
CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS RECOGIDOS EN ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE GIPUZKOAKO URAK DE 26 MARZO DE 2020 

En Donostia, a 8 de abril 

Dña. Olatz Peón Ormazabal y D. Iñaki Galdos Landa en su condición de Presidenta y Secretario del Consejo 
de Administración de Gipuzkoako Urak – Aguas de Gipuzkoa (Sociedad Unipersonal) y en relación con el 
acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Entidad, celebrada el 25 de marzo de 2021. 

CERTIFICO 

I. Que el 25 de marzo de 2021, se reunió el Consejo de Administración de Gipuzkoako Urak – Aguas 
de Gipuzkoa (Sociedad Unipersonal) sin sesión y telemáticamente, asistiendo todos sus miembros, 
bajo la presidencia Olatz Peon Ormazabal y actuando como Secretario Iñaki Galdos Landa del 
Consejo de Administración de la Sociedad. 

II. Que la sesión del Consejo de Administración de Gipuzkoako Urak – Aguas de Gipuzkoa se convocó 
mediante comunicación individual escrita, enviada por correo electrónico el 19 de marzo de 2021 a 
todos los miembros del Consejo de Administración, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Formulación de las cuentas anuales del Gipuzkoako Urak – Aguas de Gipuzkoa 

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

III. Que el Consejo de Administración de Gipuzkoako Urak – Aguas de Gipuzkoa, acordando 
unánimemente la válida convocatoria y constitución de la reunión, aprobó por unanimidad, entre 
otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben literalmente a continuación: 

PRIMERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE GIPUZKOAKO URAK – AGUAS 
DE GIPUZKOA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2020.

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo I a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 767.783,83 € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.



SEGUNDO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Junta General de Gipuzkoako Urak – Aguas de Gipuzkoa 
la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja un 
resultado positivo de 767.783,83€: 

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 767.783,83€

DISTRIBUCIÓN:

A resultados de ejercicios anteriores....................................................... de 767.783,83 €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

IV. Que el acta fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta. 

V. Que los referidos acuerdos del Consejo de Administración que se transcriben han sido regular y 
válidamente adoptados, sin que hayan sido revocados ni enmendados. 

VI. Que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que se 
adjuntan como Anexo I y Anexo II a la presente certificación, coinciden con las formuladas por el 
Consejo de Administración en fecha 25 de marzo de 2021. 

Y para que así conste, se expide la presente certificación, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Secretario del Consejo de Administración 

____________________________________

       Presidenta del Consejo de Administración 

_______________________________________

D. Iñaki Galdos Landa Dña. Olatz Peon Ormazabal
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I. Ibilgetu materiala A-I. Jarritako ondarea
   1. Instalazioak, altzariak eta beste ibilgetu material batzuk 4 0,00 0,00        1. Ondarea 7. a) 206.135,07 206.135,07 
   2. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak 4 534.838,83 301.702,84        2. Esleipen bidez jasotako ondarea 7. a) 98.491.044,72 98.491.044,72 

534.838,83 301.702,84 98.697.179,79 98.697.179,79 
A-II. Sorturiko ondarea

II. Taldeko enpresetan epe luzera egindako inbertsioak        I. Aurreko ekitaldietako emaitzak
   1. Taldeko enpresetako akzio eta partaidetzak 5 5.844.544,87 3.531.607,26            1. Aurreko ekitaldietako emaitzak 7. b) 110.236.306,97 102.469.258,90 

5.844.544,87 3.531.607,26            2. GUSAri lagatako ondarea 7. b) (224.792.070,89) (223.723.099,75)
(114.555.763,92) (121.253.840,85)

       II. Ekitaldiko emaitza
          1. Ekitaldiko emaitza 7. b) 7.835.278,44 6.698.076,93 

7.835.278,44 6.698.076,93 
A-III) Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak

I. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk           1. Jasotako dirulaguntzak 8 267.419,44 150.851,44 
   1. Gestio-eragiketetako zordunak 6 5.328.767,00 7.048.767,00 267.419,44 150.851,44 
   2. Administrazio Publikoekin hitzartutako beste kreditu batzu 6 0,00 57.020,08 

5.328.767,00 7.105.787,08 

II. Taldeko enpresetan epe motzera egindako inbertsioak
   1. Taldeko enpresei epe motzera emandako kredituak 0,00 0,00 

0,00 0,00 I. Epe luzeko hornidurak
   1. Beste hornidura batzuk 0,00 0,00 

III. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 0,00 0,00 
   1. Diruzaintza 2.229.297,07 987.689,99 II. Epe luzeko zorrak

2.229.297,07 987.689,99    1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 9. a) 14.013.333,32 23.182.857,14 
14.013.333,32 23.182.857,14 

III. Taldeko enpresekin epe luzera hartutako zorrak
   1. Taldeko enpresekin hartutako zorrak 9. a) 1.243.469,12 1.242.830,04 

1.243.469,12 1.242.830,04 

I. Epe motzeko zorrak
   1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 9. b) 5.426.666,68 2.203.809,54 
   2. Beste batzuk - Epe motzeko ibilgetu-hornitzaileak 9. b) 0,00 77.623,26 

5.426.666,68 2.281.432,80 
II. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
   1. Hartzekodun komertzialak 9. b) 0,00 3.481,93 
   2. Administrazio Publikoekin hartutako beste zor batzuk 9. b) 1.009.864,90 923.917,95 

1.009.864,90 927.399,88 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA
Egoera-balantzea 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n

Mem. 
oharr

2020 2019 2020

(7.755.886,25)

2019PASIBOA

15.256.802,44 24.425.687,18 

6.436.531,58 3.208.832,68 

(15.707.732,69)

B) PASIBO EZ-KORRONTEA

C) PASIBO KORRONTEA

A) AKTIBO EZ-KORRONTEA

AKTIBOA

A) ONDARE GARBIA3.833.310,10 

8.093.477,07 

Mem. 
oharr

6.379.383,70 

11.926.787,17 

B) AKTIBO KORRONTEA

PASIBO GUZTIA (A + B + C) 13.937.447,77 AKTIBO GUZTIA (A + B) 13.937.447,77 

7.558.064,07 

11.926.787,17 



 

 

 

A) ERAGIKETA JARRAITUAK

1. Zerga-sarrerak eta gizarte-kotizazioak
  a) Kontribuzio bereziak 10. a) 8.000.000,00 7.800.000,00 

8.000.000,00 7.800.000,00 

2. Salmenta garbiak eta emandako zerbitzuak
  a) Emandako zerbitzuak 0,00 0,00 

0,00 0,00 

3. Egindako transferentziak eta emandako dirulaguntzak
  a) Transferitutako dirulaguntzak 7. b) (120.830,73) (1.068.971,14)

(120.830,73) (1.068.971,14)

3. Beste ustiapen-gastu batzuk
  a) Kanpoko zerbitzuak 10. b) (26.051,07) (40.322,09)
  b) Zergak 10. b) (9.157,30) (11.765,34)

(35.208,37) (52.087,43)
4. Ibilgetua besterentzeagatiko narriadura eta emaitza
  a) Ibilgetua besterentzeagatiko emaitza 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5. Beste emaitza batzuk
  a) Beste emaitza batzuk 10. c) 3.481,90 57.020,02 

3.481,90 57.020,02 

A.1) USTIAPENAREN EMAITZA 7.847.442,80 6.735.961,45 

5. Diru-sarrera finantzarioak
  a) Balio negoziagarrienak eta aktibo ibilgetuaren kredituenak - Hirugarren 10. d) 0,00 0,21 

0,00 0,21 
6. Gastu finantzarioak
  a) Taldeko enpresekin hartutako zorrei dagozkienak 10. d) (639,08) (1.566,90)
  b) Hirugarrenekin hartutako zorrei dagozkienak 10. d) (11.525,28) (36.317,83)

(12.164,36) (37.884,73)

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (12.164,36) (37.884,52)

A.5) EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA) 7.835.278,44 6.698.076,93 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

2020 2019

2020ko eta 2019ko ekitaldietako galera-irabazien kontuak

Mem. 
oharra

(Zorra) / Hartzekoa



 

 

 

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK 9.816.233,35 6.984.998,91 

1. Ekitaldiko emaitza zerga aurretik: 7.835.278,44 6.698.076,93 

2. Emaitzaren doikuntzak: 132.995,09 1.106.855,66 

a) GUSAri lagatako ibilgetua (transferitutako dirulaguntzak): 7. b) 120.830,73 1.068.971,14 
b) Ibilgetuari baja emateagatiko eta besterentzeagatiko emaitzak 0,00 0,00 
c) Diru-sarrera finantzarioak (-) 10. d) 0,00 (0,21)
d) Gastu finantzarioak (+) 10. d) 12.164,36 37.884,73 
e) Beste sarrera eta gastu batzuk (+ / -) 10. c) 0,00 0,00 

3. Kapital korrontearen aldaketak: 1.859.485,10 (783.616,06)

a) Salmenta eta zerbitzuetako bezeroak: 1.777.020,08 (745.020,08)
b) Kobratzeko kontuak Administrazio Publikoekin 0,00 0,00 
c) Epe motzera pasatako epe luzeko zorrak 0,00 0,00 
d) Bankuen epe motzeko maileguen ordainketa 0,00 0,00 
e) Taldeko enpresei ordaindutako kredituak 0,00 0,00 
f) Ordaintzeko dauden ibilgetu-hartzekodunak 0,00 0,00 
g) Ordaintzeko kontuak Administrazio Publikoekin 82.465,02 (38.595,98)

<
4. Ustiapen-jardueretako beste eskudiru-fluxu batzuk: (11.525,28) (36.317,62)

a) Interesen ordainketak 10. d) (11.525,28) (36.317,83)
b) Interesen kobrantzak 10. d) 0,00 0,21 

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK (2.627.959,59) 812.891,57 

6. Inbertsioengatiko ordainketak (2.627.959,59) 812.891,57 

a) Taldeko eta elkartutako enpresak (2.312.937,61) 0,00 
b) Ibilgetu materiala (315.021,98) 812.891,57 

7. Kobratutako desinbertsioak 0,00 0,00 

a) Ibilgetu materiala 0,00 0,00 

C) FINANTZIAZIO-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK (5.946.666,68) (6.753.069,29)

9 Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak 0,00 13.984,91 

a) Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak 0,00 13.984,91 

10 Pasibo finantzarioko tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak (5.946.666,68) (6.767.054,20)

a) Jaulkipena
1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 0,00 0,00 
2. Taldeko enpresekin hartutako zorrak 11. b) 0,00 0,00 

b) Honako hauek itzultzea eta amortizatzea:
1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak (5.946.666,68) (6.767.054,20)
2. Taldeko enpresekin hartutako zorrak 11. b) 0,00 0,00 

D) KANBIO-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA 0,00 0,00 

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHITZE/GUTXITZE GARBIA 1.241.607,08 1.044.821,19 

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran 987.689,99 1.596.621,76 

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran 2.229.297,07 987.689,99 

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA 2020/12/31N ETA 2019/12/31N ITXITAKO EKITALDIETAN

Mem. 
oharra

2020 2019



 

A-III) Otros A-III)
Esleitutako Aurreko ekit. Ekitaldiko Inctos. Patrim.

Ondarea ondarea emaitzak emaitzak (dirulaguntzak) GUZTIRA

206.135,07 98.491.044,72 (129.727.566,59) 8.473.725,74 164.836,35 (22.391.824,71)

- - - - - 0,00 

- - - - 0,00 0,00 

206.135,07 98.491.044,72 (129.727.566,59) 8.473.725,74 164.836,35 (22.391.824,71)

- - - 6.698.076,93 - 6.698.076,93 

- - - - 0,00 0,00 

- - - - 0,00 0,00 

- - 8.473.725,74 (8.473.725,74) 0,00 0,00 
- - - - 648.443,89 648.443,89 
- - - - (662.428,80) (662.428,80)

206.135,07 98.491.044,72 (121.253.840,85) 6.698.076,93 150.851,44 (15.707.732,69)

- - - - 0,00 0,00 

- - - - 0,00 0,00 

206.135,07 98.491.044,72 (121.253.840,85) 6.698.076,93 150.851,44 (15.707.732,69)

- - - 7.835.278,44 - 7.835.278,44 

- - - - 0,00 0,00 

- - - - 0,00 0,00 

- - 6.698.076,93 (6.698.076,93) 0,00 0,00 
- - - - 237.398,87 237.398,87 
- - - - (120.830,87) (120.830,87)

206.135,07 98.491.044,72 (114.555.763,92) 7.835.278,44 267.419,44 (7.755.886,25)

2020ko ABENDUAREN 31n BUKATUTAKO EKITALDIKO ONDARE GARBIAN IZANDAKO ALDAKETEN EGOERA

A-I) Jarritako ondarea A-II) Sortutako ondarea

A. ONDARE GARBIA 2018KO EKITALDIAREN AMAIERAN:

I- Irizpide aldaketengatiko doitzeak 2018an eta aurrekoetan

II- Akatsen ondoriozko doitzeak 2018an eta aurrekoetan

B. 2019KO EKITALDIKO HASIERAKO ONDARE GARBI DOITUA:

I- Galera-irabazien kontuaren emaitza

II- Ondare garbian onetsitako sarrerak eta gastuak

III- Eragiketak erakunde jabedunekin

IV- Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk
     1. Emaitzen banaketa
     2. Emandako dirulaguntzak
     3. GUSAri lagatako ibilgetua

C. ONDARE GARBIA 2018KO EKITALDIAREN AMAIERAN:

I- Irizpide aldaketengatiko doitzeak 2019an eta aurrekoetan

II- Akatsen ondoriozko doitzeak 2019an eta aurrekoetan

B. 2020KO EKITALDIKO HASIERAKO ONDARE GARBI DOITUA:

     3. GUSAri lagatako ibilgetua

C. ONDARE GARBIA 2020KO EKITALDIAREN AMAIERAN:

I- Galera-irabazien kontuaren emaitza

II- Ondare garbian onetsitako sarrerak eta gastuak

III- Eragiketak erakunde jabedunekin

IV- Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk
     1. Emaitzen banaketa
     2. Emandako dirulaguntzak



CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS RECOGIDOS EN ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISION 
EJECUTIVA DEL CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DE 26 MARZO DE 2020 

En Donostia, a 8 de abril de 2021 

Dña. Olatz Peón Ormazabal y D. Iñaki Galdos Landa en su condición de Presidenta y Secretario de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y en relación con el acta de la reunión de la 
Comisión Ejecutiva de la Entidad, celebrada el 25 de marzo de 2021. 

CERTIFICO 

I. Que el 25 de marzo de 2021, se reunió la Comisión Ejecutiva de la Entidad sin sesión y 
telemáticamente, asistiendo todos sus miembros, bajo la presidencia Olatz Peon Ormazabal y 
actuando como Secretario Iñaki Galdos Landa del Consejo de Administración de la Sociedad. 

II. Que la sesión de la Comisión Ejecutiva se convocó mediante comunicación individual escrita, 
enviada por correo electrónico el 19 de marzo de 2021 a todos los miembros del Consejo de 
Administración, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Formulación de las cuentas anuales del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Formulación de las cuantas anuales Consolidadas correspondientes al 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

III. Que la Comisión Ejecutiva, acordando unánimemente la válida convocatoria y constitución de la 
reunión, aprobó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben literalmente 
a continuación: 

PRIMERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE 
GIPUZKOA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo I a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 7.835.278,44 € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.



SEGUNDO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja un 
resultado positivo de 7.835.278,44 €:

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 7.835.278,44 €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados de ejercicios anteriores....................................................... de 7.835.278,44 €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

TERCERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo II a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 6.517 miles de € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.

CUARTO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
de la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja 
un resultado positivo de 6.517 miles de  €: 

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 6.517 miles de €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados  de ejercicios anteriores....................................................... de 6.517 miles de  €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

IV. Que el acta fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta. 



V. Que los referidos acuerdos de la Comisión Ejecutiva que se transcriben han sido regular y 
válidamente adoptados, sin que hayan sido revocados ni enmendados. 

VI. Que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que se 
adjuntan como Anexo I y Anexo II a la presente certificación, coinciden con las formuladas por la 
Comisión Ejecutiva en fecha 25 de marzo de 2021. 

