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ELIKA, egungo testuinguruan, sasoi zail honetan aurrera jarraitzea lortzeko eta egoeratik indartuta irteteko, gogor ari 
da lanean bere lekua finkatzeko eta balioa eta eraginkortasuna sortzen dituen enpresa lehiakorra eta berritzailea 
izateko, elikagaien segurtasunaren esparruan administrazioari, elikagaien ekoizleei eta euskal herritarrei irtenbideak 
emate aldera.

Ildo berean, ELIKAk jokamolde arduratsua du gizarteko zuzendaritza- eta kudeaketa-organoei dagokienez. Bada, 
jokamolde hori bere estrategian islatzen da, eta elkarlanean aritzen diren askori helarazten zaie: bezeroei, hornitzaileei, 
erakunde laguntzaileei, inguruan daudenei, tokiko komunitateari eta Europako erkidegoari.

ELIKAren garapen iraunkorraren aldeko ekarpena bere interes-taldeen beharrei eta igurikimenei erantzuten dien 
printzipioen bidez eta erantzukizun sozialaren inguruko praktika batzuen bidez gauzatzen da. Honako hauek dira 
printzipio eta praktika horiek:

• Gobernu arduratsuaren gidarekin bat datorren gobernu korporatiboaren praktika aurreratuak (gardentasunean  
 eta etika profesionalean oinarrituak) hartzea.

• Teknologiaren eta zerbitzuen esparrua berritzea, lehiakortasun handiko enpresa izateko.

• Lan-harremanen esparrua garatzea. Aukera-berdintasuna, diskriminazio eza eta begirunea dira esparru horren  
 oinarri.

• Baloreen katean praktika arduratsuak sustatzea, eta erabiltzaileei eskaintzen ditugun zerbitzuei buruzko informazio  
 garrantzitsu eta egiazko guztia ematea.

• Ingurune naturalarekiko begirunea indartzea eta ELIKAren jarduerek ingurumenaren gainean duten eragina  
 murriztea.

• Gizartearekin komunikazio- eta elkarrizketa-bideak sustatzea, ELIKAren baloreen eta gizartearen igurikimenen  
 arteko sintonia lortzeko.

• Euskara bultzatzea, eta horretarako gure informazio guztia euskaraz hedatzea.

ELIKAk sendotu egin nahi du, urtetik urtera, jada abiarazitako ESK ildo hau. Halaber, gainerako jarduerak hobetzeko 
ildo berari jarraiki aritzeko konpromisoa berresten dugu erantzukizun korporatiboari buruzko txosten honetan.

Hobekuntza hau ezinezkoa izango litzateke gure interes-taldeen ulermenik eta babesik gabe. Euren iritzi eta 
iradokizunekin gure helburuak lortzen lagundu gaituztenei, ELIKAtik gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu.

ELIKAk bere inguruarekin hartu duen 

konpromiso handienetako bat 

Enpresaren Gizarte Erantzukizunari 

(EGE) buruzkoa da. ELIKA fundazio 

publikoa da; beraz, datozen urteotan 

sektore publikoa berregituratzeaz 

(sozietate eta fundazio publikoei 

dagokienez) botere publikoetatik egiten 

den hausnarketaren baitan dago.
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Azken 10 urteotan, EFSAk oinarri sendoa ezarri du, 
bere lan zientifiko zabalaren bidez (ezagutza eta 
datu berrienetan oinarritutakoa), EBk erabaki 
sendoak har ditzan, besteak beste, elikagai eta
pentsuen segurtasunari, nutrizioari, animalien osasunari 
eta ongizateari, eta landareen babesari eta osasunari 
dagokionez. Emaitza gisa, Europako kontsumitzai-
leek babes-maila handia dute, eta gero eta infor-
mazio hobea dute gizakien zein animalien elikakateko 
arriskuen inguruan.
10. urteurrenaren ospakizunen artean, EFSAk biltzar 
bat antolatu zuen: “Arriskuen Ebaluazioan mugei 
erronka eginez - Esperientziak partekatuz” (Parman, 
azaroaren 7an eta 8an). 650 zientzialari adituk parte 
hartu zuten, eta ELIKA ere bertan egon zen.

Biltzarreko helburuetako bat arriskuak ebaluatzeko 
etorkizuneko erronkei buruz hausnartzea izan zen, 
eta bertan lan egiteko zenbait eremu identifikatu ziren:
• Elikagaien Ebaluazioa funtsezko lan-tresna da 

Elikagaien Segurtasuna kudeatzen dutenentzat; 
izan ere, aholkularitza zientifiko independente 
onena eta eguneratuena emateko gai da, eta 
horrek Elikagaien Segurtasunaren esparruko 
politikak abiaraztea ahalbidetzen die.

• Beharrezkoa da zientzia-bikaintasuna zaintzen 
jarraitzea eta arriskuen ebaluazioen erabilera 
optimizatzea. Halaber, oso baliagarria izango 
litzateke arriskuak ebaluatzeko metodologia 
bateratzea, zientzia-panel guztiek eta arriskuak 
ebaluatzen dituzten erakundeek homogeneotasuna 
izan dezaten.

• Nahitaezkoa da datu-base bateratuak izatea, 
elikagaien arriskuekin lotutako datu guztiak biltzeko.

• Arriskuen berri emateko prestakuntza da premiaz 
landu beharreko lehentasunetako bat.

2012an, elikagaien segurtasunaren 

esparruari dagokionez, EFSAren 

(Elikagaien Segurtasunerako 

Europako Agintaritza) 10. 

urteurrena nabarmendu da.
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Beste alde batetik, Schmallenberg birusa 2011ko 
azaroan lehenengoz atzeman zenetik urtebete 
igarota, EFSAk gaixotasunari buruzko 2011ko 
abuztutik 2012ko uztailera bitarteko datu 
epidemiologiko aipagarrienak bildu eta argitaratu 
ditu.
Schmallenberg birusak Europako eremu 
berrietatik zabaltzen jarraitzen du, eta, ziur 
asko, kasu berriak atzemango dira Europako 
hegoaldean eta ekialdean 2013an. 2012ko 
abuztura arte, 294 artaldetan jakinarazi ziren 
kasuak. Orduz geroztik, jakinarazpen kopuruak 
behera egin du irailean eta urrian; baina, animalia 
helduen arteko kasu larriak ugaritu egin dira 
irailean, urrian eta azaroan.

Bestalde, 432/2012 Araudia (EB), maiatzaren 
16koa, argitaratu da. Horrek baimendu egiten ditu 
elikagaien propietate osasungarrien 222 adierazpen. 
Baimendu aurretik, baina, 6 hilabeteko trantsizio- 
-aldia eman da, enpresei egokitzea ahalbidetzeko.
Baimendutako adierazpenen zerrendak kontsumitzaile 
komunitarioak babestuko ditu publizitate iruzurgilearen 
aurrean, eta bermatu egingo du elikagaien enprese-
tako operatzaileen arteko baldintza-berdintasuna. 
222 propietate osasungarrien zerrenda baiment-
zeko, zientzia-ebaluazioa hartu da oinarri gisa, eta 
sortu egin da elikagaien industriek gero eta gehiago 
erabiltzen dituztelako, etiketetan eta publizitatean, 
era horretako alegazioak. Gaur egun beste 2.500 
alegazio daude ebaluazio-bidean.
Baimendutako zerrendak Elikagaien propietate 
osasungarri eta nutritiboen erregistro bateratua 
osatzen du, eta online argitaratuta dago Batzordearen 
webgunean.

2012an, elikagaien segurtasunaren 

esparruari dagokionez, EFSAren 

(Elikagaien Segurtasunerako 

Europako Agintaritza) 10. 

urteurrena nabarmendu da.



Oraingoan gizarte- eta 

enpresa-erantzukizunaren 

bigarren memoria, 2012 urteari 

dagokiona, aurkeztu dugu.

Txosten hau iraunkortasun-memoriak egiteko GRIk 
ezarritako G3.1 gidari jarraiki prestatu da, B ezarpen- 
-mailarako, eta kanpoko organismo independentek 
ez dute egiaztatu.

Memoriaren edukiak definitzeko aintzat hartu ditugu 
interes-taldeen lehentasunak; izan ere, zerbitzu 
publikoko bokazioa duen proiektua gara, oso
balio zehatzak dituena gizarte- eta enpresa-
erantzukizunaren baitan.

Azken urteotan sortutako printzipio eta errealitate 
horiek guztiak oinarri gisa hartuta, memoria honetan 
denbora horretan eginiko jarduera guztiak jasotzeko 
konpromisoa dugu.

Dokumentu honetan jasotako metodoaren eta infor-
mazioaren helburua da ELIKAren jardueraren berri 
ematea eta jarduera hori argitu eta hurbiltzea, bere 
interes-talde guztiei begira.

