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AUDITORETZA-TXOSTENA

ZIUR FUNDAZIOKO

P atr on at u B utzorde ko kideei

Iritzia

ZIUR FUNDAZIOATen urteko kontu laburtuak auditatu ditugu. lJrteko kontu laburtu hauek, 2020ko

abenduaren 31ko balantzeak, eta aipatutako datan bukatutako ekitaldiari dagozkion galdu-irabazi

kontuak eta memoriak osatzen dituzte.

Gure iritziz, erantsitako urteko kontu laburtuek, arlo esanguratsu gtntietan, 2020ko abenduaren 3ln
ZIUR F(lNDAZIOAren ondarearen eta egoerafinantzarioaren irudifidela adierazten dute, baita data

horretan bukatu den ekitaldiari dagozkion emailzena ere, aplikagarria zaion informaziofinantzarioaren

araudiaren arabera (memoriaren 2 oharrean adierazten dena), bereziki, bertan agertzen diren

kontab ilitate-pr intz ipio ekin eta ar auekin.

Iritzia emaleko oinarriu

Auditoretza lana, Espainian indawean dagoen kontu-auditoretzaren arautegia jarraituz egin dugu.

Gure erantzukizuna, arau horien arabera, (Jrteko Kontu laburtuen Auditoretzaren ínguruan,

audit or e ar en er ant z ukizun a at al e an z e hazt en da,

ZIUR FUNDAZIOArengandik independenteak gara, Espainiako urteko kontu laburtuen auditoretzan

iarraitu beharreko etika eskakizunen arabera, independentzia eskakizuna barne, urteko kontuen

auditoretzaren arautegian xedatutakoarekin bat. Zentzu horretan, ez dugu kontuen auditoretza ez den

beste zerbitzurik eman, eta ez da gertatu aipatutako araudi-erregulatzailearen arabera ezinbestekoa den

ind ep endentz i a arr is kuan j arr i z e z ake en in o I ako e go er ar ik.

Lortu dugun auditoretza-ebidentziarekin, iritzia emateko oinarri nahikoa eta egokia dugula uste dugu.

Avdo. de lo Libertod, 70 - 7" . 2OOO4 Donostio / Son Sebostidn
www.SAYMA.COM

E. ouditores@soymo.es

T, (+34) 943 44O73O
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Auditoretzaren alderdirik garrantzits uenak

Auditoretzaren alderdirik garrantzitsuenak, gure iritzi profesionalaren arabera, egungo urteko kontu

laburtuen auditoretzan hutsegite esanguratsuak egoteko arrisku esanguratsuenak bezala hartutakoak

izan dira. Arrisku haueh gure auditoretzaren testuinguruan eta urteko kontu laburluen osotasunean

hartu dira kontuan, baita horiei buruzko gure iritzian ere, eta ez dugu arrisku hauei buruzko iritzi

bereizirik ematen.

Gure txostenean aipatu behaneko hutsegite esanguratsuak egoteko aruisku esanguratsurik ez dagoela

ondorioztatu dugu.

Urteko kont uen ing ur uan, p atronutuko presidentaren erantzukízuna

Patronatuko presidentaren erantzukizuna da erantsitako urteko kontu laburtuak egitea, ZIUR

FUNDAZIOATet ondarearen, egoera finantzarioaren eta emaitzen irudi fidela adieraziz, sozietateari

aplikatu behar zaion Espainian indarrean dagoen informazio finantzarioren araudia jarraituz. Baita

iruzurrengatik edo errakuntzengatik hutsegite esanguratsurik ez daukaten urteko kontu laburtuak

prestatzeko beraien ustez egokiena den barne kontrola ere.

Urteko kontu laburtuak prestatzean, patronatuko presidentearen erantzukizuna da fimtzionamenduan

dagoen enpresa bezala jarraitzeko ZIUR FUNDAZIOAU duen gaitasuna balioztatzea. Horretarako,

dagokionaren arabera, funtzionamenduan dagoen entitatearekin zerikusia duten gaiak adieraziko

dituzte funtzionamenduan dagoen entitatearekin kontabilitate-printzipioa erabiliz; salbuespena izango

da patronatuko kideak entitatea likidatzeko edo eragiketak amaitzeko asmoa dutenean, edo beste aukera

errealistarik ez dagoenean.

Urleko kontuen auditoretzaren ing ur uan, auditorearen eranÍzukizuna

Gure helburuak hauek dira: urteko kontu laburtuek, osotasunean hartuz, iruzurrengatik edo

errakuntzengatik hutsegite esqnguratsurík ez duten arrazoizko segurtasuna lortzea eta, gure iritzia

b arner atz en duen auditor etza-txos tena igortze a.

Arrazoizko segurtasuna lortzea segurtasun maila ahua da, baina ez du bermatzen Espainian indarrean

dagoen urteko kontuen auditoretza jardueraren araudia jarraituz egindako auditoretzak existitu

daitekeen hutsegite esanguratsu bat beti antzeman dezakeenik. Hutsegiteak iruzunengatik edo

errakuntzengatik sor daitezke, eta materialtzat hartuko dira, bai banaka bai batuta hartuta, urteko kontu

laburtuetan oinarrituz erabiltzaileek hartzen dituzten erabaki ekonomikoetan arrazoiki eragiten dutela

aurreikusten bada.
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Espainian indarrean dagoen kontuen-auditoretzaren arautegia jarraituz egindako auditoretza lan

guztian, eszeptizismoz eta irizpen profesionala aplikatuz jardun dugu. Baita ere:

Urteko kontu laburtuetan, iruzurrengatik edo etakuntzengatik, hutsegite esanguralsuak egoteko

arrískuak identfikatu eta balioztatu egiten ditugu; arrisku horiei erantzuna emateko prozedurak

diseinatzen eta aplikatzen ditugu; eta ebidentzia nahikoa eta egokia lortzen dugu gure iritzia

emateko oinania izateko. Iruzurragatik gerta daitekeen hutsegite esanguratsua ez antzemateko

arriskua, errakuntzagatik eman daitekeen hutsegite esanguratsua ez antzematekoa baino altuagoa

da, izan ere iruzurrak kolusioaren, faltsutzearen, nahita egindako ez-egitearen, nahita egindako

adierazpen okeruen, edo barne-kontrolalen saihespenaren ondorioz izan daitezke.

a

a

a

t Auditoretzarako garrantzitsua den barne-kontrolaren ezagupena lortzen dugu, egoeraren arabera

egokiak diren auditoretza-prozedurak diseinatzeko helburuarekin; eta ez, erakundearen barne-

kontrolaren eraginkortasunari buruzko iritzia emateko helburuarekin.

Aplikatutako kontabilitate-politikak egokiak diren balioztatzen dugu; baita kontabilitate-

estimazioen arrazoigarritasunq eta patronatuko presidenteak emandako informazioa ere.

Patronatuko kideek ftuttzionamenduan dagoen enplesqren kontabilitqte-printzipioa egoki erabili

duten ondorioztatzen dugu; eta lortutako auditoretza-ebidentzian oinarrituz, funtzionamenduan

dagoen enpresa bezala janaitzeko ZIUR FUNDAZIOAU daukan gaitasuna zalantzan jar dezakeen

gertaera edo baldintzekin zerikusia duen ziurgabetasun esanguratsurik dagoen edo ez

ondorioztatzen dugu. Ziurgabetasun esanguratsua dagoela ondorioztatzen badugu, gure

auditoretza-txostenean urteko kontu laburtuetan honi buruz ematen den informazioari arreta jarri
behar diogu edo, emandako informazioa ez bada egokia, iritzi-aldatua eman behar dugu. Gure

ondorioak, auditoretza-txosteneko datara arte lortutako auditoretza-ebidentzian oinarritzen dira.

Hala ere, etorkizuneko gertaeren edo baldintzen ondorioz, ZIURFLlNDAZlOAkfuntzionamenduan

dagoen entitate izatez utz dezake.

a Urteko kontu laburtuen aurkezpen globala, egitura eta eduhia balioztatzen dugu, emandako

informazioa barne; baita urteko kontu laburtuek transakzioak eta hauen inguruko gertaerak irudi

fidela erakusteko moduan jasotzen dituzten ere.

J
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Fundazioko patronatuarekin harremanetan jartzen gara, besteak beste, planfikatutako auditoretzaren

irismena eta egite datak, eta auditoretzan azaldutako arlo esanguratsuakjakinarazteko, baita barne-

kontrolean antzemandako balizko gabezia esanguratsuak j akinarazteko ere.

Patronatuko kideeiiakinorazten zaizkien arrisku esanguratsuen artean, egungo urteko kontu laburtuen

auditoretza txostenean kontsideratu beharreko arrisku esanguratsurik ez dagoela ondorioztatzen dugu.

Arrisku esanguratsuen existentzia eza kontsideratuz, aurreko atalean aipatu bezala, ez da hauen

az alp enik emango txo s t en e an.

