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2014a egokitzapenerako eta aldaketarako urtea izan da Sestao 
Berrirentzat. Batetik, geure kudeaketa-prozesuen mapa eraldatu 
dugu antolakuntza-mailan, ekitaldirako onartutako baliabideen 
eta lan-planaren arabera premia berriei erantzuna emateko. 
Era berean, prestaketarako urtea ere izan da, gure akziodunak 
Eusko Jaurlaritzak irten daitezkeelako Eusko Jaurlaritzako 
Sektore Publikoa Birdimentsionatzeko Plana betetzeko asmoz. 
Akziodunak ez dira berehala irtengo (oraindik ez da baieztatu), 
eta apurka-apurka irtengo lirateke ahalik eta modu onenean, 
Eusko Jaurlaritzak berak adierazi digun bezala. Akziodunak 
irteten badira ere, Eusko Jaurlaritzak Sestao Berri sozietatearen 
finantziazioan parte hartzen jarraituko du hitzarmenaren bitar-
tez. Arlo horretan, gogoratu egin nahi dut Gasteizko gobernuak 
800.000 euro zuzkitu zituela 2014an eta Etxebizitza Sailak laguntza 
ekonomikoa eman zuela Txabarri-Solgo zaharberrikuntza-jar-
duketak garatzeko. 

Aipatutakoaren arabera, 2014. urtean Sestao Berri 2010, S.A. 
sozietateak kudeaketa-prozesuen mapa birdimentsionatu du 
antolakuntza-mailan, onartutako baliabideen arabera kudeake-
tako premia berriei erantzuna emateko asmoz. Horretarako, 
2014rako Urteko Lan Plan hau hartu du kontuan:

pOR LuIsKAR DELgADO, 
SeStao Berri 2010, S.a. Sozietateko zuzendari 
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 → Udal-lurren truke VISESAk udalari emango dizkion 58 etxebi-
zitzen esparruan, Galindo Ibarreko Espedientean birkokapene-
rako sinatutako eta konprometitutako 33 hitzarmenen jarraipena 
egitea.

 → Gizartea eta Hirigintza Biziberritzeko Planaren barruan, 25.-
27.-29., 31., 33.-35. eta 55. atariak zaharberritzeko I. fasea eta 
II. fasea kudeatzea.

 → 2014-2015ean dirulaguntza jasotako Baños 51ko zaharbe-
rrikuntza integralerako jarduketa aztertzea eta kudeatzea.

 → Txabarri 37-39., Txabarri 43., Txabarri 69. eta Txabarri 57. 
atarietako III. faseko zaharberrikuntza integralerako jarduketa 
kudeatzen hastea.

 
 → 2013an Txabarri 65ek, Txabarri 39k eta Baños 45ek zahar-

berrikuntzarako jaso zituzten udal-dirulaguntzak kudeatzen 
jarraitzea.

 → Abenduak 25 kaleko 20. ataria zatika zaharberritzeko jarduketa 
kudeatzen hastea.

 → Etxebizitzen udal-parkea eta Alokairuranzko Jarduketa Progra-
ma (ASAP) kudeatzea eta jarraipena egitea.
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 → 2013an jarduketa bateraturako onartutako proiektuen 
jarraipena egitea.

 → Europako proiektuen jarraipena egitea.

Lehen aitatutako lana Prozesuka Kudeatzeko Sistemaren bidez 
garatu da, EFQM ereduan dago oinarrituta eta honako hauxe da 
bertako prozesuen mapa:

Memoria honetan, jarduera eta proiektu bakoitzak 2014ko ekital-
dian zenbat egin duen aurrera azaltzen da, eta kudeaketako balant-
zea oso ona izan da oro har, aurrerapauso handiak eman ditugu-
lako ia-ia jarduera guztietan eta, batez ere, 2. prozesuko proiektu 
eragileenetan, baita Sestao Berri 2010, S.A. sozietatearen inplika-
zioa daukaten proiektu europarretan ere.
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“1. prozesua: plangintza eta berrikuntza” arloan, bi jarduera 
garatu dira behin eta berriro: plangintza nahiz berrikuntza eta 
aldaketa kudeatzeko proiektua.

Aldaketa kudeatzeko proiektuari dagokionez, kudeaketarako 
sistema integratu guztien berregokitzapena oso-osorik antola-
tu eta baliabide material, pertsonal eta ekonomiko finantzario 
guztiak birdimentsionatu ditugu, 2013. urtearen amaieran EAEko 
Aurrekontu Orokorretan onartutako 800.000 euroko aurrekon-
tuaren bidez lehen azaldutako 2014ko Lan Planari aurre egiteko.