Azaltzen diren adierazle edo ratio guztiak gure ohiko 
kudeaketa-tresnetatik lortu dira: Prozesuen kudeaketa 
(BIKAIN), kontuen urteko ikuskaritzak, Agintaritza 
Koadro Integrala, Plan estrategikoa, Kudeaketa-
plana, etab.          
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Fundazioa 2001. urtean eratu zen,
Elikagaien Segurtasunaren arloan 
ezinbestekoak diren jarduerak, ikerketak 
eta esperientziak sustatzeko, egituratzeko
eta aholkularitza emateko. Garai hartan, 
nekazaritzako elikagaien enpresei Elikagaien 
Segurtasunaren arloan eskatzen zaizkien 
eginbeharrak eta eskakizunak sendotu 
ziren.

Inguruabar horiek Elikagaien Segurtasun-arloko 
erreferente bihurtu dute ELIKA; izan ere, kudeake-
taren arloan bikaintasun-ereduak ditu, ezagutza eta 
esperientzia ditu, eta ingurunera eta erakundearen 
aldaketetara egokitzen jakin du, bere lana garatzea-
ri eta interes-taldeei informazioa emateari utzi gabe.
10 urte norabide berean, eta xede bera dugu: EAEn 
nekazaritzako elikagaien segurtasun- mailarik 
handiena lortzea.
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Elika Fundazio Publikoa da, 

Ingurumen, Lurralde Plangintza, 

Nekazaritza eta Arrantza Sailari 

atxikitakoa, eta EAEn nekazaritzako 

elikagaien segurtasun maila albait 

handiena izatea du helburu.



Zerbitzuak eskaintzeko asmoz jaiotako fundazio 
publikoa gara; beraz, gure helburua da hasierako xede 
horiek betetzea eta EAEko elikagaien segurtasuna 
hobetzeko lan egitea. Baina, horiez gain, baditugu 
beste helburu batzuk ere: zorrotzagoak izatea gure 
erantzukizun sozialarekin, balioa ematea gizarteak 
gure erakundean inbertitzen dituen bitartekoei, eta 
hori betetzeko, etikaren, gizartearen eta ingurumenaren 
aldetik arduratsuak diren jarrerak izatea.

Ezagutzera eman nahi ditugu gure interes-talde 
guztiak. Halaber, gure ahalegin sendoena eta 
irmoena ezagutarazi nahi dugu, ELIKA erakunde 
bikaina, lehiakorragoa, solidarioagoa, gizartearekin 
eta ingurumenarekin konprometituagoa eta 
eskuragarriagoa izan dadin.

Honako hauek dira gure ardatz estrategikoak:
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BIKAINTASUNA 
KUDEAKETAN
EFQM ereduan 

oinarritutako 
kudeaketa bikainari 
jarriki egiten dugu 

lan.

GARDENTASUNA 
KUDEAKETAN

Euskal sektore 
publikoko fundazioa 
garenez, baliabideak 

erabiltzean 
gardentasunez 
jokatzen dugu.

BEZEROARI 
BEGIRA

Zerbitzua eskaintzeko 
dugun bokazioak 

antolaketa gidatzen 
du, gure gizarteari eta 
inguruneari ahalik eta 

balio handiena 
emateko.

KALITATEA ZERBITZUETAN

Gure zerbitzuen kalitatea 
azpimarratu nahi dugu. Informazio 
egokiena izateko lan egiten dugu, 

gure langileak prestatzeko eta 
beharrizanak zein gugandik zer 

espero den hautemateko.

INFORMAZIOA 
HEDATZEA

ELIKAko pertsona 
guztiok aktiboki egiten 
dugu lan, daukagun 

ezagutza eta 
informazioa 

partekatzeko.

Jakinik zaila dela euskara 
hizkuntza ofizial gisa 

erabiltzea horien 
lan-munduan eta, zehazki, 

Elikagaien Segurtasun 
arloan, gure informazio eta 

jakinarazpen guztiak 
euskaraz ere ematen ditugu.

EUSKARA

ELIKAk konpromiso 
sendoa du kutsadura 

ekiditeko, 
ingurumena 

kontserbatzeko eta 
energiaren 

eraginkortasuna eta 
aurreztea 

sustatzeko.

INGURUMEN 
POLITIKA

Halaber, pertsonei 
buruzko politikak garatu 
egiten ditu RSC horrekin 

bat datozen baloreak. 
Horretarako, badira 

zenbait sistema lanean 
ahalik eta gogobetetze 
handiena lortzeko, eta 

lana familiarekin 
uztartzeko.

PERTSONAK
INTERES 

TALDEEKIN 
LANKIDETZA

HORNITZAILE 
ARDURATSUEI 

EROSTEA
Badakigu gure 

hornitzaileak gure 
erakundearen luzapen 

direla. Horregatik, eurekin 
egiten dugu lan geure 

baloreen hedapenean eta 
ingurumenarenganako 

jarrera arduratsuan.

EAEn Elikagaien 
Segurtasun-arloan 
ardurak dituzten 

erakunde, entitate eta 
administrazio 

batzuekin lankidetzan 
aritzeko izpiritua 

dugu.



Patronatua da ELIKAren gobernua, administrazioa eta ordezkaritzako organo gorena. Organo horrek bere 
menpe ditu fundazioaren kudeaketaren zuzendaritzatik eta kontroletik eratorritako aginte guztiak, fundazioak 
ezarritako helburu guztiak betearazteko beharrezkoak direnak. Honako hau izan da Patronatuaren osaera 
2012ko abendura arte:
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LEHENDAKARIA
Pilar Santamaría Martínez
Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Saila

LEHENDAKARIORDEA
Imanol de la Fuente Arteagabeitia
Elikagaien Kalitateko zuzendaria
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Saila

IDAZKARIA
Rogelio Pozo Carro
AZTI-Tecnaliako zuzendaria

BOKALAK
Jakes Agirrezabal Iribar
Kalitatea fundazioko zuzendari-gerentea 
Jon Azkue Manterola
NEIKER-Tecnaliako lehendakaria
Amaia Barrena Tellería
Elikagaien Industriako eta Berrikuntzako 
zuzendaria
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Saila 
Jokin Díaz Arsuaga
Arrantza eta Akuikultura zuzendaria
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Saila
María Mercedes Estébanez Carrillo
Osasun Publikoko zuzendaria
Osasun eta Kontsumo Saila
Ana Collía Posada
Kontsumoko zuzendaria
Osasun eta Kontsumo Saila
Mª Soledad Gutiérrez Rodríguez
Zerbitzuetako zuzendaria
Ekonomia eta Ogasun Saila



BEZEROAK: Gure ardatz nagusia dira, 
eta jarduerari buruzko informazio- eta 
gardentasun-harreman jariakorra dugu; 
izan ere, bezeroak ez ezik, Funda-
zioaren traktore ere badira, ELIKAren 
Patronatua osatzen baitute.

Gure interes-talde nagusiak elikagaiak ekoizteko katearen 
administrazioak, operatzaileak eta sektoreko agenteak 
dira, baita kontsumitzaileen elkarteak ere.
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GIZARTEA: Gure lana elikagaien segurtasunaren inguruko 
interesa duten kontsumitzaileei begira antolatuta dagoenez, 
uste dugu gizartea oinarrizko zutabea dela Fundazioaren 
jarduerarako. Hori dela eta, kezka handienak sortzen dituzten 
gaiak aztertu eta modu dibulgatzailean lantzen ditugu,
kontsumitzaileengana iristeko, elikagaien segurtasunari 
buruzko informazioarekin.

PERTSONAK: ELIKAren balio garran-
tzitsuena dira; izan ere, gure oinarria 
ezagutza da. Ildo horretatik, garrantzi 
berezia dute zerbitzu eta pertsonen 
garapenari bide ematen dioten pres-
takuntzak, motibazioak eta lan-inguruak.



ELIKAk ematen dituen produktu eta zerbitzuak honako lan-arlo hauetan antolatzen dira:
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ARRISKUEN EBALUAZIOA

Helburu nagusia da euskal elikakatean sor daitezkeen 
arriskuei buruzko ezagutza ahalik eta zabalena 
lortzea. Horrela, administrazioari zientzia-oinarria 
eman dakioke, Elikagaien Segurtasuna handitzera 
bideratutako politikak sortzean.

ZAINTZA TEKNOLOGIKOA

Informazio eguneratu eta interesgarria atzematea, 
Elikagaien Segurtasunaren arloan ezagutza sortzea 
bultzatzeko. Horretarako, hainbat bide eta iturri 
erabiltzen dira.

ARRISKUAK 
BALIOZTATZEA

IKERKETAREN 
PLANIFIKAZIOA

ELIKAGAIEN 
SEGURTASUNA 

GLOBALA+ ZAINTZA 
TEKNOLOGIKOA+

+ ELIKAKATEA

NEKAZARITZA

ANIMALIEN ELIKADURA

ABELTZAINTZA

ARRANTZA

ELIKAGAIEN INDUSTRIA

KONTSUMITZAILEA



ELIKAKATEA

Helburu nagusia da lehenengo sektoreko, animalien 
elikadurako industriako eta elikagaien industriako elika-
gaien segurtasuna hobetzeko lagungarri diren ekintzak 
sustatzea eta gauzatzea. Horretarako, proiektuak 
sortu eta prestakuntza-ikastaroak antolatzen eta 
ematen dira.

