeko inbertsioak       Guztira 574281,06 549756,35 

            
GUZTIRA (a)+ 

b) 1468463,24 1301463,92 
                  

** EZIN izango dira helburuei aplikatutzat hartu: amortizazioak, narriaduragatiko galerak, administrazio-gastuak 
   eta diru-sarrerak lortzeko behar diren gastuak         
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Administrazio gastuak             

                

Nagusiko 
kontuaren 

Emaitzen 
kontuko 
partida 

Gastuaren 
xehetasuna 

Egozpen-
irizpidea 

(%) 

Kontzeptua, deskribapena eta 
motibazioa 

Administrazioko 
gastuen 

zenbatekoa 2021 

Administrazioko 
gastuen 

zenbatekoa 2020   

640 Langileak Soldatak 100 Arduradun juridiko-ekonomikoa 71489,22 71128,70   

642 Langileak GS 100 Arduradun juridiko-ekonomikoa 15236,55 15236,55   

640 Langileak Soldatak 50 Aterpetxeko koordinatzailea 25234,60 26304,97   

642 Langileak GS 50 Aterpetxeko koordinatzailea 7618,27 7618,27   

629 
Beste zerbitzu 

batzuk 
Bulegoko 
gastuak 100 

Telefonoa, papertegia eta 
bestelakoak 7542,79 8078,46   

629 
Beste zerbitzu 

batzuk Bidalketak 100 Bidalketak 0,00 1370,91   

629 
Beste zerbitzu 

batzuk 
Garbiketa-

lanak 100 Garbiketa-lanak 7524,31 6255,01   

625 Aseguruak  Segurua 100 Segurua 18187,24 19505,06   

626 
Banku-

zerbitzuak Komisioak 100 Banku-komisioak 4611,58 2819,74   

631 Zergak 
Zaborren 

tasa 100 Zaborren tasa 1563,28 1488,36   

629 
Beste zerbitzu 

batzuk Komunikazioa 100 Komunikazioa  5671,52 6879,34   

629 
Beste zerbitzu 

batzuk Mutualitatea 100 Mutualitatea 1689,90 2724,39   

629 
Beste zerbitzu 

batzuk Informatika  100 
Lizentzia informatikoa - Datuen 
babesa 6828,83 3754,60   

629 
Beste zerbitzu 

batzuk Itzulpenak 100 Itzulpenak 132,01 261,99   

629 
Beste zerbitzu 

batzuk bestelakoak 100 igogailuen mantentzea 13419,82 0,00   

629 
Beste zerbitzu 

batzuk Bestelakoak 100 Bestelakoak 12582,16 3184,93   

Administrazio-gastuak, guztira 199332,08 176611,28   

                

KALKULU-OINARRIA       1907613,33 1694029,31   

                

Ehunekoa         10,45% 10,43% 
% 20ko 

muga 
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115/2019 Dekretua, uztailaren 23koa 

 

31. artikulua. – Administrazio gastuak. 1.– Administrazio-gastuen zenbatekoak ezin izango du honako kopuru hauetatik handiena gainditu: funts propioen ehuneko bost 

edo fundazioaren emaitza-kontuko diru-sarreren ehuneko hogei, kontzeptu guztiengatik lortutakoak, diru-sarrerak lortzeko egindako gastuak kenduta, 

fundazioaren helburuak betetzeari dagozkionak izan ezik. 2.– Administrazio-gastutzat hartuko dira: c) Gerentzia edo kudeaketa agintzen zaion 

fundazioko langileen ordainsariak, edo fundazioaren izenean beste jarduera batzuk egitea.  
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17. ERAKUNDE LOTUEKIKO ERAGIKETAK 

 

Hauek dira fundazioak Arabako Foru Aldundiarekin eta sektore publikoko beste erakunde batzuekin egin 

dituen eragiketak eta zituen saldoak: 

 

17.1. Diru-sarrerak 

 

Kontzeptua 
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

AFAko urteko ekarpena 750590,00 750590,00 
AFAko turismoko dirulaguntza 57500,00 40000,00 
Udaleko urteko ekarpena 120000,00 100000,00 
Udaleko hezkuntza 11000,00 11500,00 
Udaleko harresiko bisita gidatuak 22400,00 22400,00 
Gasteizko Elizbarrutiko Apezpikutza Ekarpena 169490,88 180000,00 