PLANGINTZA ETA
BERRIKUNTZA 
1. PROZESUA

HeLBurua

euSko JaurLaritzak 
2014an SeStao Berri 
Sozietatearentzat 

zeukan aurrekontua

Guztira

Egitura 800.000 €

1.488.000 €
Txabarri 25 - 31 175.000 €
Txabarri 33 - 35 
eta 55

373.000 €

Baños 51 140.000 €

2014ko konpromi-
soak 2015erako

500.000 € (egitura) + 
191.000  € (Baños 51)

691.000 €

PreSuPueSto SeStaoko udaLak 2014an SeStao Berri 
Sozietatearentzat zeukan aurrekontuarri

Txabarri 25 - 31 284.000 € 284.000 €
2014ko konpromi-
soak 2015erako

 226.000 € 
(Txabarri 25 - 31)

226.000 €
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Era berean, ondoren azaltzen den organigrama 
berria ere zehaztu da:

PLANGINTZA ETA
BERRIKUNTZA 
1. PROZESUA AyTO. DE sEsTAO

SeStaoko udaLa
gOBIERNO vAscO

euSko JauLaritza

AKZIODuNEN 
BATZARRA

eJko ordezkari bat +
udaleko ordezkari bat

 

eJko 4 ordezkari +
udaleko 4 ordezkari

 

ADMINIsTRAZIO-
KONTsEILuA

zuzendari gerentea
Luiskar delgado

César aranzana Juarros
nuria Jaramillo

arkitektura eta Hirigintzako teknikaria
ana Garbisu Buesa

teknikari eko. finantzarioa
iraide Pérez Berecibar

teknikari juridikoa
ana González Parcha

ZuZENDARITZA

Aparejadorea Kudeatzaile 
juridikoaLourdes Pérez

Administraria
aitziber Vadillo
Harreragilea

Mónica Gento

Administrari 
laguntzailea

HIRIgINTZAKO KuDEAKETA 
TEKNIKOKO ARDuRADuNA

KuDEAKETA ADM., EKO. ETA 
FINANTZARIOKO ARDuRADuNA

KuDEAKETA JuRIDIKO 
sOZIALEKO ARDuRADuNAL

Juan María Aburto Rique
(enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua)

Mª covadonga solaguren santamaría
(etxebizitzako sailburuordea)

Iñigo Basañez Alfonso
(etxebizitzako zuzendaria)

Marcos Muro Nájera
(ViSeSako zuzendari nagusia)

Administrazio
Kontseiluko idazkaria

Laguntza Teknikoa
Komunikazioa

Laguntza Teknikoak
Zaharberritzeko 

proiektuak

arkitektoak
aparejadoreak

ingeniariak
topografoak

Laguntza Teknikoa
Jarduketa soziala Eta 

Erkidegoen Kudeaketa

kudeatzaile soziala
(GL bat + GH bat + Hk bat)

onibarren kudeatzailea
Laguntza Teknikoak

Euskarria

informazio-sistemak
auditoria

ziurtagiriak
kontsultoretza

kalitatea
LaP

...

Josu Bergara (Alkatea)
(Sestaoko eaJ)

José Luis Marcos Merino
(Sestaoko PSe)

Ernesto Ramírez Lahuerta
(Sestaoko Bildu)

Oscar Rodríguez perez
(Sestaoko Bildu)
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“2. prozesua:  hiriko biziberrikuntza, berriztapena eta zaharbe-
rrikuntza eta etxebizitzaren kudeaketa” arloan, hiru jarduera eta 
zazpi proiektu eragile bezain estrategiko jarri dira abian, Sestao 
Berri 2010, S.A. sozietatearen helburu soziala garatzeko.

Hona hemen arlo horretako aurrerapauso nagusiak:

Zatikako zaharberrikuntzan, Sestao Berriren eta 25 atarietako 
jabeen erkidegoen arteko hitzarmena prestatu da, Txabarri-Sol 
ARI antolatzeko eta higiezin horien zatikako zaharberrikuntzan 
urteko aurrerapen-helburuak zehazteko. Hitzarmenaren arabe-
ra, Sestao Berrik onibarren administraziorako zerbitzua ordain-
duko du erkidegoentzako inolako kosturik gabe, eta, horrez gain, 
behar besteko aholkularitza ere eskainiko die, aurrezki-plan 
bateratua sakonago aztertzeko, berankortasuna hobetzeko eta 
eraginkortasun energetikoa, jasangarritasuna zein irisgarrita-
suna kontuan hartzen dituen zaharberrikuntza indartzeko. Alde 
horretatik, Galana 15eko erkidegoko fatxada guztiak zaharbe-
rritzeko asmoz 2014an egindako plangintza nabarmendu beha-
rra dago.