KONTSUMITZAILEA

Kontsumitzaileak elikagaien segurtasunaren esparruan 
hezteko ekintzak bultzatzen dira. Bestalde, elikagai 
bidezko balizko intoxikazioak murrizteko lagungarri 
diren  higiene-ohiturak sortzen dira etxean.

IKERKETA

ELIKAk parte-hartze aktiboa du Elikagaien
Segurtasunaren arloan eskumenak dituzten 
Europako agentzia eta organismo nagusien sare 
eta plataformetan.
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EAEko Elikagaien Segurtasunaren arloko eredu integratua sustatzea eta laguntzea. Horretarako ezagutza 
eta berrikuntza eskaintzea, eta erakunde publiko zein pribatu guztien parte-hartzea sustatzea.

Lankidetza sustatzen 
du herri- 

administrazioen, 
unibertsitate eta 

ikerketa-zentroen, 
ekoizpen-sektoreen 
eta kontsumitzaile- 
-elkarteen artean.

Teknika- eta zientzia- 
aholkularitza eskaintzen 

die nekazaritza-, 
elikagai-, abeltzaintza-, 

arrantza-, kontsumo- eta 
osasun- arloko sail 

eskudunei.

Zientzia- eta 
teknologia-informazioa 
hedatzen du, elikagaien 
segurtasunaren arloan.

Administrazioei, 
nekazaritzako 

elikagaien sektoreari 
eta kontsumitzaileei 

zuzendutako 
prestakuntza-

-programak sustatzen 
eta garatzen ditu.

   Elikagaien kontsumoak 
osasunean eragin 
litzakeen arriskuen 

balioespenak sustatzen 
eta dinamizatzen ditu 

elikakate osoan.
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PROFESIONALTASUNA

SINESGARRITASUNA

IRISGARRITASUNA

Gaituak eta ausartak gara: bezeroaren beharrizanak asetzeaz gain, horiek gainditzea 
bilatzen dugu, zorrotz lan eginez eta gure ahalmen guztiak batuz.

Hitzemandako konpromisoak betetzeko eta gure erakundearenganako konfiantza-klima 
sortzeko lan egiten dugu. Gu aintzat hartzea nahi dugu, egiten dugun lanagatik.

Hurbileko erakundea gara, gure interes-taldeekin hertsiki lan egiten duena, horiekin 
errespetu- eta begikotasun-harremanak ezarrita.

Entzuten dizut…

Badakit, zer iruditzen zaizu…?

ERAKUNDEAREN ZEHARKAKOTASUNA LORTZEA

KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA SUSTATZEA

ERAKUNDEAREN OSPEA ETA GIZARTE-AITORPENA HOBETZEA
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2012an lortutakoen erakusgarri dira honako hauek:

Erakundearen zeharkakotasuna. Harremanak Saila/erakundeak.
Euskarria eta aholkularitza ematea:
Osasun Publikoko eta Elikagaien Segurtasuneko Lege Proiektuan parte hartzea.
Elikagaien Segurtasunaren esparruan lan egiten duten administrazioen aitorpena eta onespena, 
EAEn dauden sistematikari eta egiturei dagokienez, arriskuak aztertzeko sistema modu koordina-
tuan eta administrazio eta erakundeen arteko elkarlanean gauzatzeko.
Zeharkako idazkaritza tekniko gisa parte hartzea. Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Saileko zuzendaritzei euskarria eta babesa ematen dizkio idazkaritza horrek.

Komunikazioa eta informazioa indartzea:
Zaintza Teknologikoaren eta adimen lehiakorraren sistema egiaztatzea.
WINcode bereizleen bidezko ziurtapena.
47 artikulu/berezi, kontsumitzailearentzako materiala eta infografiak egitea.
2012an 284 argitaratu ziren webgunean.

Gizarte-ospea hobetzea-Aitortza: 23 aitortza:
“Zorionak talde guztiari, atariko edukiagatik” herritar batek Elikak erantzuten du atalean.
“Lan izugarria egiten ari zarete azken urteotan. Aplikazio honek berretsi egiten du Espainian 
bide-urratzaile zaretela elikagaien segurtasunaren esparruan. Mila esker”. Apple iruzkina.
“Oso interesgarriak datuak. Orain esku artean neukanerako ez baina bestela ere oso erabilgarria 
egingo zait galdetegia ziur. Egia esan, Elikaren berririk ez nuen orain arte, saiatuko naiz ateratzen 
dituzuen dokumentuen berri izaten”. Gizarte-sareetako iruzkina.
“Elikaren gogo bizia informazioa partekatu eta azaleratzen diren arriskuen sarean laguntzeko”. 
EFSAko Arrisku Emergenteen zuzendaria.
“Zorionak zuen lanagatik. Azken aldian erabili ditudan webguneen artean, eduki eta informazio 
erabilgarri gehien dituenetako bat da”. Kontsumitzaileen Elkartea.
“Bide-urratzaileak eta oso berritzaileak zarete elikagaien segurtasunaren arloan egiten dituzuen 
proiektuetan. Beti harritzen nauzue”. SESALeko presidentea.

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ELIKAn jarduera eta zerbitzuen balioa handitzeko konpromiso sendoa dugu. 
Horrela, gure interes-taldeei eta bereziki gizarteari, ematen dizkiguten baliabideak 
itzuliko dizkiogu.

Erabateko gardentasunez lan egiten saiatzen gara, eta horretarako, jendearen 
eskura jartzen ditugu fundazioaren datu ekonomiko ikuskatu guztiak. Gainera, 
lan-gai ditugun baliabideen kudeaketan eraginkortasuna bilatzeko, horiek kontro-
latzea eta etekin handiena lortzea ahalbidetzen diguten tresnak erabiltzen ditugu.

Urte honetan, prozesuen araberako kudeaketa hobetu dugu, talde-lanaren eta 
adostasunaren bidez. Bada, lan horren emaitza izan da BIKAIN kudeaketa-tresna 
martxan jartzea. ELIKAn baliabideak, pertsonak eta zerbitzuak kudeatzeko 
erabiltzen dugun tresna da.

BIKAINi esker, planifikazio estrategikoa, urteko kudeaketa eta hileko kudeaketa 
integra ditzakegu. Gainera, proiektuen eta horietara bideratutako baliabide 
guztien garapena kontrola dezakegu.

ELIKAren jarduera-markoa Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailaren Kontrol Ekono-
mikorako Bulegoak ezarritako betekizunekin osatzen da. Horiek guztiak “Gobernu 
arduratsuaren gida”-n eta “Barne-kontrolaren funtzioa ezartzeko eta garatzeko 
eskuliburua”-n daude ezarrita.

Funtsezko mugarri gisa azpimarratzen dugu lortutako informazioaren gardentasu-
na. Aurten indartu eta gure interes-taldeei azaldu nahi izan diegu gardentasunez 
jokatuko dugula datu ekonomikoekin, kudeaketari eta proiektuei buruzkoekin, eta 
emandako zerbitzuei dagozkienekin. Egiten ditugun proiektu eta jardueren % 
100etik % 100 bihurtu dira gure webgunearen bidez argitaratutako informazio. 
www.elika.net

Q-EPEA taldeko (Bikaintasunaren aldeko Erakunde Publikoak) kideak gara, eta 
aurton Herri-administrazioen Kudeaketa Bikaintasunaren IV. Biltzarrean parte 
hartu dugu.
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ELIKAko kudeaketa-taldeak Jardueren Plana aurkezten du urtero, eta Garapen 
Ekonomikoa eta Lehiakortasuna Sailak aurrekontua ematen dio. 2011ko aurre-
kontua 710.920 €-koa izan da.

Bada, aurrekontu horrekin gauzatzen dira Patronatuak onetsitako Urteko 
Kudeaketa Planean aurreikusitako jarduerak. ELIKA fundazio gordina da, eta 
gastuaren jarraipen ekonomikoa (Eusko Jaurlaritzari helarazten zaiona) egiten 
du. Gainera, datu ekonomiko guztiak bere webgunearen bidez argitaratzen ditu, 
eta urtero ikuskaritza independente bat egiten zaio.

