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2014 ekitaldia

Nota 1- FUNDAZIOAREN JARDUERA      

Fundazioa 2001eko urtarrilaren 10ean sortu zen, Elika Fundazioa-Elikagaien Bermerako Euskal 

Iraskundea  /  Fundación  Elika-Instituto  Vasco  de  Garantía  Alimentaria  izenarekin.  2003ko 

azaroaren 26an, Fundazioaren Patronatuak adostu zuen Fundazioaren izena aldatzea, eta Elika 

Nekazaritzako  Elikagaien  Segurtasunerako  Euskal  Fundazioa  /  Fundación  Vasca  para  la 

Seguridad Agroalimentaria (hemendik aurrera, Fundazioa) izena hartzea. 

Elika  Fundazioa  Nekazaritza  eta  Arratza  Sailaren  ekimenez  sortu  zen,  eta  bere  helburuak 

nekazaritzako elikagaien segurtasunari buruzko informazioa eta aholkua ematea eta segurtasuna 

sustatzea dira.

Arlo horretan lan handia egiten du, eta funtzio hauek ditu, besteak beste:

 Zientzia-irizpen  independenteak  ematea  nekazaritzako  elikagaien  segurtasunarekin 

lotutako gaiei buruz.

 Nekazaritzako  elikagaiekin  zerikusia  duten  arriskuak  ebaluatzea,  eta  arrisku  horiek 

prebenitzeko, saihesteko edo murrizteko neurriak garatzea.

 Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailari ikerketarako gai berriak proposatzea 

nekazaritzako elikagaien segurtasunaren arloan.

 Nekazaritzako elikagaien krisialdiei aurre egiteko prozedurak prestatzea.

 Lehen  sektoreko  segurtasuna  eta  prozedurak  hobetzea,  eta  animalien  elikadura  eta 

Euskadiko nekazaritzako elikagaien enpresak sustatzea eta bultzatzea.



 Ingurumenari kalte egiten ez dion ekoizpen iraunkorra bultzatzea.

 Lehiaketak, kongresuak eta hitzaldiak antolatzea.

 Nekazaritzako  elikagaien  segurtasunari  buruzko  aldizkari  eta  argitalpen  berezituak 

editatzea.

 Bekak, laguntzak, sariak eta abar sustatzea.

 Fundazioaren helburuak betetzen lagun dezakeen beste edozer gauza.

Fundazioaren helburua interes orokorraren alde egitea da. Hori kontuan hartuz, objektibotasun 

eta inpartzialtasun irizpideen arabera hautatuko ditu bere onuradunak, eta ezin izango da inolako 

diskriminaziorik  egon.  Banaka  hautatuko  pertsonak  ezin  izango  dira  onuradunak  izan,  eta 

fundatzaileek, ezkontideek, ez eta 4. maila arteko odolkidetasuna (hori barne) duten senideek ere 

ezin izango dute fundazioaren prestaziorik jaso.

Hau da Fundazioaren helbide soziala: Arkaute (Araba), Granja Modelo z/g. Elkarteak Euskal 

Autonomia Erkidegoan egingo ditu bere jarduerak batez ere .

Nota 2- URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK      

a) Irudikapen zehatza      

Erantsita  doazen  2014ko  ekitaldiko  Urteko  Kontuak  Zuzendaritzak  egin  ditu.  Horretarako, 

2014ko abenduaren 31n Fundazioak zituen kontu-erregistroak hartu ditu oinarri, eta kontu horiei 

kontabilitate-printzipioak  eta  balioeste-irizpideak  aplikatu  zaizkie,  erakundearen  ondarearen, 

egoera ekonomikoaren eta emaitzen irudirik ahalik eta zehatzena emateko asmoz.

Hala, jarraian ageri diren irizpideak eta xedapenak aplikatu dira:

 Urriaren  24ko  1491/2011  Errege  Dekretua.  Dekretu  horrek  irabazi  asmorik  gabeko 

erakundeei  Kontabilitate  Plan  Orokorra  egokitzeko  arauak  eta  irabazi  asmorik  gabeko 

erakundeentzako jarduketa-planaren eredua onesten ditu.



 2013ko martxoaren 26ko Ebazpenak. Ebazpen horietan, irabazi asmorik gabeko erakundeen 

Kontabilitate Plana onesten zen.

 1514/2007 Errege Dekretua. Dekretu horren bidez onetsi zen Kontabilitate Plan Orokorra 

aplikatu behar dela aurreko arauek beren-beregi aldaketarik egiten ez zuten kasu guztietan.

 12/1994 Legea, ekainaren 17koa, EAEko Fundazioei buruzkoa..

 100/2007  Dekretua,  ekainaren  19koa,  EAEko  Fundazioen  Babesletzen  Araudia  onesten 

duena.

 101/2007 Dekretua,  ekainaren  19koa, EAEko Fundazioen Erregistroaren  Araudia  onesten 

duena.

 Kontabilitateari buruz indarrean dauden gainerako lege-xedapen guztiak.

Fundazioaren  Patronatuak  jarraian  erantsi  diren  urteko  kontuak  onetsi  beharko  ditu,  aintzat 

hartuz ez zaiela kontuei inolako aldaketarik egingo.

Fundazioaren Patronatuak 2014ko apirilaren 9an onetsi zituen aurreko ekitaldiko urteko kontuak.

b) Aplikatu diren kontabilitate-printzipio ez-derrigorrezkoak      

Hemen ageri diren urteko kontuak egiteko aplikatu diren kontabilitate-printzipioak eta irizpideak 

memoria  honetako  4.  oharrean  adierazi  dira.  Aipatu  printzipio  eta  irizpideak  bat  datoz 

ezinbestean aplikatu behar direnekin, eta ez da ezinbestekoa ez den kontabilitate-printzipio eta 

irizpiderik aplikatu.

c) Ziurgabetasuna neurtzeko eta balioesteko alderdi kritikoak      

Finantza-egoerak prestatzeko, Fundazioak funtzionatzen duen erakundearen printzipioa hartu du 

oinarri;  izan  ere,  ez  dago  datorren  ekitaldian  aktiboen  edo  pasiboen  balioan  aldaketa 

adierazgarririk eragin dezakeen inolako arrisku larririk.

Urteko  kontuak  prestatzeko,  Fundazioak  aurreikuspen  eta  balioeste  batzuk  egin  behar  ditu 

etorkizunean zer gertatuko den aurresateko. Aurreikuspen horiek etengabe ebaluatzen dira, eta 

esperientzia historikoan eta beste faktore batzuetan oinarritzen dira, besteak beste unean uneko 

baldintzak kontuan hartuz etorkizunean espero litezkeen arrakastetan.



d) Informazioa alderatzea      

Alderatzea errazago izan dadin, urteko kontuak aurkezten direnean, balantze partida eta emaitzen 

kontu  bakoitzarekin,  2014ko  ekitaldiko  zifrez  gain,  aurreko  ekitaldiko  balantze  partida  eta 

emaitzen kontua ere aurkezten dira. Era berean, memoria honetan ageri den 2014ko ekitaldiari 

buruzko informazioarekin batera, 2013ko ekitaldikoa ere ageri da, alderatu ahal izateko.

e) Partidak taldekatzea      

Urteko kontuak prestatzean, ez da partidarik taldekatu ez balantzean eta ez emaitzen kontuan ere; 

hala egin den kasuetan, partida horiek memoriako beste atal batzuetan bereizi dira.

f) Partida batean baino gehiagotan bildutako elementuak      

Ez dago balantzeko partida batean baino gehiagotan erregistraturiko ondare-elementurik.

g) Kontabilitate-irizpideen aldaketak      

2014ko  ekitaldian  zehar,  ez  zaie  kontabilitate-irizpideei  aldaketa  nabarmenik  egin  aurreko 

ekitaldian aplikatutako irizpideekin alderatuta.

h) Akatsak zuzentzea      

2014ko ekitaldian zehar, ez da akats garrantzitsurik egin.

i) Garrantzi erlatiboa      

Memoria  honetan  finantza-egoeren  hainbat  partidari  edo  bestelako  gai  batzuei  buruzko  zer 

informazio  bereizi  behar  zen  erabakitzeko,  Fundazioak,  irabazi  asmorik  gabeko  erakundeei 

Kontabilitate Plan Orokorra egokitzeko arauen Kontzeptu Markoarekin bat etorriz, honako hau 

hartu  du  kontuan:  informazioaren  garrantzi  erlatiboa  2014ko  ekitaldiko  urteko  kontuekin 

alderatuta.





Nota 3- EKITALDIKO SOBERAKINAK APLIKATZEA      

Hona hemen Patronatuaren proposamena, ekitaldiko soberakinak aplikatzeari dagokionez:

2014ko 
ekitaldia

2013ko 
ekitaldia

Banaketaren oinarria  

Ekitaldiaren soberakina (4.346) (3.515)

Aplikazioa  

Aurreko ekitaldietako soberakina (4.346) (3.515)

Nota 4- ERREGISTRO ETA BALIOESTE ARAUAK      

Hauek dira Fundazioak urteko kontuak prestatzeko erabili dituen erregistro- eta balioeste-arau 

nagusiak:

a) Ibilgetu ukiezina      

Ibilgetu ukiezina balioesteko, hasiera batean zenbat kostatu den hartzen da kontuan (nola erosi 

denean zenbat balio izan duen hala ekoizteko zenbat diru behar izan den). Gero, balioesteko 

kostuari  metatutako  amortizazioa  kentzen  zaio  eta,  kasu  horretan,  erregistratu  diren  kalteak 

zuzentzeko metatu den zenbatekoa ere.

Ibilgetu ukiezin bakoitzeko, bizitza baliagarria zehaztua edo zehaztugabea den aztertu da.

Ez dago bizitza baliagarri zehaztugaberik duen ibilgetu ukiezinik.

Bizitza baliagarri zehaztua duten aktibo ukiezinak sistematikoki amortizatuko dira, aurreikusten 

zaien bizitza baliagarriaren eta hondar-balioaren arabera. Aplikatu diren amortizazio-metodoak 

eta aldiak ekitaldi bakoitza ixtean berrikusten dira, eta, bidezkoa balitz, prospektiboki egokituko 

dira. Ekitaldi honen bukaeran, hondatze-zantzurik ote dagoen ebaluatuko da. Hala egonez gero, 



berreskura daitekeen zenbatekoa kalkulatuko da, eta bidezko diren balioeste-zuzenketak egingo 

dira.

Ibilgetu ukiezinen amortizazioa kalkulatzeko, metodo lineala erabiltzen da, aurreikusitako bizitza 

baliagarrian. Hona hemen aurreikusitako bizitza baliagarriak:

Deskripzioa Urteak Urteko %

Informatika-aplikazioak 4 25

Ekitaldia  ixtean,  edo  balioa  galdu  dela  sumatzen  bada,  Fundazioak  bere  aktibo  ukiezinen 

liburuetako  zenbatekoak  berrikusten  ditu,  aktibo  horiek  balioa  hondatzeagatik  galerarik  izan 

dutela  dioten  aztarnarik  dagoen  zehazteko.  Edozein  aztarnarik  egonez  gero,  aktiboaren 

zenbateko  berreskuragarria  kalkulatzen  da,  balioa  hondatzeagatik  izandako galeraren  neurria 

zehazteko (galerarik baldin badago). Aktiboak ez badu beste aktiboekiko independentea den diru 

fluxurik sortzen, Fundazioak aktibo horren unitate diru sortzailearen zenbateko berreskuragarria 

kalkulatzen du.

b) Ibilgetu materiala      

Honela defini daiteke:

 Eskudiru  fluxua  sortzen  duten  ondare  ibilgetuak;  etekin  bat  lortzeko  edo  ondasunak 

ematearen  edo  zerbitzuak  eskaintzearen  bitartez  errendimendu  komertzial  bat  sortzeko 

erabiltzen dira. 

 Eskudiru  fluxurik  sortzen  ez  duten  ondasunak;  etekin  komertziala  lortzea  ez  den beste 

helburu  batekin  edukitzen  dira,  esate  baterako,  aipatu  aktiboek  sortzen  dituzten  fluxu 

ekonomiko sozialak eta kolektibitateari onura ekartzen diotenak; hau da, etekin sozialak edo 

zerbitzu-potentziala dituzte.



Ibilgetu materialaren ondareak, hasiera batean eskuratzean zuten prezioaren edo ekoiztean eragin 

duten kostuaren arabera balioesten dira, eta, ondoren, minorizatu egiten da dagokion amortizazio 

metatuarekin eta hondatzeagatik izan dituen galerekin.

Fundazioak  ez  du  bere  aktibozko  ondasunak  desegiteko,  erretiratzeko  edo  birgaitzeko 

konpromisorik. Hori dela eta, aktiboen balioetan ez da kontuan hartu etorkizunean zeregin horiek 

estaltzeko beharra.