Dirulaguntzengatiko sarrerak/Ekarpenak 1130980,88 1104490,00 
AFA (Gazteriaren Foru Erakundea) - Gazterock 4554,00 0,00 
AFA (Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea)-
aterpetxea 3993,19 0,00 
Gasteizko Udala - Bisitak eta Aterpetxea 1571,36 1500,30 

Zerbitzuak emateagatiko diru-sarrerak 10118,55 1500,30 
 

 

 

Apezpikutzak 169.490,88 euro eman ditu 2021ean, urteko 180.000,00 euroko ekarpen arruntaren aldean. 

Hori guztia, Apezpikutzak 2021ean urteko ekarpen arruntaren gainetik ordaindutako 10.509,12 euroak 

deskontatzeko, Santa Ana Santa Anako portada zaharberritzeko proiektua ordaintzeko erabili baitziren. 

 

17.2. Gastuak 

 

Kontzeptua 2021 2020 
Zerbitzuak ematea - INDESA 2010, S.L. 33004,16 22257,87 

 

 

 

17.3. Saldoak 

 

Kontzeptua 2021 2020 

AFA - dirulaguntza/ekarpenen saldo zorduna 0,00 112588,50 

Gasteizko Udala - dirulaguntza/ekarpenen saldo zorduna 0,00 20000,00 

Gasteizko Udala - emandako zerbitzuengatik saldo zorduna 0,00 0,00 

 

 

 

17.4. Patronatuaren ordainsariak 

 

2021eko eta 2020ko ekitaldietan, Patronatuko kideek ez dute inolako ordainsaririk jaso karguan 

jarduteagatik. 
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18. BESTELAKO INFORMAZIOA 

 

18.1. Aldaketak patronatuan 

 

2021. eta 2020. urteak: Patronatuan ez da aldaketarik izan 

 

18.2. Batez besteko langile kopurua 

 

Batez besteko langileria, kategoriaka banatuta. 

 

Kategoria 2021 2020 

Arduradun juridiko-ekonomikoa  1,000 1,00 

Arkitekto teknikoa 0,975 0,79 

Arkitekto teknikoa 1,000 1,00 

Topografiako ingeniari teknikoa 1,000 1,00 

Aterpetxeko koordinatzailea 1,000 1,00 

GUZTIRA 4,975 4,790 

 

 

 

Pertsona kopurua, sexuaren eta kategoriaren arabera banatuta, ekitaldiaren amaieran. 

 

  2021 2020 Guztira 

Kategoria Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak 2021 2020 

Arduradun juridiko-ekonomikoa  1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

Arkitektoa - Zuzendari teknikoa 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

Arkitekto teknikoa 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Topografiako ingeniari teknikoa 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

Aterpetxeko koordinatzailea 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

GUZTIRA 3,00 2,00 3,00 2,00 5,00 5,00 

 

 

 

Fundazioak ez du langile ezindurik eduki 2021eko eta 2020ko ekitaldietan. 

 

18.3. Kontu ikuskarien ordainsariak 

 

Kontu ikuskariek 2021eko eta 2020ko ekitaldietan sortutako ordainsariak 5.868,50 eurokoak izan ziren. 
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19. ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 

  
2021eko 
ekitaldia 

2020ko 
ekitaldia 

USTIAPEN-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK     
Ekitaldiko soberakina zergen aurretik 0,00 (19.888,09) 
Emaitzaren doikuntzak 0,00 0,00 

Ibilgetuaren amortizazioa 814099,56 785598,55 

Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak egoztea (814.099,56) (785.503,46) 

Ibilgetuaren baja eta besterentzeen emaitzak 0,00 (95,09) 

Kapital arrunteko aldaketak 44728,12 (41.246,50) 
Izakinak 738,37 376,76 

Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (72.348,76) (114.721,97) 

Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 116338,51 73098,71 

Ustiapen-jardueren diru-fluxuak 44728,12 (61.134,59) 
INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK     
Inbertsioengatiko ordainketak (574.281,06) (549.756,35) 

Ibilgetu ukiezina (50.146,32) (48.158,99) 

Ibilgetu materiala (524.134,74) (501.597,36) 