Alokairuko udal-etxebizitzen parkearen kudeaketari dago-
kionez, Sestao Berrik 5 etxebizitza hutsak atondu ditu bereha-
la okupatu daitezen, eta udal-erantzukizunpeko gorabehera 
teknikoak konpondu ditu. Horretarako inbertsioa 15.000 eurotik 
gorakoa izan da.

HIRIKO BIZIBERRIKUNTZA, 
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ZAHARBERRIKUNTZA ETA 
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Jarduera horretan, Eusko Jaurlaritzak Sestaoko Udalari eman 
dio baimena, biziarteko kontratua zeukaten 60 udal-etxebizitzak 
besterentzeko, horren ondorioz oso zaila zelako udalerriko 
higiezinak txandakatzea. Saltzean, Sestaoko Udalak aurreikusi-
tako diru-sarrerak berrinbertitu ahal izango ditu (1.800.000 euro, 
gehienez ere), udalerrian alokairu soziala eskatzen dutenentzako 
etxebizitzen udal-ondare berria erosteko.

2014. urtearen amaieran, berankortasuna %2,07koa izan zen; eta 
okupazioa, %95ekoa. Bestetik, batez besteko errenta 85 eurokoa 
izan zen; eta diru-bilketa, 100.000 eurotik gorakoa. 

Udal-etxebizitzen parkean, Europako TRIME Proiektua ezarriko 
da, etxebizitza sozialetako energiaren kontsumoa murrizteko. 
Horretarako, hezkuntza eta kontzientziazio energetikoa emango 
zaie argiaren, gasaren eta uraren faktura murrizteko inbertsioak 
egin ezin dituzten biztanleei.

Sestaoko AsAp programaren kudeaketari dagokionez, 2014ko 
urriaren 1ean ASAPi buruz emandako Dekretua aldatu da, 
etxebizitza horien esleipenerako prozesua Eusko Jaurlaritzaren 
web plataformaren bitartez hobetzeko. Bertan, hain zuzen ere, 
Sestaoko alokairuko etxebizitzetako eskatzaileek etxebizitzen 
eskaintzak, ezaugarriak, eskatutako errenta eta Sestaon esku-
ratzeko beharrezkoak diren diru-sarrerak zein diren ikusi ahal 
izango dute. Horrela, bada, euren lehentasunak zein diren eta 
euren premietara zer etxebizitza egokitzen diren ondoen adierazi 
ahal izango dute interesdunek.
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Hobekuntza horri esker, 6 etxebizitza barik, batez beste 16-18 
etxebizitza erakarri dira hiruhilekoan, eta 12 alokatu dira. Horrez 
gain, batez besteko errenta 475 euroraino jaitsi da.

Lerro hauetan hizpide izan dugun 2. prozesuaren barruan, 
aurrerapauso adierazgarria eman da Txabarri 25-31ko za-
harberrikuntza integralaren kudeaketan, 47 etxebizitza berri 
sustatu dira-eta. Euretatik, 33 babes ofizialeko etxebizitzak izan 
dira; eta 14, etxebizitza askeak. Finantza-erakundeek nolako 
baldintzak jarri zituzten kontuan hartuta, etxebizitzen esleipena 
gelditu egin zen babes ofizialeko 13 etxebizitza esleituta eta 12 
etxebizitza aske erreserbatuta zeudenean higiezineko aurreko 
egoiliarrentzat. Kopuru hori salmenten %50etik gorakoa bazen 
ere, finantziazioa lortzeko zailtasunen ondorioz Sestao Berriko 
bazkideek konpromisoa hartu behar izan zuten, VISESA sozietate 
publikoaren bidez Eusko Jaurlaritzak 10 etxebizitza erosi zitzan 
(merkaturatzen ari dira oraindik) eta Sestaoko Udalak beste 10 
etxebizitza erosi zitzan. Horretarako, erakunde honek Alokairua 
Sustatzeko Laguntzen Ohiko Deialdiko dirulaguntza eskatu zuen, 
eta, 2014. urtearen amaieran, 400.000 euro esleitu zizkioten, 
baina betiere hurrengo 50 urteetan, gutxienez, hamar etxebizitza 
horiek alokatzeko erabiltzen baziren.
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Txabarri 33-35 eta 55 berreraikitzeko proiektuari dagokionez, 
2014an aurrera egin zen hiru higiezinen jabariaren lorpenean. 
Euretako bi eraitsita daude; eta hirugarrena, zutik. Txabarri 33n, 
jabetzaren %85 erdietsi da, hipoteka-zor handia daukan familia-
rekin hiru alderdiko azken hitzarmena noiz lortuko zain. Txabarri 
35en, ordea, jabetzaren %50 baino gehiago lortu da, baita jabeen 
beste %35en hitzarmenpeko babesa ere, zaharberrikuntzari aurre 
egiteko. Gainerako %15 Txabarri 33n aipatutakoaren antzeko 
egoeran dago. Azkenik, Txabarri 55en, %70 lortu da, bi aurkiezi-
nen jabaria erdietsi behar da eta, berriro ere, hiru alderdiko 
hitzarmena egin beharko da hipoteka-zor handia daukan beste 
familia batekin. 