A) AKTIBO EZ KORRONTEA
I.  Ibilgetu ukiezina.
 Garapena.
 Informatika-aplikazioak.
 Aurrerakinak.
 Gainerako ibilgetu ukiezinak.
II.  Ibilgetu materiala
 Lursailak.
 Aurrerakinak.
 Gainerako ibilgetu materialak.
III. Higiezinen inbertsioak.
 Lursailak.
 Eraikinak.
IV. Inbertsioak taldeko enpresetan eta epe luzerako elkartutakoetan.
V.  Epe luzerako inbertsio finantzarioak.
VI. Zerga geroratuen aktiboak.
B) AKTIBO KORRONTEA
I.  Salmentarako mantendutako aktibo ez korronteak.
 Ibilgetua. 
 Lursailak.
 Gainerako ibilgetuak.
 Inbertsio finantzarioak.
 Izakinak eta beste aktibo batzuk.
II.  Izakinak.
 Izakinak.
 Aurrerakinak.
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk.
 Bezeroak, salmenten eta jasotako zerbitzuen arabera.
 Akziodunak (bezeroak): eskatutako ordainketak
 Beste zordun batzuk.
IV. IInbertsioak taldeko enpresetan eta epe motzerako elkartutakoetan.
V.  Epe motzerako inbertsio finantzarioak.
VI. Epe laburrerako periodokatzeak.
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk.
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)  

 61.002 €
 45.523 €
 
 45.523 €
 
 
 14.898 €
 
 
 14.898 €
 
 
 
 
 581 €
 

238.761 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 143.300 €
 0 €
 60.000 €
 83.300 €
 
 
 
 95.461 €
 299.763 €

 36.075 €
 29.790 €
 
 29.790 €
 
 
 5.703 €
 
 
 13.927 €
 
 
 
 
 581 €
 
272.090 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 82.862 €
 0 €
 30.000 €
 52.862 €
 
 
 
 189.228 €
 308.165 €20
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A) ONDARE GARBIA
A-1) Funts propioak.
I.   Kapitala.
II.  Jaulkipen-prima.
III. Erreserbak.
IV.  (Berezko akzioak eta partaidetzak ondarean).
V.   Aurreko ekitaldien emaitzak.
VI.   Bazkideen beste ekarpen batzuk.
VII.  Ekitaldiaren emaitza.
VIII. (Konturako dibidendua).
IX.   Ondare garbiko beste baliabide batzuk.
A.2) Balio-aldaketen doikuntzak.
A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I.  Epe luzerako hornidurak.
 Langileen ordainsarietarako hornidura.
 Ibilgetua eraisteko, erretiratzeko edo birgaitzeko hornidura.
 Bestelako hornidurak.
II. Epe luzerako zorrak.
 Betebeharrak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk.
 Zorrak kreditu-erakundeekin.
 Finantza-errentamenduen hartzekodunak.
 Epe luzerako beste zor batzuk.
III. Zorrak taldeko enpresekin eta epe luzerako elkartutakoekin.
IV. Zerga geroratuen pasiboak.
V.  Epe luzerako periodokatzeak.
C) PASIBO KORRONTEAK
I.  Salmentarako mantendutako aktibo ez korronteekin lotutako pasiboak.
II.  Epe motzerako hornidurak.
 Langileen ordainsarietarako hornidura.
 Ibilgetua eraisteko, erretiratzeko edo birgaitzeko hornidura.
 Bestelako hornidurak.
III. Epe laburrerako zorrak.
 Betebeharrak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk.
 Zorrak kreditu-erakundeekin.
 Finantza errentamenduen hartzekodunak.
 Epe laburrerako beste zor batzuk.
IV. Zorrak taldeko enpresekin eta epe motzerako elkartutakoekin.
V.  Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk.
 Hornitzaileak.
 Beste hartzekodun batzuk.
VI. Epe motzerako periodokatzeak.
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)

213.102 €
213.102 €
486.668 €

 
 6.800 €
 
 -271.627 €
 
 -8.738 €
 
 
 
 0 €
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 86.661 €
 
 0 €
 
 

 0 €
  

 

 86.661 €

86.661 €
 
299.763 €

236.602 €
173.304 €
486.668 €

 
 6.800 €
 
 -340.786 €
 
 20.622 €
 
 
 63.298 €
 0 €
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 71.563 €
 
 0 €
 
 

 479 €
  

479 €
 

0 €
0 €

 71.085 €
15.272 €
55.813 €

 
308.165 €20
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Pertsonak dira ELIKAren politikaren ardatz nagusia. Beraz, familiako eta laneko 
bizimodua bateratzea, aukera-berdintasuna, hazkunde profesionala sustatzea 
eta laneko segurtasuna eta osasuna oinarrizko ardatzak dira pertsonen kudeaketan.

ELIKAko giza taldea diziplina anitzekoa da; zehazki, zenbait adarretako zortzi 
profesionalek (elikagaien teknologoak, biologoak, albaitariak) osatzen dute. 
Guztiek dute esperientzia Elikagaien Segurtasunaren alorrean, elikakateko 
katebegietan.

Gontzal Mugaburu
Zaintza Teknologikoa

Isabel Martínez
Zuzendari-gerentea

Mónica de Prado
Ikerketa

Edurne Gantxegi
Elikagaien Industria

Eztiñe Ormaetxea
Abeltzaintza

Antton Alza
Animalien Elikadura Begoña Garai

Administrazioa
Amaia de Ariño

Arriskuak 
Balioztatzea
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Fundazioko pertsonen kudeaketari buruzko informazioa emate aldera, erantsi egin ditugu 
langileei azken urtean eginiko prestakuntza-saioei eta langileen gastuei buruzko datuak.

2 3 4 5 61

1

1
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ELIKAn konpromiso sendoa dugu langileekin. Lan-konpromisoa ez ezik, gizarte-konpromisoa 
ere badugu. Uneoro bilatzen dugu horiekiko asebetetze-maila handitzea, proiektu berritzaileak 
dinamizatuz eta bilatuz, eta enpresan prestakuntza sustatuz.

PRESTAKUNTZA JASO 
DUTEN LANGILEAK

100% 100%

2010 2011

100%

2012

290,5 h.

2012

PRESTAKUNTZARAKO 
ORDU-KOPURUA

420 h. 581 h.

2010 2011

41,5 h.

2012

60 h. 83 h.

PRESTAKUNTZARAKO 
ORDU-KOPURUA 

PERTSONAKO

2010 2011

PRESTAKUNTZAREN 
ERAGINKORTASUNA

2010 2011

70% 78%

2012

78%
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ELIKAko langileen lan-baldintzak urtero zehazten dira, berezko Hitzarmen Kolektiboaren 
bidez. Langile guztiak daude horren menpe. Hitzarmen hori automatikoki eguneratzen da 
urtero, alderdietako batek behar bezala salatzen duenean salbu.

76%

60%

LANGILEEN GASTUAK

432.709 € 421.775 € 419.169 €

2010 2011 2012

500 € 650 €

2010 2011
12,25% 12,25% 12,25%

57%

gastu 
portzentaia 
totalarekiko

gastu 
portzentaia 
totalarekiko

gastu 
portzentaia 
totalarekiko

gastua 
langilekiko

Lan arriskuen 
prebentzioan 
formakuntza 

duen 
lantaldearen 
portzentaia 

(%).
Oinarrizko 

maila

Lan arriskuen 
prebentzioan 
formakuntza 

duen 
lantaldearen 
portzentaia 

(%).
Oinarrizko 

maila

gastua 
langilekiko

LANGILEAK ETA LANEKO 
ARRISKUEN PREBENTZIOA

1.262 €

2012
12,25%

gastua 
langilekiko

Lan arriskuen 
prebentzioan 
formakuntza 

duen 
lantaldearen 
portzentaia 

(%).
Oinarrizko 

maila
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ELIKA fundazioak ondoren erakusten den Kode Etikoa du. Bertan, balioak sustatzen dira 
lanean pertsonen arteko harremanetan, komunikazioan, informazioaren zabalkundean 
eta interes-taldeekin dauden harremanetan.

2012an honako hauek lortu dira pertsonen kudeaketa-lanaren bidez:
 • Barneko komunikazio-dekalogoa ezartzea, eta dekalogo hori betetzea.
 • Batzarren kudeaketa hobetzeko eta horien eraginkortasuna handitzeko jarraibideak ezartzea.
 • Motibazio- eta aitorpen-egoeraren diagnostikoa ezagutzea, ELIKAn ezarritako aitorpen-sistemaren   
  seihilekoko jarraipenaren bidez, eta berrikustea.
 • ELIKAren egungo eta etorkizuneko beharrizanetara egokitutako prestakuntza-plana definitzea.
 • Pertsonen konpromisoa eta inplikazioa erakundearen kudeaketan eta hobekuntzan, kualifikazio eta   
  motibazio handiko taldeak osatzeko.

BERRIKUNTZA
- Lan-giro sortzailea eta motibatzailea 
-  Gehitutako balio handiko zerbitzuak  
 eta produktuak

PERTSONAK
-  Prestakuntza sustatzea  
 eta diskriminazioa ekiditea.

KODE ETIKOA

OINARRIZKO ESKUBIDE ETA 
ASKATASUNAK
- Berdintasuna eta diskriminazio  
 eza
- Langilearen duintasuna

GIZARTEA
-  Inguruarekin lankidetzan aritzea,  
 garatzen ditugun jardueren eta  
 informazioaren bidez.

SEGURTASUNA, OSASUNA ETA INGURUMENA
- Langileen segurtasuna zaintzea.
- Garapen iraunkorraren aldeko apustua.
- Ingurumenarekin konprometitutako hornitzaileekin lan egitea.