Y para que así conste, se expide la presente certificación, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Secretario del Consejo de Administración 

____________________________________

       Presidenta del Consejo de Administración 

_______________________________________

D. Iñaki Galdos Landa Dña. Olatz Peon Ormazabal
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1. Enpresaren jarduera 
 
Gipuzkoako  Ur  Kontsortzioaren  jarduera  nagusia  lehen  mailako  sareetan  ur‐horniketako  eta 
saneamenduko  azpiegitura  ezartzea  eta  ustiatzea  eta  dagozkien  zerbitzuak  ematea  da;  hori,  betiere, 
kondizio  egokietan  eta  indarrean  dagoen  araudiari  jarraikiz.  Kontsortzioak,  helburu  horiek  lortzeko, 
Gipuzkoako  Urak  SA  (aurrerantzean  GUSA)  mendeko  sozietatearekin  lan  egiten  du.  Sozietate  hori 
Kontsortzioari  atxikita  dauden  eta,  atxikita  egon  gabe  ere,  hala  eskatzen  duten  udalen  zerbitzuak 
eraginkorki kudeatzeaz arduratzen da. 
 
Instalazio nagusiak Gipuzkoan daude, eta egoitza sozial eta fiskala Donostian. 
 
 
2. Kontuak aurkezteko oinarriak 
 
a) Irudi fidela 
 
  Urteko  kontuak Kontsortzioaren  kontabilitate‐erregistroak oinarritzat hartuta prestatu ditugu,  eta 

indarrean dagoen merkataritza‐legediaren eta Kontabilitate Plan Orokorrak ezartzen dituen arauen 
arabera aurkeztu ditugu, Kontsortzioaren ondarearen, finantza‐egoeraren eta emaitzen argazki leiala 
egin eta erakuste aldera. 

 
b) Derrigorrezkoak izan gabe aplikatu diren kontabilitate‐printzipioak 

 
 Derrigorrezkoak  ez  diren  kontabilitate‐printzipioak  ez  ditugu  aplikatu.  Alde  horretatik, 

administratzaileek  urteko  kontuak  horietan  eragin  nabarmena  duten  kontabilitate‐printzipio  eta  ‐
arau  guztiak  aintzat  hartuta  egin  dituzte.  Beraz,  derrigorrezko  kontabilitate‐printzipio  guztiak 
aplikatu ditugu. 

 
c) Jardunean dagoen enpresaren printzipioa 

 
Erakundeak,  202oko  abenduaren  31ko  egoera‐balantzearen  arabera,  7.755.886,25  euroko  ondare 
garbi  negatiboa  du  (2019ko  abenduaren  31n  15.707.732,69  euro);  hori,  funtsean,  erakundeak 
finantzaturiko  lehen mailako  sareetako ur‐horniketako  eta  saneamenduko  azpiegitura Gipuzkoako 
Urak  SA  pertsona  bakarreko  mendeko  sozietateari  lagatzeak  ondarean  izan  duen  eraginagatik. 
Erakundeak  hainbat  lankidetza‐hitzarmen  ditu  erakunde  publiko  batzuekin  sinatuak.  Hitzarmen 
horien arabera, erakundea kapitaleko dirulaguntzen eta finantziazio‐kanon gisa jasotzen duen urteko 
finantziazio baten bitartez finantzatzen da; urteko finantziazio hori mendeko sozietateak jasotzen du 
(10.a  oharra).  Ondorioz,  erakundeak  ez  du  etorkizuneko  inbertsio‐konpromisoak  eta  indarrean 
dagoen finantza‐zorraren epemuga betetzeko arazorik. 
 
Gauzak  horrela,  erakundeak  funtzionatzen  ari  den  enpresaren  printzipioari  jarraikiz  landu  ditu 
finantza‐egoerak,  eta  ez  dago  hurrengo  ekitaldian  aktiboen  edo  pasiboen  balioak  alda  ditzakeen 
arrisku nabarmenik.  

 
d) Ziurgabetasuna baloratzeko eta zenbatesteko alderdi kritikoak 
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 Ekitaldiari  dagozkion  sozietatearen  urteko  kontuak  egiteko,  sozietateko  administratzaileek 
kontuetan  erregistratuta  dauden  aktibo,  pasibo,  diru‐sarrera,  gastu  eta  konpromiso  batzuk 
baloratzeko  egindako  zenbatespenak  erabili  ditugu.  Zenbatespen  horiek,  funtsean,  honako  hauei 
buruzkoak dira: 

 
 Aktibo jakin batzuk okerragotzeak eragin ditzakeen galeren ebaluazioa (6. oharra). 
 
 Aktibo ukigarri eta ukiezinen bizitza baliagarria (5. oharra).  

 
 Koronabirusak  (COVID‐19)  sorturiko  osasun‐krisiak  sozietatearen  jardueran  eta  2020ko 

abenduaren 31n amaituriko ekitaldiko urteko kontuetan dituen eraginak. 

 
           Zenbatespen hauek urteko  kontuak egitean  aztertutako gertakarien gainean  zegoen  informaziorik 

onenarekin egin ditugun arren, gerta liteke datozen ekitaldietan, aurrerantzeko gertaeren ondorioz, 
zenbatespenak  aldatu  behar  izatea  (gorantz  edo  beherantz);  hori,  betiere, modu  prospektiboan 
egingo  litzateke. Alde horretatik, pandemia zenbateraino kontrolatzen den eta agente ekonomiko 
eta  sozialek  erreakzionatzeko  eta  egokitzeko  zenbateko  gaitasuna  duten,  COVID‐19ak  pizturiko 
krisiak aurrerantzean izango dituen eraginak halakoak izango dira. 

 
            Administratzaileek COVID‐19aren pandemiak aktiboen balorazioan (batez ere dirulaguntzen bitartez 

finantzatzen ez den aktibo  finkoenean) eta kobratzeko kontuetan eraginik  izan ote duen ebaluatu 
dute, eta iritzi diote ez duela eragin nabarmenik izan. Beraz, horrela jaso dugu urteko kontuetan. 

   
e) Informazioa alderatzea eta kontabilitate‐arau berrietarako trantsiziotik eratorritako gaiak 

 
  Informazioa  alderatzea.  202oko  abenduaren  31n  amaituriko  ekitaldiko  memoria  honetako 

informazioa 2019ko abenduaren 31n amaituriko ekitaldiko informazioarekin alderatu dugu. 
 
 Alde  horretatik,  2010eko  apirilaren  28an  EHA/1037/2010  Agindua,  apirilaren  13koa,  argitaratu  zen 

BOEn.  Agindu  horren  bitartez  Kontabilitate  Publikoko  Plan  Orokorra  onartu  zen  eta  2011ko 
urtarrilaren 1ean  jarri zen  indarrean. Aginduaren arabera, esleipen bidez  jasotako ondarea "jarritako 
ondarearen"  epigrafean  kontabilizatu  behar  da,  eta  lagatako  ondarea  "sortutako  ondarearen" 
epigrafean;  epigrafe  horiek  guztiak  erakundearen  berezko  funtsen  parte  dira.  Bi  partida  horien 
sailkapena, erakundeak aurreko ekitaldian “ondare garbian” zituen zifrekin alderatuta, ez da batere 
aldatu. 

 
f) Partidak multzokatzea 
 
  Balantzeko,  galera‐irabazien  kontuko  eta  ondare‐aldaketen  egoera  laburtuko  partida  jakin  batzuk 

multzokatu  egin  ditugu,  hobeto  ulertzeko.  Hala  ere,  informazioa  garrantzitsua  den  kasuetan, 
memorian dagozkion oharretan banakatu dugu. 

 

f) Akatsak zuzentzea 
 
 Urteko  kontu  hauek  egiterakoan  ez  dugu  akats  nabarmenik  atzeman,  ez  behintzat  2019ko 

abenduaren 31n amaituriko ekitaldiko urteko kontuetako zenbatekoak berriz adierazi behar  izateko 
modukorik. 
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3. Kontabilitate‐irizpideak 
 
a)  Ibilgetu materialak 
 
  Ibilgetu materialak  kostuarekin  eta  egindako  eguneratzeekin  adierazten  dira,  dagozkien  legezko 

arauetako xedapenen arabera, eta linealki amortizatzen dira. 
 
  Aktiboen balio‐bizitza  luzatzen duten ondasunen hobekuntzak kapitalizatu egiten ditugu, eta haiek 

mantentzeko eta kontserbatzeko gastuak emaitzen kontuan kargatzen ditugu, egiten ditugunean. 
Bajak eta besterentzeak elementuen kostua eta dagokien amortizazio metatua ezabatuz adierazten 
ditugu kontabilitatean. 

 
  Kontsortzioak  obra  eta  instalazio  batzuk  ditu  bere  xedeak  betetzeko,  gehienak  Iparraldeko  Ur 

Konfederazioaren  eskutik  jasoak  eta  merkatu‐balioaren  arabera  baloratuak;  gainerakoak  eraiki 
berriak dira eta uneko ibilgetuei buruzko epigrafean erregistratzen dira, funtzionatzen hasi arte.  

 
  Obra eta  instalazio horiek Gipuzkoako Urak SA  sozietateari  lagata daude eta  sozietateak,  trukean, 

konpontze‐  eta  mantentze‐lanak  egiten  ditu,  ondasun  horien  balioari  eta  eskuratu  edo  eraiki 
zirenean  zuten  zereginari  eusteko.  Horregatik  guztiagatik,  balantzean,  jasotako  eta  sozietate 
kudeatzaileari lagatako obra eta instalazioek jaso zirenean eta gero lagatakoan zuten kontabilitateko 
balioa bakarrik jaso dugu, berezko funtsen epigrafeko "esleituriko ondarea" eta "lagatako ondarea" 
epigrafeetan, hurrenez hurren. Kontsortzioak, halaber, kontabilitatez kanpoko erregistro bat egiten 
du, ondasun horiek zer kontabilitateko balio duten jakiteko beti. 

 

b) Finantza-tresnak 
 

 Finantza‐aktiboak 
 

1. Sailkapena. Finantza‐aktiboak kategoria hauen arabera sailkatzen dira: 
  

o Kobratzeko  maileguak  eta  partidak:  Enpresak  ondasunak  saltzen  dituenean  edo 
salerosketa‐eragiketetan  zerbitzuak  ematen  direnean  sortutako  finantza‐aktiboak  dira; 
eta baita jatorri komertzialik ez duten, ondare‐tresnak edo eratorriak ez diren, kobrantza‐
zenbateko  zehaztu  edo mugagarria  duten  eta merkatu  aktiboan  negoziatzen  ez  diren 
finantza‐aktiboak ere. 

 
o Epemugara arte eutsitako  inbertsioak: Zorraren balio adierazgarriak, epemuga  finkatua 

eta  zenbateko  mugagarriko  kobrantzak  dituztenak,  merkatu  aktiboan  negoziatzen 
direnak; betiere, enpresak epemuga heldu arte berekin eduki nahi dituela eta horretarako 
gai dela adierazi behar du. 

 
o Taldeko enpresen ondareko  inbertsioak: Taldeko enpresatzat Kontsortzioarekin kontrol‐

harreman bidezko lotura dutenak hartzen dira. 
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2. Hasierako  balorazioa.  Finantza‐aktiboak  honela  erregistratzen  dira:  emandako 
kontraprestazioaren arrazoizko balioa gehi zuzenean egotz daitezkeen transakzio‐kostuak. 

 
3. Geroko  balorazioa.  Kobratzeko  mailegu  eta  partidak  eta  epemugara  arte  eutsitako 

inbertsioak amortizatutako kostuaren arabera baloratzen dira. 
 

Taldeko enpresetan egindako inbertsioak kostuaren arabera baloratzen dira; hala badagokie, 
andeatzeagatiko  balorazio‐zuzenketen  zenbateko metatuarekin murrizten  dira.  Zuzenketa 
horiek honela kalkulatzen dira: liburuetan duten balioaren eta zenbateko berreskuragarriaren 
arteko  aldea.  Zenbateko  berreskuragarria  arrazoizko  balioa  ken  salmentako  kostuaren  eta 
inbertsiotik eratorritako geroko eskudiru‐fluxuen arteko zenbateko handiena da. Zenbateko 
berreskuragarriaren ebidentzia hobeagorik ez badago, partaidetzako erakundearen ondare 
garbia  hartzen  da  aintzat,  balorazio‐egunean  dauden  isileko  gainbalioekin  zuzenduta 
(merkataritzako funtsa barne, horrelakorik egonez gero). 
 
Sozietateak, gutxienez ekitaldiaren amaieran, arrazoizko balioarekin erregistratuta ez dauden 
finantza‐aktiboen  okerragotze‐testa  egiten  du. Okerragotze‐ebidentzia  objektiboa  dagoela 
jotzen da  finantza‐aktiboaren balio berreskuragarria  liburuetan duen balioa baino  txikiagoa 
bada. Okerrera egin dutela atzemanez gero, galera‐irabazien kontuan erregistratzen da. 
 
Sozietateak  finantza‐aktiboen  baja  ematen  du  iraungitzen  direnean  edo  finantza‐aktiboari 
dagozkion  eskudiru‐fluxuen  gaineko  eskubideak  lagatzen  direnean  eta  jabetzari  atxikitako 
arrisku eta irabaziak transferitu direnean. 
 

 Finantza‐pasiboak 
 
 Finantza‐pasiboak dira  sozietateak ordaindu behar dituen zor eta partidak, zehazki enpresaren 

salerosketa‐eragiketetako  ondasun‐  eta  zerbitzu‐erosketetan  sortutakoak,  eta,  halaber,  jatorri 
komertzialik ez duten eta finantza‐tresna eratorritzat har ezin daitezkeenak. 

 
 Ordaintzeko  kargu  eta  partidak,  hasieran,  jasotako  kontraprestazioaren  arrazoizko  balioarekin 

baloratzen dira, kontraprestazioa zuzenean egotz daitezkeen transakzio‐kostuekin doituta. Gero, 
pasibo horiek kostu amortizatuaren arabera baloratzen dira. 

 
 Sozietateak  finantza‐pasiboen  baja  ematen  du  pasibo  horiek  sortu  dituzten  obligazioak 

iraungitzen direnean. 
 
c)  Sozietateen gaineko zerga 
 
  Gipuzkoako  Ur  Kontsortzioa  erakunde  publiko  bat  da  eta,  beraz,  sozietateen  gaineko  zerga 

ordaintzetik salbuetsi daiteke. Ondorioz, ez du zertan zerga horren aitorpena aurkeztu behar. 
 
d)  Sarrerak eta gastuak 
 
 Sarrerak  eta  gastuak  sortzapen‐irizpidearen  arabera  egozten  dira,  alegia,  ordezkatzen  dituzten 

ondasun  eta  zerbitzuen  benetako  korrontearen  arabera,  haietatik  eratorritako  diru‐  edo  finantza‐
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korrontea  noiz  gertatzen  den  kontuan  hartu  gabe.  Sarrera  horiek  jasotako  kontraprestazioaren 
arrazoizko balioaren arabera baloratzeko dira, deskontuak eta zergak kenduta. 

 
e)  Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 
 
  Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak kontabilizatzeko, sozietateak irizpide hauek erabiltzen 

ditu: 
 

 Dirulaguntza,  dohaintza  eta  kapital‐legatu  itzulezinak.  Emandako  zenbateko  edo  ondasunaren 
arrazoizko  balioarekin  baloratzen  dira,  monetarioak  direnaren  ala  ez  direnaren  arabera,  eta 
emaitzei  egozten  zaizkie,  aldi  horretan  diruz  lagundutako  elementuetarako  egindako 
amortizazioagatiko  horniduraren  proportzioan.  Hori,  ordea,  kontabilitatetik  kanpo  egiten  da, 
amortizazioa  bezala,  aktibo  horiek  sozietate  kudeatzaileari  martxan  jartzen  denean  lagatzen 
baitzaizkio. 

 

 Dirulaguntza itzulgarriak. Itzulgarriak diren heinean, pasibo gisa kontabilizatzen dira. 
 

 Ustiapeneko dirulaguntzak. Emaitzetan ematen diren unean jartzen dira; finantzatutako gastuen 
sortzapen‐aldian, gutxi gorabehera. 

 
f)  Ingurumena eta beste gai batzuk 
 
  Ingurumen‐aktibotzat  sozietatearen  jardueran  ingurumen‐inpaktua  gutxitzeko  eta  ingurumena 

babesteko modu  iraunkorrean  erabiltzen  diren  ondasunak  dira;  ingurumenaren  babesean  geroko 
kutsadura arintzea edo deuseztatzea ere sartzen dira. 