Desinbertsioengatiko kobrantzak 0,00 0,00 
Ibilgetu materiala 0,00 0,00 

Inbertsio-jardueren diru-fluxuak (574.281,06) (549.756,35) 
FINANTZAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK     
Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak 603334,68 557874,00 

Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 603334,68 557874,00 

Finantzaketa-jardueren diru-fluxuak 603334,68 557874,00 
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA     
      

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA 
GARBIA 73781,74 (53.016,94) 
      

Eskudirua eta baliokideak ekitaldiaren hasieran 39527,82 92544,76 
Eskudirua eta baliokideak ekitaldiaren amaieran 113309,56 39527,82 

 

 

 

 

 

20. INBENTARIOA 

 

Ekainaren 17ko 12/1994 Legeak, Euskal Autonomi Elkarteko fundazioei buruzkoak, 26. artikuluan aipatzen 

duen inbentarioak fundazioaren balantzean 2020. urtearen amaieran dauden ondare elementuak kontuan 

hartzen ditu. Memoria honen 5., 6. eta 10. oharretan daude eta denak erakundearen berezko xedeei daude 

lotuta. Honela xehakatzen dira: 

 

Deskribapena 
Kontabilitatek

o balioa 
Amortizazioa / 

zuzenketak 
Kontabilitate
-balio garbia 

Izen komertzialak eta markak 6839,58 (4.043,22) 2796,36 
Katedralaren webgunea eta programa 
informatikoak 303816,71 (153.664,27) 150152,44 
Katedralari atxikitako eraikinetako lursailak  255543,55 0,00 255543,55 
Eraikina - Katedralaren aterpetxea 2263750,61 (439.682,29) 1824068,32 
Katedrala birgaitzeko obrak 26474554,37 (15.124.609,86) 11349944,51 
Katedraleko obretarako bestelako ibilgetua 1388852,17 (1.256.561,00) 132291,17 
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GUZTIRA 30693356,99 
(16.978.560,64

) 13714796,35 
 

 

 
21. BEROTEGI EFEKTUKO GASAK ISURTZEKO ESKUBIDEEI BURUZKO INFORMAZIOA 

 

Fundazioak garatzen duen jarduera dela eta, araudi horrek ez dio erakundeari eragiten. 
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22. EKITALDIAN, HORNITZAILEEI GERORATU ZAIZKIEN ORDAINKETEI BURUZKO 

INFORMAZIOA 

 

Merkataritza eragiketetan hornitzaileei egin beharreko ordainketak geroratzearen inguruko informazioa 

jarraian jaso da: 

  Egunak 
  2021 2020 

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko 
epea 28,94 25,12 
Ordaindutako eragiketen ratioa 30,87 21,92 
Ordaintzeke dauden eragiketen ratioa 0,28 45,01 

      

  Euroak 
  2021 2020 

Egindako ordainketak, guztira 1361780,57 981972,66 
Egiteke dauden ordainketak, guztira 92080,31 158244,32 

 

 

 

 

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea kalkulatzeko metodologia ekonomikoa Administrazio 

Publikoen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea kalkulatzeko metodologia garatzen duen uztailaren 

25eko 635/2014 Errege Dekretuan zehaztutakoa da (abenduaren 22ko 1040/2017 Errege Dekretuak 

aldatu zuen). 

 

 

23. LANGILEEN DATUAK ETA ARABAKO FORU ALDUNDIAREN EKARPENAK 

 

Langileen datuak eta AFAren 
ekarpena 2021 2020 

Langileria kostua 74132,84 77763,43 
Langileen gastuak 368810,89 372486,81 
Plantilla 4,975 4,790 
      

AFAren ekarpenak 750590,00 750590,00 
Turismoko dirulaguntzak 57500,00 40000,00 
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Santa María Katedrala Fundazioaren urteko kontuak, 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra 

bitarteko aldiari dagozkionak, 1. orritik 58.era doaz; Fundazioko arduradun juridiko-ekonomikoak egin 

zituen 2022ko martxoaren 28 egunean eta horretarako gaituta dago Patronatuaren erabakiz 2020ko 

otsailaren 11n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Antonio Lasa Echávarri 

Arduradun juridiko-ekonomikoa 

 

 