2014ko azaroan, Txabarri 35eko zein 55eko orubeak berriro za-
titzeko proiektua aukeratu zen, lurren erabateko jabaria lortzeko 
eta babes ofizialeko 9 etxebizitzaren behin-behineko sailkapena 
eskatzeko. Txabarri 33n, higiezina eraisteko hitzarmena lortuko 
omen da 2015. urtearen hasieran, lursailen titularitatearen %100 
lortu ostean. Hori dela eta, babes ofizialeko beste 9 etxebizitza-
ren behin-behineko sailkapena eskatu ahal izango da.

Bestetik, 2014a urte garrantzitsua izan da galindo ibarreko 
espedienteko hirigintzaren kudeaketaren aurrerapenari begira, 
urbanizaziorako obrak amaitzean babestutako lehenengo 163 
etxebizitzak eraikitzen hasi ahal izango direlako: 58 etxebizitza so-
zial, Sestaoko Udalak lagatako lursailengatiko gauzazko ordainke-
ta moduan; eta, proportzio berean, salmentarako eta alokairu 
babesturako erabiliko diren babes ofizialeko beste 105 etxebizitza.

HIRIKO BIZIBERRIKUNTZA, 
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Sestao Berri 2010, S.A. sozietateak aldi baterako birkokatutako 
33 familien jarraipena eguneratu du, aipatutako 58 etxebizitza 
sozialen eraikuntza noiz amaituko zain daude-eta. Era berean, 
lau kasu itxi ditu behin betiko, ez dutelako itxaron nahi izan eta 
bizileku dituzten etxebizitzetan geratuko direlako behin betiko. 
Hori dela eta, aldi baterako birkokapena behin betiko bihurtu da 
etxebizitza berean.

Halaber, Sestao Berrik eta Visesak azken sozietateak Galindo 
ibarreko bigarren fasean izango dituen hirigintza-kargak izan 
dituzte aztergai, Puntan eraikitzen ari diren etxebizitzetara joan 
ahal izateko eta bigarren fasean aurrera egiteko. Espediente 
horiek, gainera, Puntan salgai dauden babes ofizialeko etxebizi-
tzetako ustezko erosle moduan lortuko dira.

Berriro ere, Txabarri inguruan, 2014an Sestao Berrik Eusko 
Jaurlaritzarekin lan egin zuen Karrantza kaleko 1.-4. atariak 
desjabetzeko espedientearen kudeaketa sozialean. Espedien-
tea 2014ko abenduan amaitu zen, eta, horri esker, 2015ean, 
Sestaoko beheko aldeko infraetxeen gunea desagerrarazi eta 
eraitsi egin ahal izango da. Birkokapenerako eskubidea duten 
interesdunek Txabarri-Sol PERRIko 1. EUn amaituko diren 44 
etxebizitzak okupatu ahal izango dituzte. Bertan, hain zuzen 
ere, Karrantza kaleko lau atarietako 24 familia birkokatuko dira; 
Abenduak 25 kaleko 18. atariko 8 familia (2010ean eraitsi zen, 44 
etxebizitza horiek eraikitzen hasi ahal izateko); eta Orixe kaleko 
6. atariko 5 familiak. Ibar Berria kaleko 2. atariko 6 edo 7 fami-
liak lekualdatuko diren ari gara aztertzen, 44 etxebizitza soziale-
ko sustapen horretan birkokatu litezke-eta.
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Zenbait arrazoirengatik egiturazko arazoak dituzten eraikinen 
jarraipenari dagokionez, 2014an euretako bitan garatutako 
jarduketa nabarmendu beharra dago. Lehenengo kasua Txaba-
rri kaleko 57. atarikoa da. Bertan, Sestaoko Udalak premiazko 
txostena egiteko agindu du Osasun Sailak eskatuta, higiezin 
horretako erdisotoetako atariko osasungarritasun-baldintzak 
zein diren eta erdisoto horietan etengabe gertatutako uhol-
deen egiturazko eragina nolakoa den jakiteko. Aurreikuspenen 
arabera, 2015. urtearen hasieran higiezineko egituraren bene-
tako afekzio-egoera ebatzi ahal izango da, berehalako aurri-
adierazpena eginez gero premiazko neurriak ezarri ahal izateko 
eta, horren ondorioz, higiezin horretako familia egoiliar guztiak 
segurtasunagatik premiaz kanporatzeko. Bigarren kasua Baños 
kaleko 51. atarikoa da. Bertan, hain zuzen ere, termitek ondorio 
konponezinak eragin dituzte eraikinaren egituran. Kasu horre-
tan, aurreikuspenen arabera, Sestao Berrik higiezin horren ja-
bari osoa lortuko du (2014tik 2015era etxebizitza guztiak erosiko 
ditu, horretarako Eusko Jaurlaritzak 331.000 euroko dirulaguntza 
eman diola kontuan hartuta). Horri esker, aurritan dagoela adie-
razi eta eraitsi egin ahal izango da.