 
  Sozietatearen  jarduera  dela  eta,  ez  du  ondareari,  finantza‐egoerari  eta  emaitzei  dagokienez 

garrantzitsua  izan  daitekeen  ingurumen‐arloko  erantzukizun,  gastu,  aktibo,  hornidura  eta 
kontingentziarik.  Horregatik,  urteko  kontuen  memoria  honetan  ingurumeneko  gaiak  ez  ditugu 
banakatu. 

 
 
4. Ibilgetu materiala 
 
Hona hemen ibilgetu materialari dagokion epigrafeko kontuetan izandako mugimenduak: 

 
 

Eraikinak 
  Beste instalazio batzuk, 

tresnak eta altzariak 
 

Uneko ibilgetua  
 

Guztira     

KOSTUA               

  Saldoa 19/01/01     0,00    48.160,38      520.799,15    568.959,53 

  Sarrerak  ‐    ‐    1.512.303,63    1.512.303,63 

GUSAri intsuldaketak  ‐    ‐    (1.731.399,94)    (1.731.399,94) 

  Saldoa 19/12/31       0,00    48.160,38      301.702,84    349.863,22 

  Sarrerak  ‐    ‐    474.797,59    474.797,59 

  GUSAri intsuldaketak  ‐    ‐    (241.661,60)    (241.661,60) 

  Saldoa 20/12/31     0,00    48.160,38    534.838,83     582.999,21 
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AMORTIZAZIOA           

  Saldoa 19/01/01  0,00    48.160,38    ‐    48.160,38 

  Saldoa 19/12/31     0,00    48.160,38    ‐    48.160,38 

  Saldoa 20/12/31       0,00    48.160,38    ‐    48.160,38 

               

KONTABILITATEKO BALIO GARBIA               

  Saldoa 19/01/01     0,00       0,00    520.799,15    520.799,15 

  Saldoa 19/12/31     0,00       0,00    301.702,84    301.702,84 

  Saldoa 20/12/31     0,00       0,00    534.838,83    534.838,83 

 
a) Konpromisoak 
 

Erakundeak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin (URA) formalizatutako 
horniketa  eta  saneamenduko  azpiegitura  hidraulikoak  egiteko  obrak  gauzatzeko  hitzarmenei 
dagokienez, erakundeak  13.687.898,19 euro dauzka aginduta hainbat obra eta  instalazio hidrauliko 
egiteko, honela banatuta: 
 
Hitzarmen zaharrak (epe luzera gauzatzekoak) 

 
Obraren 

zenbatekoa 
hitzarmenaren 

arabera 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 

Obraren 
zenbatekoa (BEZ 

gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 
zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
gabe) 

           

Amondarainetik  Ibiurrera  ura 
eramatea 

9.000.000,00  199.451,99  7.438.016,53  4.400.274,01  3.636.590,09 

Lareo hornitzea  1.450.000,00  0,00  1.198.347,11  725.000,00  599.173,55 

  10.450.000,00   199.451,99  8.636.363,64  5.125.274,01  4.235.763,64 

 
Indarrean dauden etorkizuneko obrak (kontratista GUSA) 

 
Obraren 

zenbatekoa 
hitzarmenaren 

arabera 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 

Obraren 
zenbatekoa (BEZ 

gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 
zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
gabe) 

           

GUSAri intsuldaketak  1.373.350,00  211.864,30  1.135.000,00  1.161.485,70  959.905,54 

  1.373.350,00   211.864,30  1.135.000,00  1.161.485,70  959.905,54 

 
 

GFArekin hitzartutako obrak, 2018an indarrean zeudenak: KONPROMISO‐KREDITUA 

 
Hitzarmeneko 

obraren 
zenbatekoa 
(BEZ barne) 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 
(Kontsortzioa) 

Hitzarmeneko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 
zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
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gabe) 

Bidania‐Goiatzeko saneamendua  2.250.000,00  0,00  1.859.504,13  1.125.000,00  929.752,07 

Amezketako saneamendua  2.000.000,00  0,00  1.652.892,56  1.000.000,00  826.446,28 

Itxasoko saneamendua  785.000,00  0,00  648.760,33  392.500,00  324.380,17 

Ezkioko saneamendua  750.000,00  0,00  619.834,71  375.000,00  309.917,36 

Ormaiztegiko saneamendua hobetzea 
(*) 

460.000,00  102.420,78  0,00  102.420,78  ‐ 

Nuarbeko saneamendua  1.175.000,00  0,00  971.074,38  587.500,00  485.537,19 

Askizuko saneamendua  850.000,00  0,00  702.479,34  425.000,00  351.239,67 

Arriarango saneamendua  620.000,00  0,00  512.396,69  310.000,00  256.198,35 

Errekaldeko saneamendua  450.000,00  188.148,91  34.470,27  225.000,00  34.470,27 

Sorabillako saneamendua   380.000,00  135.428,64  314.049,59  54.571,36  45.100,30 

Itzagako gaineko saneamendua (*)  280.000,00  43.784,52  231.404,96  43.784,52  ‐ 

Lursailak  861.418,78  0,00  861.418,78  861.418,78  861.418,78 

  10.861.418,78   469.782,85  8.408.285,75  5.502.195,44  4.424.460,42 

 

(*) Amaitua. 

URAren eta GFAren arteko etorkizuneko hitzarmenetako obrak (sinatu gabe) 

 

Obraren 
zenbatekoa (BEZ 

barne) 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 
(Kontsortzioa) 

Obraren 
zenbatekoa (BEZ 

gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 
zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
gabe) 

Ziako erretenaren saneamendua  5.000.000,00  0,00  4.132.231,40  0,00  0,00 

Oikinako saneamendua  3.400.000,00  0,00  2.809.917,36  1.122.000,00  927.272,73 

Mendaroko saneamendua  2.500.000,00  0,00  2.066.115,70  0,00  0,00 

Antzuolako saneamendua  1.000.000,00  0,00  826.446,28  0,00  0,00 

Elgetako saneamendua  3.000.000,00  0,00  2479.338,84  0,00  0,00 

Mijoako saneamendua  3.100.000,00  0,00  2.561.983,47  0,00  0,00 

Zelaiko saneamendua  4.475.000,00  0,00  3.698.347,11  0,00  0,00 

Amezketako  saneamenduaren  2. 
fasea 

3.000.000,00  0,00  2.479.338,84  1.400.000,00  1.157.024,79 

Errezileko saneamendua  3.000.000,00  0,00  2.479.338,84  1.400.000,00  1.157.024,79 

Aizarnazabaleko saneamendua  3.000.000,00  0,00  2.479.338,84  1.000.000,00  826.446,28 

  31.475.000,00      0,00  26.012.396,68  4.922.000,00  4.067.768,59 

 
 
  2020ko  abenduaren  31n  inbertituta  zegoen  guztiari  dagokionez,  443.654.291,23  euro  amaituta, 

martxan eta Gipuzkoako Urak SA sozietateari  lagata dauden obrei dagozkie; gainerakoak eraikitzen 
ari diren obrak dira, zeinak uneko ibilgetuari dagokion epigrafean kontabilizatuta baitaude. 

 
  Azpiegiturak honela finantzatzen dira: parte bat Kontsortzioari atxikitako udalek finantziazio‐kanon 

gisa emandako  funtsekin, zeinak Kontsortzioaren sarrera‐zifren barruan kontabilizatzen diren  (10.a 
oharra);  eta  gainerakoa  Gipuzkoako  Foru  Aldundiaren,  Eusko  Jaurlaritzaren,  Estatu  Espainolaren, 
SPRIren eta EEEren dirulaguntzekin (8. oharra). 
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  Jasotako dirulaguntzak 
 
  Martxan  eta  Gipuzkoako  Urak  SA  sozietateari  lagata  dauden  obretarako  jasotako  dirulaguntza 

317.271.292,50 eurokoa izan da. 
 
  Gauzatzen ari diren obra eta  instalazioak, berriz, aurreko epigrafean esan bezala, Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren dirulaguntzekin finantzatuta daude, zehazki 267.419.44 eurorekin. 
 
b) Lagatako ibilgetua (7.b oharra) 
 
  Hona hemen Gipuzkoako Urak SA sozietate kudeatzaileari lagatako ibilgetua, banakatuta: 
 
  ‐  Lagata jasotako ibilgetua:           98.491.044,72 
  ‐  Erositako ibilgetua:    38.858,19 
  ‐  Kontsortzioak eraikitako ibilgetua:  443.654.291,23 
  ‐  Jasotako dirulaguntzak:    (317.271.292,50) 
    GUSAri lagatako ibilgetua:        224.912.901,64 
   
  Balantzera eramateko dauden 2020ko ekitaldiko dirulaguntzak: 120.830,73€. 
   
  Balantzera eramandako dirulaguntzak: 224.912.901,64 € ‐ 120.830,73 € = 224.792.070,89 €   
 
  2019ko  abenduaren  31n,  Gipuzkoako  Urak  SA  sozietate  kudeatzaileari  lagatako  ibilgetuaren 

kontabilitateko balio garbia 395.792.566,75 eurokoa zen. 
 
 
5. Taldeko enpresetan epe luzera egindako inbertsioak 
 
Kontsortzioak Gipuzkoako Urak SA sozietatearen kapital sozialaren % 100ean parte hartzen du. Sozietateak 
ez  du  burtsan  kotizatzen  eta,  azken  balantzearen  arabera,  2019ko  ekitaldian  407.742.240,40  euroko 
ondare‐balioa  zuen. Alde  horretatik,  hona  hemen oraindik onartzeko  dagoen  2020ko  ekitaldiko ondare‐
balioa, banakatuta: 
 

  2020  2019   

Kapitala  2.486.605,00  2.486.605,00   

Legezko erreserba  123.949,52  123.949,52   

Beste erreserba batzuk  608.659,57  608.659,57   

Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak  (4.838.245,43)  (5.406.025,50)   

Bazkideek galerak konpentsatzeko egindako ekarpenak  3.357.937,61  1.045.000,00   

KPOB aplikatzeko erreserbak  (171.520,71)  (171.520,71)   

Ekitaldiko emaitza  767.783,83  567.780,07   

Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak  405.407.071,01  414.792.546,04   

    407.742.240,40  414.046.993,99   
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GUSA partaidetzako sozietatea Kontsortzioari atxikitako udalerrietako goiko horniketa‐ eta saneamendu‐
lanak  egiteaz,  erabiltzaileak  kudeatzeaz  eta  bajako  banaketa‐sarea  eta  estolderiako  eta  saneamenduko 
zerbitzuak ustiatzeaz arduratzen da, erakundeak horretarako lagatako instalazioen bitartez (1. oharra).  
 
Sozietatea  1993ko abenduaren 22an eratu zen eta helbidea, Kontsortzioak bezala, Donostian  (Gipuzkoa) 
du: Portuetxe 16, 1. solairua (Blanca Vinuesa eraikina). 
  
 
6. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk 
 
Hona hemen zordunen kontua, banakatuta: 
 

  2020    2019 

Bezeroak (Gipuzkoako Urak SA) ‐ (11.2.a oharra)    5.328.767,00        7.048.767,00 

Kobratzeko dauden dirulaguntzak (11. oharra)  ‐    57.020,08 

Administrazio publikoak  ‐    ‐ 

  5.328.767,00    7.105.787,08 

 
 
7. Berezko funtsak 
 
a) Jarritako ondarea 

 
   

Ondarea   
Esleituriko 
ondarea    GUZTIRA 

Saldoa 19/01/01    206.135,07    98.491.044,72    98.697.179,79 

2019ko ekitaldiko gehitzeak    ‐    ‐       0,00 

2019ko ekitaldiko murrizketak    ‐    ‐       0,00 

Saldoa 19/12/31    206.135,07    98.491.044,72    98.697.179,79 

             

   
Ondarea   

Esleituriko 
ondarea    GUZTIRA 

Saldoa 19/12/31    206.135,07    98.491.044,72    98.697.179,79 

2020ko ekitaldiko gehitzeak    ‐    ‐       0,00 

2020ko ekitaldiko murrizketak    ‐    ‐       0,00 

Saldoa 20/12/31    206.135,07    98.491.044,72    98.697.179,79 

 
 
  Ondarea 
 
  Kontsortzioaren ondarea 1992ko ekitalditik 1994ko ekitaldira lorturiko emaitzekin dago eratua. 
 
  Esleituriko ondarea 
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  Esleituriko  ondarea  Iparraldeko  Ur  Konfederazioaren  eta  Kontsortzioari  atxikitako  udal  batzuen 
eskutik jasotako obra eta instalazioek entregatutako unean zuten merkatuko balioa da. 

 
b) Sorturiko ondarea 
 

    Aurreko 
ekitaldietako 
emaitzak   

GUSAri lagatako 
ondarea   

Ekitaldiko 
emaitza    GUZTIRA 

Saldoa 19/01/01    93.892.149,29    (223.619.715,88)    8.473.725,74    (121.253.840,85) 

Emaitzen banaketa    8.577.109,61    (103.383,87)    (8.473.725,74)       0,00 

GUSAri lagatako ibilgetua    ‐    ‐    (1.068.971,14)    (1.068.971,14) 

Ekitaldiko emaitza    ‐    ‐    7.767.048,07    7.767.048,07 

Saldoa 19/12/31    102.469.258,90    (223.723.099,75)    6.698.076,93    (114.555.763,92) 

Emaitzen banaketa    7.767.048,07    (1.068.971,14)    (6.698.076,93)       0,00 

GUSAri lagatako ibilgetua    ‐    ‐    (120.830,73)    (120.830,73) 

Ekitaldiko emaitza    ‐    ‐    7.956.109,17    7.956.109,17 

Saldoa 20/12/31    110.236.306,97    (224.792.070,89)    7.835.278,44    (106.720.485,48) 

  
Lagatako ondarea 

 
Lagatako  ondarea  osatzen  dute,  4.c)  atalean  adierazi  bezala,  aurreko  atalean  aipaturiko  obrek 
lagatako  unean  zuten  merkatu‐balioak  eta  Kontsortzioak  eraikitako  obren  kostuak,  jasotako 
dirulaguntzen zenbatekoa kendu ondoren. 
 
GUSAri  lagatako  ondarearen  balioa,  2020ko  abenduaren  31n,  224.792.070,89  euro  zen,  hau  da: 
2019ko abenduaren 31n  lagata zuen ondarearen balioa, 223.723.099,75 euro, gehi 2019ko ekitaldian 
jarritako eta emaitzetan transferitutako dirulaguntza gisa kontabilizatutako aktiboen balioa, zehazki 
1.068.971,14 euro. 
 
 

8. Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak 
 
Hona hemen dirulaguntzen kontuetan izandako mugimenduak: 
 

   

GFA   
Kohesio‐
funtsak    EJ 

   

Beste batzuk    Guztira 

Saldoa 19/01/01    164.836,35        0,00       0,00       0,00    164.836,35 

Jasotako 
dirulaguntzak 

   

648.443,89 

   

0,00 

   

0,00 

   

‐ 

   

648.443,89 

Lagatako ibilg. 
dirulaguntzak 

 

(662.428,80)   

 

0,00    0,00 

   

‐    (662.428,80) 

Saldoa 19/12/31    150.851,44        0,00       0,00       0,00    150.851,44 

Jasotako 
dirulaguntzak 

   

237.398,87 

   

0,00 

   

0,00 

   

‐ 

   

237.398,87 

Lagatako ibilg. 
dirulaguntzak 

 

(120.830,87)   

 

0,00    0,00 

   

‐    (120.830,87) 
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Saldoa 20/12/31    267.419,44       0,00       0,00       0,00    267.419,44 

 
 
Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotako dirulaguntzak eta Eusko Jaurlaritzaren eskutik jasotako dirulaguntzen 
parte bat erakunde horiek zuzenean  finantzaturiko  inbertsioei dagozkie eta, beraz, ez dira aurrekontuko 
sarreretan sartzen.  
 
2010eko ekitaldian Ibiurreko presari zegokion inbertsioa kontabilizatu genuen. Estatu Espainolak finantzatu 
zuen erabat eta kostua 33.698.359,49 euro izan zen. Presa, gero, Gipuzkoako Urak sozietate kudeatzaileari 
laga genion ustia zezan. 
 