GOBERNU EGOKIA
-  Ustekeria-mota guztiak baztertzea
-  Informazioaren gardentasuna
-  Baliabide publikoak modu eraginkorrean  
 kudeatzea

LAN ESKUBIDEAK

-  Negoziazio kolektiborako eskubidea
-  Gizarte-onuren etengabeko hobekuntza
-  Norbanakoaren bizitza eta lana   
 bateragarri egitea
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2012 honetan gizartearekin dugun konpromisoa nola gauzatzen den aztertzen dugu. 
ELIKAK, fundazio publikoa den aldetik, bere izaeran du zerbitzu-bokazioa. Hain zuzen 
ere, horren erakusgarri dira ingurumenean eta gizartean, oro har, onurak eragiten dituzten 
eskumen gako hauek:
 • Gure antolakuntza-kultura.
 • Ezagutza gizarteratzea.
 • Elkartasuna.
 • Eredugarritasuna.
 • Ingurumenarekiko konpromisoa.

Gure Antolamendu Kultura sortu dugu, eta horren zutabea da kudeaketa eraginkorra, 
arduratsua eta gardena. Horren ebidentziak dira, esate baterako, Kudeaketa
Bikainaren esparruan Euskalit-ek eginiko aitorpenak, BIKAINen optimizazioa, 
aurrekontu-desbideratzearen ehunekoaren adierazleen bilakabidea, gastu finkoen 
murrizketaren ehunekoa, euskararen babesa eta sustapena, Bai Euskarari ikuskaritza, 
etab.
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Gainera, ezagutza gizarteratzen dugu, webgunearen eta gizarte-sareen bidez argitaratuz. Halaber, 
prestakuntza-saioak eta jardunaldiak antolatzen ditugu gure esparruan egunerokotasuna duten gaien 
inguruan, eta prestakuntza-materialak sortzen ditugu, elikagaien segurtasunaren hainbat arlo 
profesionalei, kontsumitzaileei eta ikasleei (IkasELIKA – BIDE IREKIA) hurbiltzeko.

Gizarte-sareetako bultzadari esker, 60 jarraitzaile izatetik 406 jarraitzaile izatera iritsi gara, hiru 
gizarte-sareen artean. Bertan, profil publikoa dugu: facebook, twitter eta linkedin.

Gainera, gure webguneko edukiak Honcode eta WIS egiaztagiriak lortu ditu. Hain zuzen, horiek 
erakusten dute webgune horretan agertzen den edukia egiazkoa eta kalitatezkoa delako.

Elikagaien Segurtasunari buruzko ezagutza gizarteratzeaz gain, garatu dugun kudeaketa-esperientziaren 
emaitza gisa, Euskalit-en Ebaluazio Klubean, Q-EPEAn eta FOARSEn (Arabako Gizarte 
Erantzukizuneko Foroa) parte hartzen dugu. Bestalde, kudeaketan eta coachingean  interesa duten 
pertsonen jarduna errazten dugu.

Gizarteak une zailak bizi ditu, eta solidario izan behar dugu. ELIKAk tapoiak biltzeko kanpainan parte 
hartu du, bilketa-guneak jarrita. Halaber, material zaharkituak IGE erakundeei ematen dizkiegu.

Eredu izaten ahalegintzen gara, eta gure hornitzaileei kontratazio-pleguetan zehaztutako baldintzak 
betetzea eskatzen diegu, bermatze aldera, guk bezala, ingurumenarekiko konpromisoa erakusten 
dutela, ez dituztela legeria eta langileen eskubideak hausten, eta gizakien eta haurren eskubideak 
ere, posible denean, ez direla urratzen.
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Bi zutabe nagusi dira ELIKAren ingurumen-politikaren euskarri:

ELIKAren jarduerak ez du eragin garrantzitsurik ingurumenean; baina, hondakinak 
sortzen ditugun heinean, albait gehien murrizten ahalegintzen gara. Gainera, 
berrerabiltze- eta birziklatze-praktikak erabiltzen saiatzen gara, ahal den guztietan.

Gainera, erosketa “berde”-aren irizpideak erabiltzen dira, ingurumenari dagokionez 
arduratsuak diren hornitzaileak erabiltzeko beti.

ELIKAren gizarte-egoitza Arkauteko teknologia-parketan dago, eta bertan 
badaude papera eta plastikoa biltzeko edukiontziak; beraz, halako kasuetarako 
gehien komeni den "ziklo garbia" betetzen dela bermatzen dugu.

Gainera, energia-kontsumoa kontrolatu eta arrazionalizatu egiten dugu, eta 
kontsumo elektrikoa murrizteko jardunbide egokiak ditugu.

2012 honetan, EKOSCAN ziurtagiria lortu dugu. Horretarako, fundazioaren 
prozesuetan ingurumen-aldagarriak gehitu ditugu, eta ingurumen-gaietan 
legea betetzen dugula erakutsi dugu.

Gure jarduerak ingurumenean duen eragina murriztea, 
geure prozesuetarako beharrezkoak diren natur eta energia 
baliabideen eta lehengaien kontsumoa albait gehien 
murriztuz, eta albait hondakin gutxien sortuz.

Informazio, prestakuntza eta lan giro egokia eskaintzea 
geure langileei, ahalegina egin dezaten erakundearen 
ingurumen arloko helburuak eskuratzeko.



26

• Kanpoko finantzazioa bilatzea.
• Eduki eta zerbitzuak berritzea.
• Planteamendu estrategikoak berritzea.
• Bezeroen asebetetze-maila 8tik gora mantentzea.
• BIKAIN kudeaketa-tresna integral gisa finkatzea.

• Elikagai-bankuei buruzko elkartasuna eta informazioa sustatzea.
• Ekipo bikaina mantentzea, gutxieneko balorazioa 8 izanda.
• Berdintasunerako Plana ezartzea.
• Gizarte-sareetako presentzia eta garrantzia handitzea.
• Lortutako aitorpen-mailari eustea.
• Elikagaien Segurtasunaren arloko prestakuntza-edukiak dibulgatzea.
• Dibulgatutako informazioaren kalitateari eustea.

• Joan-etorrietatik eratorritako isurketak konpentsatzea.
• Bizikletaren erabilera sustatzea.
• Lekualdatzeetan autoa partekatzea.
• Paper-, ur-, eta argindar-kontsumoak murriztea.
• EKOSCAN ziurtagiriari eustea.

Ekonomiaren kudeaketa iraunkorraren alde
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Iraunkortasunak erakundearentzat eta bere estrategiarentzat duen 
garrantziari buruz erakundearen erabakien arduradun nagusiaren 
adierazpena.

Eragin, arrisku eta aukera nagusien deskribapena.

Erakundearen izena.

Marka, produktu eta/edo zerbitzu nagusiak.

Antolakuntzaren egitura operatiboa, honako hauek barne: banaketa, 
erakunde operatiboak, filialak eta elkarrekin egindako negozio nagusiak.

Egoitza nagusiaren kokalekua.

Erakundearen lan-leku diren herrialdeak eta jarduera garrantzitsuak 
egiten dituen herrialdeen izenak edo berariaz garrantzitsuak direnenak, 
memorian landutako iraunkortasunaren alderdiei dagokienez.

Jabetzaren izaera eta forma juridikoa.

Zerbitzatutako merkatuak (banaketa geografikoa, hornitzen diren 
sektoreak eta bezero/onuradunak).

Erakunde informatzailearen dimentsioak.

Memoriak bere baitan hartzen duen epean egondako aldaketa garrantzitsuak, 
tamainari, egiturari eta erakundearen jabetzari dagozkionak.

Informazio-aldian jasotako sari eta aipamenak.

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

GRI
adierazle
orokorra

Deskribapena ELIKAren RSE memoriako puntua

1-Zuzendariaren gutuna.

2-2012 urteko laburpena.

4- ELIKA fundazioaren natura.
2. Kultur estrategikoa. 

5- ELIKA fundazioaren natura.  
www.elika.net 

www.elika.net 

www.elika.net 

 www.elika.net

 www.elika.net 

www.elika.net 

www.elika.net 

www.elika.net

Euskaliteko Konpromesu ziurtagiria
VT zertifikazioa
Ekoskan zertifikazioa

1.  Estrategia  
 eta analisia

2.  Erakundearen   
 profila
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Memorian jasotako informazioak hartzen duen epea.

Aurreko memoria berrienaren data.

Memoriari edo memoriaren edukiari dagozkion gaietarako kontaktu-gunea.

Memoriaren estaldura (esate baterako: herrialdeak, banaketak, filialak, 
alokatutako instalazioak, hornitzaileak).

Memoriaren irismen- edo estaldura-mugen berri eman.

Memoriaren edukia definitzeko prozesua.

Memoriaren irismen- edo estaldura-mugen berri eman.

Informazioa gehitzeko oinarria, honako hauen kasuan: elkarrekin egindako 
negozioak, filialak, alokatutako instalazioak, azpikontratatutako jarduerak 
eta epeen eta/edo erakundeen konparagarritasunean eragin nabarmena 
izan dezaketen beste erakunde batzuk.

Datuak neurtzeko teknikak eta kalkuluak egiteko oinarriak, adierazleak eta 
memoriako gainerako informazioa biltzean aplikatutako aurreikuspenen 
menpe dauden hipotesiak eta teknikak barne.

Aurreko memorietako informazioa birformulatzeak izan ditzakeen 
ondorioen deskribapena, birformulatzea eragin duten arrazoiekin batera.