Ibilgetu materialeko elementuen amortizazioa modu linealean egiten da, martxan jartzeko prest 

dauden unetik zenbatzen hasita, kalkulatutako bizitza baliagarriak (hondar balio nulua). Hona 

hemen aurreikusitako bizitza baliagarriak:

Deskripzioa Urteak Urteko %

Beste instalazio batzuk 6,67 15

Altzariak 4 25

Ekipo informatikoak 4 25

Gutxienez  ekitaldi  bakoitzaren  amaieran,  aztertuko da ea ibilgetu  materialen  baten,  ustiapen 

unitateren baten edo zerbitzu materialen baten balioa hondatu dela dioten aztarnarik dagoen. 

Hala izanez gero, haien zenbateko berreskuragarria kalkulatzen da, eta beharrezko zuzenketa 

baloratiboak egiten dira.

Eskudiru  fluxua  sortzen  duten  ondasun  ibilgetuen  balioa  hondatzen  dela  esaten  dugu 

kontabilitateko  balioa  berreskuragarria  den  zenbatekoa  baino  handiagoa  denean  (zenbateko 

berreskuragarri  deritzo  aktiboaren  arrazoizko  balioetan  handiena  ken  salmenta  kostuak  eta 

erabiltzen ari den balioa).

Eskudiru fluxua sortzen ez duten aktiboen balioa hondatzea honek eragiten du: aktibo horrek 

haren  jabe  den  entitateari  ematen  dion  erabilgarritasuna  murrizteak.  Hau  gertatzen  da 

kontabilitateko  balioa  berreskuragarria  den  zenbatekoa  baino  handiagoa  denean  (zenbateko 



berreskuragarria honi deritzo: aktiboaren arrazoizko balioetan handiena ken salmenten kostuak 

eta birjarpen balioaren araberako erabiltzen ari den balioa).



c) Errentamenduak       

 Finantza errentamendua  

Finantza errendamendu bat egitean, lortutako akordiotik ondorioztatzen da kontratuaren 

xede  den  aktiboaren  jabetzari  dagozkion  arrisku  eta  onura  guztiak  substantzialki 

eskualdatzen direla.

Aktiboa  bere  izaeraren  arabera  erregistratzen  da  (materiala  edo  ukiezina),  eta 

aurreikusitako bizitza baliagarrian amortizatzen da, jabetzan dauden aktiboekin erabil den 

metodo  berdina  erabiliz.  Gainerako errentamendu  guztiak  errentamendu  operatibo  gisa 

sailkatzen dira.

 Errentamendu operatiboak  

Errentari gisa, errentamendu operatiboko hitzarmenetatik datozen diru-sarrerak emaitzen 

kontuan ordainduko dira, horiek sortzen diren ekitaldiaren barruan. Era berean, errentan 

jarritako  ondasuna  eskuratzearen  kostua  balantzean  aurkeztuko  da,  haren  izaeraren 

arabera.  Horri metatutako amortizazioa eta,  bidezko bada, balio hondatua minorizatuko 

zaio.

Errentamendu operatibo bat kontratatzean egiten den edozein kobrantza edo ordainketa, 

aurretiazko  kobrantzatzat  edo  ordainketatzat  joko  da,  eta  emaitzetara  egotziko  da 

errentamenduaren denboran zehar,  errentan jarritako aktiboaren  etekinak jasotzen diren 

heinean.

Errentari gisa, errentamendu operatiboko hitzarmenetatik datozen diru-sarrerak emaitzen 

kontuan  ordainduko  dira,  horiek  sortzen  diren  ekitaldiaren  barruan.  Errentamendu 

operatibo  bat  kontratatzean  egiten  den  edozein  kobrantza  edo  ordainketa,  aurretiazko 

kobrantzatzat edo ordainketatzat joko da, eta emaitzetara egotziko da errentamenduaren 

denboran zehar, errentan jarritako aktiboaren etekinak jasotzen diren heinean.





d) Finantza-tresnak      

Fundazioak  finantza-tresnen  kapituluan  erregistratu  ditu  enpresa  batean  aktibo  finantzarioak 

sortzen dituzten eta, aldi berean, beste enpresa batean pasibo finantzarioak edo ondare tresna bat 

sortzen dituzten kontratu guztiak.

Beraz, honako arau hau jarraian ageri diren Fundazioaren finantza-tresnei aplikatuko zaie:

Finantza-aktiboak:

 Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk.

 Eragiketa komertzialen kredituak: bezeroak eta zordunak.

 Beste  finantza-aktibo  batzuk:  kreditu  entitateetako  gordailuak,  langileei  emandako 

kredituak eta aurrerakinak,  deposituak eta  fidantzak,  eta Fundatzaileei  eskatu zaizkien 

ordainketak.

Finantza-pasiboak:

 Eragiketa komertzialen zorrak: hainbat hornitzaile eta hartzekodun.

 Zorrak kreditu-erakundeekin.

 Beste finantza-pasibo batzuk:  zorrak hirugarrenekin,  maileguak eta  finantza-kredituak, 

fidantzak eta gordailuak.

d.1) Epe luzerako eta laburrerako finantza-aktiboak      

Finantza-aktiboak honela sailkatzen dira:

 Maileguak eta kobratu beharreko kontuak  

Amortizatutako kostuaren arabera erregistratuko dira, hau da ordaindutakoa, ken egindako 

itzulketak,  gehi  kobratu  ez  diren  interesak,  maileguen  kasuan,  eta  gaur  egun 

kontraprestazioak  duen  balioa,  kobratzeke  dauden  kontuen  kasuan.  Fundazioak 

erregistratuko ditu kobratzeke dauden kontuetatik berreskuratu behar duen zenbatekoaren 

eta  liburuetako  erregistroetan  adierazten  den balioaren  artean  dagoen desberdintasunak 

eragindako hondatzeak.



 Finantza-aktiboei esker eskuratutako interesak eta dibidenduak

Finantza-aktiboak erosi ondoren sortu diren interesak eta dibidenduak emaitzen kontuan 

erregistratuko  dira,  diru-sarrera  gisa.  Interesak  interes-tasa  efektiboaren  metodoaren 

bitartez  aitortuko  dira,  eta  diru-sarrerak,  berriz,  tresnetan  egin  diren  inbertsioetatik 

eratorritako dibidenduetatik aitortuko dira, haiek jasotzean Fundazioarentzako eskubideak 

agertu direnean. 

Finantza-aktiboen  hasierako  balorazioa  egitean,  aktiboak  banaka  erregistratzen  dira, 

kontuan  hartuz  noiz  iraungitzen  diren,  sortu  diren  interes  esplizituak  eta  une  horretan 

iraungita  ez daudenak zenbatekoak diren,  eta  erosketaren unean eskumendun organoak 

adostutako dibidenduak zenbatekoak diren.

 Finantza-aktiboen baja

Fundazioak  baja  ematen  die  finantza-aktiboei  iraungitzen  direnean,  edo  finantza-

aktiboaren  eskudiru-fluxuaren  gaineko  eskubideak  beste  baten  esku utzi  dituenean  eta 

haren  jabetzan  dauden  arrisku  eta  onura  guztiak  substantzialki  eskualdatzen  direnean. 

Kobratu beharreko kontuen kasuan, ulertzen da egoera hau sortzen dela, oro har, kaudimen 

faltaren eta berandutzearen arriskuak eskualdatu badira.

Finantza-aktibo  bati  baja  ematen  zaionean,  egotzi  ahal  zaizkion eragiketa  kostuengatik 

jasotako  kontraprestazio  garbiaren  eta  aktiboak  liburuetan  duen  balioaren  arteko 

desberdintasunak gehi ondare garbian aitortu den metatutako beste edozein zenbatekok 

zehazten dute aktibo horri baja ematearen eraginez etekinak edo galerak egon diren, eta, 

hori, eragiketa gertatu den ekitaldiko emaitzen parte bilakatzen da.

Fundazioak,  berriz,  ez  die  finantza-aktiboei  bajarik  emango,  eta  jasotako 

kontraprestazioaren zenbateko bereko finantza-pasibo bat onartzen du, finantza-aktiboak 

lagatzean  haren  jabetzan  dauden  arrisku  eta  onura  guztiak  substantzialki  gordetzen 

direnean.



d.2) Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk.      

Erantsita  doan  balantzearen  epigrafe  honetan,  kutxako  eta  bankuetako  eskudirua 

erregistratzen  da,  baita  ageriko  gordailuak  eta  epe  laburrerako  inbertsioak  ere,  inbertsio 

horiek hiru hilabetetan edo lehenago iraungitzen direnean, likidezia altua dutenean, kutxan 

erraz egin daitezkeenean eta haien balioa aldatzeko arriskurik ez dagoenean. 

d.3) Finantza-pasiboak      

Finantza-pasiboak honela sailkatzen dira:

 Zorrak eta ordaindu beharreko partidak  

Maileguak,  obligazioak  eta  antzeko  elementuak,  hasieran,  jasotako  zenbatekoa  ken 

eragiketa egitean egindako kostuak, horren arabera erregistratzen dira. Finantza gastuak, 

baita likidazioan ordaintzeko dauden pagak edo eragiketaren kostuak eta dirua itzultzea 

ere  emaitzen  kontuan  zenbatzen  dira,  interes  eraginkorraren  metodoaren  sortzapen-

irizpidearen  arabera.  Sortu  den  eta  likidatu  ez  den  zenbatekoa  tresnaren  liburuetako 

zenbatekoari gehituko zaio, sortu diren epean likidatzen ez diren bitartean.

Ordaindu behar diren kontuak, hasieran, merkatu kostuaren arabera erregistratzen dira, eta, 

geroago,  amortizatutako kostuaren arabera balioztatzen  dira,  interes-tasa eraginkorraren 

metodoaren bitartez. 

 Emandako fidantzak

Zenbait  obligazioaren  berme  gisa  sortutako  gordailuak  edo  fidantzak  balioesteko, 

kitatutako  zenbatekoa  hartuko  da  kontuan,  eta  zenbateko  hori  ez  da  bere  arrazoizko 

baliotik urrunegi egongo.

 Arrazoizko balioa



Honela  definitzen  da  arrazoizko  balioa:  beharrezko  informazioa  jaso  duten  eta  bata 

bestearekiko  independentzia-baldintzetan  transakzio  bat  egin  duten  interesdunen  artean 

trukatzen den aktiboaren edo likidatzen den pasiboaren zenbatekoa.

Oro har, arrazoizko balioan balioetsitako finantza-instrumentuak balioestean, Fundazioak 

honela kalkulatzen du balio hori: merkatuko balio fidagarri bat hartzen du erreferentzia 

gisa.  Merkatu  aktibo  batean  kotizatzen  den  prezioa  izan  ohi  da  arrazoizko  balio  hori 

kalkulatzeko  erreferentziarik  onena.  Tresnaren  batentzat  merkatu  aktiborik  ez  badago, 

arrazoizko balioa kalkulatzeko, balorazio teknikak eta ereduak erabiliko dira.

Eragiketa  komertzialen  balioari  dagokionez,  kredituen  eta  zorren  liburuetan  ageri  den 

balioa haren arrazoizko baliotik gertu dagoela onartzen da.

e) Norberaren jardunak sortutako kredituak eta zorrak      

Honako hauei aplikatuko zaie araua:

e.1) Norberaren jardunak sortutako kredituak  

Norberaren jarduna garatzearen ondorioz onuradunen, erabiltzaileen, babesleen eta bazkideen 

aurrean sortzen diren kobrantza eskubideak dira.

Babesleek, kideek edota bestelako zordunek ordaindutako kuotak, dohainak eta antzeko beste 

laguntza batzuk, muga-eguna epe laburrean badute, balio nominalaren arabera zenbatuko den 

kobrantza-eskubidea sortzen dute. Muga-egunak aipatu epea gainditzen badu, egungo balioa 

aitortuko zaio.  Kredituaren  egungo balioa eta  balio  nominalaren  arteko aldea diru-sarrera 

finantzario gisa erregistratzen da emaitzen kontuan, amortizatutako kostuaren irizpidearekin 

bat etorriz.

Norberaren jarduna egitean eman diren maileguek zero interes-tasa edo merkatuko interes-

tasaren  baino  baxuagoa  bazuten,  haien  arrazoizko  balioaren  arabera  zenbatuko  dira. 

Arrazoizko  balioaren  eta  emandako zenbatekoaren  arteko aldea,  hasiera  batean,  emaitzen 



kontuan  erregistratuko  da,  gastu  bat  balitz  bezala,  bere  izaera  kontuan  hartuz.  Hasierako 

aitortzaren  ondoren,  egindako  deskontuaren  berrikusketa  diru-sarrera  finantzario  gisa 

zenbatuko da emaitzen kontuan.

Gutxienez  ekitaldi  honen  amaieran,  beharrezko  balorazio-zuzenketak  egingo  dira,  aktibo 

horien  balioa  hondatu  egin  dela  frogatzen  duen  zantzu  objektiborik  dagoen  kasuetan. 

Halakoetan, amortizatutako kostuaren irizpidea erabiliko da horiek zenbatzeko.

e.2) Norberaren jardunak sortutako zorrak  

Norberaren helburuak betetzeko erakundearen onuradunei laguntzak eta bestelako esleipenak 

emateagatik sortu diren obligazioak dira. 