Prozesu eragilearen barruan, azken proiektua (eta 2014an ge-
hien aurreratu dena) Abenduak 25 kaleko 20. atariaren zahar-
berrikuntza integrala da. Bertan, Eusko Jaurlaritzak 540.000 
euroko dirulaguntza eman du bi urtetan banatuta, higiezineko 
hirigintza-kargei aurre egiteko eta zaharberrikuntza integrala 
egiteko. Iazko urtearen amaieran, Sestaoko Udalaren, Sestao
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ETXEBIZITZAREN KUDEAKETA 
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Berriren eta Abenduak 25 kaleko 22. atariko jabeen erkidegoaren 
arteko hitzarmena bideratzen hasi zen. Hartara, zaharberrikun-
tza integralerako lankidetza publiko pribatuaren esperientzia 
on hori garatzen hasi ahal izango da 2015ean, honako hauexen 
ekarpenen bitartez: Sestaoko Udala (100.000 €, gutxi gorabehe-
ra), jabeen erkidegoa (120.000 €, gutxi gorabehera) eta Sestao 
Berri, jabeen erkidegoko kudeatzaile eta administrazio publikoen 
ekarpenen berme-emaile moduan (Eusko Jaurlaritza eta udala). 
Hasierako proiektua aldatu egin da, irisgarritasunaren arazoa 
hobeto konpontzeko. Horretarako, igogailua jarriko da.

HIRIKO BIZIBERRIKUNTZA, 
BERRIZTAPENA ETA 
ZAHARBERRIKUNTZA ETA 
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“3. prozesua: baliabideen eta sistemen kudeaketa” arloan, Eu-
ropako proiektuen kudeaketaren jarraipena eta hasiera daude 
kokatuta, eta Sestao Berri 2010, S.A. sozietateak bertan parte 
hartzen du eskubide osoko kide moduan. 

Abian dagoen Eu gugLE proiektuari dagokionez, Sestaon jar-
duketaren helburu izan beharreko eraikinak zein diren zehaztu 
zen 2014an: Txabarri 19, 21, 23, 25-27-29 eta 31; Leialtasunaren 
Markesa, 1-7; Llanas zumarkalea, 19-21; Baños 22-24, 59, 61 
eta 63; Autonomia 21, 22 eta 24; eta Juan Crisóstomo Arriaga, 15 
eta 17. Zaharberrikuntza integralerako jarduketek 2018ra arte 
iraungo dute, eta, Sestaon bertan, 24.500 metro koadro zahar-
berrituko dira, eraginkortasun energetikoaren arloko eskakizun 
handiko irizpideak kontuan hartuta.

Eraikuntzako Materialen Erosketa Publiko Berritzailerako 
Europako pApIRus Proiektua Sestaoko Txabarri kaleko 33. eta 
35. atarietan garatuko da. 2014. urtean, bultzada juridiko eta 
tekniko handia eman zaio proiektuari, orri administratiboak eta 
teknikoak egin direlako lau hiri parte-hartzaileen adostasunpean 
(Oslo, Torino, Enzkreis eta Sestao), 2015eko lehenengo hiruhile-
koan lizitatu ahal izateko.

Alokairuko Etxebizitza Sozialen Parkeetako Kontzientziazio Ener-
getikorako TRIME proiektua 2014ko irailean jarri zen abian, eta 
hiru urteko iraupena edukiko du. Sestao Berri 2010, S.A. sozieta-
teak maizterrak erakartzeko eta prestatzeko konpromisoa hartu 
du, etxebizitza sozialetako 8 atarietan energia-enbaxadoreak 
izan daitezen.
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Horrela, bada, kontsumo energetikoa gutxitu ahal izango dute, 
auzokoen kontsumo energetikorako ohiturak aldatzean.