Aldaketa esanguratsuak, aurreko epeen aldean, memorian ezarritako 
irismenari, estaldurari edo balorazio-metodoei dagozkienak.

Memoriako oinarrizko edukien kokagunea adierazten duen taula.

Gaur egungo politika eta praktika memoriaren kanpoko 
egiaztatze-eskaera dela eta.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

C-Memoria egiteko metodoa.

C-Memoria egiteko metodoa.

www.elika.net

C-Memoria egiteko metodoa.

C-Memoria egiteko metodoa.

C-Memoria egiteko metodoa.

C-Memoria egiteko metodoa.

C- Memoria egiteko metodoa.

Ez da aplikatzen.

BIKAIN

Ez da aplikatzen.

Ez da aplikatzen.

7-GRI edukien taula

7-GRI edukien taula.

3.  Memoriaren  
 parametroak

Deskribapena ELIKAren RSE memoriako puntua
GRI

adierazle
orokorra
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Erakundearen gobernu-egitura, honako hauek barne: estrategia 
definitzeaz edo erakundea gainbegiratzeaz arduratzen den 
gobernu-organo gorenaren batzordeak.

Adieraztea gobernu-organo goreneko presidenteak kargu exekutiborik 
duen eta horrela izatekotan, zehaztea zer funtzio duen erakundearen 
baitan eta nola dagoen justifikaturik.

Zuzendaritza-egitura bateratua duten erakundeen kasuan, 
independenteak edo ez-exekutiboak diren gobernu-organo goreneko 
kideen kopurua zehaztuko da.

Akziodunen eta langileek gobernu-organoari aholkuak edo argibideak 
emateko akziodunen eta langileen mekanismoak.

Gobernu-organo gorenaren, zuzendari nagusien eta zuzendari 
exekutiboen soldataren eta erakundean egiten duten lanaren arteko lotura.

Gobernu-organo gorenean interes-gatazkak ekiditeko ezarri diren 
prozedurak.

Gobernu-organo goreneko kideak izendatzeko eta euren ahalmena 
neurtzeko prozedura, honako hauei dagokienez: erakundearen estrategia 
gidatzeko ahalmena gizartearen, ingurumenaren eta ekonomiaren 
esparruan.

Barnean garatutako misio- eta balio-adierazpenak, jarrera-kodeak eta 
ekonomiari, ingurumenari eta gizarteari dagozkion eginbeharrak, baita 
euren inplementazio-egoera ere.
Gobernu-organo gorenaren prozedurak, ikuskatze-erakundeak egiten 
dituen identifikazioa eta kudeaketaren, ekonomiaren, ingurumenaren eta 
gizartearen esparruko eginbeharrak direla eta. Horien barnean daude 
loturaren bat duten arrisku eta aukerak, baita nazioartean adostutako 
estandarrak betetzea edo horiekin bat egitea, jarrera-kodeak eta 
printzipioak ere.

Gobernu-organo gorenari dagozkion egitekoak ebaluatzeko prozedurak, 
bereziki ekonomiaren, ingurumenaren eta gizartearen esparruko 
eginbeharren ingurukoak.

Erakundeak badaezpadako planteamendua edo printzipioa hartu duela 
erakusten duen deskribapena.

Gizarteari, ingurumenari eta ekonomiari dagozkion printzipioak edo 
gizarte-programak, kanpoan garatutakoak, baita erakundeak sinatzen edo 
onesten duen beste edozein ekimen ere.

Zein elkarteko kide den.

Erakundeak aintzat hartu dituen interes-taldeen zerrenda.

Erakundeak aintzat hartu dituen interes-taldeen zerrenda.

Erakundearen konpromisoa lortu duten interes-taldeak identifikatzeko eta 
hautatzeko oinarria.

Interes-taldeak sartzeko erabilitako ikuspegiak, interes-taldeen kategorien 
eta moten partaidetza-maiztasuna barne.
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4.1 Lan taldean
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BIKAIN 

2-Kutur estrategikoa

3-Dimentsio Ekonomikoa
4- Gizarte dimentsio
5- Ingurumena dimentsio
1.4. Elkartasuna eta interes taldea

1.4. Elkartasuna eta interes taldea
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1.4. Elkartasuna eta interes taldea

1.4. Elkartasuna eta interes taldea

GRI
adierazle
orokorra

Deskribapena ELIKAren RSE memoriako puntua

Erabilitako materialak, pisuaren edo bolumenaren arabera sailkatuta.

Erabilitako materialetatik, balioztatutako materialen ehunekoa.

Energia-kontsumo zuzena, lehenengo mailako iturrien arabera banatua.

Zeharkako energia-kontsumoa, lehenengo mailako iturrien arabera banatua.

Kontserbazioari eta eraginkortasun-hobekuntzei esker aurreztutako energia.

Energia-kontsumoan produktu eta zerbitzu eraginkorrak emateko ekimenak 
edo energia berriztagarrietan oinarritutakoak, eta ekimen horien bidez 
energia-kontsumoan lortutako murrizketak.

Zeharkako energia-kontsumoa murrizteko ekimenak, eta ekimen horien 
bidez lortutako murrizketak.

Iturrien bidez hartutako ura, guztira.

Ura bertatik hartzearren nabarmen kaltetu diren ur-iturriak.

Birziklatutako eta berrerabilitako uraren ehunekoa eta bolumena.

Babestutako natur eremuen alboan edo barruan edo babestu gabe 
dauden biodibertsitate handiko eremuetan dauden lursailen deskribapena. 
Adierazi honako hauen kokapena eta tamaina: jabetza-lursailak, 
alokatutakoak edo kudeatutakoak, babestutako eremuetatik kanpo 
egonda biodibertsitate-balio handia dutenak.

Babestutako natur eremuetako biodibertsitatean edo babestu gabeko 
biodibertsitate handiko eremuetan eragindako kalte nagusien 
deskribapena, kalte horiek babestutako eremuetan eta babestutako 
eremuetatik kanpo dauden biodibertsitate handiko eremuetan egin diren 
jarduera, produktu eta zerbitzuen ondorio direnean.

Babestutako edo lehengoratutako bizilekuak.

Biodibertsitatearen gaineko kalteak kudeatzeko ezarri eta planifikatu diren 
estrategiak eta ekintzak.

IUCNren zerrenda gorrian eta zerrenda nazionaletan ageri den 
espezie-kopurua, desagertzeko arriskuaren arabera banatuta, espezie 
horien bizilekuak operazioek kaltetzen dituzten eremuetan daudenean, 
espeziearentzako mehatxu-mailaren arabera.

Negutegi-efektua eragiten duten gasen isurketak, zuzenak nahiz 
zeharkakoak. Pisua adieraziko da.

Negutegi-efektua eragiten duten bestelako zeharkako isurketak.
Pisua adieraziko da.

Negutegi-efektuko gas-isurketak murrizteko ekimenak eta lortutako 
murrizketak.

Ozono-geruza deuseztatzen duten substantzien isurketak.
Pisua adieraziko da.

NOx, SOx eta airera isurtzen diren bestelakoak, motaren eta pisuaren 
arabera adierazita.

Hondakin-uren isurketak guztira, euren izaeraren eta helmugaren arabera 
adierazita.

Kudeatutako hondakinen pisua, guztira, tratamendu-motaren eta 
metodoaren arabera adierazita.

Nahi gabe gertatutako isurketa garrantzitsuenen kopurua eta bolumena.

Garraiatutako, inportatutako, esportatutako edo tratatutako hondakin 
arriskutsuen kopurua. Arrisku-maila Basileako Hitzarmenaren arabera 
neurtzen da: hitzarmen horretako I., II., III. eta VIII. eranskinen arabera 
neurtzen da. Nazioartean garraiatutako hondakinen ehunekoa.

Erakunde informatzailearen ur-isurketen ondorioz nabarmen kaltetutako 
ur-baliabideen eta horiekin lotutako bizitokietako biodibertsitate-balioaren 
identifikazioa, tamaina eta babes-egoera.

Produktuek eta zerbitzuek ingurumenean eragiten dituzten kalteak 
murrizteko ekimenak eta kalte horien murrizte-maila.

Saldutako produktuen ehunekoa eta horiek biltzeko materialak: euren 
bizitza erabilgarriaren amaieran berreskuratu egiten dira, 
produktu-kategorien arabera.

Isun garrantzitsuen kostua eta diruz ordaindu behar ez diren zigorrak, 
ingurumenari dagokion araudia ez betetzearren ezarritakoak.

Produktuak eta erakundearen jardueretan erabilitako bestelako 
ondasunak eta materialak garraiatzean ingurumenean eragindako kalte 
nabarmenak, baita langileak garraiatzean eragindakoak ere.

Ingurumenari lotutako gastu eta inbertsio guztien zatiketa, motaren arabera.
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Sortutako eta banatutako balio ekonomikoa, honako hauek barne: 
diru-sarrerak, ustiapen-kostuak, langileen ordainketak, dohaintzak eta 
komunitateko beste inbertsio batzuk, banatu gabeko irabaziak eta 
kapital-hornitzaileei eta gobernuei orrikatutakoak.