Erakundeak onuradunei emandako laguntzek eta bestelako esleipenek epe laburreko muga-

eguna badute, pasiboa bere balio nominalaren arabera aitortuko da. Muga-egunak aipatu epea 

gainditzen badu, egungo balioa aitortuko zaio. Zorraren egungo balioa eta balio nominalaren 

arteko aldea diru-sarrera finantzario gisa erregistratzen da emaitzen kontuan, amortizatutako 

kostuaren irizpidearekin bat etorriz.

Eman  den  laguntza  hainbat  urtetarako  bada,  pasiboa  erregistratzean,  hitzemandako 

zenbatekoaren egungo balioaren arabera egingo da, era sendo eta atzeraezinean, baldintzarik 

gabe. Irizpide hori bera aplikatuko da laguntza luzatzea aldizkako ebaluazioen araberakoa ez 

denean, baizik eta izapide formalen eta administrazio-izapideen araberakoa soilik.

f) Irabazien gaineko zerga      

Sozietateen  gaineko  zergari  dagokionez,  Fundazioa  erregimen  honen  barruan  sartzen  da: 

uztailaren 12ko 16/2004 Arabako Foru Arauak, irabazi asmorik gabeko Zerga Erregimenari eta 

mezenasgoaren  aldeko  zerga-pizgarriei  buruzkoak,  arautzen  duen  erregimen  berezia.  Beraz, 

Zergaren zerga-oinarria salbuetsita ez dauden jardunetatik eratortzen diren errentak baino ez dira 

gehituko.



Zerga korronteak eragindako gastua kalkulatzeko, zerga korrontearen gastuari atzeratutako zerga 

gehitzen  zaio.  Zerga  korronteak  eragindako  gastua  kalkulatzeko,  irabazi  fiskalari  indarrean 

dagoen karga-tasa aplikatzen zaio, eta hori eginez lortzen den emaitzari minorizatu egiten zaio 

ekitaldi honetan aplikatu diren kenkari orokorren eta hobarien zenbatekoa.

Atzeratutako  zergek  eragindako  aktiboak  eta  pasiboak ordaintzeko  dauden zenbatekoen  edo 

etorkizunean  berreskuratu  ahal  izango  diren  zenbatekoen  epe-desberdintasunetatik  datoz; 

liburuetan aktibo eta pasibo horiek duten balioaren eta haien oinarri fiskalaren artean dagoen 

desberdintasunetik  eratortzen  dira.  Zenbateko  horiek  erregistratzeko,  epe-desberdintasunari 

zenbateko horiek berreskuratzen direnean edo likidatzen direnean espero den karga-tasa kentzen 

zaio.

Era  berean,  atzeratutako  zergek  eragindako  aktiboak  konpentsatzeke  dauden  zerga-oinarri 

negatiboen ondorioz sortzen dira, baita  agertu diren baina aplikatu ez diren kenkari  fiskalen 

kredituen ondorioz ere.

Atzeratutako  zergei  dagokien  pasiboa  aitortzen  da  zergei  dagozkien  epe-desberdintasun 

guztietan,  baldin  eta  epe-desberdintasun  hori  ez  bada  merkataritza-funts  baten  hasierako 

aitortzatik eratortzen, edo eragiketa egin den unean emaitza fiskal edo kontableari eragiten ez 

dion beste aktibo eta pasibo batzuen konbinazioa ez den transakzio baten hasierako aitortzatik, 

bestela.

Bere aldetik, atzeratutako zergen aktiboak epe-desberdintasun kenkariekin identifikatzen dira. 

Aktibo horiek aitortzeko, beharrezkoa da posibletzat jotzea Fundazioak etorkizunean nahikoa 

irabazi fiskal izango dituela haiek ordaintzeko. Gainera, ez dira emaitza fiskal edo kontableari 

eragiten ez dion negozio-konbinazio baten emaitza diren eragiketa baten aktiboen eta pasiboen 

hasierako aitortzatik etorriko. Atzeratutako zergen gainerako aktiboak (zerga-oinarri negatiboak 

eta  konpentsatzeke  dauden  kenkariak)  kasu  honetan  baino  ez  dira  aitortuko:  Fundazioak 

etorkizunean haiek ordaintzeko nahikoa irabazi fiskal izango dituela espero izatekoa denean.

Kontabilitatea  ixten  den  bakoitzean,  aitortu  diren  atzeratutako  zergak  (hala  aktiboak  nola 

pasiboak) berrikusten dira. Horren helburua da indarrean jarraitzen dutela ziurtatzea, eta, behar 



izanez  gero,  zuzenketak  egingo  dira,  egindako  azterketen  bitartez  lortutako  emaitzekin  bat 

etortzeko.

Atzeratutako zergen gastua edo diru-sarrera bat etorriko da atzeratutako zergen aktiboen eta 

pasiboen  aitortza  eta  ukatzearekin,  baita,  hala  egokituz  gero,  galeren  eta  irabazien  kontuan 

egindako aitortza eta inputazioarekin ere. Diru-sarrera hori zuzenean inputatu zaio diru-laguntza 

izaera duten kenkari eta bestelako abantaila fiskalak zenbatzeari dagokion ondare garbiari.

g) Diru-sarrerak eta gastuak      

Sarrerak eta gastuak sortzapen irizpidearen arabera egozten dira, alde batera utzita noiz gertatzen 

den horietatik ondorioztatzen den diru-korrontea edo finantza-korrontea.

Hala  ere,  Fundazioak  ekitaldi  bukaeran  lortutako  etekinak  baino  ez  ditu  kontuan  hartuko. 

Aurreikusitako arriskuak eta galerak, berriz, ezagutu bezain laster erregistratuko dira.

Ondasunak  edo  zerbitzuak  saltzeagatik  lorturiko  diru-sarrerei  jaso  den  edo  jasoko  den 

kontrapartidaren balio arrazoizkoa aitortuko zaie. Goiz ordaintzeagatik, bolumenagatik edo beste 

arrazoiren batengatik eskainitako deskontuak, baita kredituen nominalari  gehitutako interesak 

ere,  beraien  minorazio  gisa  erregistratu  dira.  Hala  ere,  Fundazioak  merkataritza-kredituei 

gehitutako interesak ere sartzen ditu, interes horien muga-eguna urte bat baino lehenago bada eta 

kontratuko interes tasarik ez badute eta diru-fluxuak ez eguneratzearen ondorioak garrantzitsuak 

ez badira.

Bezeroei emandako deskontuak deskontu horiek emateko jarri diren baldintzak betetzea espero 

den unean aitortzen dira, esaterako, salmenten diru-sarrerak gutxitzea.

Etorkizuneko salmentengatik egindako aurrerakinen balioa jaso zirenean zuten balio bera da. 

Erakundeak eman dituen laguntzak lagapena egin den unean aitortzen dira.

Erabiltzaileen edo bazkideen kuotak diru-sarrera gisa aitortuko dira dagokien epean.



Baliabideak, babesleak eta kolaborazioak lortzeko promozioen bitartez lortutako diru-sarrerak 

kanpainak eta ekimenak bukatzean aitortzen dira.

h) Ingurumenarekin lotutako ondare-elementuak      

Zuzendaritzak baieztatu du Fundazioak ez duela ingurumenarekin loturiko ardura, gastu, aktibo, 

hornidura edota kontingentziarik ondarean, finantza-egoeran eta Fundazioaren emaitzetan eragin 

handia izan lezaketenik. 

i) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak      

Itzuli  ezin  den kapitalaren  diru-laguntzak  emandako zenbatekoaren  arabera  balioetsiko  dira. 

Hasieran, ondare garbiari egotzitako diru-sarrera gisa aitortuko dira, eta emaitzei egozten zaizkie, 

diru-laguntza horien bitartez finantzatutako aktiboek epe horretan zehar galdu duten balioarekiko 

proportzionalki.  Salbuespen  bakarra  baliorik  galdu  ezin  duten  aktiboak  dira;  kasu  horretan, 

besterentzea edo inbentarioan baja ematea gertatu den ekitaldiaren emaitzei egotziko zaizkie.

Diru-laguntzak, dohaintzak edo legatuak Fundazioko kideek, fundatzaileek edo patronoek eman 

badituzte,  aurreko puntuan azaldutako irizpide  berak aplikatuko dira.  Salbuespen bakarra da 

sorrerako zuzkidura edo gizarte-funts gisa ematen direnak dira;  kasu horretan,  erakundearen 

funtsetan aitortuko dira zuzenean.

Hirugarren bat sorrerako zuzkidurari edo gizarte-funtsari egin dizkion ekarpenak ere zuzenean 

erakundearen funtsetan aitortuko dira.

Itzul  daitezkeen  diru-laguntza  izaera  duten  bitartean,  diru-laguntza  bilaka  daitezkeen  epe 

luzerako zor gisa aitortuko dira.

Diru-laguntzak  gastu  zehatz  batzuk  finantzatzeko  ematen  direnean,  diru-laguntza  horiek 

finantzatzen ari diren gastuak sortzen diren ekitaldiari egotziko zaizkio diru-sarrera gisa. 



Kontraprestaziorik  gabe  jaso  diren  zerbitzuei  dagokienez,  erakundeak  emaitzen  kontuan 

aitortzen du izaeraren araberako gastu bat eta diru-laguntzari/dohaintzari dagokion diru-sarrera 

bat, jasotako zerbitzuaren arrazoizko balioaren estimaziorik onenaren arabera.

j) Erlazionaturiko aldeen arteko transakzioetan erabilitako irizpideak      

Talde  bereko  erakundeen  artean  eragiketarik  egongo  balitz,  haien  arteko  lotura  edonolakoa 

delarik  ere,  eragiketa  horien  emaitzak  arau  orokorren  arabera  zenbatuko  dira.  Egiten  diren 

transakzioen  elementuak  hasierako  unean  arrazoizko  balioa  kontuan  hartuz  zenbatuko  dira. 

Geroko balorazioa egiteko, dagozkion kontuen arau partikularretan zehazten denari jarraituko 

zaio.

Balioesteko  arau  horiek  honako  hauei  eragiten  diete:  Kontabilitate  Plan  Orokorreko  urteko 

kontuak prestatzeari buruzko 13. arauan eta egokitzeko arauak balioesteko 11. arauan zehazten 

diren erlazionaturiko alderdiak. Ildo horretatik:

a) Ulertuko da erakunde bat talde bateko parte dela biak kontrol harreman batez erlazionaturik 

daudenean. Kontrol hori zuzena edo zeharkakoa izan daiteke, Merkataritza Kodearen 42. 

artikuluan xedatzen denaren analogoa. Gauza bera ulertuko da enpresa guztiak elkarrekin 

jarduten duten edo estatutu baldintza edo akordioen eraginez zuzendaritza bakarraren azpian 

jarduten duten pertsona juridiko batek edo gehiagok kontrolatzen baditu. Zehazki, ulertuko 

da irabazi asmorik gabeko bi erakunde talde berekoak direla, haien gobernu-organoetako 

kide gehienak bat datozenean.

b) Ulertuko da erakunde bat elkartutako erakundea dela, gorago azaldu denaren arabera taldeko 

erakunde  bat  izan  ez  arren,  erakundeak  edo  nagusi  diren  pertsona  fisikoek  elkartutako 

horren gainean eragin handia dutenean,  atzerago ere aipatu den urteko kontuak egiteari 

buruzko 13. arauan xehetasunez azaltzen den bezalaxe.

c) Alderdi bat beste batekin erlazionaturik dagoela ulertuko da, alderdietako batek, zuzenean 

edo zeharka, akziodunen edo partaideen arteko itun eta akordioen bitartez, beste alderdia 

kontrolatzen badu edo kontrolatu badezake era nabarmen batean, finantzen arloko eta beste 



alderdia ustiatzeari  buruzko erabakiak hartzerakoan, urteko kontuak egiteari  buruzko 15. 

arauan xehetasunez azaltzen den bezalaxe. 

Honako hauek joko dira Fundazioarekin erlazionatuta dauden alderditzat: taldearen erakundeak; 

bazkidetuak eta multi-taldea; zuzenean edo zeharka Fundazioan edo hura kontrolatzen duenean 

parte hartzen duten pertsona fisikoak, era batean edo bestean Fundazioan eragin adierazgarria 

badute, baita haien senitarteko hurbilak ere; Fundazioko edo hura kontrolatzen dueneko langile 

gakoak (erakundearen  jarduerak prestatzean,  zuzentzean eta  kontrolatzean ardura eta  agintea 

duten pertsonak, hala zuzenean nola zeharka), besteak beste, administratzaileak eta zuzendariak, 

baita haien hurbileko senideak ere; baita aipatu berri diren pertsona horien eragin nabarmena 

jasan dezaketen erakundeak ere. Era berean, erlazionaturiko alderditzat joko dira Fundazioarekin 

aholkulariren edo zuzendariren bat partekatzen duten enpresak, pertsona horrek ez Fundazioaren 

eta ez enpresaren finantza- eta ustiapen-politiketan eragin nabarmenik ez duenetan izan ezik. 