SAYMA AADITORES, S,L

(ROAC 521s6)

Mendiluce

(N'ROAC 09346)

Donostian, 2021ko apirilak 28

4



1

Pres

1

1
)

1
)

I
I
l)-t

I
)-\.I
I)I
Il

"^\'

t,

:)

i
)
I'

L

i-)
l,

\
í'y

l}

'.tr),(
l¡

r)
-ü
t,v

IJ.|)

-Io
It

J
U

P
.JJ
'-)

tt

ú

:lt

ZIUR FUNDAZIOA

c.r.F. G-752o3o67

2O2OKO ABENDUAREN 31KO LABURTUTAKO
URTEKO KONTUAK

Jabier Jauna
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ZIUR FUNDAZIOA

2O2OIL2/31 RI DAGOKION EGOERA BALANTZEA

Irakurri erantsitako memorian jasotako azalpen-oharrekin

Pres

ACTIVO

AI AI(TIBO EZ ARRUNTA 832¿QL4'32 5t4.975;25

L lbilgetu ukiezina
III. Ibilgetu materiala
V. Epe luzeko finantza-inbertsioak

5
5
6

51 .746,69
776.O92,79

4.L74,84

36.422t97
474.377,44

4.174,84

B)AKTIBO ARRUNTA 973.168,29 98.2:742t92

IV. Merkataritza-zordunak eta beste batzuk
V Epe laburreko periodifikazioak
VIII. Eskudiruak eta bestelako aktibo likido baliokideak

49.73L,OO
923.A37,29

866.087,0O

116.655,92

nrrrBon'Gu2r¡nn (A+Bl 1.8O5,582;6r t.49r.rt8,t7

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ONDARE GÁRBIA r,555.344,41 1.418.181¡52

A-1) Fondo propioak
I. Fundazioaren zuzkidura / Fondo soz¡ala

1. Fundazioaren zuzkidura / Fondo soziala
IV. Ekitaldiko soberakina(x ¡

A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta
leqatuak

I
3

11

3O.OOO,OO

30.000,00

L.525.344,41

3O.OOO,OO

30.000,00

1.388.181,52

55O,OO

II. Epe luzeko zorrak.
3. Epe laburreko beste zor batzuk

55O,OO

550,00

55O,OO

550,00
249;688¡2O '78.986,65

III. Epe laburreko zorrak
3. Epe laburreko bestelako zorrak

VL Hartzekodun kometzialak eta ordaintzeko
bestelako kontuak

2. Hainbat hartzekodun

7

7

39.236,34
39.239,34

210.451,86

210.451,86

2O.3OO,O5
20,300,05

58.686,60

58.686,50
1.805.s82,61 7

Jab Jauna
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ZIUR FUNDAZIOA

2O2O/L2131 -KO EKTTALDTART DAGOKTON EMATTZEN
KONTUA

J

l

l

l

!l

';¡

ti

I

l
.)

¡

n) Ekitaldiko soberakina
1. Berezko jardueragatik lortutako diru-sarrerak

d) Ekitaldiko sobreakinari egotzitako di ru-laguntzak, dohaintzak eta
legatuak
8. Pertsonal-gastuak
9. Jarduerako bestelako gastuak
10. Ib¡lgetua ren a mortizazioa
rr. Ekitaldiko soberakinera eramandako kapitaleko diru-
laquntzak, dohaintzak eta leqatuak

10

10
10
10

11

631,997,01

63t.997,0r

(2A7,446,42)
(344.550,59)
(100.090,52)

10O.090,62

345,48,3,32

345.483,32

(22L.356,77)
(L24.L26.,5S)
(5A,725,47)

58.725,47

A. 1) JARDUERAREN SOBERAKINA
l1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+ 12+ 13)

14. Finantzako diru-sarrerak
15. F¡nanatzako qastuak

A.2) ERAGIKETA FINANTZARIOEN SOBERAKINA
(14+ 15+ 16+ 17+ 18)
A.3) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)
A.4) Ekitaldiko soberakinean onartutako ondare garbiaren
aldaketa lA.3+19)
B).,Ondáre qarbiari,,zuzenean,ab<lk¡tutako diru-sarrera eta gastuak
1. Jasotako diru-laquntzak 11 237.253,5t 520,603,68

8.1) Ondare garbian zuzenean aitortutako ondare garbiaren
aldaketa diru-sarrera eta gastuengatik (f +2+3+4)
G) Ekitaldiko soberakinarl birsailkapena

237.253t5L 520.603,68

1. Jasotako diru-laquntzak (100.090,62) $e.725,47)
c.1) Ek¡taldiko soberakinari birsa ilkapenengatiko aldaketa onda re
qarbianll+2 +3+4)

(1OO.090,62) (5A.725,47)

D) Ondare garbian zuzenean atxikitutako diru-sarrera eta
oastuensatiko alda ketak ondare sarbia n (8. 1 +C. 1) L37,L62,89 46L.878.,2A

G) Fundazioaren zuzkiduran aldaketak
I) EMAITZA GUZTIRA, ONDARE GARBIAREN ALDAKETA
EKITALDIAN (A.4 +D+E+F+G+H)

L37.L6ZF9 461 .878?21

Ira ku rri era ntsita ko memoria n jasotako aza I pen -oha rreki n

tea
Jauna
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1.Oharra.- Fundazioaren jarduera

2018ko uztailaren 10ean, Ziur Fundazioaren izendapenarekin, Gipuzkoako Foru Aldundi Txit
Gorenak eta Donostiako Udal Txit Gorenak Fundazio bat eratu zuten, Euskal Autonomia
Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2076 Legearekin bat etorriz, denbora
mugagabez. Horren identifikazio fiskalaren zenbakia G752O3067 da.

Fundazioa erakunde pribatu bat da, irabazteko asmorik gabe eratua, eta bere fundatzaileen
borondateari jarraiki, bere ondarea interes orokorreko helburu batzuk egiteko xedatua du
iraunkorki. Horrela, Gipuzkoako Lurralde Historikoak ekoizpen aurreratuaren alorrean eta
zibersegurtasun industrialaren alorrean bereziki dituen gaitasunak indartzea da Fundazio honen
helburua, eta horrez gain, sektore teknologikoaren garapena sustatzea eta Gipuzkoako enpresek
eta, bereziki, industria-sektorekoek nazioartean duten lehiakortasuna eta p'osizionamendua
indartzea. Hain zuzen ere:

a) Zibersegu rtasuna ren alorrean eza gutza k sor da itezela bultzatzea.
b) Eragileak, enpresak eta industriak sentsibilizatzea eta prestatzea.
c) Zibersegurtasunarekin loturiko jarduerak enpresetan zabaltzea eta horrelakoak ezar

ditzatela ahalbidetzea.
d) Aurrea hartzeko eta esku hartzeko erremintak eskaintzea.

Fundazioaren helburuak erdiesteko, ondorengo jarduerak egin ahal izango ditu Fundazioak:
a) Ikerketak eta ezagutzak sorLzea eta transferitzea sustatu ahal izango du

Zibersegurtasun Industrialaren Zentro Aurreratu bat sortuz, eta halaber, produktu,
prozesu eta zerbitzuen ikerketarako eta ziurtapenerako laborategi bat eratu dadila
bultzatuko du, baita zibersegurtasun industrialaren alorreko ikerketak ere,

b) eereziki industriako eragileen eta profesionalen sentsibilizazioa eta prestakuntza
helburutzat duten jarduerak garatuko ditu, besteak beste, kanpaina teknikoak,
mintegiak, hitzaldiak eta foroak antolatuz, heziketa-material bereziak sortuz,
laguntzaile akademikoekin foro akademikoak eta ikastaroak eratuz, eta halaber,
zibesegurtasunaren alorrean sentsibilizazioa eta prestakuntza sustatzeko xedea duten
bestelako jardunaldiak,

c) Zibersegurtasunarekin loturiko jokabide egokiak zabaldu eta finkatzea xedetzat duten
kanpainak eta jarduerak bultzatuko ditu, informazioa zabalduz, teknologiaren behatoki
bat finkatuz eta metodologiak zehaztuz eta garatuz. Aurrea hartzeko eta esku
hartzeko erremintak garatu eta horrelakoen garapena sustatu du, balizko segurtasun-
ezen aurrean egoki erantzungo dela ziurtatzearren, diagnostikoak egiteko erremintak
eskainiz, gidak prestatuz, ezbeharrei emandako erantzunak koordinatuz eta alerta eta
ohartarazpenerako zerbitzuak garatuz. Ziur Fundazioak Gipuzkoako Foru Aldundiaren
eta Donostiako Udalaren baliabide propio pertsonifikatuaren izaera du, eta haiek
enkarguak eman ahal izango dizkiote, kontratuen kontsiderazio juridikorik eduki gabe,
kasu bakoitzean dagozkion organoek erabakitzen dituzten hitz eta baldintzetan, eta
Herri Administrazioei aplikagarri zaien erregimen juridiko eta administratiboarekin bat
etorriz.

Fundazioak ezingo du Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak antolatzen dituzten
lehiaketa publikoetan parte hartu, nahiz eta, beste inolako lehiatzailerik ez dagoen kasuetan,
horien xede den prestazioa gauzatu dezala eskatu ahal izango zaion.

j

',

)

t
1

¡

i

l
j

I

,l

li

j

)

.,)

I' -ir

,,t
:,

!