Klima-aldaketaren ondorio finantzarioak eta erakundearen jarduerei 
dagozkien beste arrisku eta aukera batzuk.

Gizarte-onuren programei dagozkien erakundearen betebeharren 
estaldura.

Gobernuengandik jasotako finantza-laguntza garrantzitsuak.

Hasiera bateko soldata estandarraren eta tokiko gutxieneko soldataren 
arteko harreman-maila, operazio garrantzitsuak egiten diren lekuetan.

Tokiko hornitzaileei dagozkien politika, praktikak eta gastu-proportzioa, 
operazio garrantzitsuak egiten diren lekuetan.

Tokiko kontratazio-prozedurak eta tokiko komunitatetik etorritako 
goi-mailako zuzendarien proportzioa, operazio garrantzitsuak egiten 
diren lekuetan.

Pro bono edo gauzaz egindako merkataritza-hitzarmenen bidez, batik bat 
onura publikoko azpiegituretako inbertsioen eta emandako zerbitzuen 
garapena eta eragina.

Eragin ekonomiko nabarmenak ulertzea eta deskribatzea, eragin horien 
irismena barne.
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Erabilitako materialak, pisuaren edo bolumenaren arabera sailkatuta.

Erabilitako materialetatik, balioztatutako materialen ehunekoa.

Energia-kontsumo zuzena, lehenengo mailako iturrien arabera banatua.

Zeharkako energia-kontsumoa, lehenengo mailako iturrien arabera banatua.

Kontserbazioari eta eraginkortasun-hobekuntzei esker aurreztutako energia.

Energia-kontsumoan produktu eta zerbitzu eraginkorrak emateko ekimenak 
edo energia berriztagarrietan oinarritutakoak, eta ekimen horien bidez 
energia-kontsumoan lortutako murrizketak.

Zeharkako energia-kontsumoa murrizteko ekimenak, eta ekimen horien 
bidez lortutako murrizketak.

Iturrien bidez hartutako ura, guztira.

Ura bertatik hartzearren nabarmen kaltetu diren ur-iturriak.

Birziklatutako eta berrerabilitako uraren ehunekoa eta bolumena.

Babestutako natur eremuen alboan edo barruan edo babestu gabe 
dauden biodibertsitate handiko eremuetan dauden lursailen deskribapena. 
Adierazi honako hauen kokapena eta tamaina: jabetza-lursailak, 
alokatutakoak edo kudeatutakoak, babestutako eremuetatik kanpo 
egonda biodibertsitate-balio handia dutenak.

Babestutako natur eremuetako biodibertsitatean edo babestu gabeko 
biodibertsitate handiko eremuetan eragindako kalte nagusien 
deskribapena, kalte horiek babestutako eremuetan eta babestutako 
eremuetatik kanpo dauden biodibertsitate handiko eremuetan egin diren 
jarduera, produktu eta zerbitzuen ondorio direnean.

Babestutako edo lehengoratutako bizilekuak.

Biodibertsitatearen gaineko kalteak kudeatzeko ezarri eta planifikatu diren 
estrategiak eta ekintzak.

IUCNren zerrenda gorrian eta zerrenda nazionaletan ageri den 
espezie-kopurua, desagertzeko arriskuaren arabera banatuta, espezie 
horien bizilekuak operazioek kaltetzen dituzten eremuetan daudenean, 
espeziearentzako mehatxu-mailaren arabera.

Negutegi-efektua eragiten duten gasen isurketak, zuzenak nahiz 
zeharkakoak. Pisua adieraziko da.

Negutegi-efektua eragiten duten bestelako zeharkako isurketak.
Pisua adieraziko da.

Negutegi-efektuko gas-isurketak murrizteko ekimenak eta lortutako 
murrizketak.

Ozono-geruza deuseztatzen duten substantzien isurketak.
Pisua adieraziko da.

NOx, SOx eta airera isurtzen diren bestelakoak, motaren eta pisuaren 
arabera adierazita.

Hondakin-uren isurketak guztira, euren izaeraren eta helmugaren arabera 
adierazita.

Kudeatutako hondakinen pisua, guztira, tratamendu-motaren eta 
metodoaren arabera adierazita.

Nahi gabe gertatutako isurketa garrantzitsuenen kopurua eta bolumena.

Garraiatutako, inportatutako, esportatutako edo tratatutako hondakin 
arriskutsuen kopurua. Arrisku-maila Basileako Hitzarmenaren arabera 
neurtzen da: hitzarmen horretako I., II., III. eta VIII. eranskinen arabera 
neurtzen da. Nazioartean garraiatutako hondakinen ehunekoa.

Erakunde informatzailearen ur-isurketen ondorioz nabarmen kaltetutako 
ur-baliabideen eta horiekin lotutako bizitokietako biodibertsitate-balioaren 
identifikazioa, tamaina eta babes-egoera.

Produktuek eta zerbitzuek ingurumenean eragiten dituzten kalteak 
murrizteko ekimenak eta kalte horien murrizte-maila.

Saldutako produktuen ehunekoa eta horiek biltzeko materialak: euren 
bizitza erabilgarriaren amaieran berreskuratu egiten dira, 
produktu-kategorien arabera.

Isun garrantzitsuen kostua eta diruz ordaindu behar ez diren zigorrak, 
ingurumenari dagokion araudia ez betetzearren ezarritakoak.

Produktuak eta erakundearen jardueretan erabilitako bestelako 
ondasunak eta materialak garraiatzean ingurumenean eragindako kalte 
nabarmenak, baita langileak garraiatzean eragindakoak ere.

Ingurumenari lotutako gastu eta inbertsio guztien zatiketa, motaren arabera.
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Deskribapena ELIKAren RSE memoriako puntua
GRI

adierazle
orokorra

Ingurumenaren 
adierazleak

Erabilitako materialak, pisuaren edo bolumenaren arabera sailkatuta.

Erabilitako materialetatik, balioztatutako materialen ehunekoa.

Energia-kontsumo zuzena, lehenengo mailako iturrien arabera banatua.

Zeharkako energia-kontsumoa, lehenengo mailako iturrien arabera banatua.

Kontserbazioari eta eraginkortasun-hobekuntzei esker aurreztutako energia.

Energia-kontsumoan produktu eta zerbitzu eraginkorrak emateko ekimenak 
edo energia berriztagarrietan oinarritutakoak, eta ekimen horien bidez 
energia-kontsumoan lortutako murrizketak.

Zeharkako energia-kontsumoa murrizteko ekimenak, eta ekimen horien 
bidez lortutako murrizketak.

Iturrien bidez hartutako ura, guztira.

Ura bertatik hartzearren nabarmen kaltetu diren ur-iturriak.

Birziklatutako eta berrerabilitako uraren ehunekoa eta bolumena.

Babestutako natur eremuen alboan edo barruan edo babestu gabe 
dauden biodibertsitate handiko eremuetan dauden lursailen deskribapena. 
Adierazi honako hauen kokapena eta tamaina: jabetza-lursailak, 
alokatutakoak edo kudeatutakoak, babestutako eremuetatik kanpo 
egonda biodibertsitate-balio handia dutenak.

Babestutako natur eremuetako biodibertsitatean edo babestu gabeko 
biodibertsitate handiko eremuetan eragindako kalte nagusien 
deskribapena, kalte horiek babestutako eremuetan eta babestutako 
eremuetatik kanpo dauden biodibertsitate handiko eremuetan egin diren 
jarduera, produktu eta zerbitzuen ondorio direnean.

Babestutako edo lehengoratutako bizilekuak.

Biodibertsitatearen gaineko kalteak kudeatzeko ezarri eta planifikatu diren 
estrategiak eta ekintzak.

IUCNren zerrenda gorrian eta zerrenda nazionaletan ageri den 
espezie-kopurua, desagertzeko arriskuaren arabera banatuta, espezie 
horien bizilekuak operazioek kaltetzen dituzten eremuetan daudenean, 
espeziearentzako mehatxu-mailaren arabera.

Negutegi-efektua eragiten duten gasen isurketak, zuzenak nahiz 
zeharkakoak. Pisua adieraziko da.

Negutegi-efektua eragiten duten bestelako zeharkako isurketak.
Pisua adieraziko da.

Negutegi-efektuko gas-isurketak murrizteko ekimenak eta lortutako 
murrizketak.

Ozono-geruza deuseztatzen duten substantzien isurketak.
Pisua adieraziko da.

NOx, SOx eta airera isurtzen diren bestelakoak, motaren eta pisuaren 
arabera adierazita.

Hondakin-uren isurketak guztira, euren izaeraren eta helmugaren arabera 
adierazita.

Kudeatutako hondakinen pisua, guztira, tratamendu-motaren eta 
metodoaren arabera adierazita.

Nahi gabe gertatutako isurketa garrantzitsuenen kopurua eta bolumena.

Garraiatutako, inportatutako, esportatutako edo tratatutako hondakin 
arriskutsuen kopurua. Arrisku-maila Basileako Hitzarmenaren arabera 
neurtzen da: hitzarmen horretako I., II., III. eta VIII. eranskinen arabera 
neurtzen da. Nazioartean garraiatutako hondakinen ehunekoa.