Erlazionaturik  daude  ere  administratzailearen  pertsona  fisikoaren  ordezkariaren  gertuko 

senideak, Fundazioaren pertsona juridikoa.



Nota 5- IBILGETU UKIEZINA      

Hona hemen ekitaldian zehar epigrafe honetan antzeman diren aldaketak:

 
Informatika-
aplikazioak

Guztira

A) HASIERAKO SALDO GORDINA, 2013KO EKITALDIA 63.851 63.851

2013 ekitaldiko altak 0 0

2013 ekitaldiko bajak 0 0

B) BUKAERAKO SALDO GORDINA, 2013KO EKITALDIA 63.851 63.851

2014 ekitaldiko altak 0 0

2014 ekitaldiko bajak 0 0

C) BUKAERAKO SALDO GORDINA, 2014KO EKITALDIA 63.851 63.851

 

D) METATUTAKO AMORTIZAZIOA, 2013KO EKITALDIKO 
HASIERAKO SALDOA

34.061 34.061

2013ko ekitaldian amortizazioari bideraturiko zenbatekoa 15.732 15.732

Irteera, baja, murrizketa edo eskualdatzek eragindako jaitsierak 0 0

E) METATUTAKO AMORTIZAZIOA, 2013KO EKITALDI BUKAERAKO 
SALDOA

49.793 49.793

2014ko ekitaldian amortizazioari bideraturiko zenbatekoa 8.033 8.033

Irteera, baja, murrizketa edo eskualdatzek eragindako jaitsierak 0 0

D) METATUTAKO AMORTIZAZIOA, 2014KO EKITALDIKO 
BUKAERAKO SALDOA

57.826 57.826

 

G) KONTABILITATEKO BALIO GARBIA 2014/12/31an 6.025 6.025

Ekitaldiaren amaieran guztiz amortizatuta dauden elementuen zenbateko osoa 31.719 eurokoa da 

2014ko eta 2013ko ekitaldietan.

Ez da ekitaldi honi edo etorkizuneko ekitaldiei eragingo dien gertakari nabarmenik egon, eta 

ezerk ez die eragingo desegite, erretiro, birgaitze, bizitza baliagarri eta amortizazio metodoen 

kostuen aurreikuspenei.

Ez da balorazio-zuzenketarik egin ibilgetu ukiezinen ondasunei dagokienez.



2014ko abenduaren 31n ez zegoen konpromiso sendorik ibilgetu ukiezinik erosteko.

Ez da ibilgetu ukiezinekin lotutako diru-laguntzarik, dohaintzarik edo legaturik jaso.

Nota 6- IBILGETU MATERIALA      

Hona hemen erantsitako balantzearen kapitulu honetan egon diren mugimenduak:

 
Beste 

instalazio 
batzuk

Altzariak
Ekipo 

informatikoa
k

Guztira

A) HASIERAKO SALDO GORDINA, 2013KO 
EKITALDIA

189.572 42.932 49.185 281.689

2013 ekitaldiko altak 0 0 0 0

2013 ekitaldiko bajak 0 0 0 0

B) BUKAERAKO SALDO GORDINA, 2013KO 
EKITALDIA

189.572 42.932 49.185 281.689

2014 ekitaldiko altak 0 0 0 0

2014 ekitaldiko bajak 0 0 0 0

C) BUKAERAKO SALDO GORDINA, 2014KO 
EKITALDIA

189.572 42.932 49.185 281.689

 

D) METATUTAKO AMORTIZAZIOA, 2013KO 
EKITALDIKO HASIERAKO SALDOA

189.572 41.331 41.625 272.528

2013ko ekitaldian amortizaziora bideraturiko zenbatekoa 0 582 3.071 3.653

Irteera, baja, murrizketa edo eskualdatzeek eragindako 
jaitsierak

0 0 0 0

E) METATUTAKO AMORTIZAZIOA, 2013KO 
EKITALDI BUKAERAKO SALDOA

189.572 41.913 44.696 276.181

2014ko ekitaldian amortizazioari bideraturiko zenbatekoa 0 582 1.967 2.549

Irteera, baja, murrizketa edo eskualdatzeek eragindako 
jaitsierak

0 0 0 0

D) METATUTAKO AMORTIZAZIOA, 2014KO 
EKITALDIKO BUKAERAKO SALDOA

189.572 42.495 46.663 278.730

 

G) KONTABILITATEKO BALIO GARBIA 
2014/12/31n

0 437 2.522 2.959



Fundazioak  Arkauten  dituen  lokaletan  egiten  du  bere  jarduna.  Lokal  horien  jabea  Euskal 

Autonomia Erkidegoko Administrazioa da. Lokal horiek doan utzi zaizkio Neiker-Nekazaritza 

arloko  Ikerketa  eta  Garapen  Teknologikorako  Euskal  Institutua,  SA  enpresari.  Neikerrek 

erabileraren ardura guztiak bere gain hartzen ditu, baita lokalak zaintzearen eta mantentzearen 

gastuak ere.

Neikerrek,  kontzeptu  horiengatik,  15.083 euro fakturatu  dizkio  Fundazioari  2014an.  2013an 

kontzeptu horiengatik 17.162 euro fakturatu zizkion.

Ez da ekitaldi honi edo etorkizuneko ekitaldiei eragingo dien gertakari nabarmenik egon, eta 

ezerk ez die eragingo desegite, erretiro, birgaitze, bizitza baliagarri eta amortizazio metodoen 

kostuen aurreikuspenei.

Ez da balorazio-zuzenketarik egin ondasun ibilgetuei dagokienez.

Hona hemen abenduaren 31n guztiz amortizatuta zeuden ibilgetu materialen xehetasunak:

Kontzeptua 31.12.14 31.12.13

Beste instalazio batzuk 189.572 189.572

Altzariak 40.604 40.604

Ekipo informatikoak 44.788 41.315

Guztira 274.964 271.491

Ez da ibilgetu ukiezinekin lotutako diru-laguntzarik, dohaintzarik edo legaturik jaso.



Nota 7- ERRENTAMENDU OPERATIBOAK      

Hona hemen Fundazioak errentan dituen errentamendu operatiboei buruzko informazioa:

Kontzeptua 31.12.14 31.12.13

Eraikina 15.083 17.162

Garraiobide-elementuak 1.932 6.158

Guztira 17.015 23.320

Eraikina errentan hartzeari dagozkion gastuek alokairu-, mantentze- eta zaintze-gastuak hartzen 

dituzte barne. Zerbitzu horien fakturak Neiker- Nekazaritzaren Ikerketa eta Garapenerako Euskal 

Institutua, SA enpresak kobratzen dizkio Fundazioari (6. oharra).

Nota 8- FINANTZA TRESNAK      

8.1- Finantza-tresnek  erakundearen  emaitzetan  eta  egoera  finantzarioan  duten   

garrantziari buruzko informazioa  

a) Finantza-aktibo eta finantza-pasibo motak  

a.1) Finantza-aktiboak, taldeko, multi-taldeko eta erlazionaturiko beste erakunderen 

batean egindako inbertsioak izan ezik.

Hona  hemen  Fundazioaren  epe  laburrerako  balantzearen  finantza-tresnei  buruzko 

informazioa, eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokide batzuk kontuan hartu gabe, eta 

kategoriaren arabera sailkatuta:



KATEGORIAK

MOTAK

Ondare-tresnak
Zorraren balio 
adierazgarria

Beste batzuetatik 
eratorritako kredituak

GUZTIRA

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Emaitzetan aldatu diren aktiboak, 
arrazoizko balioaren arabera. Horien 
artetik:

 Negoziatzeko mantendu direnak
 Beste batzuk

Muga-egunera arte mantendutako 
inbertsioak

Maileguak eta kobratzeke dauden 
partidak

30.000 49.681 30.000 49.681

Salgai dauden aktiboak. Horiek 
artetik:

 Arrazoizko balioaren arabera 
balioztatuak

 Kostuen arabera balioztatuak

Estalduratik eratorriak

GUZTIRA 30.000 49.681 30.000 49.681

30.000 euroko saldoa “Fundación Azti-Azti  Fundazioa” erakunde sortzaileak egin behar 

duen ekarpenari dagokio. Ekarpen hori 2015 ekitaldian ordainduko dela espero da.

a.2) Finantza-pasiboak.

Hona hemen Fundazioaren  epe luzerako balantzeko pasiboaren finantza-tresnei  buruzko 

informazioa, motaren arabera:

KATEGORIAK

MOTAK

Zorrak kreditu-
erakundeekin

Betebeharrak eta 
negozia daitezkeen 
beste balore batzuk

Eratorriak eta beste 
batzuk

GUZTIRA

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Zorrak eta ordaindu beharreko 
partidak

20.000 20.000

Emaitzetan aldatu diren pasiboak, 
arrazoizko balioaren arabera. Horien 
artetik:

 Negoziatzeko mantendu direnak
 Beste batzuk

Estalduratik eratorriak



GUZTIRA 20.000 20.000

Hona hemen Fundazioaren epe laburrerako balantzeko pasiboaren finantza-tresnei buruzko 

informazioa, kategorien arabera:

KATEGORIAK

MOTAK

Zorrak kreditu-
erakundeekin

Betebeharrak eta 
negozia daitezkeen 
beste balore batzuk

Eratorriak eta beste 
batzuk

GUZTIRA

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Zorrak eta ordaindu beharreko 
partidak

1.167 621 36.967 22.000 38.134 22.621

Emaitzetan aldatu diren pasiboak, 
arrazoizko balioaren arabera. Horien 
artetik:

 Negoziatzeko mantendu direnak
 Beste batzuk

Estalduratik eratorriak

GUZTIRA 1.167 621 36.967 22.000 38.134 22.621

b) Birsailkapenak  

Ez da finantza-aktiboen birsailkapenik egin.

c) Muga-egunaren araberako sailkapena  

Jarraian ageri den taulan Fundazioaren finantza-aktiboak muga-egunaren arabera sailkatuta 

ageri dira. Bertan ageri dira, era berean, ekitaldia itxi ondorengo urteetako bakoitzean muga-

eguna duten zenbatekoak, azken muga-egunera arte.

Kontzeptua
Muga-eguna, urteka

2015 2016 2017 GUZTIRA

Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste 
kontu batzuk

 Sortzaileak, eskatutako ordainketen arabera 30.000 30.000

GUZTIRA 30.000 30.000





Jarraian ageri den taulan Fundazioaren finantza-pasiboak muga-egunaren arabera sailkatuta 

ageri dira. Bertan ageri dira, era berean, ekitaldia itxi ondorengo urteetako bakoitzean muga-

eguna duten zenbatekoak, azken muga-egunera arte.

Kontzeptua
Muga-eguna, urteka

2015 2016 2017 GUZTIRA

Zorrak

 Zorrak kreditu-erakundeekin 1.167 1.167
 Beste finantza-pasibo batzuk 20.000 10.000 10.000 40.000

Zorrak taldeko erakundeekin eta 
erlazionaturiko erakundeekin 8.490 8.490

Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko 
beste kontu batzuk

 Hornitzaileak 8.477 8.477

GUZTIRA 38.134 10.000 10.000 58.134

“Beste finantza-pasibo batzuk” atalak Mondragon Unibertsitatearekin hartutako obligazioak 

biltzen ditu. Obligazio horiek ekitaldi honetan aipatu erakundeari emandako diru-laguntzatik 

(60.000 euro) eratorri dira, eta “SUNNIVA” proiekturako dira. Ordainketarako epeak 2014-

2017 ekitaldiak dira.

8.2- Emaitzen kontuarekin eta ondare garbiarekin lotutako informazioa      

Ez  da  diru-sarrera  finantzariorik  egon  interes-tasa  efektiboaren  metodoa 

aplikatzearen ondorioz.

Ekitaldian  egotzi  diren  diru-sarrera  finantzarioak  Fundazioaren  kontu  korronteei  dagozkien 

interesak likidatzeari dagozkionak dira.

Ez da hondatzeagatik zuzenketa baloratiborik egin finantza-aktiboetan.

Ez dago finantza-pasiboek eragindako finantza-gasturik.

8.3- Informazio gehigarria      

2014ko abenduaren 31n ez zegoen konpromiso sendorik aktiboak erosteko.