Horrez gain, 2013ko ekitaldian Arantzazuko saneamendu‐sarea  jarri zen martxan  (Epeleko hondakin‐uren 
araztegia). Sarearen kostua 25.736.039,89 euro izan zen: 1.157.085,24 euro Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri 
zituen eta gainerakoa, 24.578.954,65   euro, Estatu espainolak.  Instalazio hori ere sozietate kudeatzaileari 
laga genion ustia zezan. 

 
Lagatako  ibilgetuari  dagozkion  dirulaguntzak  GUSA  sozietate  kudeatzailean  egozten  zaizkie  emaitzei, 
haiekin finantzatutako aktiboei dagokien amortizazioaren proportzioan. 2020ko ekitaldian zenbateko hori 
5.437.570,53 euro izan zen eta, beraz, 247.944.011,31 euro daude oraindik egozteko. 
 
 
9. Zorrak (epe luze eta motzekoak) 
 
a)  Epe luzeko zorrak 
 
  Hona hemen epe luzeko zorrak, banakatuta: 
 

    2020. urtea    2019. urtea 

Kreditu‐erakundeak    14.013.333,32    23.182.857,14 

Taldeko erakundeak (11.2.b oharra)   1.243.469,12    1.242.830,04 

PASIBO EZ‐KORRONTEA, GUZTIRA    15.256.802,44    24.425.687,18 

   
  Kreditu‐erakundeekin  hartutako  zorrak:  Hona  hemen  kreditu‐erakundeekin  ditugun  zorrak, 

banakatuta: 
 

      2020. urtea    2019. urtea 

    Epe luzekoak 
Epe 

motzekoak 
  Epe luzekoak 

Epe 
motzekoak 

Europako Inbertsio Bankua    14.013.333,32  5.426.666,68    23.182.857,14  2.203.809,54 

KUTXA    0,00  0,00    0,00  0,00 

KREDITU‐ERAKUNDEETAKO 
ZORRAK, GUZTIRA 

  14.013.333,32  5.426.666,68    23.182.857,14  2.203.809,54 

 
Kreditu‐erakundeekin  epe  luzera  ditugun  zorrei  buruzko  epigrafeko  partidak  hauek  dira, 
epemugaren arabera: 
 
        KUTXA    Europako    GUZTIRA 
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Inbertsio Bankua 

2022. urtea    0,00    1.726.666,68    1.726.666,68 

2023. urtea   0,00    1.726.666,68    1.726.666,68 

2024. urtea   0,00    1.726.666,68    1.726.666,68 

2025. urtea   0,00    1.726.666,68    1.726.666,68 

2026. urtea eta hurrengoak    0,00    7.106.666,60    7.106.666,60 

GUZTIRA       0,00    14.013.333,32    14.013.333,32 

 
b)  Epe motzeko zorrak 
 

Hona hemen 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiak  ixtean zeuden epe motzeko 
zorrak, banakatuta: 

   2020. urtea    2019. urtea 

EPE MOTZEKO ZORRAK         

Kreditu‐erakundeak    5.426.666,68    2.203.809,54 

Epe motzeko ibilgetuen hornitzaileak    0,00    77.623,26 

    5.426.666,68    2.281.432,80 

HARTZEKODUN KOMERTZIALAK ETA ORDAINTZEKO BESTE 
KONTU BATZUK 

       

Hartzekodun komertzialak    0,00    3.481,93 

Administrazio publikoekin hartutako beste zor batzuk    1.009.864,90    923.917,95 

    1.009.864,90    927.399,88 

        

PASIBO KORRONTEA, GUZTIRA    6.436.531,58    3.208.832,68 

 
“Administrazio  publikoekin  hartutako  beste  zor  batzuk”  epigrafean  abenduko  BEZen  aitorpenari 
dagokion ordaintzeko zenbatekoa dago  jasoa (390 eredua), zehazki 923.465,63 euro (aitorpen hori 
2021eko urtarrilean aurkeztu behar da). 

 
 
10. Sarrerak eta gastuak 
 
a)  Negozio‐zifraren zenbateko garbia 
 

Negozio‐zifraren  zenbateko  garbia  GUSAk  finantziazio‐kanon  gisa  fakturatutako  zenbatekoei 
dagokie  (11.a  oharra).  Zenbateko  horren  helburua  eraiki  beharreko  azpiegituretan  diruz  lagundu 
gabeko partea finantzatzea da, 4.a oharrean azaldu bezala. 

 
b)  Beste ustiapen‐gastu batzuk 
 

Hona  hemen  2020ko  eta  2019ko  abenduaren  31n  amaituriko  ekitaldietako  beste  ustiapen‐gastuei 
dagokien partida, banakatuta: 
 
    2020. urtea    2019. urtea 

Banku‐zerbitzuak    20.356,82    24.668,95 
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Beste gastu batzuk     5.694,25    15.653,14 

Beste zerga batzuk (isurien kontrolaren kanona)    9.157,30    11.765,34 

Beste zerga batzuk (obra‐lizentziak)    0,00    0,00 

BESTE USTIAPEN‐GASTU BATZUK, GUZTIRA    35.208,37    52.087,43 

 
c)  Beste emaitza batzuk 
 

    2020. urtea    2019. urtea 

GFAren lankidetza‐hitzarmena (11. oharra)    0,00    57.020,08 

Ur Agentziaren lankidetza‐hitzarmena    0,00    0,00 

Ezohiko faktura eta gastuen aldeak    3.481,90    (0,06) 

BESTE EMAITZA BATZUK, GUZTIRA    3.481,90    57.020,02 

 
d)  Emaitza finantzarioa 
 

    2020. urtea    2019. urtea 

SARRERA FINANTZARIOAK         

     Kontu korronteetako interesak    0,00    0,21 

       0,00       0,21 

GASTU FINANTZARIOAK         

     Taldeko  erakundeekin  hartutako  zorren  interesak  (11.2.a 
oharra) 

 
(639,08)    (1.566,90) 

     Kreditu‐erakundeekin hartutako zorren interesak    (11.525,28)    (36.317,83) 

    (12.164,36)    (37.884,73) 

         

EMAITZA FINANTZARIO POSITIBO / (NEGATIBO) GARBIA    (12.164,36)    (37.884,52) 

 
 
11. Lotutako alderdiekin egindako eragiketak eta saldoak 
 
1.  Gipuzkoako  Ur  Kontsortzioa  1997an  eratu  zen,  eta  erakundeko  kideak  Gipuzkoako  udalerri  eta 
mankomunitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundia dira; Aldundia, beraz, Kontsortzioari  loturiko erakundea 
da.  
 
Kontsortzioak,  2019ko  ekitaldian,  Gipuzkoako  Foru  Aldundiarekin  transakzioak  egin  zituen,  obra 
hidraulikoak  egiteko  harekin  sinaturiko  hitzarmen  baten  ondorioz;  transakzioen  zenbatekoa,  guztira, 
57.020,08 eurokoa da (10.c oharra). 
 
2019ko ekitaldiaren  itxieran, ekitaldi horretan  sarrera gisa erregistratutako 57.020,08 euroak kobratzeko 
zeuden  (6. oharra). 2020ko ekitaldiko  saldoa, ordea, nulua da, ekitaldi horretan ez delako Aldundiarekin 
eragiketarik egin. 
 
2.  Gipuzkoako  Ur  Kontsortzioa  Gipuzkoako  Urak  SA  erakundeko  bazkide  bakarra  da,  eta  hauek  dira 
erakunde horrekin erregistratutako saldo eta transakzioen zenbatekoak: 
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a)  GUSArekin egindako eragiketak 
 

Hona  hemen  2020ko  eta  2019ko  abenduaren  31n  amaituriko  ekitaldietan  GUSArekin  egindako 
eragiketak:  

 
    2020. urtea    2019. urtea 

NEGOZIO‐ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA         

     Finantziazio‐kanona (GUSAri fakturatua) ‐ (10.a oharra)    8.000.000,00    7.800.000,00 

    8.000.000,00    7.800.000,00 

GASTU FINANTZARIOAK         

     GUSAk emandako maileguaren interesak (10.d oharra)    (639,08)    (1.566,90) 

    ( 639,08)    (1.566,90) 

   
Finantziazio‐kanon gisa  fakturatutako zenbatekoei dagokienez, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n 
5.328.767,00 euro eta 7.048.767,00 euro zeuden oraindik kobratzeko, hurrenez hurren (6. oharra). 

 
b)  Saldoak lotetsiekin 
 

GUSAk  emandako mailegu bat  ere badago,  zeinaren  saldoa,  2020ko  abenduaren  31n,  1.243.469,12 
euro baitzen. Maileguak Kontsortzioak  kreditu‐erakundeekin duen  zorraren pareko batez besteko 
interesa  sortzen du.  Zor hori Kontsortzioak printzipala  eta  interes metatuak  itzultzea  erabakitzen 
duenean ordainduko da. 

 
Hona hemen mailegu horren 2019ko eta 2020ko ekitaldietako mugimendua (9.a oharra): 

 

  Printzipala    Interesak    Guztira 

SALDOA 2018KO ABENDUAREN 31N  648.542,37    592.720,77    1.241.263,14 

2019. urtean sortutako interesak  ‐    1.566,90    1.566,90 

SALDOA 2019KO ABENDUAREN 31N  648.542,37    594.287,67    1.242.830,04 

2020. urtean sortutako interesak  ‐    639,08     639,08 

SALDOA 2020KO ABENDUAREN 31N  648.542,37    594.926,75    1.243.469,12 

 
3.‐  Azkenik,  erakundeko  kontseilariek,  Kontseiluaren  2020ko  ekitaldiko  bileretara  joateagatik,  3.069,25 
euroko gastua izan dute dietetan, eta dagozkien atxikipenak egin dizkiegu. 
 
 
12. Informazio gehiago 
 
a) Langileak 
 

Erakundeak ez du langilerik. 
 

b) Dietak eta joan‐etorriak 
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Batzorde  Betearazleko  kideen  dietak  (guztira  10  kide  dira),  batzordearen  bileretara  joateagatik: 
3.069,25 euro (2019an 6.623,14 euro). 
 
Joan‐etorrietako gastuak, batez ere Batzar Nagusietako kideenak  (77 kide): 2.625,00 euro  (2019an 
9.030,00 euro). 
 

c) Abalak 
 

Banku‐erakundeekin ditugun zorrak KUTXABANKek bermatzen ditu.  
 
2020ko  eta  2019ko  abenduaren  31n,  kontzeptu  horregatik  emandako  abalen  saldo  bizia 
19.440.000,00 eta 25.386.666,68 eurokoa zen, hurrenez hurren. 

 
d) Arriskuaren izaerari eta mailari buruzko informazioa 
 

Erakundearen  jarduerek  hainbat  finantza‐arrisku  dituzte.  Arriskua  kudeatzeaz  GUSAko  Kudeaketa 
Saila arduratzen da. Hauek dira finantza‐arrisku nagusiak: 

 

 Merkatuko arriskua 
 

Erakundeak sarrera guztiak eurotan jasotzen ditu eta, beraz, ez du kanbio‐tasekin zerikusirik duen 
arriskurik. Halaber, erakundearen jardueraren ezaugarriak direla eta, ez du prezio‐arriskurik. 

   

 Kreditu‐arriskua 
 

2020ko  eta  2019ko  ekitaldiak  ixtean,  erakundeak  kobratzeko  saldoak  ditu,  batetik,  bazkide 
bakarra den  sozietatearekin,  finantziazio‐kanona dela  eta  (6. oharra);  eta bestetik, Gipuzkoako 
Foru Aldundiarekin. Beraz, ez du kreditu‐arrisku garrantzitsurik. 

 

 Likidezia‐arriskua 
 

Erakundeak likidezia‐arriskua zorrotz kudeatzen du, eskudiru nahikoa eta, behar izanez gero, balio 
negoziagarriak  edukitzea  oinarritzat  hartuta.  Azken  bi  ekitaldietako  altxortegiko  soberakinak 
kreditu‐erakundeekin  hartutako  epe  luzerako  kredituak  garaiz  aurretik  amortizatzeko  erabili 
ditugu. 

 

 Interes‐tasen arriskua 
 

Ustiapen‐jardueren  eskudiru‐fluxuek  ez  dute merkatuko  interes‐tasen  aldakuntzekin  zerikusirik. 
Gainera, erakundeak ez du interes‐tasen arriskuak estaltzeko tresnarik erabiltzen. 
 

e) Hornitzaileei ordaintzeko epeak 
 

Enpresak hornitzaileei ordaintzeko adostutako epea  15/2010 Legeak ezarritako 60 egunekoa baino 
laburragoa  da;  beraz,  ez  dugu  Lege  horretan  ezarritako  pixkanaka  egokitzeko  egutegia  aplikatu 
behar izan. 



 
 
 
 
 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 
MEMORIA 2020 

 
Behin  Legea  indarrean  jarrita,  hornitzaileei  egindako  ordainketak  ez  dira  legez  ezarritako mugez 
harago geroratu, eta ekitaldia  ixtean ez dago  legez ezarritako ordainketen gerorapena gainditzen 
duen ordaintzeko saldorik. 
 
 

13. Geroko gertaerak 
 

2020ko ekitaldia itxi zenetik sozietateko Administrazio Kontseiluak urteko kontu hauek egin dituen arte, ez 
da aipatzeko moduko gertaerarik izan. 
 

 













CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS RECOGIDOS EN ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISION 
EJECUTIVA DEL CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DE 26 MARZO DE 2020 

En Donostia, a 8 de abril de 2021 

Dña. Olatz Peón Ormazabal y D. Iñaki Galdos Landa en su condición de Presidenta y Secretario de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y en relación con el acta de la reunión de la 
Comisión Ejecutiva de la Entidad, celebrada el 25 de marzo de 2021. 

CERTIFICO 

I. Que el 25 de marzo de 2021, se reunió la Comisión Ejecutiva de la Entidad sin sesión y 
telemáticamente, asistiendo todos sus miembros, bajo la presidencia Olatz Peon Ormazabal y 
actuando como Secretario Iñaki Galdos Landa del Consejo de Administración de la Sociedad. 

II. Que la sesión de la Comisión Ejecutiva se convocó mediante comunicación individual escrita, 
enviada por correo electrónico el 19 de marzo de 2021 a todos los miembros del Consejo de 
Administración, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Formulación de las cuentas anuales del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Formulación de las cuantas anuales Consolidadas correspondientes al 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

III. Que la Comisión Ejecutiva, acordando unánimemente la válida convocatoria y constitución de la 
reunión, aprobó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben literalmente 
a continuación: 

PRIMERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE 
GIPUZKOA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo I a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 7.835.278,44 € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.



SEGUNDO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja un 
resultado positivo de 7.835.278,44 €:

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 7.835.278,44 €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados de ejercicios anteriores....................................................... de 7.835.278,44 €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

TERCERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo II a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 6.517 miles de € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.

CUARTO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
de la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja 
un resultado positivo de 6.517 miles de  €: 

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 6.517 miles de €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados  de ejercicios anteriores....................................................... de 6.517 miles de  €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

IV. Que el acta fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta. 



V. Que los referidos acuerdos de la Comisión Ejecutiva que se transcriben han sido regular y 
válidamente adoptados, sin que hayan sido revocados ni enmendados. 

VI. Que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que se 
adjuntan como Anexo I y Anexo II a la presente certificación, coinciden con las formuladas por la 
Comisión Ejecutiva en fecha 25 de marzo de 2021. 

Y para que así conste, se expide la presente certificación, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Secretario del Consejo de Administración 

____________________________________

       Presidenta del Consejo de Administración 

_______________________________________

D. Iñaki Galdos Landa Dña. Olatz Peon Ormazabal
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CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS RECOGIDOS EN ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISION 
EJECUTIVA DEL CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DE 26 MARZO DE 2020 

En Donostia, a 8 de abril de 2021 

Dña. Olatz Peón Ormazabal y D. Iñaki Galdos Landa en su condición de Presidenta y Secretario de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y en relación con el acta de la reunión de la 
Comisión Ejecutiva de la Entidad, celebrada el 25 de marzo de 2021. 

CERTIFICO 

I. Que el 25 de marzo de 2021, se reunió la Comisión Ejecutiva de la Entidad sin sesión y 
telemáticamente, asistiendo todos sus miembros, bajo la presidencia Olatz Peon Ormazabal y 
actuando como Secretario Iñaki Galdos Landa del Consejo de Administración de la Sociedad. 