Erakunde informatzailearen ur-isurketen ondorioz nabarmen kaltetutako 
ur-baliabideen eta horiekin lotutako bizitokietako biodibertsitate-balioaren 
identifikazioa, tamaina eta babes-egoera.

Produktuek eta zerbitzuek ingurumenean eragiten dituzten kalteak 
murrizteko ekimenak eta kalte horien murrizte-maila.

Saldutako produktuen ehunekoa eta horiek biltzeko materialak: euren 
bizitza erabilgarriaren amaieran berreskuratu egiten dira, 
produktu-kategorien arabera.

Isun garrantzitsuen kostua eta diruz ordaindu behar ez diren zigorrak, 
ingurumenari dagokion araudia ez betetzearren ezarritakoak.

Produktuak eta erakundearen jardueretan erabilitako bestelako 
ondasunak eta materialak garraiatzean ingurumenean eragindako kalte 
nabarmenak, baita langileak garraiatzean eragindakoak ere.

Ingurumenari lotutako gastu eta inbertsio guztien zatiketa, motaren arabera.
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Lan-taldearen banaketa, lan-motaren, kontratu-motaren, lurraldearen eta 
generoaren arabera.

Langile-kopurua eta langileen batez besteko errotazioa, adinaren, 
sexuaren eta lurraldearen arabera.

Lanaldi osoa duten langileentzako gizarte-onurak, aldi baterako langileei 
edo lanaldi erdia dutenei ematen ez zaizkienak, jarduera nagusiaren 
arabera.

Hitzarmen kolektiboaren babespean dauden langileen ehunekoa.

Aldez aurretik jakinarazpena(k) egiteko gutxieneko epea(k), 
antolakuntza-aldaketei dagozkiena(k), jakinarazpen horiek hitzarmen 
kolektiboetan zehazten direnean ere bai.

Zuzendaritzaren eta langileen artean laneko osasun- eta 
segurtasun-programak kontrolatzen eta aholkatzen laguntzeko ezarritako 
osasun- eta segurtasun-batzordeetan ordezkatutako langile guztien 
ehunekoa.

Hutsegiteei, gaixotasun profesionalei, galdutako egunei eta lanarekin 
lotutako hildakoei dagozkien tasak, lurraldeka eta generoka banatuta.

Gaixotasun larriak direla eta, langileei, langileen familiei edo 
komunitateko kideei ezartzen zaizkien hezkuntza-, prestakuntza-, 
aholkularitza-, prebentzio- eta arriskuen kontrol-programak.

Sindikatuekin sinatutako akordio formalek euren baitan hartzen dituzten 
osasun- eta segurtasun-gaiak.

Korporazio-gobernuaren eta langileen organoen osaera, sexuaren, 
adinaren, gutxiengo kide izatearen eta bestelako aniztasun-adierazleen 
arabera banatuta.

Abileziak kudeatzeko eta etengabeko prestakuntza izateko programak, 
langileen lan egiteko aukerak handitzen dituztenak eta euren 
lan-ibilbideen amaiera kudeatzeko lagungarri zaizkienak.

Egitekoaren araberako eta generokako garapen profesionalaren 
ebaluazio erregularrak jasaten dituzten langileen ehunekoa.

Korporazio-gobernuaren eta langileen organoen osaera, sexuaren, 
adinaren, gutxiengo kide izatearen eta bestelako aniztasun-adierazleen 
arabera banatuta.

Gizonen eta emakumeen oinarrizko soldataren arteko aldea, kategoria 
profesionalaren arabera banatuta.

Lanera itzultzea eta atxikipen-tasak amatasun- eta aitatasun-tasen 
ondoren, generoka banatuta.
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Inbertsio-akordio garrantzitsuen ehunekoak eta kopuru osoak, euren 
baitan hartzen dituztenak giza eskubideei dagozkien klausulak edo giza 
eskubideen esparruan aztergai izan direnak.

Giza eskubideen esparruan aztergai izan diren banatzaile eta kontratista 
nagusien ehunekoa, eta horren ondorioz hartutako neurriak.

Langileei euren lanerako garrantzitsuak diren giza eskubideen alderdiekin 
lotutako politikei eta prozedurei emandako prestakuntza-orduak, 
prestatutako langileen ehunekoa barne.

Bazterketa-arazoen kopurua, guztira, eta hartutako neurriak.

Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboekin bat egiteko 
eskubideak arrisku larrian jar ditzaketen konpainiaren eta hornitzaileen 
jarduerak, eta eskubide horiek indartzeko hartu diren neurriak.

Umeen esplotazioa gertatzeko arriskua eragin ditzaketen konpainiaren 
eta hornitzaileen jarduerak, eta horiek ezabatzeko hartu diren neurriak.

Lan bortxatua edo baimenik gabekoa egiteko arriskua eragin ditzaketen 
konpainiaren eta hornitzaileen jarduerak, eta horiek ezabatzeko hartu 
diren neurriak.

Jardueretarako garrantzitsuak diren giza eskubideen inguruan 
erakundearen politiken edo prozeduren bidez prestatutako 
segurtasun-langileen ehunekoa.

Indigenen eskubideak urratzearekin lotura duten arazoen kopurua, 
guztira, eta hartutako neurriak.

Giza eskubideen berrikuspena eta/edo euren eraginari buruzko 
ebaluazioa jasan duten operazioen ehunekoa eta kopuru osoa.

Kexa formalaren mekanismoen bidez aurkeztutako, aztertutako eta 
konpondutako kexak, giza eskubideekin lotutakoak.
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Tokiko komunitatean exekutatu diren operazioen ehunekoa, eraginen 
ebaluazioak eta programen garapena.

Iruzurrarekin lotutako arriskuak direla eta, aztertu diren negozio-unitateen 
ehunekoa eta kopurua, guztira.

Erakundearen iruzurraren aurkako politiken eta prozeduren bidez 
prestatutako langileen ehunekoa.

Iruzur-arazoei erantzuteko hartu diren neurriak.

Politika publikoetan, horiek garatzeko partaidetzan eta 
lobbying-jardueretan dagoen jarrera.

Ekarpen finantzarioetan eta gauzazkoetan alderdi politikoei edo lotutako 
erakundeei egindako ekarpenak, herrialdeen arabera banatuta.

Monopolio-kontuak eta lehia askearen aurkako jarduna direla eta, 
egindako ekintzak, eta horien emaitzak.

Zigor eta isun garrantzitsuen diru-balioa, eta diruz ordaindu behar ez 
diren zigorrak, legeak eta erregulazioak hausteagatik ezarritakoak.
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Ebaluatzen diren produktuen eta zerbitzuen bizitza-zikloak dituen faseak, 
hala badagokio, hobetze aldera, horiek bezeroen osasunean eta 
segurtasunean duten eragina, eta ebaluazio-prozedura horien menpe 
dauden produktu eta zerbitzuen kategorien ehunekoa.

Legezko erregulazioak edo produktuek eta zerbitzuek euren 
bizitza-zikloan osasunean eta segurtasunean duten eraginari 
dagozkionak hausteagatik eratorritako arazoak, guztira, arazo horien 
emaitza-motaren arabera banatuta.

Indarrean dauden prozedurek eta araudiek eskatzen dituzten produktuei 
eta zerbitzuei buruzko informazio-motak, eta informazio-betekizun horiek 
bete behar dituzten produktu eta zerbitzuen ehunekoa.

Produktu eta zerbitzuen informazioari eta etiketatzeari dagozkion 
borondatezko kodeen erregulazioan bete gabe utzitako betekizunen 
kopurua, guztira, arazo horien emaitza-motaren arabera banatuta.

Bezeroen asebetetzeari dagozkion jardunbideak, bezeroen asebetetzeari 
buruzko azterketak barne.

Legeak betetzeko marketin-jakinarazpenetan aipatutako estandarretara 
eta borondatezko kodeetara atxikitzeko programak, honako hauek barne: 
publizitatea, bestelako promozio-ekintzak eta babesak.

Marketin-jakinarazpenaren erregulazioak ez betetzearen ondorioz 
sortutako arazoen kopurua, guztira, publizitatea, promozioa eta babesa 
barne, arazo horiek eragindako ondorio-moten arabera banatuta.

Behar bezala funtsaturiko erreklamazio- kopurua, bezeroen datu 
pertsonalen pribatutasuna eta datuen ihesa dela eta.

Erakundearen produktuak eta zerbitzuak hornitzeagatik eta 
erabiltzeagatik arauak haustearren ezarritako isun garrantzitsuen kostua.
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ELIKAren iraunkortasunari buruzko memoria hau GRI G3 Iraunkortasunari buruzko 
memoriak egiteko gidak ezarritako irizpideei jarraiki egin da.

ELIKAk Enpresen Gizarte Erantzukizunari buruzko txostenean, bete egiten ditu G3 
aplikazioko B Mailari lotutako betekizunak, eta horrek esan nahi du G3ko B mailari 
lotutako zehaztapenak betetzen direla Profilari, Kudeaketaren Ikuspegiari eta Garapen 
Adierazleei dagokienez.
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