8.4- Finantza-tresnetatik etorritako arrisku mailari eta izaerari buruzko informazioa      

Fundazioaren  finantza-arriskuen  kudeaketa  Zuzendaritzan  egiten  da.  Zuzendaritzak  hainbat 

mekanismo ditu kreditu-arriskuetan, likidezian eta kanbio-tasetan egon daitezkeen aldaketek izan 

dezaketen eragina kontrolatzeko. Jarraian, Fundazioari eragiten dioten kreditu-arrisku finantzario 

nagusiak ageri dira.



a) Kreditu-arriskua      

Oro har, Fundazioak diruzaintzako edukia eta pareko aktibo likidoak mantendu ditu kreditu-

maila goreneko finantza-erakundeetan.

b) Likidezia-arriskua      

Likidezia  bermatzeko  eta  jardueretatik  eratorritako  ordainketa-konpromiso  guztiei  aurre 

egiteko, balantzeak azaltzen duen diruzaintzako edukia du Fundazioak.

c) Aldaketa-tipoaren arriskua      

Fundazioak ez du transakziorik egin euroa ez den moneta erabilita; beraz, ez du uste aldaketa-

tipoen gorabeherek eragindako arriskuek eragina izan dezaketenik emaitzen kontuan.

d) Interes-tipoen arriskua      

Fundazioak  kontratatutako  zorraren  erreferentziako  interes-tipoa,  funtsean,  euriborra  da. 

Horren  helburua  da  emaitzen  kontuan  eragin  nabarmena  izan  dezaketen  gorabeheren 

arriskuak saihestea.
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Nota 9- BEREZKO FUNTSAK      

Honako hau da berezko funtsen bilakabidea:

Kontzeptua
Sorrerako 
zuzkidura 

Erreserbak
Aurreko 

ekitaldietako 
soberakinak 

Ekitaldiko 
soberakinak

Guztira

A) HASIERAKO SALDOA (2013/01/01) 486.668 6.800 (280.366) 23.198 236.300

Areagotzeak edo murrizteak 0 0 (6.788) (3.515) (10.303)

Soberakinaren aplikazioa 0 0 23.198 (23.198) 0

B) AMAIERAKO SALDOA 
(2013/12/31) 486.668 6.800 (263.956) (3.515) 225.997

C) HASIERAKO SALDOA (2014/01/01) 486.668 6.800 (263.956) (3.515) 225.997

Areagotzeak edo murrizteak 0 0 0 (4.346) (4.346)

Soberakinaren aplikazioa 0 0 (3.515) 3.515 0

B) AMAIERAKO SALDOA 
(2014/12/31) 486.668 6.800 (267.471) (4.346) 221.651

Sorrerako zuzkidura  

Fundazioa honako erakunde hauek sortu zuten 2001eko urtarrilaren 10ean:

Erakundeak Zuzkidura %

NEIKER, Nekazaritzaren Ikerketa eta Garapenerako Euskal Institutua, 
SA

132.223 33,33

Fundación Azti – Azti Fundazioa 132.223 33,33

Fundación Kalitatea – Kalitatea Fundazioa 132.223 33,33

Guztira 396.669 100,00

2011ko  uztailaren  14an,  Asanblada  Nagusiak  onetsi  egin  zuen  sorrerako  zuzkidura  90.000 

euroan areagotzea; zehazki, hau ezarri zen:
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Erakundeak
Hasierako 
zuzkidura

Areagotzea
Sorrerako 
zuzkidura 

%

NEIKER, Nekazaritzaren Ikerketa eta Garapenerako Euskal Institutua, SA 132.223 30.000 162.223 33,33

Fundación Azti – Azti Fundazioa 132.223 30.000 162.223 33,33

Fundación Kalitatea – Kalitatea Fundazioa 132.223 30.000 162.223 33,33

Guztira 396.669 90.000 486.669 100,00

2014ko abenduaren 31n, ordaintzeko dago Azti Fundazioaren 30.000 euroko zuzkidura. 2015ean 

ordainduko dela aurreikusi da.

Nota 10- EGOERA FISKALA      

10.1- Saldoak herri-administrazioekin      

Honako hau da herri-administrazioekin lotutako saldoen osaera:

Kontzeptua 2014 ekitaldia 2013 ekitaldia

Zorduna  22.986  32.661  

 Ogasun Publikoa, BEZa dela eta 22.986 32.648

 Ogasun Publikoa, atxikipenak direla eta 0 13

Hartzekoduna  22.802  26.533  

 Ogasun Publikoa, PFEZ dela eta 13.129 17.153

 Gizarte Segurantzako organismoak 9.673 9.380

10.2- Irabazien gaineko zergak      

Bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen eta mezenasgoaren zerga pizgarrien zerga-

araubideari buruzko uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauaren II. kapituluarekin, fundazioek ez 

dute Sozietateen gaineko Zergarik ordaindu beharko, honako errenta hauengatik, besteak beste: 

erakundearen xedeak betetzeko laguntza emate aldera jasotako dohaintzak eta emariak, eta Foru 
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Arau horren 26. artikuluak araupetutako enpresen lankidetza-hitzarmenei jarraikiz jasotako diru-

laguntzak; bazkide laguntzaile edo onuradunek ordaindutako kuotak; diru-laguntzak, salbuetsi 

gabeko ekonomia-ustiatzeak finantzatzeko erabiltzen direnak izan ezik;  erakundearen ondare 

higigarritik eta higiezinetik eratorritakoak (dibidenduak, interesak, kanonak eta alokairuak); eta 

Foru  Arau  horren  9.  artikuluan  zerrendatutako  ekonomia-ustiatze  salbuetsiak  gauzatzean 

lortutakoak. Beraz, Sozietateen gaineko Zergaren zerga-oinarrian salbuetsi gabeko ustiatzeetatik 

eratorritako errentak bakarrik jasoko dira. 

Honako  hau  da  ekitaldiko  kontabilitate-emaitzaren  eta  sozietateen  gaineko  zergaren  zerga-

oinarriaren arteko aldearen kontziliazioa:

2014 2013

Kontabilitate-emaitza  (4.346  )  (3.515  )  

Alde iraunkorrak  (4.346  )  4.856  

 Errenten  salbuespena,  16/2014  Foru  Arauaren 
arabera

(4.346) 4.856

Zerga-oinarria (emaitza fiskala) 0 1.341

Indarrean dagoen zerga-tipo orokorra % 10ekoa da.

Ikuskatu  daitezkeen  ekitaldiak  azken  lau  ekitaldiak  dira.  Zerga-aitorpenak  ezin  dira  behin 

betikotzat jo harik eta zerga-agintariek aurrez inskribatzen edo onartzen dituzten arte; nolanahi 

ere,  aintzat  hartutako  da  zergei  buruzko  legeria  interpretazioen  mende  egon  daitekeela. 

Zuzendaritzak uste du ikuskaritza baten ondorioz ager daitekeen beste edozein pasibo fiskalek ez 

duela ondorio handirik izango urteko kontuetan, kontu horiek beren osotasunean hartuta.

10.3- Beste zerga batzuk      

Indarrean dagoen legeriari jarraikiz, zergak ezin dira behin betiko likidatutzat jo harik eta zerga-

agintariek aurkeztutako aitorpenak ikuskatzen dituzten arte edo aurre inskripzioko epea igarotzen 

den arte. 2014 ekitaldia ixtean, Fundazioak ikuskatzeko irekita ditu aurre inskripzioko ohiko 

epean dauden ekitaldiak, aplikatu beharreko zergetarako.
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Nota 11- DIRU SARRERAK ETA GASTUAK      

11.1- Berezko jardueraren diru-sarrerak      

Fundazioak 620.000 euroko diru-laguntza jaso du Eusko Jaurlaritzaren Ingurumena, Lurralde 

Plangintza,  Nekazaritza  eta  Arrantza  Sailaren  eskutik,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko 

administrazioaren eta Fundazioaren arteko lankidetza-hitzarmenaren esparruan, 2014 ekitaldian 

ustiatze-jarduerak finantzatzeko (2013. urteari 600.000 euro dagozkio).

Halaber, Europar Batasunaren laguntzak jaso dira, zenbait proiektu finantzatzeko. Guztira 4.706 

euro jaso dira (6.347 euro jaso ziren 2013an).

11.2- Jardueraren gastuak      

“Moneta-laguntzak”  izeneko  partidak  jasotzen  du  Mondragon  Unibertsitateari  emandako 

zenbatekoa (8.1 oharra).

Honela banatzen da galera eta irabazien kontuko “Hornikuntzak” partida:

Kontzeptua 2014 2013

Beste enpresa batzuek eginiko lanak 43.105 101.663

Guztira 43.105 101.663

Autonomia-erkidegoan  egindako  hezkuntza-kanpainekin  eta  Elikagaien  Segurtasunarekin 

lotutako kanpoko lanak dira, baita Fundazioaren irudi korporatiboa hobetzeko egindakoak ere.
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Honela banatzen da ”Galera eta irabazien kontuko “Langileen gastuak” partida:

Kontzeptua 2014 2013

Soldatak eta ordainsariak 327.542 321.434

Gizarte Segurantza enpresaren kargura 95.406 91.530

Beste gizarte-gastu batzuk 2.092 8.865

Guztira 425.040 421.829

Galera eta irabazien kontuko “Jardueraren beste gastu batzuk” partida honela banatzen da:

Kontzeptua 2014 2013

Errentak eta kanonak 1.932 6.158

Konponketak eta kontserbazioa 32.699 35.820

Profesional independenteen zerbitzuak 35.559 48.512

Garraioak 57 22

Aseguruen primak 3.768 3.734

Bankuen zerbitzuak eta antzekoak 27 36

Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak 0 573

Hornidurak 2.544 3.152

Beste zerbitzu batzuk 18.627 13.100

Guztira 95.213 111.107

Nota 12- INGURUMENARI BURUZKO INFORMAZIOA      

Fundazioak egiten duen jarduera dela eta, ez du ondareari, finantza-egoerari eta horren emaitzari 

dagokionez garrantzitsu izan daitekeen eta ingurumenarekin loturaren bat duen erantzukizunik, 

gasturik, aktiborik, hornidurarik ez eta kontingentziarik ere. Hori dela eta, memoria honetan ez 

da jasotzen ingurumenari buruzko informazioari dagokion banaketa espezifikorik.
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Nota 13- ERAKUNDEAREN  JARDUERA.  ONDARE  ELEMENTUAK  XEDE   

PROPIOETAN EZARTZEA. ADMINISTRAZIO GASTUAK  

13.1- ERAKUNDEAREN JARDUERA.      

I. Egindako jarduera      

A) Identifikazioa:

Jardueraren izena
Aholkularitza zientifikoa eta teknikoa Elikadura 
Segurtasunaren arloan

Jarduera mota Berezkoa

Jardueraren identifikazioa, sektoreka Lehenengoa / Nekazaritza eta industria / Kontsumitzaileak

Jarduera gauzatzeko lekua Arkaute

Honako ekintza hauek egin dira (atalka) 2014 ekitaldian:

TAILERRAK + JARDUNALDIAK + IKASTAROAK: 15

6 prestakuntza-ikastaro, honako hauei buruz:

 Animalien ongizatea (3).

 Kontrol ofiziala animalien elikaduran.

 Sendagaien erabilera arduratsua ustiategietan.

 Biosegurtasuna ustiapen estentsiboetan.

Jardunaldiei dagokienez, honako gai hauek jorratu ditugu:

 Infoday Horizonte. (Lakuan, urtarrilaren 24an)

 Tailerra: erantzunak emateko barne-oharrak idaztea eta komunikazioaren elementu 
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gakoak (Arkauten, otsailaren 27an).

 Kutsadura gurutzatua eta pentsuen homogeneizazioa (irailaren 25ean).

 APPCC pentsuak egitean - Egin ezazu zuk zeuk (I)- Arkauten (A) (urriaren 7an).

 APPCC- Egin ezazu zuk zeuk (II)-Fraisoron (GI) (urriaren 14an).

 APPCC-Egin ezazu zuk zeuk (III)- Derion (BI) (urriaren 21ean).

 APPCC- Egin ezazu zuk zeuk (IV)- Derion (BI) (urriaren 28an).

 Jardunaldia: “Elikadura krisialdietan komunikazioa kudeatzeko oinarrizko 

jarraibideak” (Arkauten, azaroaren 7an). 

 Elikadura Segurtasuneko Ikerketa Planaren emaitzak zabaltzeko II. Jardunaldia 

(BECen, azaroaren 21ean).

Jarduera hauetan parte hartu duten pertsonen asebetetze maila 8,1 izan da, batez beste.

ARGITALPENAK: 31

 11 Berezi egitea, jarraian adierazitakoari buruzko informazio teknikoarekin:   

Droneak eta horien erabilera nekazaritzan, Arrautzaren beste erabilera batzuk, Zer da 

ERANET, Parabenoak, SANDACH, Edari energetikoak, Nanoteknologia, Haurrentzako 

elikagaiak: etiketatzea eta osaera, Itsas biotoxinak, Lehengai alternatiboak animalien 

elikaduran: algak; Ikerketarako Agenda Estrategikoa (Nekazaritzako elikagaien 

jasangarritasuna).

 6 artikulu tekniko egitea, honako gai hauei buruz:   

Helmuga 2020k eskaintzen dituen aukerak, Okratoxina A ardoetan, Elikagaien 

publizitatea, Kontrol ofizialak EBn, osagai teknologikoen legezko alderdiak; Produktu 

fitosanitarioen erabilera jasangarria.