'il

¡

Jabier jauna



t

J

9

Fundazioaren helbidea Donostiako Zuatzu Industrialdeko a. Urola Eraikina, 1. solairua da.

Fundazioak Gipuzkoako Lurralde Historikoan burutuko ditu nagusiki bere jarduerak, nahiz eta
Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako lurraldeetara ere hedatu ahal izango dituen.

201Bko azaroaren 12an Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publikoko eta Autogobernuko
Sailburuak erabaki zuen "Fundación Ziur Fundazioa" Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen
Erreg i stroa n i n skri batzea f-43 6 erreg istro-zen ba ki a z.

Fundazioak ez ditu ikuskatze-baldintzak betetzen, ondoz ondoko bi ekitalditan ez baititu bi
baldintza bete, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016
Legearen 33. artikuluan zehaztutakoaren arabera. Dena den, kontuen kanpo-ikuskapena egiten
du, erakunde publikoen aldetik 600.000 eurotik gorako dirulaguntzak jasotzen dituenez,
horretarako obligazioa baitu.

Ekitaldi ekonomikoa 202O|OU0lan hasi eta 2O2OlL2l3Ln amaitu da.

2.Oharra.- Urteko kontuak aurkezteko oinarriak

1. Irudi leiala

Honekin batera doazen 2O2O. ekitaldiko Urteko Kontuak Fundazioak 2020ko abenduaren 31n
zituen kontabilitate-erregistroak abiapuntutzat hartuta prestatu dira, eta bertan, irabazi asmorik
gabeko entitateak Kontabilitate Plan Orokorrari egokitzeko arauak onaftzen dituen I49t/2OtL
Errege Dekretuan jasotako kontabilitate-printzipioak eta balioespen-irizpideak aplikatu dira,
halaber, 2013ko martxoaren 26ko ICACen ebazpena, Entitateen Kontabilitate Plana onesten
duena, baita kontabilitate alorrean indarrean dauden gainerako lege-xedapenak ere, eta horiek
Fundazíoaren ondarearen, finantza-egoeraren eta emaitzen irudi leiala erakusten dute,

Urteko Kontu hauek, Egoera Balantzea eta Emaitzen Kontua eta Memoria osatzen dituzten
ag i rietan jasota ko zen ba kia k euroeta n dezi ma leki n adieraziak daude.

Irudi leial hori erakusteko orduan ez da salbuespenezko arrazoirik egon kontabilitate alorreko
lege-xedapenak ez aplikatzeko.

Honekin batera doazen Urteko Kontuak Patronatuaren Batzordeak onetsi beharko ditu, eta
inolako aldaketarik gabe onetsiak izatea espero da.

2. Aplikatu diren nahitaezko kontabilitate-printzipioak

Nahitaez aplikatu beharrekoak diren eta honekin batera doazen finantza-egoeretan eragin
nabarmena duten kontabilitate-printzipio eta arau guztiak hartu dira kontuan. Ez dago inolako
konta bi I itate-pri ntzi piori k, na h itaezkoa iza n i k a p likatu ez deni k.

3, Zalantzaloratzearen eta zenbatestearen alderdi kritikoak

Fundazioak funtzionamenduan dagoen enpresaren printzipioa oinarritzat hartuta egin ditu bere
finantza-egoerak, COVID-19aren gaur egungo egoera kontuan hartuta eta hark ekonomian oro har
eta Fundazioan bereziki izan ditzakeen ondorioak ahaztu gabe. Horrela, bada, esan dezakegu ez
dagoela jarduerarekin jarraitzeko arriskurik, memoria honen 15, oharrean zehazten den bezala,
eta beraz, ez dago hurrengo ekitaldiko aktibo eta pasiboen balioan aldaketa esanguratsuak
eragiteko arrisku garrantzitsurik.

]
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Honekin batera doazen urteko kontuetan Patronatuko kideek egindako estimazioak erabili dira
inoiz edo behin, bertan erregistratuta ageri diren aktibo, pasibo, diru-sarrera, gastu eta
konpromisoetako batzuk zenbatzeko. Funtsean, estimazio horiek aktibo materialen bizitza
erabilgarriari buruzko estimazioak dira.

Baliteke estimazio horiek, urteko kontu hauek egin ziren egunean aztertutako gertaerei ,buruz
eskuragarri zegoen informazio onenaren arabera egin arren, etorkizunean izan daitezkeen
gertaera batzuen ondorioz hurrengo ekitaldietan aldatu behar izatea (gorantz nahiz beherantz),
baina hori aurrera begira egingo litzateke, etorkizuneko galera eta irabazien kontuetan
estimazio-aldaketa horrek dituen ondorioak aitortuz.

4, Informazioa alderatzea

Kontabilitate Planean ezarritako betebeharraren ondorioetarako, eta uniformetasun-printzipioa
eta konparagarritasun-baldintza aplikatzetik eratorritako ondorioetarako,2020ko ekitaldiari
dagozkion urteko kontuak aurreko ekitaldiaren kontuekin batera aurkezten dira.

5. Hainbatkontu-sailetanjasotakoelementuak

Ez da aurkezten balantzearen bi kontu-sailetan edo gehiagotan erregistratutako ondare-
elementurik.

6, Kontabilitate-irizpideetan izandako aldaketak

Ekita ldian ez da a lda keta rik iza n konta bil itate-i rizpideetan.

7. Akats zuzenketa

2020ko ekitaldiko urteko kontuetan ez da sartu 2019 ekitaldiko zifretan antzemandako akatsen
ondorioz egindako doikuntzarik.

3. Oharra.- Ekitaldiko Soberakina aplikatzea

2O2Oko ekitaldiko emaitza hutsaren hurrengoa izan dai beraz, ezin da banatu

4.Oharra.- Erregistrorako eta balioespenerako arauak

Ekitaldirako urteko kontuak prestatzeko orduan Fundazioak erabilitako balioespen-arau
nagusiak, indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz, ondorengo hauek izan dira:

l. lbilgetu materiala eta ukiezina

Ibilgetu materiala bere eskurapen-kostuaren arabera balioetsia dago, Balio Erantsiaren gaineko
Zerga barne.

Konponketa eta mantentze-lanen gastuak horiek gauzatzen diren ekitaldiko emaitzen kontura
erregistratzen dira.

J
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Amortizazioa linealki kalkulatzen da kostu-balioen gainean, ehuneko
indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz, aktiboak beren bizitza
amortizatu daitezen.

11

nahikoak erabiliz eta
erabilgarrian barrena

Aplikatu beharreko ehunekoak hauek dira

Ibilgetu ukiezina o/o 20
Instalazioak o/o 15

Informazioaren prozesaketarako ekipoak o/o 25

Beste instalazioak o/o 10

Altzariak o/o 15
Beste ibilgetu material bat o/o 10

2. Aktibo eta pasibo Finantzieroak

Fundazioak mugaegunaren arabera sailkatzen ditu bere zorrak, eta epe laburreko zortzat hartzen
ditu 12 hilabetetik beherako mugaeguna duten zenbatekoak.

a) Finantza-aktiboak

Finantza-aktibo bat era askotako aktiboa izan daiteke: eskudirua, beste enpresa bateko ondare-
tresna bat, eskudirua eta beste finantza-aktibo bat jasotzea eragiten duen kontratuko eskubide
bat edo hirugarrengoekin aldeko baldintza egokietan finantza-aktiboak edo *pasiboak trukatzea
eragiten duena.

Ondorengo sailkapen honen eginkizuna Sozietatearen finantza-aktiboen balioespena egitea da:

trclzr¡dirrr: af: hacta h¡li¡ Aa lil¿iAa hrlialzi¡la l¡;fzt tV

Honekin batera doan egoera-balantzearen epigrafe honen azpian kutxa eta bankuetan dagoen
eskudirua, ageriko gordailuak eta likidezia handiko epe laburreko beste inbertsio batzuk, kutxan
berehala gauzatu daitezkeenak eta beren balioan aldaketarik gertatzeko arriskurik ez dutenak,
erregistratzen dira.

Maileguak eta kobratzeko dauden kontu-sailak

Epe laburreko mugaeguna dutenak eta kontratuko interes-tasarik ez dutenak, baita langileei
onartutako aurrerapen eta kredituak, kobratu beharreko dibidenduak eta ondare-tresnen
gainean ezínbestekoak diren gastuak ere, beren balio nominalaren arabera balioetsiko dira.

b) Finantza-pasiboak

Jaulkitako, sorrarazitako edo bere gain hartutako finantza-tresnak finantza-pasibotzat sailkatuko
dira, osorik edo horien zati bat, betiere horien errealitate ekonomikoarekin bat etorriz
enpresarentzat kontratu-betebehar bat badira, zuzenean edo zeharka, eskudirua edo bestelako
finantza-aktiboren bat emateko, edo finantza-aktiboak edo -pasiboak potentzialki onuragarriak
ez diren baldintzetan trukatzeko.

Sozietatearen finantza-pasiboen balioespena ondorengo sailkapenari jarraiki egingo da

J

Zorrak eta ordaindu beharreko kontu-sailak
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Epe laburreko mugaeguna duten eta kontratuko interes-tasarik ez duten merkataritza-
eragiketak, horien zenbatekoa epe laburrera ordaintzea espero denean, beren balio nominalaren
arabera balioetsiko dira.