II. Que la sesión de la Comisión Ejecutiva se convocó mediante comunicación individual escrita, 
enviada por correo electrónico el 19 de marzo de 2021 a todos los miembros del Consejo de 
Administración, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Formulación de las cuentas anuales del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Formulación de las cuantas anuales Consolidadas correspondientes al 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

III. Que la Comisión Ejecutiva, acordando unánimemente la válida convocatoria y constitución de la 
reunión, aprobó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben literalmente 
a continuación: 

PRIMERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE 
GIPUZKOA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo I a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 7.835.278,44 € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.



SEGUNDO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja un 
resultado positivo de 7.835.278,44 €:

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 7.835.278,44 €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados de ejercicios anteriores....................................................... de 7.835.278,44 €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

TERCERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo II a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 6.517 miles de € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.

CUARTO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
de la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja 
un resultado positivo de 6.517 miles de  €: 

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 6.517 miles de €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados  de ejercicios anteriores....................................................... de 6.517 miles de  €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

IV. Que el acta fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta. 



V. Que los referidos acuerdos de la Comisión Ejecutiva que se transcriben han sido regular y 
válidamente adoptados, sin que hayan sido revocados ni enmendados. 

VI. Que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que se 
adjuntan como Anexo I y Anexo II a la presente certificación, coinciden con las formuladas por la 
Comisión Ejecutiva en fecha 25 de marzo de 2021. 

Y para que así conste, se expide la presente certificación, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Secretario del Consejo de Administración 

____________________________________

       Presidenta del Consejo de Administración 

_______________________________________

D. Iñaki Galdos Landa Dña. Olatz Peon Ormazabal
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I. Ibilgetu materiala A-I. Jarritako ondarea
   1. Instalazioak, altzariak eta beste ibilgetu material batzuk 4 0,00 0,00        1. Ondarea 7. a) 206.135,07 206.135,07 
   2. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak 4 534.838,83 301.702,84        2. Esleipen bidez jasotako ondarea 7. a) 98.491.044,72 98.491.044,72 

534.838,83 301.702,84 98.697.179,79 98.697.179,79 
A-II. Sorturiko ondarea

II. Taldeko enpresetan epe luzera egindako inbertsioak        I. Aurreko ekitaldietako emaitzak
   1. Taldeko enpresetako akzio eta partaidetzak 5 5.844.544,87 3.531.607,26            1. Aurreko ekitaldietako emaitzak 7. b) 110.236.306,97 102.469.258,90 

5.844.544,87 3.531.607,26            2. GUSAri lagatako ondarea 7. b) (224.792.070,89) (223.723.099,75)
(114.555.763,92) (121.253.840,85)

       II. Ekitaldiko emaitza
          1. Ekitaldiko emaitza 7. b) 7.835.278,44 6.698.076,93 

7.835.278,44 6.698.076,93 
A-III) Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak

I. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk           1. Jasotako dirulaguntzak 8 267.419,44 150.851,44 
   1. Gestio-eragiketetako zordunak 6 5.328.767,00 7.048.767,00 267.419,44 150.851,44 
   2. Administrazio Publikoekin hitzartutako beste kreditu batzu 6 0,00 57.020,08 

5.328.767,00 7.105.787,08 

II. Taldeko enpresetan epe motzera egindako inbertsioak
   1. Taldeko enpresei epe motzera emandako kredituak 0,00 0,00 

0,00 0,00 I. Epe luzeko hornidurak
   1. Beste hornidura batzuk 0,00 0,00 

III. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 0,00 0,00 
   1. Diruzaintza 2.229.297,07 987.689,99 II. Epe luzeko zorrak

2.229.297,07 987.689,99    1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 9. a) 14.013.333,32 23.182.857,14 
14.013.333,32 23.182.857,14 

III. Taldeko enpresekin epe luzera hartutako zorrak
   1. Taldeko enpresekin hartutako zorrak 9. a) 1.243.469,12 1.242.830,04 

1.243.469,12 1.242.830,04 

I. Epe motzeko zorrak
   1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 9. b) 5.426.666,68 2.203.809,54 
   2. Beste batzuk - Epe motzeko ibilgetu-hornitzaileak 9. b) 0,00 77.623,26 

5.426.666,68 2.281.432,80 
II. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
   1. Hartzekodun komertzialak 9. b) 0,00 3.481,93 
   2. Administrazio Publikoekin hartutako beste zor batzuk 9. b) 1.009.864,90 923.917,95 

1.009.864,90 927.399,88 
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Egoera-balantzea 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n

Mem. 
oharr

2020 2019 2020

(7.755.886,25)

2019PASIBOA

15.256.802,44 24.425.687,18 

6.436.531,58 3.208.832,68 

(15.707.732,69)

B) PASIBO EZ-KORRONTEA

C) PASIBO KORRONTEA

A) AKTIBO EZ-KORRONTEA

AKTIBOA

A) ONDARE GARBIA3.833.310,10 

8.093.477,07 

Mem. 
oharr

6.379.383,70 

11.926.787,17 

B) AKTIBO KORRONTEA

PASIBO GUZTIA (A + B + C) 13.937.447,77 AKTIBO GUZTIA (A + B) 13.937.447,77 

7.558.064,07 

11.926.787,17 



 

 

 

A) ERAGIKETA JARRAITUAK

1. Zerga-sarrerak eta gizarte-kotizazioak
  a) Kontribuzio bereziak 10. a) 8.000.000,00 7.800.000,00 

8.000.000,00 7.800.000,00 

2. Salmenta garbiak eta emandako zerbitzuak
  a) Emandako zerbitzuak 0,00 0,00 

0,00 0,00 

3. Egindako transferentziak eta emandako dirulaguntzak
  a) Transferitutako dirulaguntzak 7. b) (120.830,73) (1.068.971,14)

(120.830,73) (1.068.971,14)

3. Beste ustiapen-gastu batzuk
  a) Kanpoko zerbitzuak 10. b) (26.051,07) (40.322,09)
  b) Zergak 10. b) (9.157,30) (11.765,34)

(35.208,37) (52.087,43)
4. Ibilgetua besterentzeagatiko narriadura eta emaitza
  a) Ibilgetua besterentzeagatiko emaitza 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5. Beste emaitza batzuk
  a) Beste emaitza batzuk 10. c) 3.481,90 57.020,02 

3.481,90 57.020,02 

A.1) USTIAPENAREN EMAITZA 7.847.442,80 6.735.961,45 

5. Diru-sarrera finantzarioak
  a) Balio negoziagarrienak eta aktibo ibilgetuaren kredituenak - Hirugarren 10. d) 0,00 0,21 

0,00 0,21 
6. Gastu finantzarioak
  a) Taldeko enpresekin hartutako zorrei dagozkienak 10. d) (639,08) (1.566,90)
  b) Hirugarrenekin hartutako zorrei dagozkienak 10. d) (11.525,28) (36.317,83)

(12.164,36) (37.884,73)

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (12.164,36) (37.884,52)

A.5) EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA) 7.835.278,44 6.698.076,93 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

2020 2019

2020ko eta 2019ko ekitaldietako galera-irabazien kontuak

Mem. 
oharra

(Zorra) / Hartzekoa



 

 

 

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK 9.816.233,35 6.984.998,91 

1. Ekitaldiko emaitza zerga aurretik: 7.835.278,44 6.698.076,93 

2. Emaitzaren doikuntzak: 132.995,09 1.106.855,66 

a) GUSAri lagatako ibilgetua (transferitutako dirulaguntzak): 7. b) 120.830,73 1.068.971,14 
b) Ibilgetuari baja emateagatiko eta besterentzeagatiko emaitzak 0,00 0,00 
c) Diru-sarrera finantzarioak (-) 10. d) 0,00 (0,21)
d) Gastu finantzarioak (+) 10. d) 12.164,36 37.884,73 
e) Beste sarrera eta gastu batzuk (+ / -) 10. c) 0,00 0,00 

3. Kapital korrontearen aldaketak: 1.859.485,10 (783.616,06)

a) Salmenta eta zerbitzuetako bezeroak: 1.777.020,08 (745.020,08)
b) Kobratzeko kontuak Administrazio Publikoekin 0,00 0,00 
c) Epe motzera pasatako epe luzeko zorrak 0,00 0,00 
d) Bankuen epe motzeko maileguen ordainketa 0,00 0,00 
e) Taldeko enpresei ordaindutako kredituak 0,00 0,00 
f) Ordaintzeko dauden ibilgetu-hartzekodunak 0,00 0,00 
g) Ordaintzeko kontuak Administrazio Publikoekin 82.465,02 (38.595,98)

<
4. Ustiapen-jardueretako beste eskudiru-fluxu batzuk: (11.525,28) (36.317,62)

a) Interesen ordainketak 10. d) (11.525,28) (36.317,83)
b) Interesen kobrantzak 10. d) 0,00 0,21 

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK (2.627.959,59) 812.891,57 

6. Inbertsioengatiko ordainketak (2.627.959,59) 812.891,57 

a) Taldeko eta elkartutako enpresak (2.312.937,61) 0,00 
b) Ibilgetu materiala (315.021,98) 812.891,57 

7. Kobratutako desinbertsioak 0,00 0,00 

a) Ibilgetu materiala 0,00 0,00 

C) FINANTZIAZIO-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK (5.946.666,68) (6.753.069,29)

9 Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak 0,00 13.984,91 

a) Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak 0,00 13.984,91 

10 Pasibo finantzarioko tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak (5.946.666,68) (6.767.054,20)

a) Jaulkipena
1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 0,00 0,00 
2. Taldeko enpresekin hartutako zorrak 11. b) 0,00 0,00 

b) Honako hauek itzultzea eta amortizatzea:
1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak (5.946.666,68) (6.767.054,20)
2. Taldeko enpresekin hartutako zorrak 11. b) 0,00 0,00 

D) KANBIO-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA 0,00 0,00 

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHITZE/GUTXITZE GARBIA 1.241.607,08 1.044.821,19 

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran 987.689,99 1.596.621,76 

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran 2.229.297,07 987.689,99 

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA 2020/12/31N ETA 2019/12/31N ITXITAKO EKITALDIETAN

Mem. 
oharra

2020 2019



 

A-III) Otros A-III)
Esleitutako Aurreko ekit. Ekitaldiko Inctos. Patrim.

Ondarea ondarea emaitzak emaitzak (dirulaguntzak) GUZTIRA

206.135,07 98.491.044,72 (129.727.566,59) 8.473.725,74 164.836,35 (22.391.824,71)

- - - - - 0,00 

- - - - 0,00 0,00 

206.135,07 98.491.044,72 (129.727.566,59) 8.473.725,74 164.836,35 (22.391.824,71)

- - - 6.698.076,93 - 6.698.076,93 

- - - - 0,00 0,00 

- - - - 0,00 0,00 

- - 8.473.725,74 (8.473.725,74) 0,00 0,00 
- - - - 648.443,89 648.443,89 
- - - - (662.428,80) (662.428,80)

206.135,07 98.491.044,72 (121.253.840,85) 6.698.076,93 150.851,44 (15.707.732,69)

- - - - 0,00 0,00 

- - - - 0,00 0,00 

206.135,07 98.491.044,72 (121.253.840,85) 6.698.076,93 150.851,44 (15.707.732,69)

- - - 7.835.278,44 - 7.835.278,44 

- - - - 0,00 0,00 

- - - - 0,00 0,00 

- - 6.698.076,93 (6.698.076,93) 0,00 0,00 
- - - - 237.398,87 237.398,87 
- - - - (120.830,87) (120.830,87)

206.135,07 98.491.044,72 (114.555.763,92) 7.835.278,44 267.419,44 (7.755.886,25)

2020ko ABENDUAREN 31n BUKATUTAKO EKITALDIKO ONDARE GARBIAN IZANDAKO ALDAKETEN EGOERA

A-I) Jarritako ondarea A-II) Sortutako ondarea

A. ONDARE GARBIA 2018KO EKITALDIAREN AMAIERAN:

I- Irizpide aldaketengatiko doitzeak 2018an eta aurrekoetan

II- Akatsen ondoriozko doitzeak 2018an eta aurrekoetan

B. 2019KO EKITALDIKO HASIERAKO ONDARE GARBI DOITUA:

I- Galera-irabazien kontuaren emaitza

II- Ondare garbian onetsitako sarrerak eta gastuak

III- Eragiketak erakunde jabedunekin

IV- Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk
     1. Emaitzen banaketa
     2. Emandako dirulaguntzak
     3. GUSAri lagatako ibilgetua

C. ONDARE GARBIA 2018KO EKITALDIAREN AMAIERAN:

I- Irizpide aldaketengatiko doitzeak 2019an eta aurrekoetan

II- Akatsen ondoriozko doitzeak 2019an eta aurrekoetan

B. 2020KO EKITALDIKO HASIERAKO ONDARE GARBI DOITUA:

     3. GUSAri lagatako ibilgetua

C. ONDARE GARBIA 2020KO EKITALDIAREN AMAIERAN:

I- Galera-irabazien kontuaren emaitza

II- Ondare garbian onetsitako sarrerak eta gastuak

III- Eragiketak erakunde jabedunekin

IV- Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk
     1. Emaitzen banaketa
     2. Emandako dirulaguntzak
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1. Enpresaren jarduera 
 
Gipuzkoako  Ur  Kontsortzioaren  jarduera  nagusia  lehen  mailako  sareetan  ur‐horniketako  eta 
saneamenduko  azpiegitura  ezartzea  eta  ustiatzea  eta  dagozkien  zerbitzuak  ematea  da;  hori,  betiere, 
kondizio  egokietan  eta  indarrean  dagoen  araudiari  jarraikiz.  Kontsortzioak,  helburu  horiek  lortzeko, 
Gipuzkoako  Urak  SA  (aurrerantzean  GUSA)  mendeko  sozietatearekin  lan  egiten  du.  Sozietate  hori 
Kontsortzioari  atxikita  dauden  eta,  atxikita  egon  gabe  ere,  hala  eskatzen  duten  udalen  zerbitzuak 
eraginkorki kudeatzeaz arduratzen da. 
 
Instalazio nagusiak Gipuzkoan daude, eta egoitza sozial eta fiskala Donostian. 
 
 
2. Kontuak aurkezteko oinarriak 
 
a) Irudi fidela 
 
  Urteko  kontuak Kontsortzioaren  kontabilitate‐erregistroak oinarritzat hartuta prestatu ditugu,  eta 

indarrean dagoen merkataritza‐legediaren eta Kontabilitate Plan Orokorrak ezartzen dituen arauen 
arabera aurkeztu ditugu, Kontsortzioaren ondarearen, finantza‐egoeraren eta emaitzen argazki leiala 
egin eta erakuste aldera. 

 
b) Derrigorrezkoak izan gabe aplikatu diren kontabilitate‐printzipioak 

 
 Derrigorrezkoak  ez  diren  kontabilitate‐printzipioak  ez  ditugu  aplikatu.  Alde  horretatik, 

administratzaileek  urteko  kontuak  horietan  eragin  nabarmena  duten  kontabilitate‐printzipio  eta  ‐
arau  guztiak  aintzat  hartuta  egin  dituzte.  Beraz,  derrigorrezko  kontabilitate‐printzipio  guztiak 
aplikatu ditugu. 

 
c) Jardunean dagoen enpresaren printzipioa 

 
Erakundeak,  202oko  abenduaren  31ko  egoera‐balantzearen  arabera,  7.755.886,25  euroko  ondare 
garbi  negatiboa  du  (2019ko  abenduaren  31n  15.707.732,69  euro);  hori,  funtsean,  erakundeak 
finantzaturiko  lehen mailako  sareetako ur‐horniketako  eta  saneamenduko  azpiegitura Gipuzkoako 
Urak  SA  pertsona  bakarreko  mendeko  sozietateari  lagatzeak  ondarean  izan  duen  eraginagatik. 
Erakundeak  hainbat  lankidetza‐hitzarmen  ditu  erakunde  publiko  batzuekin  sinatuak.  Hitzarmen 
horien arabera, erakundea kapitaleko dirulaguntzen eta finantziazio‐kanon gisa jasotzen duen urteko 
finantziazio baten bitartez finantzatzen da; urteko finantziazio hori mendeko sozietateak jasotzen du 
(10.a  oharra).  Ondorioz,  erakundeak  ez  du  etorkizuneko  inbertsio‐konpromisoak  eta  indarrean 
dagoen finantza‐zorraren epemuga betetzeko arazorik. 
 