 Kontsumitzailearen atala 9 gai berrirekin   eguneratzea:

Elikadura osagarriak, Edulkoratzaile artifizialak, Nitratoak barazkietan, Laktosarekiko 

intolerantzia, Esneari alergia, Izozkiak, Animalia klonatuetatik eratorritako elikagaiak 

jaten al ditugu? Sendagai/elikagai interakzioa, Arrautzari alergia.
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 Informazio-materiala / Liburuxkak: 4  

Infografia: edari energetikoak (2)

Infografia: animalien ongizatea abere-ustiategietan

Infograma: elikagaien eta sendagaien arteko interakzioa

PROIEKTUAK

Elikagaien arriskuak

Nabarmendutako jarduerak:

 OMEren Arrisku Kimikoen Ebaluazio Sareko kide gisa parte hartzea.

 Arriskuak jakinarazteko estrategian aurrerapausoak ematea: 

 Arriskuen  komunikazioa  kudeatzeko  eredu  bat  diseinatzea,  bi  kasu  praktikotan 

oinarrituta:  elikadura-krisialdietan  komunikazioa  kudeatzeko  oinarrizko 

jarraibideak

 Tailerra: erantzunak emateko barne-oharrak idaztea eta komunikazioaren elementu 

gakoak

 Erantzunak emateko barne-oharren biltegi  bat egitea:  arrainak gaizki etiketatzea, 

Anisaki, Listeria...

 Industria jatorriko jalkitze atmosferikoak eragindako barazkien kutsadura kimikoagatiko 

arriskuaren ebaluazioa.

 Batzorde Zientifikoko, Batzorde Kudeatzaileko eta Arriskuen Mahai teknikoko idazkari 

teknikoak.

 Adituen Datu Baseak elikagaien segurtasunari lotutako gaien arabera eguneratzea.

Ikerketa

Ekintza aipagarriak:

 Elikagaien Segurtasun arloan ikertzeko plana hedatzeko lanetan parte hartzea.
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 Elikagaien  Segurtasun  arloko  Ikerketarako  Plataforma  irekitzea  eta  jendaurrean 

aurkeztea.

 Ikerketa mahaiaren idazkaritza.

 Europako sareetan parte hartzea: Susfood. 

 2013 eta 2014 urteei dagozkion Ikerketa Planaren emaitzak zabaltzeko jardunaldia.

 Proiektua: Elikagaien Segurtasuna 2013ko Euskadiko prentsan.

 Koordinazio-, aholkularitza- eta informazio-lanak Helmuga 2020 programako 2. 

gizarte-erronkaren esparruan, bai eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako 

Sailburuordetza ordezkatzeko ere Europako Batzordearen aurrean.

Elikagaien Segurtasun orokorra:

Proiektu aipagarriak: 

 PNCOCAko (Elikakatea Kontrolatzeko Plan Nazionala) lantalde horizontaleko 

idazkaritza

 Programa hauetako lantaldeetako idazkaritza:

 Erauzketa Arrantzaren Higienea

 Abeltzaintzako Ekoizpen Primarioaren Higienea

 Animalien Ongizatea

 Identifikazioa eta Erregistroa

 SANDACH

 Kontrolak egiaztatzeko prozedura egitea.

 PNCOCAri buruzko informazioaren web-atal bat garatzea.

 PNCOCAren prestakuntza-planak egitea eta honako hauentzako ikastaroak diseinatzea:

 Administrazioko langileak

 Operadoreak

 Langile teknikoak eta aholkulariak

 Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotako baldintza higieniko-

sanitarioak egokitzeko gutxieneko baldintzak ezartzen dituen dekretuaren zirriborroa 

egitea.

 Euskadiko 2016-2020ko Elikagaien Segurtasuneko Planaren gidoia egitea.
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Elikakatea:

Jarduera nabarmenak:

ELIKAk erantzuten du zerbitzua: 146 eskaera, erantzuteko denbora, batez beste, 1,5 egun.

Lauhilabeteko 3 txosten eta urteko txosten 1 egitea RASFFen eta RASVEn agertutako 

jakinarazpenen inguruan.

Elikagaien arloko legeriari buruzko datu basea eguneratzea.

Hileroko buletinak egitea: 

 Infoabeltzaintza

 Infoindustria

 Infopentsuak

 Infokontsumitzailea

 Infonekazaritza (ekainera arte)

Erabiltzaile kopurua, guztira: 603

Bilerak honako hauekin:

 Abeltzaintzaren esparruko sektore-agenteak eta operadoreak

 Elkarteak, kudeaketa-zentroak, sindikatuak eta nekazaritza sektoreko operadoreak.

 Animalien elikakateko operadoreak.

 Industria ordezkatzen duten elkarteak eta erakundeak.

 Kontsumitzaileen euskal elkarte nagusiak.

Abeltzaintza: 

 Arrautzatarako hegazti-hazkuntzaren (50-350 oilo) araudia malgutzea. 

 NEIKERekin elkarlanean aritzea, 2014ko uztaila-abuztuan eginiko Animalien 

Ongizateari buruzko Nazioarteko Kongresuan.

 Albaitariak PNCOCAren esparruan prestatzea.
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Nekazaritza

 Fitosanitarioen biltegia eguneratzea, lan-koadernorako.

 Sentsibilizazio-hitzaldiak, produktu fitosanitarioen saltzaileentzat.

 Nekazaritzan ezartzeko legeria eta ekoizpen motak.

 Sektoreko agenteei egin beharreko bisiten plana.

Animalien elikadura:

 EPEAren mahai teknikoan parte hartzea- APLIKA-EPEA Euskadin lehengaiak 

kontrolatzeko sistema.

 Pentsuen ekoizpeneko APPCC eskuliburuaren hirugarren berrikuspena.

 Pentsuetako substantzia kaltegarriei buruzko fitxak: Errizina

 Pentsuen Arrisku Mapa eguneratzea.

 Bizkaiko Foru Aldundiko teknikarientzako prestakuntza-ikastaroa.

Nekazaritzako elikagaien industria

 E-learning plataforma diseinatzea.

 Barazki-kontserbei eta ardoari aplikatzeko elikagaien segurtasunaren sektoreko 

baldintzak.

 Etiketatzeko microsite-a eguneratzea, 1169/2011 Araudian oinarrituta.

 Legerien zerrendak, baldintza espezifikoen ppt-a eta 12 elikadura-sektoretako 40 

produkturen etiketa ereduak.

 1169/2011 Araudia gauzatzea Leartikerrek antolatutako gosari teknologikoan.

 Okinentzako Higieneari lotutako jarduera zuzenen gida (GPCH) berrikustea.

 Elikagaien etiketatzeari buruzko prestakuntza-ikastaroa KONTSUMOBIDErentzat.

 1169/2011 araudiari buruzko ikastaroa okinentzat.
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Arrantza: 

 Erauzketa Arrantzako Higienea Kontrolatzeko Plana zabaltzeko eta jarraitzeko babes 

teknikoa.

 Erauzketa-arrantzako higienearen inguruko prestakuntza-plana arrantzako ikuskatzaileei 

eta Euskal Herriko arrantza-sektoreari zuzentzen zaio.

 2014an ikuskatzeko ontziak hautatzeko arriskuen azterketa. 

Kontsumitzailea::

Jarduera nabarmenak:

 Wikielika 600 hitz berrirekin eguneratzea, EHUrekin elkarlanean.

 Kontsumitzailearen atalean 9 gai berri gehitzea.

 Kontsumitzailearentzako blog bat sortzea (sare sozialetan zabaldutako albisteak bilduko 

dira bertan).

Zaintza teknologikoa:

Gertaera aipagarriak:

 UNE 166.006 arauaren ziurtagiria mantentzea. 

 ELIKAko web korporatiboa mantentzea eta hobetzea.

 RSS albiste kanalak diseinatzea eta elikatzea.

 ELIKABerri hileroko buletina egitea.

 Webgunea egiaztatzea WIS, WMA edo HONcode bereizgarriekin.

 IOs eta Android plataformetako mugikorretako aplikazioak mantentzea (legeriaren datu-

basea, Wiki, sektoreko araudia eta pentsuen mapa).

 Zaintza Teknologikoari eta Adimen Lehiakorrari buruzko urteko txostena egitea 

Europako elikagaien segurtasunerako estrategiak ezagutzeko.
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Komunikazioa:

 320 albiste eta ELIKABerri hileroko buletina egitea. 

 "Berezi”-ren 11 argitalpen egitea.

 6 artikulu tekniko idaztea.

 5 infograma/infografia (informazio-materiala) egitea.

 Elikadura bidezko transmisioaren arriskuei buruzko 6 fitxa tekniko eta 6 infograma 

egitea. 

 Eskaintzen ditugun zerbitzuekin eta produktuekin loturiko prentsa oharrak eta albisteak 

idaztea.

 Alerta egoera/interes egoera sortzen denean, horien berri ematea eta dokumentuak 

egitea: puxika-arraina, Anisakiak antxoan, elikadura osagarriak merkatutik kentzea…

 Hizlari gisa parte hartzea 10 jardunalditan, ikastarotan, posterrak egiten, etab.

 Albisteak sare sozialen bidez (Twitter, Linkedin, Facebook, Google +, Youtube,…) 

zabaltzea: 1.303 jarraitzaile.

 3 mikroespazio (bideoak) egitea Elikagaien Segurtasunari buruz NASDAPentzat.

 Etiketatzearen 1168/2011 Araudiari eta edari energetikoei buruzko elkarrizketak egitea 

EITBrentzat. 

Lorpen korporatiboak.

 Kudeaketaren Kalitateari Euskal Saria: Zilarrezko Q-a.

 EKOSKAN ziurtagiria.

 Bidean-Bai Euskarari ziurtagiria.

 Kudeaketaren erabateko kudeaketa: BIKAIN programa.

 I+D+i UNE 166.006 sistemaren ziurtagiria.

 Webgunea egiaztatzea WIS eta HONcode bereizgarriekin.
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ELIKA ZENBAKITAN

Internet:

ELIKA.NET DOMEINUKO 623.227 ORRIALDE IKUSI DIRA

ELIKA.NET DOMEINUAK 314.158 ERABILTZAILE DITU 

KONTSUMITZAILEAREN WEBGUNEKO 135.011 ORRIALDE IKUSI DIRA

KONTSUMITZAILEAREN WEBGUNEAK 94.243 ERABILTZAILE DITU

1.381 JARRAITZAILE FACEBOOKEN, TWITTER-EN ETA LINKEDINEN

Argitalpenak:

320 WEB ALBISTE 

31 ARTIKULU 

ELIKAK ERANTZUTEN DU ZERBITZUA: 146 ESKAERA

 1.237 HARPIDEDUN ELIKABERRIN

47 AGERPEN PRENTSAN

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota
Kopurua Ordu kopurua / urte

Aurreikusia Erabilitakoa Aurreikusia Erabilitakoa

Soldatapeko langileak 7 7 10.588 10.590

Zerbitzu-kontratudun langileak --- --- --- ---

Langile boluntarioak --- --- --- ---

C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota
Kopurua

Aurreikusia Erabilitakoa

Pertsona fisikoak. 70.000 94.500

Pertsona juridikoak 250 295
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D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak / Inbertsioak Aurrekontua Erabilitakoa Desbideratzea

Hornidurak eta laguntzak 85.644 103.015 (17.371)

Langileen gastuak 418.942 404.863 14.079

Jardueraren beste gastu batzuk 116.744 86.513 30.231

Ibilgetua amortizatzea 10.582 10.582 0

Finantza-gastuak 20 0 20

GUZTIRA 631.932 604.973 26.959

E) Jardueraren helburuak eta adierazleak<0}

PROGRAMATUTAKO HELBURUAK ETA HORREN 
KUANTIFIKAZIOA

PROGRAMATUTAKO HELBUREN BETETZE 
MAILA

Helburua

Ekintza

Adierazlea

Aurreiku
sitako 
maila

Lortutak
o maila

Desbideratzeen iruzkinak

1. Herritarren parte-hartzea eta kontsumitzaileek elikagaien 
segurtasunaren arloan dituzten ezagutzak sustatzea eta 
bultzatzea.    

Elikagaien segurtasunari buruzko hezkuntza-materiala egitea. 1 1  

Berritzeguneekin bilerak egitea, hezkuntza-komunitatearekin 
elkarlan-ildo bat hasteko.

3 2  Egokiak hartu dira aintzat.

Wiki elikagaiak, EHUrekin elkarlanean 1 1  

Infogramak elikagaien arriskuei eta horiek prebenitzeko moduari 
buruz.

10 11
 Beste bat egiteko beharra dagoela ikusi 
da.

2. Elikagaien ekoizpen-katean elikagaien segurtasuna sustatzea 
eta parte-hartze aktiboa lortzea.    

Bezeroen foku-taldeak sendotzea eta martxan jartzea. Nekazaritza, 
abeltzaintza, animalien elikadura, elikagaien industriaren 
kontsumitzailea eta ikerketa.

100% 100%  

3. Aholkua eta babesa ematea elikagaien segurtasunaren arloko 
Sailari/erakundeei.    

Aholkularitza teknikoa Sailaren hainbat zuzendaritzatan: 
txostenak egitea, bileretara bertaratzea, etab.