3. Balio erantsiaren gaineko zerga

Fundazioa bazkide-izaerako establezimendu pribatua da, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
araudi fiskala Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 37192 Legera egokitzen duen 1O2/92
Foru Dekretuko 20. artikulua, bat, 9. eta 12. apartatuetan jasotako salbuespenak aplikatzen
zaizkio, hezkuntza eta prestakuntza arloko zerbitzuen prestazioetarako, aipatutako Foru Dekretu
horretako 20. artikulua, bat,9. apartatuari jarraiki.Era berean, entitateak zuzenean bere kideei
egindako eta bere berariazko helburuak lortzeko burututako zerbitzugintzak eta hauen
eranskinak diren ondasun-emateak horri lotuak eta salbuetsiak egongo dira, aipatutako 702192
Foru Dekretu horretako 20. artikuluko bat 12. apartatuan ezarritako hitzetan. Halaber, horri
lotuak eta ez-salbuetsiak izango dira barne-eragiketen salbuespena arautzen duen 20. artikuluko
bat apartatuan jaso ez diren edo zerrendatuak ez diren gainerako eragiketa guztiak.
Horrenbestez, Fundazioak Balio Erantsiaren gaineko Zerga jasaten du eta ez du kenkaririk
egiten, eta beraz, inbertsio-ondasunen edo zirkulatzailearen eskurapen-prezioaren zati da, baita
zerga horrek zergapetutako eragiketen xede diren zerbitzuena ere (9. Oharra); hala,
hainbanaketaren araua aplikatuko da, betiere kenkaria egiteko eskubidea sorrarazten duten
zerbitzuen prestazioak eta aipatutako eskubide hori gauzatzea ahalbidetzen ez duten beste
eragiketa batzuk batera eginez gero.

4. Sozietateen gaineko zerga

frabazi asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezesnasgoaren aldeko zerga-
pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2OO4 Foru Arauari lotua dago Fundazioa, Fundazioak
Sozietateen gaineko Zergatik salbuetsita ditu erakundearen helburuetan laguntzeagatik jasotako
errentak, ondare-zuzkidura kontzeptupean egindako ekarpenak edo dohaintzak ere barne;
bazkideek, kolaboratzaileek edo ongileek ordaindutako kuotak; diru-laguntzak; erakundearen
ondare higigarri eta higiezinetik datozen errentak, hala nola sozietateen irabazietan izandako
partaidetzak eta dibidenduak, interesak, kanonak eta alokairuak; eskurapen edo
eskualdaketetatik datozen errentak, ondasun edo eskubideen edozein titulurengatik, eta zerga-
araudiarekin bat etorriz, erakundeari esleitzen zaizkionak eta aurreko errenta salbuetsi
horieta koren bateti k datozenak.

Sortutako gainerako errentak 3/2OO4 Foru Arauaren 12. artikuluarekin bat etorriz ordainduko
dute zerga, 7o 10eko zerga-tasaren arabera.

5, Diru-sarrerak eta gastuak

Diru-sarrerak eta gastuak sortzapen-irizpidearen arabera egozten dira, hau dd, horiek
ordezkatzen dituzten ondasun eta zerbitzuen korronte erreala sortzen denean, horietatik
ondorioztatzen den moneta- edo finantza-korrontea zein unetan softzen den kontuan izan gabe,
Nolanahi ere, zuhurtziaren printzipioari jarraiki, Fundazioak ekitaldiaren itxiera-egunean
gauzatutako irabaziak bakarrik kontabilizatzen ditu, eta aldiz, bai aurreikus daitezkeen arriskuak
eta bai galerak ere, baita unean unekoak ere, ezagutu bezain laster kontabilizatzen dira,

6. fngurumen-izaera duten ondare-elementuak

Patronoek berretsi dute Fundazioak ez duela ingurumen izaerako erantzukizunik, gasturik,
aktiborik, ezta hornidurarik eta kontingentziarik ere, beraren ondarearekin, finantza-egoerarekin
eta emaitzekin loturik esanguratsuak izan daitekeenik.

Jauna
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7. Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Kapitaleko diru-laguntza ez-itzulgarriak, hortaz, emandako zenbatekoaren arabera balioesten
dira, eta hastapenez ondare garbiari zuzenean egozten zaizkion diru-sarreratzat hartzen dira eta
diru-laguntza horien bidez finantzatutako aktiboek epealdi horretan izandako balio-galeraren
proportzioan egotziko dira emaitzetan, balio-galerarik izan ezin dezaketen aktiboak izan ezean,
eta azken kasu honetan, inbentarioan horien baja edo inorenganatzea gertatzen den ekitaldiko
emaitzari egotziko zaizkio.

Diru-laguntzak gastu bereziak finantzatzeko ematen direnean, diru-sarreratzat hartuko dira
finantzatzen ari diren gastuak sortzen diren ekitaldian.

Erakunde publikoetatik, defizitaren konpentsazio bidez patronoetatik eta beste batzuetatik
jasotakoak diru-laguntza, dohaintza eta ustiapen-legatuen aftean barneratuko dira ekitaldiko
diru-sarrera gisa beren sortzapenaren arabera, eta bereizi egingo dira, batetik, fundazioaren
berezko jarduerarekin loturik daudenak, horiek jardueraren diru-sarreratzat barneratuz, eta
bestetik, merkataritza-jarduerekin loturik daudenak, beste diru-sarrera gisa barneratuz.

5.Oharra,- Ibilgetu mater¡ala eta ukiezina

2O2Oko abenduaren 31n amaitutako ekitaldian ibilgetu materialaren eta immaterialaren kontu
desberdinetan izandako mugimenduak honako hauek izan dira:

J

Hasierako
saldoa Sarrerak Irteerak Amaierako

saldoa

Ibilgetu Ukiezina 42.790,26 28.tgL,4t 70.97r,67

ibilgetu Materiala 526.884,79 388,948,28 915,833,07

IBILG. GUZTIRA: 569,675,05 4r7.t29,69 986.804,74

Hasierako
saldoa Sarrerak Irteerak Amaierako

saldoa

Ibilg. Ukiez. Akz, Am. 6.367,29 12.857,69 19.224,98

Ibilg. Mater. Akz. Am. 52.507,35 87.232,93 L39.740,28

AMORTIZ. GUZTIRA: 58,874,64 100.090,62 158'965,26

,tlasierakó
saldoa Sarrerak Irteerak Amaierako

saldoa

K,B,G. Ibilg. Ukiez 36.422,97 5L.746,69

K.B.G. Ibilgetu Materiala 474.377,44 776.092,79

K,B.Q. GUZTIRA: 510.800,41 827,839,48

jauna



Hasierako
saldoa Sarrerak Irteerak Amaierako

saldoa

Ibilgetu Ukiezina 22.990,O0 19.800,26 42.790,26

Ibilgetu Materiala 79.438,57 447.446,22 526.884,79

IBILG. GUZTIRA: L02.428,57 467.246,48 569.675,05

Hasierako
Saldoa Sarrerak Irteerak Amaierako

saldoa

Ibilg. Ukiez. Akz. Am 10,41 6.356,88 6.367,29

Ibilg. Mater. Akz. Am t38,76 52.368,59 52.507,35

AMORTIZ. GUZTIRA: 149,L7 58.725,47 58,874,@

Hasierako
saldoa Sarrerak Irteerak Amaiefako

saldoa

K.B.G. Ibilg. Ukiez. 22.979,59 36.422,97

K.B.G. Ibilgetu Materiala 79.299,8t 474.377,44

K.B.G. GUZTIRA: 102.279,40 510.800,41
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2019ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldian ibilgetu materialaren eta immaterialaren kontu
desberdinetan izandako mugimenduak honako hauek izan dira:

6,Oha rra.- Finantza-aktiboak

Administrazio Publikoarekin, kredituak, ez dira islatzen atal honetan.

Fundazioaren balantzearen epe luzeko aktiboaren finantza-tresnei buruzko informazioa, 2020ko
abenduaren 31n, honako hau da:

Epe luzerako inbertsio fi nantzarioak

Hasierako
saldoa Sarrerak Irteerak Azkeneko

saldoa
Fidantza alokairuak
bulegoa 4.L74,84 4.r74,84

GUZTIOAK: 4.L74,84 4.L74,84

Fundazioaren balantzearen epe laburreko aktiboaren finantza-tresnei buruzko informazioa,
2020ko abenduaren 31n, honako hau da:

Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk:

J jauna
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Hasierakó'
Kltapena Sarrerak Irteerak Azkeneko

kltapena

Diruzaintza 116,655,92 1.735.764,37 928.583,00 923.837,29

GUZTIOAK¡ 116.655,92 1.735,764,37 928.s83;00 923.837,29

Fundazioaren balantzearen epe luzeko aktiboaren finantza-tresnei buruzko informazioa, 2019ko
abenduaren 31n, honako hau da:

Epe luzerako inbertsio finantzarioak

Hasierako
saldoa Sarrerak Irteerak Azkeneko

saldoa
Fidantza alokairuak
bulegoa

4.L74,84 4.I74,84

GUZTIOAK: 4.t74,84 4,L74,84

Fundazioaren epe laburreko balantzearen aktiboaren finantza-tresnei buruzko informazioa,
2019ko abenduaren 31n, honako hau da

Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk:

7.Oharra,- Finantza-pas¡boak

Administrazio Publikoarekin, zorrak, ez dira islatzen atal honetan

Sozietatearen balantzearen pasiboko epe luzerako finantza-tresnak, kategorien arabera
sailkatuak, honako hauek dira:

zp53f .eta-::,,gpe.,q,,lüzeko ordalntzeko
abiatzeak

, 
+S 1Vr"t9 Peste zor batzuk
GI,ZTTOAK

, .,.,.,2O2O
: rl: t'

550,00

Epemuga 2O22ekoa da.