2014. urtean, Sestaoko Udalak Sestao Berri 2010, S.A. sozie-
tateari eskuordetu zion Zaharberrikuntza Energetikoaren On-
tasunak Zabaltzeko NEZER proiektuko partaidetza. Proiektu 
horretan, gure sozietatea eragile sustatzailea izango da sestaoa-
rren aurrean, ia-ia energiarik kontsumitzen ez duten eraikinen 
ereduranzko bidean.
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URTEKO KONTUAK

ABENDUAREN 31KO BALANTZEA (EUROTAN)

aktiBoa MeMoria oHarrak ekaLdia2014 ekaLdia 2013

A) AKTIvO KORRONTEA 674.738,13 773.311,11

i. ibilgetu ukiezina 

        6. Aplikazio informatikoak 

ii.  ibilgetu materiala

      1 Lursailak eta eraikuntzak

      2. Instalazio teknikoak, makineriak, tresnak, altzariak eta beste ibilgetu 

material batzuk

V. epe luzerako finantza-inbertsioak

         5. Beste finantza-aktibo batzuk

7

5

9

40.939,42
99.217,33

619.304,92
614.704,52

4.600,40

14.493,79
14.493,79

99.217,33
99.217,33

659.099,99
637.670,60

21.429,39

14.993,79
14.993,79

B) AKTIvO KORRONTEA 6.482.587,56 6.309.632,55

ii.izakinak

        3. Aribideko produktuak

        4. Aurrerakinak hornitzaileei

iii. zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk

        1. Salmenta eta zerbitzu-emateengatiko bezeroak

        2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

        3. Hainbat zordun

        5. Zerga korronteagatiko aktiboak

        6. Administrazio publikoekiko beste kreditu batzuk

Vii. eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk

         1. Diruzaintza

10

9

9, 23.2

12

12

9

3.033.365,76
3.030.525,34

2.840,42

2.947.456,79

2.280,41 
45.387,91

664,58

1.040,29

2.898.083,60

501.765,01

501.765,01

2.690.621,16

2.594.783,74
95.837,42

3.029.964,87
15.969,41
37.940,59

4.060,00
1.040,29

2.970.954,58

589.046,52
589.046,52

AKTIBOA (A+B), guZTIRA 7.157.325,69 7.082.943,66
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URTEKO KONTUAK

ondare GarBia eta PaSiBoa MeMoria oHarrak ekitaLdia 2014 ekitaLdia 2013

A) ONDARE gARBIA 2.799.143,51 2.522.204,51

a-1) Funts propioak
         I. Kapitala
                        1. Eskrituratutako kapitala
                
        III.Erreserbak
                         2. Beste erreserba batzuk    
               
         VII. Ekitaldiko emaitza 

  a-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

9

18

58.976,59
60.102,00
60.102,00

(1.125,41)
(1.125,41)

---

2.740.166,92

558.976,59 
60.102,00
60.102,00

(1.125,41)
(1.125,41)

 
---

2.463.227,92

B) pAsIBO EZ-KORRONTEA 1.057.631,98 1.059.814,74

i. epe luzerako hornidurak 
                        5. Beste hornidura batzuk

ii. epe luzerako zorrak 
                        5. Beste finantza- pasibo batzuk

iV Geroratuko zergagatiko pasiboak

14

9

12

---
---

192.320,10
192.320,10

865.311,88

90.000,00
90.000,00

191.957,27
191.957,27

777.857,47

c) pAsIBO KORRONTEA 3.300.550,20 3.500.924,41

iii. epe laburrerako zorrak
        2. Kreditu-erakundeekiko zorrak
        5. Beste finantza-pasibo batzuk

iV. taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburrerako zorrak
        1. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak  
        
V. Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk
        1. Hornitzaileak
        4. Langileak (ordaindu gabeko ordainsariak)
        6. Administrazio publikoekiko beste zor batzuk
        7. Bezeroen aurrerapenaks Púb7licas        

9

9,23.2

9
9

12

2.983.383,75
249.203,15

2.734.180,60

33.125,94
33.125,94

284.040,51
221.835,29

---
23.205,22
39.000,00

3.189.911,10
332.264,11

2.857.646,99

43.466,21
43.466,21

267.547,10
243.011,77

0,23
24.535,10

---

ONDARE gARBIA ETA pAsIBOA (A+B+c), guZTIRA 7.082.943,66 7.082.943,66

ABENDUAREN 31KO BALANTZEA (EUROTAN)