Gauzak  horrela,  erakundeak  funtzionatzen  ari  den  enpresaren  printzipioari  jarraikiz  landu  ditu 
finantza‐egoerak,  eta  ez  dago  hurrengo  ekitaldian  aktiboen  edo  pasiboen  balioak  alda  ditzakeen 
arrisku nabarmenik.  

 
d) Ziurgabetasuna baloratzeko eta zenbatesteko alderdi kritikoak 
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 Ekitaldiari  dagozkion  sozietatearen  urteko  kontuak  egiteko,  sozietateko  administratzaileek 
kontuetan  erregistratuta  dauden  aktibo,  pasibo,  diru‐sarrera,  gastu  eta  konpromiso  batzuk 
baloratzeko  egindako  zenbatespenak  erabili  ditugu.  Zenbatespen  horiek,  funtsean,  honako  hauei 
buruzkoak dira: 

 
 Aktibo jakin batzuk okerragotzeak eragin ditzakeen galeren ebaluazioa (6. oharra). 
 
 Aktibo ukigarri eta ukiezinen bizitza baliagarria (5. oharra).  

 
 Koronabirusak  (COVID‐19)  sorturiko  osasun‐krisiak  sozietatearen  jardueran  eta  2020ko 

abenduaren 31n amaituriko ekitaldiko urteko kontuetan dituen eraginak. 

 
           Zenbatespen hauek urteko  kontuak egitean  aztertutako gertakarien gainean  zegoen  informaziorik 

onenarekin egin ditugun arren, gerta liteke datozen ekitaldietan, aurrerantzeko gertaeren ondorioz, 
zenbatespenak  aldatu  behar  izatea  (gorantz  edo  beherantz);  hori,  betiere, modu  prospektiboan 
egingo  litzateke. Alde horretatik, pandemia zenbateraino kontrolatzen den eta agente ekonomiko 
eta  sozialek  erreakzionatzeko  eta  egokitzeko  zenbateko  gaitasuna  duten,  COVID‐19ak  pizturiko 
krisiak aurrerantzean izango dituen eraginak halakoak izango dira. 

 
            Administratzaileek COVID‐19aren pandemiak aktiboen balorazioan (batez ere dirulaguntzen bitartez 

finantzatzen ez den aktibo  finkoenean) eta kobratzeko kontuetan eraginik  izan ote duen ebaluatu 
dute, eta iritzi diote ez duela eragin nabarmenik izan. Beraz, horrela jaso dugu urteko kontuetan. 

   
e) Informazioa alderatzea eta kontabilitate‐arau berrietarako trantsiziotik eratorritako gaiak 

 
  Informazioa  alderatzea.  202oko  abenduaren  31n  amaituriko  ekitaldiko  memoria  honetako 

informazioa 2019ko abenduaren 31n amaituriko ekitaldiko informazioarekin alderatu dugu. 
 
 Alde  horretatik,  2010eko  apirilaren  28an  EHA/1037/2010  Agindua,  apirilaren  13koa,  argitaratu  zen 

BOEn.  Agindu  horren  bitartez  Kontabilitate  Publikoko  Plan  Orokorra  onartu  zen  eta  2011ko 
urtarrilaren 1ean  jarri zen  indarrean. Aginduaren arabera, esleipen bidez  jasotako ondarea "jarritako 
ondarearen"  epigrafean  kontabilizatu  behar  da,  eta  lagatako  ondarea  "sortutako  ondarearen" 
epigrafean;  epigrafe  horiek  guztiak  erakundearen  berezko  funtsen  parte  dira.  Bi  partida  horien 
sailkapena, erakundeak aurreko ekitaldian “ondare garbian” zituen zifrekin alderatuta, ez da batere 
aldatu. 

 
f) Partidak multzokatzea 
 
  Balantzeko,  galera‐irabazien  kontuko  eta  ondare‐aldaketen  egoera  laburtuko  partida  jakin  batzuk 

multzokatu  egin  ditugu,  hobeto  ulertzeko.  Hala  ere,  informazioa  garrantzitsua  den  kasuetan, 
memorian dagozkion oharretan banakatu dugu. 

 

f) Akatsak zuzentzea 
 
 Urteko  kontu  hauek  egiterakoan  ez  dugu  akats  nabarmenik  atzeman,  ez  behintzat  2019ko 

abenduaren 31n amaituriko ekitaldiko urteko kontuetako zenbatekoak berriz adierazi behar  izateko 
modukorik. 
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3. Kontabilitate‐irizpideak 
 
a)  Ibilgetu materialak 
 
  Ibilgetu materialak  kostuarekin  eta  egindako  eguneratzeekin  adierazten  dira,  dagozkien  legezko 

arauetako xedapenen arabera, eta linealki amortizatzen dira. 
 
  Aktiboen balio‐bizitza  luzatzen duten ondasunen hobekuntzak kapitalizatu egiten ditugu, eta haiek 

mantentzeko eta kontserbatzeko gastuak emaitzen kontuan kargatzen ditugu, egiten ditugunean. 
Bajak eta besterentzeak elementuen kostua eta dagokien amortizazio metatua ezabatuz adierazten 
ditugu kontabilitatean. 

 
  Kontsortzioak  obra  eta  instalazio  batzuk  ditu  bere  xedeak  betetzeko,  gehienak  Iparraldeko  Ur 

Konfederazioaren  eskutik  jasoak  eta  merkatu‐balioaren  arabera  baloratuak;  gainerakoak  eraiki 
berriak dira eta uneko ibilgetuei buruzko epigrafean erregistratzen dira, funtzionatzen hasi arte.  

 
  Obra eta  instalazio horiek Gipuzkoako Urak SA  sozietateari  lagata daude eta  sozietateak,  trukean, 

konpontze‐  eta  mantentze‐lanak  egiten  ditu,  ondasun  horien  balioari  eta  eskuratu  edo  eraiki 
zirenean  zuten  zereginari  eusteko.  Horregatik  guztiagatik,  balantzean,  jasotako  eta  sozietate 
kudeatzaileari lagatako obra eta instalazioek jaso zirenean eta gero lagatakoan zuten kontabilitateko 
balioa bakarrik jaso dugu, berezko funtsen epigrafeko "esleituriko ondarea" eta "lagatako ondarea" 
epigrafeetan, hurrenez hurren. Kontsortzioak, halaber, kontabilitatez kanpoko erregistro bat egiten 
du, ondasun horiek zer kontabilitateko balio duten jakiteko beti. 

 

b) Finantza-tresnak 
 

 Finantza‐aktiboak 
 

1. Sailkapena. Finantza‐aktiboak kategoria hauen arabera sailkatzen dira: 
  

o Kobratzeko  maileguak  eta  partidak:  Enpresak  ondasunak  saltzen  dituenean  edo 
salerosketa‐eragiketetan  zerbitzuak  ematen  direnean  sortutako  finantza‐aktiboak  dira; 
eta baita jatorri komertzialik ez duten, ondare‐tresnak edo eratorriak ez diren, kobrantza‐
zenbateko  zehaztu  edo mugagarria  duten  eta merkatu  aktiboan  negoziatzen  ez  diren 
finantza‐aktiboak ere. 

 
o Epemugara arte eutsitako  inbertsioak: Zorraren balio adierazgarriak, epemuga  finkatua 

eta  zenbateko  mugagarriko  kobrantzak  dituztenak,  merkatu  aktiboan  negoziatzen 
direnak; betiere, enpresak epemuga heldu arte berekin eduki nahi dituela eta horretarako 
gai dela adierazi behar du. 

 
o Taldeko enpresen ondareko  inbertsioak: Taldeko enpresatzat Kontsortzioarekin kontrol‐

harreman bidezko lotura dutenak hartzen dira. 
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2. Hasierako  balorazioa.  Finantza‐aktiboak  honela  erregistratzen  dira:  emandako 
kontraprestazioaren arrazoizko balioa gehi zuzenean egotz daitezkeen transakzio‐kostuak. 

 
3. Geroko  balorazioa.  Kobratzeko  mailegu  eta  partidak  eta  epemugara  arte  eutsitako 

inbertsioak amortizatutako kostuaren arabera baloratzen dira. 
 

Taldeko enpresetan egindako inbertsioak kostuaren arabera baloratzen dira; hala badagokie, 
andeatzeagatiko  balorazio‐zuzenketen  zenbateko metatuarekin murrizten  dira.  Zuzenketa 
horiek honela kalkulatzen dira: liburuetan duten balioaren eta zenbateko berreskuragarriaren 
arteko  aldea.  Zenbateko  berreskuragarria  arrazoizko  balioa  ken  salmentako  kostuaren  eta 
inbertsiotik eratorritako geroko eskudiru‐fluxuen arteko zenbateko handiena da. Zenbateko 
berreskuragarriaren ebidentzia hobeagorik ez badago, partaidetzako erakundearen ondare 
garbia  hartzen  da  aintzat,  balorazio‐egunean  dauden  isileko  gainbalioekin  zuzenduta 
(merkataritzako funtsa barne, horrelakorik egonez gero). 
 
Sozietateak, gutxienez ekitaldiaren amaieran, arrazoizko balioarekin erregistratuta ez dauden 
finantza‐aktiboen  okerragotze‐testa  egiten  du. Okerragotze‐ebidentzia  objektiboa  dagoela 
jotzen da  finantza‐aktiboaren balio berreskuragarria  liburuetan duen balioa baino  txikiagoa 
bada. Okerrera egin dutela atzemanez gero, galera‐irabazien kontuan erregistratzen da. 
 
Sozietateak  finantza‐aktiboen  baja  ematen  du  iraungitzen  direnean  edo  finantza‐aktiboari 
dagozkion  eskudiru‐fluxuen  gaineko  eskubideak  lagatzen  direnean  eta  jabetzari  atxikitako 
arrisku eta irabaziak transferitu direnean. 
 

 Finantza‐pasiboak 
 
 Finantza‐pasiboak dira  sozietateak ordaindu behar dituen zor eta partidak, zehazki enpresaren 

salerosketa‐eragiketetako  ondasun‐  eta  zerbitzu‐erosketetan  sortutakoak,  eta,  halaber,  jatorri 
komertzialik ez duten eta finantza‐tresna eratorritzat har ezin daitezkeenak. 

 
 Ordaintzeko  kargu  eta  partidak,  hasieran,  jasotako  kontraprestazioaren  arrazoizko  balioarekin 

baloratzen dira, kontraprestazioa zuzenean egotz daitezkeen transakzio‐kostuekin doituta. Gero, 
pasibo horiek kostu amortizatuaren arabera baloratzen dira. 

 
 Sozietateak  finantza‐pasiboen  baja  ematen  du  pasibo  horiek  sortu  dituzten  obligazioak 

iraungitzen direnean. 
 
c)  Sozietateen gaineko zerga 
 
  Gipuzkoako  Ur  Kontsortzioa  erakunde  publiko  bat  da  eta,  beraz,  sozietateen  gaineko  zerga 

ordaintzetik salbuetsi daiteke. Ondorioz, ez du zertan zerga horren aitorpena aurkeztu behar. 
 
d)  Sarrerak eta gastuak 
 
 Sarrerak  eta  gastuak  sortzapen‐irizpidearen  arabera  egozten  dira,  alegia,  ordezkatzen  dituzten 

ondasun  eta  zerbitzuen  benetako  korrontearen  arabera,  haietatik  eratorritako  diru‐  edo  finantza‐
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korrontea  noiz  gertatzen  den  kontuan  hartu  gabe.  Sarrera  horiek  jasotako  kontraprestazioaren 
arrazoizko balioaren arabera baloratzeko dira, deskontuak eta zergak kenduta. 

 
e)  Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 
 
  Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak kontabilizatzeko, sozietateak irizpide hauek erabiltzen 

ditu: 
 

 Dirulaguntza,  dohaintza  eta  kapital‐legatu  itzulezinak.  Emandako  zenbateko  edo  ondasunaren 
arrazoizko  balioarekin  baloratzen  dira,  monetarioak  direnaren  ala  ez  direnaren  arabera,  eta 
emaitzei  egozten  zaizkie,  aldi  horretan  diruz  lagundutako  elementuetarako  egindako 
amortizazioagatiko  horniduraren  proportzioan.  Hori,  ordea,  kontabilitatetik  kanpo  egiten  da, 
amortizazioa  bezala,  aktibo  horiek  sozietate  kudeatzaileari  martxan  jartzen  denean  lagatzen 
baitzaizkio. 

 

 Dirulaguntza itzulgarriak. Itzulgarriak diren heinean, pasibo gisa kontabilizatzen dira. 
 

 Ustiapeneko dirulaguntzak. Emaitzetan ematen diren unean jartzen dira; finantzatutako gastuen 
sortzapen‐aldian, gutxi gorabehera. 

 
f)  Ingurumena eta beste gai batzuk 
 
  Ingurumen‐aktibotzat  sozietatearen  jardueran  ingurumen‐inpaktua  gutxitzeko  eta  ingurumena 

babesteko modu  iraunkorrean  erabiltzen  diren  ondasunak  dira;  ingurumenaren  babesean  geroko 
kutsadura arintzea edo deuseztatzea ere sartzen dira. 

 
  Sozietatearen  jarduera  dela  eta,  ez  du  ondareari,  finantza‐egoerari  eta  emaitzei  dagokienez 

garrantzitsua  izan  daitekeen  ingurumen‐arloko  erantzukizun,  gastu,  aktibo,  hornidura  eta 
kontingentziarik.  Horregatik,  urteko  kontuen  memoria  honetan  ingurumeneko  gaiak  ez  ditugu 
banakatu. 

 
 
4. Ibilgetu materiala 
 
Hona hemen ibilgetu materialari dagokion epigrafeko kontuetan izandako mugimenduak: 

 
 

Eraikinak 
  Beste instalazio batzuk, 

tresnak eta altzariak 
 

Uneko ibilgetua  
 

Guztira     

KOSTUA               

  Saldoa 19/01/01     0,00    48.160,38      520.799,15    568.959,53 

  Sarrerak  ‐    ‐    1.512.303,63    1.512.303,63 

GUSAri intsuldaketak  ‐    ‐    (1.731.399,94)    (1.731.399,94) 

  Saldoa 19/12/31       0,00    48.160,38      301.702,84    349.863,22 

  Sarrerak  ‐    ‐    474.797,59    474.797,59 

  GUSAri intsuldaketak  ‐    ‐    (241.661,60)    (241.661,60) 

  Saldoa 20/12/31     0,00    48.160,38    534.838,83     582.999,21 
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AMORTIZAZIOA           

  Saldoa 19/01/01  0,00    48.160,38    ‐    48.160,38 

  Saldoa 19/12/31     0,00    48.160,38    ‐    48.160,38 

  Saldoa 20/12/31       0,00    48.160,38    ‐    48.160,38 

               

KONTABILITATEKO BALIO GARBIA               

  Saldoa 19/01/01     0,00       0,00    520.799,15    520.799,15 

  Saldoa 19/12/31     0,00       0,00    301.702,84    301.702,84 

  Saldoa 20/12/31     0,00       0,00    534.838,83    534.838,83 

 
a) Konpromisoak 
 

Erakundeak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin (URA) formalizatutako 
horniketa  eta  saneamenduko  azpiegitura  hidraulikoak  egiteko  obrak  gauzatzeko  hitzarmenei 
dagokienez, erakundeak  13.687.898,19 euro dauzka aginduta hainbat obra eta  instalazio hidrauliko 
egiteko, honela banatuta: 
 
Hitzarmen zaharrak (epe luzera gauzatzekoak) 

 
Obraren 

zenbatekoa 
hitzarmenaren 

arabera 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 

Obraren 
zenbatekoa (BEZ 

gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 
zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
gabe) 

           

Amondarainetik  Ibiurrera  ura 
eramatea 

9.000.000,00  199.451,99  7.438.016,53  4.400.274,01  3.636.590,09 

Lareo hornitzea  1.450.000,00  0,00  1.198.347,11  725.000,00  599.173,55 

  10.450.000,00   199.451,99  8.636.363,64  5.125.274,01  4.235.763,64 

 
Indarrean dauden etorkizuneko obrak (kontratista GUSA) 

 
Obraren 

zenbatekoa 
hitzarmenaren 

arabera 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 

Obraren 
zenbatekoa (BEZ 

gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 
zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
gabe) 

           

GUSAri intsuldaketak  1.373.350,00  211.864,30  1.135.000,00  1.161.485,70  959.905,54 

  1.373.350,00   211.864,30  1.135.000,00  1.161.485,70  959.905,54 

 
 

GFArekin hitzartutako obrak, 2018an indarrean zeudenak: KONPROMISO‐KREDITUA 

 
Hitzarmeneko 

obraren 
zenbatekoa 
(BEZ barne) 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 
(Kontsortzioa) 

Hitzarmeneko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 
zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
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gabe) 

Bidania‐Goiatzeko saneamendua  2.250.000,00  0,00  1.859.504,13  1.125.000,00  929.752,07 

Amezketako saneamendua  2.000.000,00  0,00  1.652.892,56  1.000.000,00  826.446,28 

Itxasoko saneamendua  785.000,00  0,00  648.760,33  392.500,00  324.380,17 

Ezkioko saneamendua  750.000,00  0,00  619.834,71  375.000,00  309.917,36 

Ormaiztegiko saneamendua hobetzea 
(*) 

460.000,00  102.420,78  0,00  102.420,78  ‐ 

Nuarbeko saneamendua  1.175.000,00  0,00  971.074,38  587.500,00  485.537,19 

Askizuko saneamendua  850.000,00  0,00  702.479,34  425.000,00  351.239,67 

Arriarango saneamendua  620.000,00  0,00  512.396,69  310.000,00  256.198,35 

Errekaldeko saneamendua  450.000,00  188.148,91  34.470,27  225.000,00  34.470,27 

Sorabillako saneamendua   380.000,00  135.428,64  314.049,59  54.571,36  45.100,30 

Itzagako gaineko saneamendua (*)  280.000,00  43.784,52  231.404,96  43.784,52  ‐ 

Lursailak  861.418,78  0,00  861.418,78  861.418,78  861.418,78 

  10.861.418,78   469.782,85  8.408.285,75  5.502.195,44  4.424.460,42 

 

(*) Amaitua. 