Fundazioaren balantzearen pasiboaren finantza-tresnei buruzko informazioa honako hau da:

J

Hasierako
Kitapena Sarrerak Irteerak Azkeneko

kitapena

Diruzaintza 984.309,20 72,70 867.725,98 116.655,92

GUZTIOAK: 984.309,20 116.655,92

Jauna
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-i 'Zóiráii étá, epe motzerako ordaintzeko
abiatzeak
Epe motzerako beste pasibo batzuk
Hainbat hartzekodun
Pertsonala
GUZTIOAK

Epigrafe honetan, emandako zerbitzuengatik
hartzekodu nak erregistratzen dira.

2020.

39.236,34
187.952,81

227,f,89,15

eta inbertsio-ondareengatiko

2019

20,300,05
24.774,94
12.766,L4
52.8¿trt3

f
:

il

)

:

'I

8.Oharra.- Funts prop¡oak

Funts propioen kontuek 2020eko ekitaldian izan duten mugimendua honako hau izan da:

Ekitaldiko
, soberakina

Saldoa 202O-O1-O1
Gehitze sortze-
hornidurak
20.12.31ko saldoa 30.ooo 30.ooo

Fu ndazio-zuzkid ura

Fundazioaren fundazio-zuzkidura 2O2Oko abenduaren 31n eratu zenean fundatzaileek egindako
hasierako ekarpenek osatzen dute.

9,Oharra.- Egoera fiskala

Fundazioaren IFK G-75203067 da. Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta
mezenasgoaren aldeko zetga pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauari loturik dago
Fundazioa (ikus 4.4 oharra)

Erantsitako egoera-balantzearen epígrafe honen osaera, 2020eko abenduaren 31n, honako hau
da:

Funts soziala

30.ooo

Admin"ekiko beste Kreditu/zor batzuk.
Publikoak
Ogasun Publikoa, diru-laguntzengatik zordun
Donostiako Udala, diru-laguntzengatik
Ogasun Publikoa, PFEZren ondorioz
Gizarte Segura ntzaren erakundeak
GUZTIOAK

Aurreko ekitaldietako
' soberakinak

sortutako saldo

Funts
propioak
'rguztira

30.ooo

16.096,56
6.402,49

22.499,O5

Saldo zorduna,] Saldo hartzekoduna

J dia jauna
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Erantsitako egoera-balantzearen epígrafe honen osaera, 2019eko abenduaren 3ln, honako hau
da:

'A¿niiñ:efiko beste Kfeditu/zoFbatzuk;' :Sal49'zorduna
:PUblikOak ,'., , , :. ' ' ,' '' r,. ; :

OgasunPublikoa,diru-laguntzengatikzordun 822.782,65
Donostiako Udala, diru-laguntzengatik 43.3O4,35

Ogasun Publikoa, PFEZren ondorioz
Gizafte Segurantzaren erakundeak
GUZTIOAK 866.O87¡OO

14,855,83
6.289,59

.2'L.145.r42

Memoria honen jaulkipenean, ikuskapenerako 2020 eta 2019 ekitaldiak, autoritate fiskalengatik
irekita daude.

Ezin dira objektiboki zehaztu zerga-agintariek Fundazioarentzat ikuskatzeko modukoak diren
ekitaldi guztiak berraztertzearen ondorioz etorkizunean izan litezkeen pasiboak eta
kontingentziak. Alabaina, zuzendaritzaren iritziz, sor litekeen pasiboak ez luke eragin
esanguratsurik izango erantsitako finantzen egoera-orrietan, eta, horrenbestezt ez da inongo
hornidurarik erregistratu pasivo eta kontingentzia horiei aurre egiteko.

l0.Oharra.- Sarrerak eta gastuak

A) Sarrerak

Beste .sarrérak- Ustia pen-
transferentziak
GFA

Donostiako Udala

Guztira, .Beste sarrerak eta, Ustiapen:
transferentziak

2o.2f¡

600.397,16

31.599,85

631;997rOl

20'zo
30.309,36
4.560,92

r45.616,73
3.604,79

68.861,09
5.2L8,62

86.379,08
'344.55O,59

2o,2fJ'
226.943,35

59.404,57
1.098,50

287,446;tt2

328.209,15

L7.274,17

345.483132

2019'

B) Gastuak

' Ustiapeneko,gastuak
Arrentamenduak eta kanonak
Konponketak eta Kontserbazioa
Profesional Independenteen zerbitzuak
Aseguru sariak
Publizitateta propaganda eta h. publikoak
Hornidurak
Beste zerbitzu batzuk
Guztira ustiapeneko gastuak

Pertsonal-gastuak
Soldatak
Giza rte-seg u ra ntza
Bes-te gastu sozial batzuk

. Gúztira fersonal-gastuák

Amortizaziorako horn idu ra
immobi I izatuta koko Amortizacíón

2020'
100.090,62

20f9

642,46

13.348,72

1 10.135,37
124.l.26,55

2019
768.775,33
43.547,38
9.034,06

22L.7.56i;,77

'2019
58.725,47

Jab Jauna
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;¡e-_ü¿tlrái'á.tii-ój.lüÉ:aÍ.i.ó-'*árohornidura 1OO¡O9O¡62 I ..5,8.V25.,47

1 1,Oha rra.- Transferentzia k, diru-lag untzak, dohaintza k eta legatuak

Ekitaldian kapitaleko diru-laguntza gisa erregistratu da Gipuzkoako Foru Aldunditik eta
Donostiako Udalatik jasotako zenbatekoa, guztira 81.500,00 eurokoa, eta besteak beste,
Informazioa prozesurako ekipoak erosteko erabiliko da.

Hona hemen epigrafe honetan 202}ko ekitaldian izandako mugimendua:

Subv. Cap,

'Saldoá,'. 3r,'lL2l2Or9
r.055.370,26

Eskualdatzea' Sáldoa'
Emaitza 3t,tf,2l20hg

(100.090,62) t.036.779,64

Berriak
Dirutaguntzak

81.500,00

Expl. Act 18

Expl. Act 19

Expl. Act 20

Guztira

Subv. Cap. 18

Subv Cap. 19

Subv. Expl. Act 18

Expl. Expl Act 19

L73.O92,48

L59.7t8,78

,!..388.18.1'52

787.750,52

869.250,52

(t73.092,48)

(159.718,78)

(299.185,75)

(732.08?r63)

488.564,77

1.5,25..34,4t4l.

Kapital-diru-laguntzaren 2020ko ekitaldiko emaitzei egotzitako zenbatekoa 100.090,62 eurokoa
da.

Jasotako ustiapen-transferentzien zenbatekoa 787.75O,52 eurokoa da. 2020ko ekitaldiari
631.997,0I euro dagozkio, eta memoria honetako 10. oharrean aipatzen da haren xehetasuna.
Gainerakoa 488.564,77 euro aktibatu dira kontu batean (132), hurrengo ufteetan eskualdatu
ahal izateko.

Hona hemen epigrafe honetan 2019ko ekitaldian izandako mugimendua

i.Euro Intsuldaketak Saldoá

693,210,83

342.242,O0

233.092,48

- 523.845,00

926.303,31 866.087,OO

(45.037,66)

(13.687,81)

(345.483,32)

(4O,..2O8t79)

60.00o,oo

18.642,90

(60.000,00)

708.r73,L7

347.L97,09

L73.092,48

(78.642,90) 159.7L8,78

- 1.388.181152: cuzt¡ia
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2019ko ekitaldian, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta Donostiako Udaletik jasotako zenbatekoa
erregistratu zen kapitaleko diru-laguntza gisa, 342.242 eurokoa, besteak beste lokalaren
egokitza pena fi na ntzatzeko.

2019ko ekitaldian emaitzei egotzitako zenbatekoa 58.725,47 eurokoa izan zen,

Jasotako ustiapen-transferentzien zenbatekoa 523.845 eurokoa izan zen. 2019ko ekitaldiari
345.483,32 euro dagozkio, eta memoria honetako 10. oharrean aipatzen da haren xehetasuna,
Gainerakoa kontu batean erregistratu zen (132), eta hurrengo ufteetan eskualdatu zen, aplikatu
ahala.