AURKIBIDEA / WEB / TWITTER / FACEBOOKMEMORIA 2014 / 22. ORRIALDEA

URTEKO KONTUAK

ABENDUAREN 31KO GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA (EUROTAN)
MEMORIA OHARRAK (ZORRA) HARTZEKOA 2014 (ZORRA) HARTZEKOA 2013

A) ERAgIKETA JARRAITuAK

- Negozio-kopuruaren zenbateko garbia
        b) Zerbitzugintza 
                    
- Hornikuntzak
         b) Lehengaien eta beste materia kontsumigarri batzuen kontsumoa
         c) Beste enpresa batzuek egindako lanak
  
-Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk
          a) Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk
          b) Ekitaldiko emaitzan kontuan hartutako ustiapeneko diru-laguntzak

-Langileen gastuak 
          a) Soldatak, ordainsariak eta antzekoak 
          c) Gizarte-kargak

- Beste ustiapen-gastu batzuk  
          a) Kanpoko zerbitzuak eta kudeaketa korronteko beste gastu batzuk 
          c) Zergak
          c) Merkataritza-eragiketen ondorioz horniduren aldakuntza, narriadura eta galerak

- Ibilgetuaren amortizazioa

- Ibilgetu ez-finantzarioaren diru-laguntzen eta beste batzuen egozpenak

- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

- Beste emaitza batzuk 

25

25
18

13

13

5,7

18

23.795,42
23.795,42

2.041,20
12.613,34

(10.572,14)

803.509,67
1.862,61

801.647,06

(385.801,49)
(301.998,37)
(83.803,12)

(498.739,79)
(493.747,18)

(4.992,61)
---

(98.072,98)

98.072,98

1.500,00

171,00

27.879,90
27.879,90

25.710,26 
32.960,45
(7.250,19)

1.138.989,04
15.421,65

1.123.567,39

(502.024,16)
(416.707,28)
(85.316,88)

(668.901,74)
(658.548,47)

(4.029,18)
(6.324,09)

(103.506,52)

103.506,52

---

181,03

A.1) usTIApENAREN EMAITZA  18.452,14 21.834,33

- diru-sarrera finantzarioak
        b) Balio negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuengatik
                b 2) Hirugarrenengatik
         
- Finantza-gastuak
                        b) Hirugarrenekiko zorrengatik

- aldaketa desberdintasunak

9

9

87,92
87,92
87,92

(18.542,14)
(18.542,14)

2,08

35,09
35,09
35,09

21.869,42)
21.869,42)

---

A.2) FINANTZA EMAITZA (18.452,14) (21.834,33)

A.3) ZERgEN AuRREKO EMAITZA ( A.1 + A.2)
                     - Mozkinen gaineko Zerga

--- ---
 

A.4) ERAgIKETA JARRAITuEN EKITALDIKO EMAITZA --- ---

A.5) EKITALDIKO EMAITZA 0,00 0,00
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URTEKO KONTUAK

ABENDUAREN 31KO ONDARE GARBIAREN ALDAKETEN EGOERA (EUROTAN)
A) ONETsITAKO DIRu-sARREREN ETA gAsTuEN EgOERA MEMORIAKO OHARRAK EKITALDIA 2014 EKITALDIA 2013

A) gALEREN ETA IRABAZIEN KONTuAREN EMAITZA 0,00 0,00

Zuzenean ondare garbiari egotzitako diru-sarrerak eta gastuak
        III. Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
         V.  Zerga-ondorioak
                   2. Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 

18 1.264.113,45
(110.991,93)
(110.991,93

1.491.215,65
(88.235,58)
(88.235,58)

B) ZuZENEAN ONDARE gARBIARI EgOTZITAKO DIRu-sARRERAK ETA gAsTuAK 
(I+II+III+Iv+v), guZTIRA 

1.153.121,52 1.402.980,07

Galeren eta irabazien kontura egindako transferentziak
        VIII. asotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
         IX. Zerga-ondorioak
                    2. Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

18 (899.720,04)
23.537,52
23.537,52

(1.227.073,91)
24.481,56
24.481,56

c) gALEREN ETA IRABAZIEN KONTuRA EgINDAKO TRANsFERENTZIAK
 (vI+vII+vIII+IX+X), guZTIRA

(876.182,52) (1.202.232,35)

ONETsITAKO DIRu-sARRERAK ETA gAsTuAK (A+ B + c), guZTIRA 276.939,00 200.747,72

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 200.747,72 (303.839,32)