100% 100%  

Lehengaiak kontrolatzeko programa dinamizatzea, EPEArekin 
elkarlanean.

100% 100%
 

Barazki-kontserbei eta ardoari aplikatzeko elikagaien 
segurtasunari eragiten dioten sektoreko baldintzak.

2 2
 

 Elikagaien segurtasunaren inguruko arazoak konpontzen dituzten 
elikagaien industriaren hainbat adibiderekin egindako 
simulazioak.

2 0
 Aurrekontuen mugak

II AAren foroetan parte hartzea: elikaduraren klusterra, ekoizleen 
elkarteak.

>2 4
 Etiketatzeari buruzko araudi berria

Elikagaiak etiketatzeko microsite-a egokitzea, 1169/2011 
Araudian oinarrituta

1 1
 

Araudi higieniko-sanitarioa malgutzeko baldintzei buruzko 1 1  
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PROGRAMATUTAKO HELBURUAK ETA HORREN 
KUANTIFIKAZIOA

PROGRAMATUTAKO HELBUREN BETETZE 
MAILA

Helburua

Ekintza

Adierazlea

Aurreiku
sitako 
maila

Lortutak
o maila

Desbideratzeen iruzkinak

dekretua egiten parte hartzea

4.  Operadoreei, administrazioei eta bestelakoei elikagaien 
segurtasunaren arloko prestakuntza ematea.   

E-learning prestakuntza diseinatzea. 1 1  

Ikastaroak/tailerrak egitea HAZIrekin elkarlanean. 3 5  Beharrezkotzat jo dira.

Elikagaien industriari zuzendutako ikastaroak/tailerrak egitea. 2 2  

Prestakuntza Plan bat egitea PNCOCAren barruan 1 1  

Elikagaien segurtasuneko Ikerketa Planaren emaitzak zabaltzeko 
Jardunaldia

1 1
 

5. Interes-taldeekin harremanak finkatzea    

Interes-taldeak fidelizatzea eta bezero berriak lortzea (hezkuntza-
komunitatea, ikastetxe profesionalak, ostalaritza, sukaldariak…)

5 4  Egokiak hartu dira aintzat.

Interes-taldeek ELIKAK Erantzuten Du zerbitzuan elikagaien 
segurtasunari buruz egiten dituzten eskaerei erantzutea.

100% 100%
 

6. Administrazioei aholkularitza zientifiko eta teknikorik onena 
ematea, elikagaien arriskuen kudeaketa eta komunikazio 
arloan erabakiak hartzeko.    

Aholkularitza teknikoa Sailaren hainbat zuzendaritzatan: 
txostenak egitea, bileretara bertaratzea, etab.

100% 100%  

Ikerketa-mahaia koordinatzea eta dinamizatzea. 1 1  

Europako sareetan/proiektuetan parte hartzea: SUSFOOD. 1 1  

Arriskuak Mahai Teknikoko Idazkaritza 1 1  

Elikagaiak ekoizteko katean sor daitezkeen arriskuak 
identifikatzea eta ebaluatzea.

>3 3
 

Koordinazio-, aholkularitza- eta informazio-lanak Helmuga 2020 
programako 2. gizarte-erronkaren esparruan, bai eta Nekazaritza, 
Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetza ordezkatzeko 
ere Europako Batzordearen aurrean.

1 1

 

Batzorde Zientifikoaren bilerak 1 1  

Arriskuak jakinarazteko estrategia bat diseinatzen ikasteko 
trebakuntza-tailerra

1 1
 

Arriskuen fitxak eguneratzea; horretarako, fitxetan teknikariei 
zuzenduriko informazioa eta alergenoei, kutsatzaile kimikoei eta 
abarrei buruzko informazioa gehituko da.

18 20
 Beharrezkotzat jo dira

PNCOCAko Koordinazio Mahaiaren Idazkaritza Teknikoa eta 
bere programak mantentzea

100% 100%
 

Programen dokumentazioa prestatzeko lantaldeetan parte hartzea. 4 5  Programa berri bat gehitu da

Kutsatutako lurrei eta horrek elikagaietan duen eraginari buruzko 
proiektua

1 1
 

7. Komunikazioa eta informazioa indartzea: zabaltzen den 
informazioa hobetzea eta indartzea    

Arriskuen ebaluazio/ abeltzaintza/ nekazaritza/ arrantza/ 
animalientzako elikadura/ elikagaien industria/ ikerketa eta 
kontsumitzaileei buruzko albisteak sortzea

100% 100%  

Arriskuen ebaluazioari (2) / abeltzaintzari (2) / animalientzako 
elikadurari (2) / elikagaien industriari (2) eta ikerketari (2) 
buruzko albisteak sortzea

10 11
 Beharrezkotzat jo da

Hilero Infoaldizkari bat prestatzea abeltzaintzari, animalientzako 
elikadurari, industriari eta kontsumitzaileei buruzko 
informazioarekin

20 20
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PROGRAMATUTAKO HELBURUAK ETA HORREN 
KUANTIFIKAZIOA

PROGRAMATUTAKO HELBUREN BETETZE 
MAILA

Helburua

Ekintza

Adierazlea

Aurreiku
sitako 
maila

Lortutak
o maila

Desbideratzeen iruzkinak

Hilero ELIKAberri aldizkaria prestatzea, albiste eguneratuekin 11 11  

Pentsu, elikagai eta animalien gaixotasunei buruzko alerta 
sareetan egindako jakinarazpenei buruzko lau hilabeteko eta 
urteko txostenak egitea

3 3
 

Animalientzako elikagaietan ager daitezkeen substantzia 
kaltegarriei buruzko fitxa berriak egitea, eta orain dauden fitxak 
berrikustea eta eguneratzea

3 1
 Egokitzat jo dira

Animaliek izan ditzaketen gaixotasunei buruzko fitxak 
eguneratzea eta berriak idaztea. Fitxa horiek sektoreko 
agenteentzat eta abeltzaintzako profesionalentzat dira.

5 3
 Egokitzat jo dira

UNE 166.006 arauaren ziurtagiria mantentzea teknologiaren 
zaintza-prozesuari dagokionez. 

100% 100%
 

Informazio teknikoa prestatzea (artikulu teknikoak, berezi) 25 31  Beharrezkotzat jo dira

8. Kudeaketa eta berrikuntza eredua indartzea, kudeaketa 
bikaina lortzeko    

Bezeroen asebetetzea >8 8,1  

ELIKAko pertsonen asebetetzea >8 9  

Lanen ebaluazioaren, buruzagitzaren, prestakuntzaren, 
komunikazioaren eta ezagutzaren arloko politikak martxan jartzea 
eta hobetzea

100% 100%
 

Kanpoko aintzatespena: Zilarrezko Q-a 100% 100%  

Q-EPEAn parte hartzea: erakunde publikoak bikaintasunerantz 100% 100%  

EKOSKAN ziurtagiria mantentzea 100% 100%  

II. Fundazioak erabilitako baliabide ekonomikoak, guztira      

GASTUAK / INBERTSIOAK 1. jarduera
Jarduerari egotzi 

gabeak
GUZTIRA

Hornidurak eta laguntzak 103.015 0 103.015

Langileen gastuak 404.863 20.177 425.040

Jardueraren beste gastu batzuk 86.513 8.700 95.213

Ibilgetuaren amortizazioa 10.582 0 10.582

Gastuen guztizko partziala 604.973 28.877 633.850

Eskuratutako  ibilgetua  (Ondare  Historikoaren 
Ondasunak izan ezik)

0 0 0

Eskuratu diren Ondare Historikoaren Ondasunak 0 0 0

Zor ez komertzialak kitatzea 0 0 0

Inbertsioen guztizko partziala 0 0 0

ERABILITAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA 604.973 28.877 633.850
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III. Fundazioak eskuratutako baliabide ekonomikoak, guztira      

A) Eskuratutako diru-sarrerak

Epigrafea Aurrekontua Gauzatuta Desbideratzea

Diru-laguntza publikoak 620.000 624.706 (4.706)

Beste diru-sarrera batzuk 1.350 4.933 (3.583)

ESKURATUTAKO  DIRU  SARRERAK, 
GUZTIRA 621.350 629.639

(8.289)

Besteak  beste,  hauek  eragin  dute  diru-sarrerak  handitzea:  fakturatutako  hezkuntza-

zerbitzuak  (Bizkaiko  Foru  Aldundia,  AECOSAN)  eta  Europar  Batasunak  ERANET 

SUSFOOD barruan egindako ekarpena.

B) Eskuratutako beste baliabide ekonomiko batzuk

Ez da zorrik ez bestelako finantza obligaziorik egin.

IV. Lankidetza hitzarmenak beste erakunde batzuekin      

2014ko ekitaldian, ez da lankidetza hitzarmenik sinatu beste erakunde batzuekin.

V. Jarduketa-planaren eta gauzatutako datuen arteko desbideratzea      

Desbideratzeak E) ataleko taulan ageri dira.
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13.2- ONDARE  ELEMENTUAK  FUNDAZIOAREN  HELBURUETARAKO   

APLIKATZEA  

Fundazioak  bete  egiten  ditu  Euskal  Herriko  Fundazioei  buruzko  ekainaren  17ko  12/1994 

Legearen 30. artikulua eta ekainaren 17ko 100/2007 Dekretuaren, Euskal Herriko Fundazioen 

Babesletzen Araudiaren, 21. artikulua. Bertan ezartzen da Fundazioaren diru-sarrera garbien % 

70 gutxienez, Fundazioaren helburuak betetzera bideratu beharko dela.

Hona hemen aipatu artikulua betetzeari buruzko balioak biltzen dituen taula:

Ekitaldia
Diru-

sarrera 
gordinak

DOIKUNTZAK

Diru-
sarrera 
garbiak 

(100/2007 D. 
21. art.)

Bideratu 
beharreko 
errenta (% 

70)

Fundazioar
en 

helburueta
rako 

gastuak (*) 

Aplikazioa

Ondasun 
ibilgetuen 

gaineko karga 
edo xedapena

Zuzkidura-
ondasunak 

besterentzeag
atik 

eskuratutako 
gainbalioa

Zuzkidura 
helburuetarak
o beharrezko 

gastuak

2012 2013 2014
Ordaintzek

e

2012 738.177 0 0 0 738.177 516.224 678.604 678.604 0 0 0

2013 644.123 0 0 0 644.123 450.886 609.361 609.361 0 0

2014 629.639 0 0 0 629.639 440.747 594.526 594.526 0

GUZTIRA 2.011.939 0 0 0 2.011.939 1.407.857 1.882.491 678.604 609.361 594.526 0

(*) Gastuak guztira ken amortizazioaren zuzkidura eta administrazio-gastuak.

13.3- ADMINISTRAZIO GASTUAK      

Euskal  Herriko  Fundazioen  Babesletzen  Araudia  onesten  duen  ekainaren  19ko  100/2007 
Dekretuaren  22.  artikuluak  dioenarekin  bat  etorriz,  administrazio-gastuak  ezin  izango  dira 
Fundazioak jasotzen dituen diru-sarrera garbien % 20 baino gehiago izan.

Hona hemen ekitaldi honetan egotzi diren gastuak:

ADMINISTRAZIO GASTUAK

Kontu 
zenbakia

Emaitzen kontuko partida Gastuaren azalpena
Ondarea kudeatzeko 
fundazioari egozteko 

irizpidea
Zenbatekoa

623 Irakasle independenteen zerbitzuak Aholkularitza 100% 8.700

640 Soldatak eta ordainsariak Zuzendari-gerentea 25% 16.772

642 Gizarte Segurantza Zuzendari-gerentea 25% 3.405

ADMINISTRAZIO GASTUAK, GUZTIRA 28.877
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Era  berean,  behean  ageri  den  taulan  gastu  horien  zenbatekoaren  muga  betetzeari  buruzko 

informazioa ematen da:

ADMINISTRAZIO GASTUAK

Ekitaldia

Diru-sarrera 
garbien % 20 
(100/2007 D. 

22. art.)

Fundazioaren 
ondarea zaintzeak, 

kudeatzeak eta 
babesteak 

eragindako gastuak

Gobernu-
organoaren gastuak 

edo ordainsariak

Administrazio- 
eta kudeaketa-

langileen 
ordainsariak 
ordaintzeko 

gastuak

Gastuak 
guztira

Gehienezko 
muga: 

Gainditzen du 
(+) Ez du 

gainditzen (-)

2014 125.928 0 0 28.877 28.877 (97.051)

Nota 14- ITXI ONDOREN JAZOTAKOAK      

Ekitaldia itxi den unetik urteko kontu hauek egin diren unera bitartean ez da inolako gertakari 

aipagarririk  jaso  urteko kontu  hauek berriro  idatzi  beharra  eragingo  lukeenik,  erabiltzaileek 

urteko kontuak ebaluatzeko gaitasunari eragingo liokeenik ez eta Fundazioari martxan dagoen 

enpresaren printzipioa aplikatzea ezinezko egingo lukeenik ere.