12.Oharra.- Entitatearen helbura soziala, Ondare-elementuak helburu
prop¡oeta ra a pl ¡ katzea. Ad m i n istrazio-gastua k.

a) Entitatearen jarduerak

ZIUR Fundazioaren - Gipuzkoako Industria Zibersegurtasuneko Zentroaren helburu nagusia gure
lurraldeko industria-enpresen zibersegurtasuneko gaitasunak indartzea eta garatzea eta haien
lehiakortasuna indartzea da, eta urtebete bete du 2019ko azaroaren 15ean ofizialki abian jarri
zenetik. 2O2Oa ziberserguritatearen sektoreko erreferentziazko eragileekin eta Gipuzkoako
industria-sarearekin lankidetza-harremana areagotzeko eta seguru zerbitzuak hedatzeko urtea
izan da. Hona hemen 2020an gauzatutako lan-ildo nagusiak:

Gipuzkoako Industria Zibersegurtasuneko Zentroaren berezko zerbitzuak eta jarduerak
hedatzea, egokitzea eta sendotzea, haren sustapenarekin eta komunikazioarekin
zerikusia dutenak barne, betiere Gipuzkoako industria-ehunaren zibersegurtasuneko
gaitasunak indartzea bilatuz. Horretarako, zibersegurtasun industrialeko laborategia eta
Zibersegurtasun Behatokiaren zerbitzuak jarri dira martxan,
Gipuzkoako industria-sektorearekin eta zibersegurtasunaren arloko eragile
garrantzitsuekin lankidetza-eredu bat identifikatzea, aztertzea eta garatzea, lurraldeko
enpresei ahalik eta balio-ekarpen handiena egiteko lankidetza-ereduak ezartzeko aukera
emanez.

Jarraian, jardueren memoria oinarri hartuta 202Oko jarduera-planean hartutako konpromisoen
betetze-maila aurkezten da :

. 1. konpromisoa: 201Ban hasitako inbertsio planarekin aurrera jarraitzea, ZIUR Fundazioaren

2078-2O2L Plan Estrategikoan xedatutakoaren arabera, barne egokitzapena eta egoitzarako

altzari eta ondasunak eskuratzea helburu izanda.

Egikaritzea: aurreikusitako inbertsio guztiak eta lotutako zerbitzu guztiak gauzatu dira

. 2. konpromisoa: 20l8an hasitako eta 2019an garatutako inbertsio-planarekin jarraitzea. Plan

hori zibersegurtasun industrialeko behatoki eta laborategi bat egokitzean eta abian jartzean

oinarritzen da.

Egikaritzea: Ekipamendu informatikoaren eta
aurreikusitako inbertsio guztiak gauzatu dira,

informazio-sistemen zuzkidurarekin lotuta
industria-zibersegurtasuneko laborategi bat

J jauna
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egokitzeko eta hedatzeko aurreikusitako inbertsioak barne. Webgune profesional bat sortzeko
inbertsioeí dagokienez, IZFEk webgune korporatiboa garatzearekin, instalatzearekin eta
ekoizpenean jartzearekin lotutako lanak egin ditu.

e 3, konpromisoal Gipuzkoako Industria Zibersegurtasuneko Zentroaren berezko zerbitzuak
eta jarduerak hedatzea, egokitzea eta sendotzea, haren sustapenarekin eta komunikazioarekin
zerikusia dutenak barne, betiere Gipuzkoako industria-ehunaren ziberseguftasuneko gaitasunak
indaftzea bilatuz.

Egikaritzea: Plan estrategikoan zehaztutako hainbat zerbitzu aktibatu dira: 1) Bideratze-
aholkularitza, 2) Zibersegurtasunaren Behatokia, 3) Zibersegurtasunaren Laborategia, 4)
Sentsibi lizazioa eta presta kuntza, 5) Ga i kuntza-ta i lerra k.

Konpromisoekin batera, 2 helburu kuantitatibo zeuden, ondoren zehazten dírenak:

Zibersegurtasun-zentroak arreta jaso duten enpresen kopurua (asmo anitzekoa)

o Helburua 50 - Exekutatua 32

Hirugarrenen aldetiko edo hirugarrenekin lotutako jarduerak garatzeko laborategiaren
erabilera orduen portzentajezko indizea

o Helburua o/ol5 - Exekutatua o/oo

4. konpromisoal Lankidetza-harremaneko eredu bat identifikatzea, aztertzea eta garatzea, bai

Gipuzkoako industria-sektorearekin, bai zibersegurtasunaren arloko eragile garrantzitsuekin,

lurraldeko enpresei ahalik eta balio-ekarpen handiena egiteko lankidetza-ereduak ezartzeko

aukera emanez..'

Egikaritzea : La n kidetza-h itza rmena k eg i n di ra ondorengo erakundeekin :

. AFM: bertan, gainera, Zibersegurtasuneko lantalde espezifiko bat garatu da..

r ELKARGI

. EHU I UPV

. ZUBIRI MANTEO: Ikasle bat kontratatu da prestakuntza dualaren barruan

. Cámara de Comercio de Gipuzkoa

. MCC

Era berean, Gipuzkoako eskualdeko garapen-agentziekin (UGGASA, Iraurgi Berritzen,

Oarsoaldea) hainbat sentsibilizazio- eta gaikuntza-saio egiten ari dira.

b) Jarduerengatiko 2020 ariketako aurrekontuaren kitapena

Ondoren, 2020 ariketari buruzko Aurrekontuaren kitapena azaltzen da

Erabateko aurreikuspena benetan era bilita baliabide ekonomikoak :

a

a
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Gastuak laguntzengatik eta beste
batzuenqatik

a) Diru-laquntzak
b) Diruzkoak ez diren

laquntzak
c) Lankidetzengatiko eta

qobernu-orqanoenqatiko qastuak
Aldaketa amaitutako produktuen
eta fabrikazioan dauden
nroduktuen izakinetan

610.967,00Hornidurak 610.967,00
*xPertsona leko oastuak 303.051,00 287.446,42 15.604,58

135.249,00 344.550,59 (209.301,59)x*Jardueraren beste qastu batzuk
168.333,38Ibilqetuaren amortizazioa 268.424,00 100.090,62

Hondatzea eta emaitza ibilgetua
besterentzeaqatik
Fi na ntza -qastuak
Arrazoizko ba I i o-a I da keta k
fi nantza -tresneta n

Aldaketak trukean
Hondatzea eta emaitza finantza-
tresna k besterentzeaqatik
Kudeaketa- eta administrazio-
qastuak

Ibilgetua eskuratzea (Ondare
Historikoko hioiezinak izan ezik)

Irabazien ineko ak

181.500 417j29,69 (235.629,69)

Ondare Historikoko Ondasunak
izan ezik
Finantza -in bertsioa k eskuratzea
Merkataritzakoa ez den zorra
kitatzea

J
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Gastuen 585.603,37 €-ko desbideratze positiboa geftatu dá, batez ere honako arrazoi
hauengatik:

. Hornidurak, 610.967,00 €-ko desbideratze positiboa izan da.

. Amortizazioetan, 168.333,38 €-ko desbideratze negatiboa geftatu da.

. Langile-gastuetan, 15.604,58 €-ko desbideratze positiboa izan da.

. Kalte-ordainen eta dieten kasuan, desbideratze positiboa 15.027,47 €-koa izan da,

. Jardueraren beste gastu batzuk, 209.301,59 €-ko desbideratze negatiboa gertatu da,
na g usi ko zerbitzu profesiona I i ndepend enteen gastua g ati k

Guztira 235.629,69€-ko desbideratze negatiboa gerLatu da egindako inbertsioetan, egindako
inbertsioa aurreikusitakoa baino handiagoa izan baita. Izan ere,2019tik egiteko zeuden zenbait
inbertsio egin dira.

Erakundeak lortu beharreko guztizko Balíabide ekonomikoen aurreikuspena eta benetakoak.

Gastuak laquntzenqatik eta beste batzuengatik:
a) Diru-laquntzak,
b) Diruzkoak ez diren laguntzak.
c) Lankidetzengatiko eta gobernu-organoengatiko

qastuak.
Aldaketa amaitutako produktuen eta fabrikazioan
dauden produktuen izakinetan,
Horn idu rak

287.M6,42287.446,42xxPertsona leko qastuak
3¡14.550,57x*Jardueraren beste qastu batzuk 344.550,59

100.090,62 100.090,62Ibiloetuaren amortizazioa
Hondatzea eta emaitza ibilqetua besterentzeaqatik
Fina ntza -qastuak
Arrazoizko ba I i o-a I da keta k f i na ntza -tresn eta n

Aldaketak trukean
Hondatzea eta emaitza finantza-tresnak
besterentzeaqatik
Kudeaketa- eta administrazio-qastuak

417.129,69Ibilgetua eskuratzea (Ondare Historikoko higiezinak
izan ezik)

Irabazien ain

417j29,69

Ondare Historikoko Ondasunak eskuratzea
Fi na ntza-inbertsioak esku ratzea
Merkataritzakoa ez den zorra kitatzea
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91.517,0091 .517,00

Bazkideen eta afiliatuen kuotak;
era bi ltzai leen eka rpenak;
promozioetako, babesleen eta
la n kidetzenqatiko di ru-sarrera k
Ondarearen ondorio diren errentak eta beste
diru-sarrera batzuk
Jarduera propioetako salmentak eta
zerbitzu-eskaintza k
Merkataritza-jardueretako ohi ko diru-
sarrerak

325.752,99Sektore oubli koko diru-laquntzak 957.750,00 631.997,01

100.090,62 168.333,38Ka pita l-transferentzia -ema itzaren
inoutazioa

268.424,00

Ekarpen pribatuak

Finantzetako diru-sarrerak

23

Di ru-sa rrereta n, desbideratze negati boa k eta positiboa k geftatu d i ra :

o Ohiko jardueraren salmentetatik lortutako diru-sarrerak 0 €-koak izan dira, eta beraz,
91,517 €-ko desbideratze negatiboa gertatu da aurreikusitakoarekin alderatuta,

o Gastu arruntelako dirulaguntzak 325.752,99 € desbideratze negatiboa, gastua

aurreikusitakoa baino askoz txikiagoa izan delako
o Urteko subentzioen egoztea aurreikusitakoa baina txikiagoa izan da 168.333,38 eurotan.
o Aldundiaren inbertsioetarako transferentziak, aurreikusitakoak baino 100.000 txikiago

izan dira.
o Urte anitzeko gastuak transferentzietan desbideratze positiboa izan da 488.5L4,77

eu rota n.