AZALpENA EsKRITuRATuTAKO
KApITALA ERREsERBAK EKITALDIKO

EMAITZA
JAsOTAKO DIRu-LAguNTZAK, 
DOHAINTZAK ETA LEgATuAK guZTIRA

A. 2011KO uRTEKO AZKEN sALDOA  60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79

I. 2010ean irizpidea aldatzeagatiko egokitzapenak11 --- --- --- --- ---

II. 2010eko akatsengatiko egokitzapenak --- --- --- --- ---

B. 2012. uRTEAREN HAsIERAN EgOKITuTAKO 
sALDOA

60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20
2.321.456,79

I. Onetsitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira (  ----) (  ----) (  ----) (  ----) (  ----)

II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak --- --- --- --- ---

III. Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk --- --- --- --- ---

c. 2012KO uRTEKO AZKEN sALDOA 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79

I. 2010ean irizpidea aldatzeagatiko egokitzapenak --- --- --- --- ---

II. 2010eko akatsengatiko egokitzapenak --- --- --- --- ---

D. 2013. uRTEAREN HAsIERAN EgOKITuTAKO 
sALDOA

60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20
2.321.456,79

I. Onetsitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira (  ----) (  ----) (  ----) 276.939,00 276.939,00 200 2276.939,00.747,72

II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak --- --- --- --- ---
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URTEKO KONTUAK

ABENDUAREN 31ko ESKUDIRUAREN FLUXUEN EGOERA (EUROTAN)
MEMORIA OHARRAK EKITALDIA 2014 EKITALDIA 2013

A) usTIApEN JARDuERETAKO EsKuDIRuAREN FLuXuAK

1. Ekitaldiko emaitza, zergen aurretik

2. Emaitzaren egokitzapenak
                  a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)

b) Narriaduragatiko balioespen-zuzenketak (+/-)
c) Horniduren aldaketa (+/-)
d) Diru-laguntzen egozpena (-)
g) Diru-sarrera finantzarioak (-)
h) Finantza-gastuak (+)

3. Kapital korrontean izandako aldaketak
                  a) Izakinak (+/-)

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

4. Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk
                  a) Interesen ordainketa (-)

c) Interesen kobrantzak (+)

5. Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/- 4)4) 

5,7

18
9
9
9

(913.345,17)
(908.864,20)

16.581,69
(21.062,66)

(7.763,55)
9
9

(2.134.863,47)

(874.692,84)
98.072,98

---
(90.000,00)

(899.720,04)
(1.500,00)

(87,92)
18.542,14

(295.535,78)
(295.535,78)
(435.741,60)
134.052,68

6.153,14
(7.763,55)

(18.454,22)
(18.542,14)

87,92
(2.134.863,47)

((1.188.682,84)

(1.005.408,97)
103.506,52

6.324,09
90.000,00

(1.227.073,91)
---

(35,09)
21.869,42

(586.556,38)
(469.712,07)
118.172,11

(235.016,42)

(21.834,33)
(21.869,42)

35,09

(1.613.799,68)

B) INBERTsIO JARDuERETAKO EsKuDIRuAREN FLuXuAK 2.000,00 (11.062,05)

6. Inbertsioengatiko ordainketak (-)
                   b) Ibilgetu ukiezina
                   c) Ibilgetu materiala
                   e) Beste finantza-aktibo batzuk.

7.Desinbertsioengatiko kobrantzak (+)
                   c) Beste finantza-aktibo batzuk (+)

8. Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak

7
5
9

9

---
---
---
---

792,57
2.000,00
2.000,00

2.000,00

(11.854,62)
(6.936,62)
(3.406,00)
(1.512,00)

792,57
792,57

2.000,00

(11.062,05)

c) FINANTZAKETA JARDuERETAKO EsKuDIRuAREN FLuXuAK 1.099.401,33 1.682.264,74

9. Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak
                   e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)
 
10. Finantza-pasiboko tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak
                   a) Jaulkipena
                                   2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+)
                                   4. Beste zor batzuk (+)
         b) tzulketa eta amortizazioa
                                   4. Beste zor batzuk (-)

12. Finantzaketa-jardueretako eskudiruaren fluxuak (+/-9+/-10)

1.182.099,46
1.182.099,46

(82.698,13)
362,83

---
362,83

(83.060,96)
(83.060,96)

1.099.401,33

1.127.852,42
1.127.852,42

180.356,80
180.356,80
179.876,24

558,13
(77,57)
(77,57)

1.308.209,22

D) KANBIO TAsEN ALDAKETEN ONDORIOAK --- ---

E) EsKuDIRuAREN EDO BALIOKIDEEN gEHIKuNTZA/MuRRIZKETA gARBIA (+/-5+/-8+/-12+/- D) (87.281,51) 57.403,01

Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak

589.046,52
501.765,01

531.643,51
589.046,52
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