URAren eta GFAren arteko etorkizuneko hitzarmenetako obrak (sinatu gabe) 

 

Obraren 
zenbatekoa (BEZ 

barne) 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 
(Kontsortzioa) 

Obraren 
zenbatekoa (BEZ 

gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 
zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa (BEZ 
gabe) 

Ziako erretenaren saneamendua  5.000.000,00  0,00  4.132.231,40  0,00  0,00 

Oikinako saneamendua  3.400.000,00  0,00  2.809.917,36  1.122.000,00  927.272,73 

Mendaroko saneamendua  2.500.000,00  0,00  2.066.115,70  0,00  0,00 

Antzuolako saneamendua  1.000.000,00  0,00  826.446,28  0,00  0,00 

Elgetako saneamendua  3.000.000,00  0,00  2479.338,84  0,00  0,00 

Mijoako saneamendua  3.100.000,00  0,00  2.561.983,47  0,00  0,00 

Zelaiko saneamendua  4.475.000,00  0,00  3.698.347,11  0,00  0,00 

Amezketako  saneamenduaren  2. 
fasea 

3.000.000,00  0,00  2.479.338,84  1.400.000,00  1.157.024,79 

Errezileko saneamendua  3.000.000,00  0,00  2.479.338,84  1.400.000,00  1.157.024,79 

Aizarnazabaleko saneamendua  3.000.000,00  0,00  2.479.338,84  1.000.000,00  826.446,28 

  31.475.000,00      0,00  26.012.396,68  4.922.000,00  4.067.768,59 

 
 
  2020ko  abenduaren  31n  inbertituta  zegoen  guztiari  dagokionez,  443.654.291,23  euro  amaituta, 

martxan eta Gipuzkoako Urak SA sozietateari  lagata dauden obrei dagozkie; gainerakoak eraikitzen 
ari diren obrak dira, zeinak uneko ibilgetuari dagokion epigrafean kontabilizatuta baitaude. 

 
  Azpiegiturak honela finantzatzen dira: parte bat Kontsortzioari atxikitako udalek finantziazio‐kanon 

gisa emandako  funtsekin, zeinak Kontsortzioaren sarrera‐zifren barruan kontabilizatzen diren  (10.a 
oharra);  eta  gainerakoa  Gipuzkoako  Foru  Aldundiaren,  Eusko  Jaurlaritzaren,  Estatu  Espainolaren, 
SPRIren eta EEEren dirulaguntzekin (8. oharra). 
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  Jasotako dirulaguntzak 
 
  Martxan  eta  Gipuzkoako  Urak  SA  sozietateari  lagata  dauden  obretarako  jasotako  dirulaguntza 

317.271.292,50 eurokoa izan da. 
 
  Gauzatzen ari diren obra eta  instalazioak, berriz, aurreko epigrafean esan bezala, Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren dirulaguntzekin finantzatuta daude, zehazki 267.419.44 eurorekin. 
 
b) Lagatako ibilgetua (7.b oharra) 
 
  Hona hemen Gipuzkoako Urak SA sozietate kudeatzaileari lagatako ibilgetua, banakatuta: 
 
  ‐  Lagata jasotako ibilgetua:           98.491.044,72 
  ‐  Erositako ibilgetua:    38.858,19 
  ‐  Kontsortzioak eraikitako ibilgetua:  443.654.291,23 
  ‐  Jasotako dirulaguntzak:    (317.271.292,50) 
    GUSAri lagatako ibilgetua:        224.912.901,64 
   
  Balantzera eramateko dauden 2020ko ekitaldiko dirulaguntzak: 120.830,73€. 
   
  Balantzera eramandako dirulaguntzak: 224.912.901,64 € ‐ 120.830,73 € = 224.792.070,89 €   
 
  2019ko  abenduaren  31n,  Gipuzkoako  Urak  SA  sozietate  kudeatzaileari  lagatako  ibilgetuaren 

kontabilitateko balio garbia 395.792.566,75 eurokoa zen. 
 
 
5. Taldeko enpresetan epe luzera egindako inbertsioak 
 
Kontsortzioak Gipuzkoako Urak SA sozietatearen kapital sozialaren % 100ean parte hartzen du. Sozietateak 
ez  du  burtsan  kotizatzen  eta,  azken  balantzearen  arabera,  2019ko  ekitaldian  407.742.240,40  euroko 
ondare‐balioa  zuen. Alde  horretatik,  hona  hemen oraindik onartzeko  dagoen  2020ko  ekitaldiko ondare‐
balioa, banakatuta: 
 

  2020  2019   

Kapitala  2.486.605,00  2.486.605,00   

Legezko erreserba  123.949,52  123.949,52   

Beste erreserba batzuk  608.659,57  608.659,57   

Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak  (4.838.245,43)  (5.406.025,50)   

Bazkideek galerak konpentsatzeko egindako ekarpenak  3.357.937,61  1.045.000,00   

KPOB aplikatzeko erreserbak  (171.520,71)  (171.520,71)   

Ekitaldiko emaitza  767.783,83  567.780,07   

Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak  405.407.071,01  414.792.546,04   

    407.742.240,40  414.046.993,99   
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GUSA partaidetzako sozietatea Kontsortzioari atxikitako udalerrietako goiko horniketa‐ eta saneamendu‐
lanak  egiteaz,  erabiltzaileak  kudeatzeaz  eta  bajako  banaketa‐sarea  eta  estolderiako  eta  saneamenduko 
zerbitzuak ustiatzeaz arduratzen da, erakundeak horretarako lagatako instalazioen bitartez (1. oharra).  
 
Sozietatea  1993ko abenduaren 22an eratu zen eta helbidea, Kontsortzioak bezala, Donostian  (Gipuzkoa) 
du: Portuetxe 16, 1. solairua (Blanca Vinuesa eraikina). 
  
 
6. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk 
 
Hona hemen zordunen kontua, banakatuta: 
 

  2020    2019 

Bezeroak (Gipuzkoako Urak SA) ‐ (11.2.a oharra)    5.328.767,00        7.048.767,00 

Kobratzeko dauden dirulaguntzak (11. oharra)  ‐    57.020,08 

Administrazio publikoak  ‐    ‐ 

  5.328.767,00    7.105.787,08 

 
 
7. Berezko funtsak 
 
a) Jarritako ondarea 

 
   

Ondarea   
Esleituriko 
ondarea    GUZTIRA 

Saldoa 19/01/01    206.135,07    98.491.044,72    98.697.179,79 

2019ko ekitaldiko gehitzeak    ‐    ‐       0,00 

2019ko ekitaldiko murrizketak    ‐    ‐       0,00 

Saldoa 19/12/31    206.135,07    98.491.044,72    98.697.179,79 

             

   
Ondarea   

Esleituriko 
ondarea    GUZTIRA 

Saldoa 19/12/31    206.135,07    98.491.044,72    98.697.179,79 

2020ko ekitaldiko gehitzeak    ‐    ‐       0,00 

2020ko ekitaldiko murrizketak    ‐    ‐       0,00 

Saldoa 20/12/31    206.135,07    98.491.044,72    98.697.179,79 

 
 
  Ondarea 
 
  Kontsortzioaren ondarea 1992ko ekitalditik 1994ko ekitaldira lorturiko emaitzekin dago eratua. 
 
  Esleituriko ondarea 
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  Esleituriko  ondarea  Iparraldeko  Ur  Konfederazioaren  eta  Kontsortzioari  atxikitako  udal  batzuen 
eskutik jasotako obra eta instalazioek entregatutako unean zuten merkatuko balioa da. 

 
b) Sorturiko ondarea 
 

    Aurreko 
ekitaldietako 
emaitzak   

GUSAri lagatako 
ondarea   

Ekitaldiko 
emaitza    GUZTIRA 

Saldoa 19/01/01    93.892.149,29    (223.619.715,88)    8.473.725,74    (121.253.840,85) 

Emaitzen banaketa    8.577.109,61    (103.383,87)    (8.473.725,74)       0,00 

GUSAri lagatako ibilgetua    ‐    ‐    (1.068.971,14)    (1.068.971,14) 

Ekitaldiko emaitza    ‐    ‐    7.767.048,07    7.767.048,07 

Saldoa 19/12/31    102.469.258,90    (223.723.099,75)    6.698.076,93    (114.555.763,92) 

Emaitzen banaketa    7.767.048,07    (1.068.971,14)    (6.698.076,93)       0,00 

GUSAri lagatako ibilgetua    ‐    ‐    (120.830,73)    (120.830,73) 

Ekitaldiko emaitza    ‐    ‐    7.956.109,17    7.956.109,17 

Saldoa 20/12/31    110.236.306,97    (224.792.070,89)    7.835.278,44    (106.720.485,48) 

  
Lagatako ondarea 

 
Lagatako  ondarea  osatzen  dute,  4.c)  atalean  adierazi  bezala,  aurreko  atalean  aipaturiko  obrek 
lagatako  unean  zuten  merkatu‐balioak  eta  Kontsortzioak  eraikitako  obren  kostuak,  jasotako 
dirulaguntzen zenbatekoa kendu ondoren. 
 
GUSAri  lagatako  ondarearen  balioa,  2020ko  abenduaren  31n,  224.792.070,89  euro  zen,  hau  da: 
2019ko abenduaren 31n  lagata zuen ondarearen balioa, 223.723.099,75 euro, gehi 2019ko ekitaldian 
jarritako eta emaitzetan transferitutako dirulaguntza gisa kontabilizatutako aktiboen balioa, zehazki 
1.068.971,14 euro. 
 
 

8. Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak 
 
Hona hemen dirulaguntzen kontuetan izandako mugimenduak: 
 

   

GFA   
Kohesio‐
funtsak    EJ 

   

Beste batzuk    Guztira 

Saldoa 19/01/01    164.836,35        0,00       0,00       0,00    164.836,35 

Jasotako 
dirulaguntzak 

   

648.443,89 

   

0,00 

   

0,00 

   

‐ 

   

648.443,89 

Lagatako ibilg. 
dirulaguntzak 

 

(662.428,80)   

 

0,00    0,00 

   

‐    (662.428,80) 

Saldoa 19/12/31    150.851,44        0,00       0,00       0,00    150.851,44 

Jasotako 
dirulaguntzak 

   

237.398,87 

   

0,00 

   

0,00 

   

‐ 

   

237.398,87 

Lagatako ibilg. 
dirulaguntzak 

 

(120.830,87)   

 

0,00    0,00 

   

‐    (120.830,87) 
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Saldoa 20/12/31    267.419,44       0,00       0,00       0,00    267.419,44 

 
 
Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotako dirulaguntzak eta Eusko Jaurlaritzaren eskutik jasotako dirulaguntzen 
parte bat erakunde horiek zuzenean  finantzaturiko  inbertsioei dagozkie eta, beraz, ez dira aurrekontuko 
sarreretan sartzen.  
 
2010eko ekitaldian Ibiurreko presari zegokion inbertsioa kontabilizatu genuen. Estatu Espainolak finantzatu 
zuen erabat eta kostua 33.698.359,49 euro izan zen. Presa, gero, Gipuzkoako Urak sozietate kudeatzaileari 
laga genion ustia zezan. 
 
Horrez gain, 2013ko ekitaldian Arantzazuko saneamendu‐sarea  jarri zen martxan  (Epeleko hondakin‐uren 
araztegia). Sarearen kostua 25.736.039,89 euro izan zen: 1.157.085,24 euro Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri 
zituen eta gainerakoa, 24.578.954,65   euro, Estatu espainolak.  Instalazio hori ere sozietate kudeatzaileari 
laga genion ustia zezan. 

 
Lagatako  ibilgetuari  dagozkion  dirulaguntzak  GUSA  sozietate  kudeatzailean  egozten  zaizkie  emaitzei, 
haiekin finantzatutako aktiboei dagokien amortizazioaren proportzioan. 2020ko ekitaldian zenbateko hori 
5.437.570,53 euro izan zen eta, beraz, 247.944.011,31 euro daude oraindik egozteko. 
 
 
9. Zorrak (epe luze eta motzekoak) 
 
a)  Epe luzeko zorrak 
 
  Hona hemen epe luzeko zorrak, banakatuta: 
 

    2020. urtea    2019. urtea 

Kreditu‐erakundeak    14.013.333,32    23.182.857,14 

Taldeko erakundeak (11.2.b oharra)   1.243.469,12    1.242.830,04 

PASIBO EZ‐KORRONTEA, GUZTIRA    15.256.802,44    24.425.687,18 

   
  Kreditu‐erakundeekin  hartutako  zorrak:  Hona  hemen  kreditu‐erakundeekin  ditugun  zorrak, 

banakatuta: 
 

      2020. urtea    2019. urtea 

    Epe luzekoak 
Epe 

motzekoak 
  Epe luzekoak 

Epe 
motzekoak 

Europako Inbertsio Bankua    14.013.333,32  5.426.666,68    23.182.857,14  2.203.809,54 

KUTXA    0,00  0,00    0,00  0,00 

KREDITU‐ERAKUNDEETAKO 
ZORRAK, GUZTIRA 

  14.013.333,32  5.426.666,68    23.182.857,14  2.203.809,54 

 
Kreditu‐erakundeekin  epe  luzera  ditugun  zorrei  buruzko  epigrafeko  partidak  hauek  dira, 
epemugaren arabera: 
 
        KUTXA    Europako    GUZTIRA 
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Inbertsio Bankua 

2022. urtea    0,00    1.726.666,68    1.726.666,68 

2023. urtea   0,00    1.726.666,68    1.726.666,68 

2024. urtea   0,00    1.726.666,68    1.726.666,68 

2025. urtea   0,00    1.726.666,68    1.726.666,68 

2026. urtea eta hurrengoak    0,00    7.106.666,60    7.106.666,60 

GUZTIRA       0,00    14.013.333,32    14.013.333,32 

 
b)  Epe motzeko zorrak 
 

Hona hemen 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiak  ixtean zeuden epe motzeko 
zorrak, banakatuta: 

   2020. urtea    2019. urtea 

EPE MOTZEKO ZORRAK         

Kreditu‐erakundeak    5.426.666,68    2.203.809,54 

Epe motzeko ibilgetuen hornitzaileak    0,00    77.623,26 

    5.426.666,68    2.281.432,80 

HARTZEKODUN KOMERTZIALAK ETA ORDAINTZEKO BESTE 
KONTU BATZUK 

       

Hartzekodun komertzialak    0,00    3.481,93 

Administrazio publikoekin hartutako beste zor batzuk    1.009.864,90    923.917,95 

    1.009.864,90    927.399,88 

        

PASIBO KORRONTEA, GUZTIRA    6.436.531,58    3.208.832,68 

 
“Administrazio  publikoekin  hartutako  beste  zor  batzuk”  epigrafean  abenduko  BEZen  aitorpenari 
dagokion ordaintzeko zenbatekoa dago  jasoa (390 eredua), zehazki 923.465,63 euro (aitorpen hori 
2021eko urtarrilean aurkeztu behar da). 