Fundatze Zuzkidurarako Ekaroenak

In bertsiora ko di ru-lao untzak 181.500,00 81.500,00 100.000,00

Transferentzia hainbat urtetarako
oastuak 488.614,77

(488.614,77)

Ibilgetua saltzea (Ondare Historikoko
Ondasunak izan ezik)

Ondare Historikoko Ondasunak saltzea

Finantza-inbertsioak saltzea

Eqindako zorrak

Onartutako beste finantza-oblioazio batzuk

Jardueraren beste helburu batzuk eta adierazleak.

Jab Jauna



32Zenbaki
absolutua

50Zentroaren bategatik etekina ateratzen duten
enpresak

15 0
o/o

Laborategi-ordu okupazioa hirugarren
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c) Ondare-elementuak helburu propioetara apl¡katzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9|ZOLG Legearen 29'
Artikuluaren arabera, fundazioaren sarreren o/o70 gutxienez fundazio-borondateak zehaztutako
helburuak betetzera zuzendu beharko da, eta, gainerakoa, administrazio-gastuak endu ondoren,
fundazio-zuzkidura handitzera, Artikulu honek aztergai dituen errenta edo sarreren proportzioa
haiek loftzen diren unetik hasi eta hiru urteko epean zuzendu ahal izango du Fundazioak
dagokion xedera.

Fundazioak lortutako sarrera garbien o/o 100 zuzendu du fundazio-borondateak zehaztutako
helburuak betetzera.

d) Admin¡strazio-gastuak y diru-sarrerak helburu

2O2Oko ekitaldian, fundazioak 134.846,95 euroko administrazio-gastuak egin ditu (79.84L,02
euro joan den ekitaldian), fundazioaren zuzendaritza gisa.

Adm¡n¡strazio-gastuak

Ariketa

Muga> bien artean

Ondarearen
administrazioak

zuzenean
eragindako gastuak

(2)

Babe3leen
gastuak

(3)

EKITALDIAN
SORTUTAKO

ADMINISTRAZIO.
GASTUAK, GUZTIRA

(a)=(2)+(3)
Gainditu (-)
Ez gainditu

(+)
geh¡eneko

muga (r)-(4)

Dlru-
sarrereno/o 2O

29, art¡kulua
9/2016 Legea

Eta art. 31
tt5l2or9

Dekretua I 1)

Funts
propioen

olo 5

2020 146.4t7,53 1.500,00 L34.846,95 134,846,95 11.570,58

20L9 80.841,76 1.500,00 79.841,02 79.84L,02 t.oo0,74
2018 L4.0L9,74 1,500,00 4t.756.31 41.766,3t -27.746,57

5.-,'Jabier jauna



Frrentén Fta d¡ru-sarrerenvedear

(*) Ikus tI5l2OI9 Dekretuaren 30. a ua
Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzen duena)

Dekretua, uztailaren 23koa, Euskal Autonomia Fu
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HELBURUAK BETETZEKO GASTUAK

2o2o 2019

Langileen gastua
Kanpo Zerbitzuak
Administrazio-gastuak
TOTAL

287.446,42
344.550,59

(134,846,95)

22t.356,77
124.t26,55

(79.84L.02\

497.L50,06

Hona hemen administrazio-gastuen xehetasuna

265.642.30

2020 20r9

ZUZENDARITZAKO PERTSONAL GASTUAK

ADMIN ISTRAZIOAKO PERTSONAL GASTUAK
BESTE GASTLJ ADM I NISTRATIBOAK

4',t.822,93

42.177,07

50.846,95

36.638,00
28.545,00

14.658,02

TOTAL 79.441-O2

HELBURUAK BETETZEKO EMBILI DIREN BALIABIDEEN APLIKAZIOA *Blderatu beharreko
errenta

2020
Ordaintzeke
dagoen
zenbat.

olo

FUNDAZIOAREN
HELBURUAK
BETETZEKO

ERABILI DIREN
BALIABIDEAK

2018 2019

Ekitaldia
Lortuta ko

diru-sa rrera
garb¡ak

Zenbatekoa

791.614,24

1.O14.370,37

49.062,08

282.946,15

5'.t2.461,34

o,7

o,7

0,7

130.601,78

791.614,24

1.014.370,37

130.601,782018

2019

2020

70.088,69

404.208,79

732.087,63

0 0 130.601,78 791.614,24. 1.014.370,37TOTAL 1.206.385,42 8¡14.469,79 1.936.586,39

zenbatekoa Guztira

1. Helburuak hetetzeko oastuak* 497.150.06
Funts

propioak
Diru-laguntzak,
dohaintzak eta

ledetuak
2. Helburuak betetzeko inbertsioak - (2tl+2'2) 0 517,220.31 0 525.971,94

2.1. Ekitaldian egindakoak
2.2. Procedentes de ejercicios anter¡ores

a) Aurreko ekitaldietan kitatutako zorrak
b) Aurreko ekitaldietako diru-laguntzak, dohaintzak eta kap¡tal-

Ieoatuak eooztea

417.129,69

100

100.090.62

0

417.129,69

100.090,62

Guzt¡ra (1 + 2) 1.014.370.37

Jabier Jauna
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13.Oharra.- Lotutako alderdiekiko erag iketa k

Lotutako alderdiekin ez dago lizentziei buruzko akordiorik, finantzaketa-akordiorik, erosteko edo
saltzeko aukeretarako konpromiso irmorik, lotutako zenbait alderdik erabiliko dituzten ondasun
eta zerbitzuen produkzioarekin erlazionatutako kostuak banatzeko akordiorik, diruzaintza
kudeatzeko akordiorik eta zorrak barkatzeko eta horiek preskribatzeko akordiorik. aurreko
oharretan azaldu eta zehaztu dira.

ZO2Oan, Gipuzkoako Foru Aldundiak 812.288,00 €-ko transakzioak egin zituen guztira, eta
Donostiako Udalak, berriz, 56.962,52 €-koak. Dena den, oraindik kantitate horien o/o 100 dago
kobratzeko.

14,Oharra,- Bestelako informazioa

2020Ekitaldian zehar, Fundazioak bost langile izan ditu batez beste (bost pertsona 2019ko
ekita ldan).

2020ko ekitaldiko auditoretza-kostua 3,150 eurokoa da, eta 2019ko ekitaldian 3.150 eurokoa
izan zen.

Fundazioaren patronatuari buruzko informazioa

Fundazioaren Patronatuak honako osaera hau du 2020 eko abenduaren 31n

Gipuzkoako foru Aldundia: Ekonomia sustapena, turiso eta landa ingununea departamenduko
foro-diputatu titular Jabier Larrañaga Garmendia (lehendakaria), Finantzetako eta
Aurrekontuetako Zuzendaritza Nagusiagatik José Enrique- Corchon Alvarez (lehendakariordea)
eta Proiektu estrategikoetako Zuzendari Nagusia, Unai Andueza Iraeta (idazkaria).

Eta batzordekideak

Donostiko Udala: Eneko Goia Laso jauna.
Gipuzkoako Foru Aldundia: Maite Barruetabeña Zenekofta, Jose Ignacio Asensio Bazterra, Rafael
Romero Pozo, Harkaitz Millán Etxezarreta eta Jokin Perona Lerchundi .

Patronatuko kideek ez dute inongo ordainsaririk jasotzen. 2020eko abenduaren 31n ez dago
indarrean Patronatuari emandako aurrerakinik edo krediturik, ezta pentsioen edo bizi-aseguruen
alorreko obligaziorik ere.

Halaber, ez dago inongo kontratu-harremanik Patronatuko kideen eta Fundazioaren aftean.

J Jauna



)
)

- r-/

)
3
'l
I
n
]
)

--
,}

)
/1

' )-)

l-\
)
)
,]
)

.,}
,.}

,t

:)
]
)
j
)

. .L)

l)

_)

,,!