Nota 15- ERAGIKETAK ERLAZIONATURIKO ALDERDIEKIN      

Hona hemen Fundazioarekin erlazionaturiko erakundeekin zerikusia duten saldoak, abenduaren 

31n ziren moduan:

Zordunak Hartzekodunak

Kontzeptua 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

Erlazionaturiko erakundeak  0  0  8.490  10.290  

 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa 0 0 0 0

 NEIKER  –  Nekazaritzaren  Ikerketa  eta 
Garapenerako Euskal Institutua, S.A.

0 0 8.332 9.748

 HAZI fundazioa 0 0 158 542
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Hona hemen erakunde horiekin egin diren eragiketak:

2014 2013

Kontzeptua
Diru-

laguntzak
Emandako 
zerbitzuak

Jasotako 
zerbitzuak

Diru-
laguntzak

Emandako 
zerbitzuak

Jasotako 
zerbitzuak

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa 620.000 0 0 600.000 0 0

NEIKER  –  Nekazaritzaren  Ikerketa  eta  Garapenerako 
Euskal Institutua, S.A.

0 0 15.306 0 0 19.164

HAZI fundazioa 0 0 4.796 0 0 4.432

Guztira 620.000 0 20.102 600.000 0 23.596

Patronatuko eta Goi Zuzendaritzako kideentzako ordainsariak eta bestelako prestazioak  

Patronatuko  kideek  ez  dute  inolako  ordainsaririk  edo  prestaziorik  jaso  soldata,  dieta  edo 

bestelakoengatik, 2014ko eta 2013ko ekitaldietan.

Horrez gain, ez da aurrerakinik ez krediturik eman, eta ez da obligaziorik hartu une honetan 

Fundazioko  kide  direnen  pentsioei  edo  bizi-aseguruei  dagokienez,  2014ko  abenduaren  31a 

denean.

Era berean, Fundazioko goi-zuzendaritzako langileek 2014ko ekitaldian jaso zuten zenbatekoa 

67.087 eurokoa izan zen, soldata gordina dela eta (69.491 euro, 2013an).

Nota 16- BESTELAKO INFORMAZIOA      

16.1- Patronatuko eta Zuzendaritzako kideak      

2014ko ekitaldian, ez da altarik ez bajarik egon patronatuko kideen artean.
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Fundazioaren patronatua, 2014ko abenduaren 31n, honako kide hauek osatzen dute:

Presidentea Bittor Oroz Izaguirre

Presidenteordea Peli Monterola Arteta

Idazkaria Rogelio Pozo Carro

Bokalak Leandro Azkue Mugica

Josu Ezkurdia Santamaría

Eduardo Aguinaco López de Suso

Elena Unzueta Torre

Miren Dorronsoro Iraeta

Ane Urkiola Alustiza

Asier Arrese Zabala

16.2- Xedapen-egintzak      

Ez da xedapen-egintzarik edo kargak ezartzen dituen egintzarik egin ondare-zuzkidura osatzen 

duten ondasun edo eskubideen gainean.

16.3- Giza baliabideak      

Hauxe  da  Fundazioko  langileek  ekitaldia  amaitzean  zegoen  sexuen  araberako  banaketa, 

kategoriaren eta sexuaren arabera banakatuta:

Langileak
Gizonak Emakumeak Guztira

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Patronatuko kideak 7 7 3 3 10 10

Goi-zuzendaritza 1 1 0 0 1 1

Teknikariak 2 2 5 5 7 7

Langileak, guztira, ekitaldia amaitzean 10 10 8 8 18 18
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Ekitaldian lanean ari den pertsona kopurua, batez beste, kategorien arabera adierazita, hauxe da: 

Langileak
Guztira

2014 2013

Patronatuko kideak 10 10

Goi-zuzendaritza 1 1

Teknikariak 6,64 6,83

Ekitaldiko batez besteko langile kopurua, guztira 17,64 17,83

Ekitaldian, ez da % 33ko edo gehiagoko ezintasunen bat zuen langilerik egon.

16.4- Bestelako informazioa      

2014ko ekitaldian, kontu-ikuskaritzako lanengatiko ordainsariak 4.800 eurokoak izan dira (4.800 

euro 2013ko ekitaldian).

Fundazioari  ez  zaio  garrantzi  ekonomikoaren  izaera  eman,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko 

Fundazioen Babesletzaren Erregelamendua onetsi duen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 

26. artikuluarekin bat eginez.

Fundazioaren  estatutuaren  33.  artikuluan  ezartzen  da  Fundazioaren  kontuak  kanpotik 

fiskalizatuko direla, hau da, peritu independenteek fiskalizatuko dituztela kontu-auditoretza baten 

bidez.
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Nota 17- DIRU FLUXUAREN EGOERA      

Kontzeptua
2014ko 

ekitaldia
2013ko 

ekitaldia

A) USTIAPEN JARDUREREN DIRU FLUXUA

1. Ekitaldiaren soberakinak zergen aurretik (4.346) (3.515)

2. Emaitzari eginiko egokitzapenak 10.261 19.182

a) Ibilgetua amortizatzea (+) 10.582 19.385

g) Diru-sarrera finantzarioak (-) (321) (203)

3. Aldaketak kapital arruntean 61.811 (31.997)

b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk (+/-) 28.775 1.163

d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk (+/-) 33.036 (29.401)

e) Beste pasibo arrunt batzuk (+/-) 0 3.759

4. Ustiapen jardueren beste diru-fluxu batzuk 321 203

c) Interesak kobratzea (+) 321 203

5. USTIAPEN JARDUEREN DIRU FLUXUA 68.047 (16.127)

b) INBERTSIO JARDUEREN DIRU FLUXUA

7. Kobrantzak desinbertsioengatik (+) 581 0

e) Beste finantza-aktibo batzuk (+) 581 0

8. INBERTSIO JARDUEREN DIRU FLUXUA (7-6) 581 0

c) FINANTZAKETA JARDUEREN DIRU FLUXUA

10. Finantza-pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak (1.254) 142

a) Kreditu-erakundeekin dauden zorrak jaulkitzea (+) 546 142

b) Taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin dauden zorrak itzultzea eta amortizatzea (-) (1.800) 0

11 FINANTZAKETA JARDUEREN DIRU FLUXUA (1.254) 142

d) ALDAKETA MOTEN BALORAZIOEN ERAGINA 0 0

e) ESKU DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN AREAGOTZE/GUTXITZE GARBIA 67.374 (15.985)

 Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran 173.243 189.228

 Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran 240.617 173.243
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Nota 18- INBENTARIOA      

AKTIBOA

AKTIBO EZ ARRUNTA

Elementua Eskuratze-data
Kostuaren 

balioa
Amort. metatua Balio garbia

Informatika-aplikazioak 721 721 0
CONTAPLUS PROGRAMA 2003/02/21 199 199 0
I.K.T. 2009/12/23 3.680 3.680 0
I.K.T. 2009/12/31 7.500 7.500 0
VEISS 2009/12/31 19.619 19.619 0
LKS 2011/12/31 29.735 24.160 5.575
GOB ACROBAT PRO X LIZENTZIA 2011/12/19 2.397 1.947 450
Bulego berriaren obrak 2005/06/01 189.572 189.572 0
IKT IBILGETUA 2.335 2.335 0
ALAVESA DE SONIDO 277 277 0
VICTRA S.C. 347 347 0
SIEMENS 966 966 0
MONTTE MOBILIARIO 4.696 4.696 0
SILLA MOD."CONFORT" 2003/06/01 1.119 1.119 0
ORNARE 30/05/2005 25.946 25.946 0
GOYA 2005/07/11 351 351 0
ORNARE 2006/11/22 1.379 1.379 0
ORNARE 2007/02/26 3.188 3.188 0
ESTANTERÍA CENTRAL EASY 2011/12/22 2.328 1.746 582
PHASE, S.L. 2.614 2.614 0
EL CORTE INGLES 1.193 1.193 0
CANON SIST.OFICINAS 751 751 0
"AFICIO" FOTOKOPIAGAILUA 2003/06/03 2.694 2.694 0
7 "BROWNSVILLE" ORDENAGAILU 2003/05/19 9.516 9.516 0
20 GH-KO DISKO GOGORRA 2003/04/04 1.598 1.598 0
COMPAQ EVO NX5000 
ERAMANGARRIA 2004/04/16 1.490 1.490 0
X LAN 2005/05/04 830 830 0
PHASE, S.L. 2005/06/01 920 920 0
SOFTEC 2005/09/23 1.352 1.352 0
X LAN 2007/03/14 3.580 3.580 0
X LAN 2007/04/23 1.499 1.499 0
PHASE, S.L. 2007/12/21 1.685 1.685 0
SEMIC 2008/11/26 5.243 5.243 0
SEMIC 2009/07/29 623 623 0
TELMULTI 2009/07/31 476 476 0
DERTEN SISTEM 2009/12/29 816 816 0
T SYSTEMS 2009/09/10 4.434 4.434 0
DERTEN 2011/07/04 864 756 108
DERTEN 2011/10/28 3.473 2.912 561
DISKO GOGORRA ETA MONITOREA 2012/01/31 233 175 58
FOTOKOPIAGAILUA 2012/12/21 3.300 1.650 1.650

Guztira 345.539 336.555 8.984
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AKTIBO ARRUNTA    

Elementua Eskuratze-data
Kostuaren 

balioa
Higatzea Balio garbia

Azti Fundazioa 2011 30.000 0 30.000

OP zorduna, BEZa dela eta 2014 22.986 0 22.986

Merkataritza-zordunak eta beste batzuk, 
guztira 52.986 0 52.986

Eskudirutan 2014 240.617 0 240.617

Inbertsioak eta eskudirua, guztira 240.617 0 240.617

    

    

PASIBOA

PASIBO ARRUNTA    

Elementua Eskuratze-data
Kostuaren 

balioa
Higatzea Balio garbia

VISA zorrak 2014 1.167 0 1.167

Mondragon Unibertsitatea 2014 40.000 0 40.000

Neiker 2014 8.332 0 8.332

Hazi Fundazioa 2014 158 0 158

Merkataritza-hornitzaileak 2014 8.477 0 8.477

OG hartzekoduna PFEZ dela eta 2014 13.129 0 13.129

SS Hartzekoduna 2014 9.673 0 9.673

Zorrak guztira 80.936 0 80.936
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Nota 19- HORNITZAILEEI  EGINIKO  ORDAINKETAK  GERORATZEARI   

BURUZKO INFORMAZIOA Hirugarren xedapen gehigarria. Uztailaren 5eko 

15/2010eko legearen “informazioa emateko betebeharra”  

Hona hemen eragiketa komertzialetan hornitzaileei ordainketa atzeratzeari buruzko informazioa:

Balantzea ixten den egunean egindako edo egin gabeko 
ordainketak

2014 2013

Zenbatekoa % Zenbatekoa %

Legezko gehienezko epearen barnean 155.285 100 273.188 100

Gainerakoa 0 0 0 0

ORDAINKETAK OROTARA 155.285 100 273.188 100

PMPE (ordaintzeko egunak) 0 -- 0 --

Ixte-egunean legezko gehienezko epea 
gainditzen duten geroratzeak 0 -- 0 --
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Elika Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa / Fundación Vasca para la 

Seguridad Agroalimentaria batzordeko kideek 2014 ekitaldiko urteko kontuak egin dituzte. Hona 

hemen kontu horiek osatzen dituzten dokumentuak:

- 2014ko abenduaren 31ko balantzea (1 orrialde, 1.zk)

- 2014 ekitaldiko galeren eta irabazien kontua (1 orrialde, 1. zk.)

- 2014ko ekitaldiaren memoria (53 orrialde, 3. zenbakitik 55era) 

Bittor Oroz Izaguirre jn.
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Landa Garapeneko 
Sailburuordea

Peli Manterola Arteta jn.
Eusko Jaurlaritzako Berrikuntza eta Elikagaien 
Industriako Zuzendaria 

Rogelio Pozo Carro jn.
AZTI – Tecnaliako Zuzendari Nagusia

Eduardo Aguinaco López de Suso jn.
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintzako 
Zuzendaria

Leandro Azkue Mugica jn.
Eusko Jaurlaritzako Arrantza eta Nekazaritzako Zuzendaria

Asier Arrese Zabala jn.
HAZI fundazioko ordezkaria

Elena Unzueta Torre and.
KONTSUMOBIDE Kontsumoaren Euskal Institutuko 
Zuzendaria

Ane Urkiola Alustiza and.
Eusko Jaurlaritzako Ogasunak eta Finantzak Saileko 
Zerbitzu Orokorretakoa Zuzendaria

Miren Dorronsoro Iraeta and.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Publikoko 
Zuzendaria

Josu Ezkurdia Santamaría jn.
Neiker-Tecnaliako Zuzendari Nagusia

Gasteizen, 2015eko martxoaren 26an



ELIKA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN 
SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA

FUNDACIÓN VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA

Cuentas anuales
Ejercicio 2014
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