1_)

-)

' .,;t

.¡
]

i.--,

)
'i-)
t^j

j

J
,.¡

)
.l
)
'\

'aa)

)
. r\
(.j
)

-\:)

\.9
)

27

1S.Oharra.-Covid-ari buruzko informazioa eta Ekitaldia itxi ondorengo
gertaerak

2020ko martxoaren L4an, martxoaren l4ko 463/2020 Errege Dekretua arg¡taratu zen, COVID-
19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena. Gero, 2020ko
maftxoaren l$an, 8/2020 Errege Lege Dekretua argitaratu zen, martxoaren L7koa, COVID-
19aren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzkoa'
Hasiera batean, hark hilabete bateko indarraldia izan zuen, baina luzatuz joan da, eta jarduerari
eragiten dioten zenbait xedapen jasotzen ditu. Zenbait luzapenen ondoren, alarma-egoera kendu
zuten 2OZOko ekainaren 2Lean, eta "normaltasun berria" izeneko fase berri batean sartu zen.

KORONABIRUS EDO COVID-19aren pandemiak azken data hauetan eragindako osasun-
larrialdiaren ondorioz igorri dira bi Errege Dekretuak, eta ez nazioan bakarrik, mundu osoan
baizik. Bi arau horiek aplikatuz eta betez, 2020ko ekainaren 21ean kendu diren pertsonak beren
etxeetan konfinatzea, mugitzeko askatasuna eta beste muga batzuk ezarri ziren, baina
prebentzio-neurri batzuk mantenduko dira, hala nola maskarak erabiltzea edo pertsonen arteko
seg u rtasun-dista ntzia.

Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioari ere eragin dio egoera horrek, eta bertako
Iangileek (hiru pertsona) telelanaren bitartez lan egiten jarraitzen dute. Urteko kontu hauek egin
direnean oso zaila da pandemiaren hedapenari eta hark ekonomian izango dituen ondorioei
buruzko aurreikuspenak egitea, baina gure ustez, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako
Fundazioak, bere egoera berezia eta hartzen ari den neurriak kontuan hartuta, bere ohiko
jarduerari ekingo dio alarma-egoera amaitu bezain laster. Horrenbestez, egoerak ez du ondorio
esanguratsurik izango Fundazioan, baina bai 2020ko ekitaldiko aurreikuspenetan, gure inguruko
erakunde gehienetan gertatuko den bezala.

Gainera, eta emaitzen kontuan agertzen den moduan, erakundearen diru-sarrerak Gipuzkoako
Foru Aldundiaren ekarpenak dira batik bat, jarduera garatzeko transferentzia gisa egiten direnak.
Horregatik, gertuko etorkizunean ere transferentzia horiek jasotzen jarraituko dugula uste dugu.
Urteko kontu hauek egin diren bitartean ez dugu jaso jakinarazpenik edo informaziorik hurrengo
ekitaldietan finantzaketa hori murriztu egingo dela esanez. Beraz, eta aurrez esandako
guztiagatik, uste dugu Fundazioari eragin dakizkiokeen ondorio negatiboak ez direla
esanguratsuak edo oso esanguratsuak izango.

l6.Oharra.- Hornitzaileei eg¡ndako ordainketa geroratue¡ buruzko
informazioa,

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 32,83 egunekoa da 2020an, eta 20,21 egunekoa
2019an.

Jabier Jauna
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17.Oha rra.- Inbentarioa

2O2Oko abenduaren 31rako Fundazioko inbentarioaren laburpena hurrengoa da:

Metatutako
amortizarioaZenbatekoa

Zenbatekoa

Zenbatekoa

Balio Res.

0,00

0,00

3.678,40

6.130,99

80,21

31L,56
1.835,28

1.410,60
260,34

L3.707,38

Metatutako
amortizarioa

5.517,60

5.517,60

Metatutako
amortizarioa

79.254,32

79.254,32

Metatutako
amortizarioa

Saldo garbia

Saldo garbia

Saldo garbia

28

5.5L7,60

L1.807,36

300,99

1,169,15
7.34r,L2
5.124,6r

12.209,46

43.47O,29

8.276,40

8.276,40

232.276,14
1.8L5,00

18.080,86

252.t72,00

\
I

')

Deskribapena

]WEB TRES iDIOMAS

JHW AUDIOVTSUAL
13vtorowRr_r-

loFFtcE STANDARD 2019

- LICENCIA
,iuw nuorovrsuAL
)vroeowRt-t-

)spvno
}w¡e ztun
)pRcrNR weg

Deskribapena

DEFINICION E IMAGEN
,'qestRRteelc

21200000

Deskribapena

ACONDICIONAMIENTO
-\ INTEGRAL

, sor-uclÓru TNTEGRAL

., ¡QUlpavl¡ruro
,, AUDIOVISUAL
J

i 2l5OOOOO

13.794,00 0,00

1,3,794,OO 0,oo

Or00

Balio Res.

Balio Res,

0,00
0,00

0,o0

9.196,00

1,7.938,35

38L,20

L.480,7L
LL76,40
6.535,2r

12.469.80

57.t77,67

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

]
r)

¡

)
,)

,-}

,I

20800000

311,.530,46

1.815,00

18.080,86

331.426,32

0,00

J

Deskribapena Zenbatekoa Balio Res. Saldo garbia

jauna
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.loeRAs AcoNDIcIoNAM
TIrutERI

Soann PRoYEc
' ]ncoruotcroNAMtENTo

}TRABAJOS VARIOS
-]MATERTAL LABORATORTO

" 
'ICIBERSEGURlDAD

j

-)
!zreoooo
)

eskribapena

)orv¡nso MoBrLrARro
,)oncnn
)coRrrruR sroR EN RoLLABLE
')MRMpRnR 

slrRg

21700000

Deskribapena

(2) SAMSUNG GALAXY A
9
LENOVO THINKPAD L3BO
CORE I7-B

.-}Irruovo THINKPAD L3BO

]coRE r7-B
r PORTATIL THINKPAD E59O

..15,6"

, ROUTER CATALYST 2960-X-48
Jz vroutoREs LcD 243s7

'2 EQUIPOS THIKCENTRE
)vrgzo v nc
i 3 ProBook 430 G13,3

) 2 SERVIDORES CON 2 Y'.; enocesnoo

;SERVIDOR FUJITSU Y CABINA

r SERVIDOR, CABINA, CISCO
. ,.1 

SWITCH CISCO 48 PUERTOS
-. LICENCIAS WTNDOWS 2016

:

1 soiucroru ATE REGrsrRo
,j'vrslrAS
I, EQUIPOS E INSTALACION
, FIREWALL

" Y} PORTATIL THINKPAD E59O

i
- rt,

-.)

._3

.)

I

75.O77,23 0,00

L2.293,60
39.051,54

29

0,00
0,00

0,00

15.088,37

3.283,91"

624,r8

0,00

18.996,46

59.928,86

9,009,69
38.427,36

220.024,0L

24.159,86
2.467,74
t.493,02

28.t20,62

950,16

1,832,90

1.584,45

922,94
4.800,79

873,56

L927,89
3,991,45

7.279,52

LL.529,62
6.534,00
4.490,74
5.!27,48

8.943,23

9.310,36
653,87

112.658,10

239.O21,47 0,00

Balio Res.
Metatutako
amortizarioaZenbatekoa

Zenbatekoa

Saldo garbia

Saldo garbia

28.998,19
2.905,56
1.773,66

0,00
0,00
0,00

4.838,33
437,82

280,63

5.556,78
;
)
.,\

:\
i
j
\
,}

"¿

t

33.677,4t 0,0o

Balio Res,
Metatutako
amoltizarioa

968,81

r.85!,77

L.600,76

1.076,27
5.510,34

990,99

2.743,73
4.527,99

8.194,37
14.450,00
9.855,00
4.774,66
5.420,80

9.89L,75

14.883,00
1_.076,27

0,00

0,00

0,00

484,40

925,88

800,38

422,40
2.087,16

365,L8

1.567,27
1-.668,54

2.963,44
2.498,O0

3.321,00
L.478,L9
1-.648,27

3.421,46

5.572,64
422,40

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Jabier ia jauna
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15,6"
MATERIAL CI BERSEGURIDAD

ALMACENAMIENTO

0r0O

Balio Res.

35.459,75

30

205.566,57

7.17L,69

3.626,10

272.L27,33

2.648,83

2.648,83

827.839,48

)vrrvoRrRs
;)Rpt¡cRctolrl ¡s

JrruroRvRlcRs

8.784,60

3.758,53

308.587,08

Zenbatekoa

3.121,80

3.121,80

Donostianr2O2lko Martxoaren 3lean

208.558,18 2.991,6r

r.6L2,91

r.208,70

Metatutako
amortizarioa

0,00

0,00

0,00
i)

r)

t,
,)

I 21900000

Saldo garbia

0,00

0,00

986.8lJ4,74 O,00

472,97

472,97

158.965,26

_)

.,

i
J

L
.\

j
)
)

)
i

L?
.r

)
I

.
.!

dl

!

L

)

)

)

,)
:

_j
,,

',J
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