 
 
10. Sarrerak eta gastuak 
 
a)  Negozio‐zifraren zenbateko garbia 
 

Negozio‐zifraren  zenbateko  garbia  GUSAk  finantziazio‐kanon  gisa  fakturatutako  zenbatekoei 
dagokie  (11.a  oharra).  Zenbateko  horren  helburua  eraiki  beharreko  azpiegituretan  diruz  lagundu 
gabeko partea finantzatzea da, 4.a oharrean azaldu bezala. 

 
b)  Beste ustiapen‐gastu batzuk 
 

Hona  hemen  2020ko  eta  2019ko  abenduaren  31n  amaituriko  ekitaldietako  beste  ustiapen‐gastuei 
dagokien partida, banakatuta: 
 
    2020. urtea    2019. urtea 

Banku‐zerbitzuak    20.356,82    24.668,95 
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Beste gastu batzuk     5.694,25    15.653,14 

Beste zerga batzuk (isurien kontrolaren kanona)    9.157,30    11.765,34 

Beste zerga batzuk (obra‐lizentziak)    0,00    0,00 

BESTE USTIAPEN‐GASTU BATZUK, GUZTIRA    35.208,37    52.087,43 

 
c)  Beste emaitza batzuk 
 

    2020. urtea    2019. urtea 

GFAren lankidetza‐hitzarmena (11. oharra)    0,00    57.020,08 

Ur Agentziaren lankidetza‐hitzarmena    0,00    0,00 

Ezohiko faktura eta gastuen aldeak    3.481,90    (0,06) 

BESTE EMAITZA BATZUK, GUZTIRA    3.481,90    57.020,02 

 
d)  Emaitza finantzarioa 
 

    2020. urtea    2019. urtea 

SARRERA FINANTZARIOAK         

     Kontu korronteetako interesak    0,00    0,21 

       0,00       0,21 

GASTU FINANTZARIOAK         

     Taldeko  erakundeekin  hartutako  zorren  interesak  (11.2.a 
oharra) 

 
(639,08)    (1.566,90) 

     Kreditu‐erakundeekin hartutako zorren interesak    (11.525,28)    (36.317,83) 

    (12.164,36)    (37.884,73) 

         

EMAITZA FINANTZARIO POSITIBO / (NEGATIBO) GARBIA    (12.164,36)    (37.884,52) 

 
 
11. Lotutako alderdiekin egindako eragiketak eta saldoak 
 
1.  Gipuzkoako  Ur  Kontsortzioa  1997an  eratu  zen,  eta  erakundeko  kideak  Gipuzkoako  udalerri  eta 
mankomunitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundia dira; Aldundia, beraz, Kontsortzioari  loturiko erakundea 
da.  
 
Kontsortzioak,  2019ko  ekitaldian,  Gipuzkoako  Foru  Aldundiarekin  transakzioak  egin  zituen,  obra 
hidraulikoak  egiteko  harekin  sinaturiko  hitzarmen  baten  ondorioz;  transakzioen  zenbatekoa,  guztira, 
57.020,08 eurokoa da (10.c oharra). 
 
2019ko ekitaldiaren  itxieran, ekitaldi horretan  sarrera gisa erregistratutako 57.020,08 euroak kobratzeko 
zeuden  (6. oharra). 2020ko ekitaldiko  saldoa, ordea, nulua da, ekitaldi horretan ez delako Aldundiarekin 
eragiketarik egin. 
 
2.  Gipuzkoako  Ur  Kontsortzioa  Gipuzkoako  Urak  SA  erakundeko  bazkide  bakarra  da,  eta  hauek  dira 
erakunde horrekin erregistratutako saldo eta transakzioen zenbatekoak: 
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a)  GUSArekin egindako eragiketak 
 

Hona  hemen  2020ko  eta  2019ko  abenduaren  31n  amaituriko  ekitaldietan  GUSArekin  egindako 
eragiketak:  

 
    2020. urtea    2019. urtea 

NEGOZIO‐ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA         

     Finantziazio‐kanona (GUSAri fakturatua) ‐ (10.a oharra)    8.000.000,00    7.800.000,00 

    8.000.000,00    7.800.000,00 

GASTU FINANTZARIOAK         

     GUSAk emandako maileguaren interesak (10.d oharra)    (639,08)    (1.566,90) 

    ( 639,08)    (1.566,90) 

   
Finantziazio‐kanon gisa  fakturatutako zenbatekoei dagokienez, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n 
5.328.767,00 euro eta 7.048.767,00 euro zeuden oraindik kobratzeko, hurrenez hurren (6. oharra). 

 
b)  Saldoak lotetsiekin 
 

GUSAk  emandako mailegu bat  ere badago,  zeinaren  saldoa,  2020ko  abenduaren  31n,  1.243.469,12 
euro baitzen. Maileguak Kontsortzioak  kreditu‐erakundeekin duen  zorraren pareko batez besteko 
interesa  sortzen du.  Zor hori Kontsortzioak printzipala  eta  interes metatuak  itzultzea  erabakitzen 
duenean ordainduko da. 

 
Hona hemen mailegu horren 2019ko eta 2020ko ekitaldietako mugimendua (9.a oharra): 

 

  Printzipala    Interesak    Guztira 

SALDOA 2018KO ABENDUAREN 31N  648.542,37    592.720,77    1.241.263,14 

2019. urtean sortutako interesak  ‐    1.566,90    1.566,90 

SALDOA 2019KO ABENDUAREN 31N  648.542,37    594.287,67    1.242.830,04 

2020. urtean sortutako interesak  ‐    639,08     639,08 

SALDOA 2020KO ABENDUAREN 31N  648.542,37    594.926,75    1.243.469,12 

 
3.‐  Azkenik,  erakundeko  kontseilariek,  Kontseiluaren  2020ko  ekitaldiko  bileretara  joateagatik,  3.069,25 
euroko gastua izan dute dietetan, eta dagozkien atxikipenak egin dizkiegu. 
 
 
12. Informazio gehiago 
 
a) Langileak 
 

Erakundeak ez du langilerik. 
 

b) Dietak eta joan‐etorriak 
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Batzorde  Betearazleko  kideen  dietak  (guztira  10  kide  dira),  batzordearen  bileretara  joateagatik: 
3.069,25 euro (2019an 6.623,14 euro). 
 
Joan‐etorrietako gastuak, batez ere Batzar Nagusietako kideenak  (77 kide): 2.625,00 euro  (2019an 
9.030,00 euro). 
 

c) Abalak 
 

Banku‐erakundeekin ditugun zorrak KUTXABANKek bermatzen ditu.  
 
2020ko  eta  2019ko  abenduaren  31n,  kontzeptu  horregatik  emandako  abalen  saldo  bizia 
19.440.000,00 eta 25.386.666,68 eurokoa zen, hurrenez hurren. 

 
d) Arriskuaren izaerari eta mailari buruzko informazioa 
 

Erakundearen  jarduerek  hainbat  finantza‐arrisku  dituzte.  Arriskua  kudeatzeaz  GUSAko  Kudeaketa 
Saila arduratzen da. Hauek dira finantza‐arrisku nagusiak: 

 

 Merkatuko arriskua 
 

Erakundeak sarrera guztiak eurotan jasotzen ditu eta, beraz, ez du kanbio‐tasekin zerikusirik duen 
arriskurik. Halaber, erakundearen jardueraren ezaugarriak direla eta, ez du prezio‐arriskurik. 

   

 Kreditu‐arriskua 
 

2020ko  eta  2019ko  ekitaldiak  ixtean,  erakundeak  kobratzeko  saldoak  ditu,  batetik,  bazkide 
bakarra den  sozietatearekin,  finantziazio‐kanona dela  eta  (6. oharra);  eta bestetik, Gipuzkoako 
Foru Aldundiarekin. Beraz, ez du kreditu‐arrisku garrantzitsurik. 

 

 Likidezia‐arriskua 
 

Erakundeak likidezia‐arriskua zorrotz kudeatzen du, eskudiru nahikoa eta, behar izanez gero, balio 
negoziagarriak  edukitzea  oinarritzat  hartuta.  Azken  bi  ekitaldietako  altxortegiko  soberakinak 
kreditu‐erakundeekin  hartutako  epe  luzerako  kredituak  garaiz  aurretik  amortizatzeko  erabili 
ditugu. 

 

 Interes‐tasen arriskua 
 

Ustiapen‐jardueren  eskudiru‐fluxuek  ez  dute merkatuko  interes‐tasen  aldakuntzekin  zerikusirik. 
Gainera, erakundeak ez du interes‐tasen arriskuak estaltzeko tresnarik erabiltzen. 
 

e) Hornitzaileei ordaintzeko epeak 
 

Enpresak hornitzaileei ordaintzeko adostutako epea  15/2010 Legeak ezarritako 60 egunekoa baino 
laburragoa  da;  beraz,  ez  dugu  Lege  horretan  ezarritako  pixkanaka  egokitzeko  egutegia  aplikatu 
behar izan. 
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Behin  Legea  indarrean  jarrita,  hornitzaileei  egindako  ordainketak  ez  dira  legez  ezarritako mugez 
harago geroratu, eta ekitaldia  ixtean ez dago  legez ezarritako ordainketen gerorapena gainditzen 
duen ordaintzeko saldorik. 
 
 

13. Geroko gertaerak 
 

2020ko ekitaldia itxi zenetik sozietateko Administrazio Kontseiluak urteko kontu hauek egin dituen arte, ez 
da aipatzeko moduko gertaerarik izan. 
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I. Ibilgetu ukiezina A-I) Berezko funtsak
    1. Ikerketa eta garapena 20 24         I. Kapitala
    2. Lagapenak 4.683 4.960           1. Ondarea 206 206 
    3. Patenteak, lizentziak, markak eta parekideak 0 0            2. Esleipen bidez jasotako ondarea 0 0 
    4. Aplikazio informatikoak 300 334 206 206 
    5. Ibilgetu ukiezinerako aurrerakinak 47 31         II. Erreserbak
    6. Martxan lagatako ibilgetua 8.158 8.551            1. Legezkoak eta estatutukoak 0 0 

13.208 13.900            2. Beste erreserba batzuk 76.572 70.432 
76.572 70.432 

II. Ibilgetu materiala         III. Aurreko ekitaldietako emaitzak
    1. Lursailak 5.045 5.055            1. Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak 0 0 
    2. Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk 319.006 324.294  0 0 
    3. Instalazio teknikoak 80.964 84.534         IV. Bazkideen beste ekarpen batzuk
    4. Makineria 851 978           1. Galerak konpentsatzeko bazkideen ekarpenak 0 0 
    5. Tresneria 458 477 0 0 
    6. Beste instalazio batzuk 843 746         V. Ekitaldiko emaitza
    7. Altzariak eta lanabesak 478 538            1. Ekitaldiko emaitza 6.517 6.139 
    8. Informazio-prozesurako ekipoak 235 215 6.517 6.139 
    9. Garraio-elementuak 558 337 
   10. Beste ibilgetu batzuk 1.737 1.727 A-II) Lagatako ondarea
   11. Aribideko ibilgetua 620 414            1. GUSAri lagatako ondarea 0 0 

410.795 419.315 0 0 

III. Taldeko enpresetan epe luzera egindako inbertsioak A-III) Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak
    1. Ondare-tresnak 0 0            1. Kapital-dirulaguntza ofizialak 1.457 1.516 
    2. Taldeko enpresei epe luzera emandako kredituak 0 0            2. Ziklo osoa erabiltzeko eskubideak 8.155 8.549 
    3. Beste finantza-aktibo batzuk 0 0            3. Lagata jasotako ibilgeturako dirulaguntzak 53.018 54.549 

0 0           4. Ezbeharren kalte-ordainetarako dirulaguntzak 121 130 
           5. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (GFA) 96.936 98.934 

IV. Epe luzeko finantza-inbertsioak           6. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (kohesio 14.081 14.529 
    1. Ondare-tresnak 1 1            7. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (EJ) 86.517 88.294 
    2. Enpresentzako kredituak 0 0            8. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (SPRI) 566 579 
    3. Beste finantza-aktibo batzuk 15 14           9. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (estatua 49.996 50.951 

16 15 310.847 318.031 

I. Izakinak I. Epe luzeko hornidurak
    1. Komertzialak 860 890    1. Beste hornidura batzuk 60.434 56.987 
    2. Hornitzaileentzako aurrerakinak 23 19 60.434 56.987 

883 909 
II. Epe luzeko zorrak

II. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk     1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 14.024 23.183 
    1. Salmenta eta zerbitzuetako bezeroak 15.261 14.767     2. Finantza-errentamenduengatiko hartzekodunak 3 17 
    2. Bezeroak eta taldeko eta elkartutako enpresak 0 0 14.027 23.200 
    3. Askotariko zordunak 0 57 
    4. Langileak 9 10 III. Taldeko enpresekin epe luzera hartutako zorrak
    5. Administrazio Publikoekin hitzartutako beste kredit 2.320 1.569     1. Taldeko enpresengandik jasotako kredituak 0 0 
    6. Administrazio Publikoen kredituak (dirulaguntzak) 0 0 0 0 

17.590 16.403 
IV. Geroratutako zergen pasiboak

III. Taldeko enpresetan epe motzera egindako inbertsioak     1. Geroratutako zergen pasiboak 0 0 
    1. Taldeko enpresei epe motzera emandako kreditua 0 0 0 0 

0 0 

IV. Epe motzeko finantza-inbertsioak
    1. Epe motzeko beste finantza-inbertsio batzuk 9.804 15.033 

9.804 15.033 
I. Epe motzeko hornidurak

V. Aldizkakotzeak    1. Beste hornidura batzuk 279 257 
    1. Gastu aurreratuak 1.719 1.458 279 257 

1.719 1.458 
II. Epe motzeko zorrak

VI. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk     1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 5.435 2.204 
    1. Diruzaintza 28.808 19.445     2. Finantza-errentamenduengatiko hartzekodunak 14 34 

28.808 19.445     3. Epe motzeko ibilgetuaren hartzekodunak 204 266 
    4. Beste batzuk 155 172 

5.808 2.676 

III. Taldeko enpresekin epe motzera hartutako zorrak
    1. Taldeko enpresekin hartutako zorrak 0 0 

0 0 

IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
    1. Hornitzaileak 3.223 3.065 
    2. Hornitzaileak eta taldeko eta elkartutako enpresak 0 0 
    3. Askotariko hartzekodunak 3.307 3.965 
    4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 11 11 
   5. Administrazio Publikoekin hartutako beste zor batz 1.592 1.498 
    6. Bezeroen aurrerakinak 0 11 

8.133 8.550 

AKTIBO GUZTIA (A+B) 482.823 486.478 PASIBO GUZTIA (A+B+C) 482.823 486.478 

C) PASIBO KORRONTEA 14.220 11.483 

B) AKTIBO KORRONTEA 58.804 53.248 

2020 2019

394.142 394.808 A) AKTIBO EZ-KORRONTEA 424.019 433.230 A) ONDARE GARBIA

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA
Egoera-balantze bateratuak, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31koak

(milaka eurotan)

AKTIBOA 2020

B)PASIBO EZ-KORRONTEA 74.461 80.187 

2019 PASIBOA



 

 

Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren galera-irabazien kontu bateratua, 2020ko eta 2019ko ekitaldietakoa

A) ERAGIKETA JARRAITUAK

1. Negozio-zifraren zenbateko garbia
  a) Salmentak 31.925 30.851 
  b) Emandako zerbitzuak 9.176 9.194 

41.101 40.045 

2. Egindako transferentziak eta emandako dirulaguntzak
  a) Transferitutako dirulaguntzak 0 0 

0 0 

3. Aktiborako egindako lanak
  a) Ibilgeturako egindako lanak 155 129 

155 129 

4. Hornikuntzak
  a) Salgaien kontsumoa (1.435) (1.339)
  b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa (841) (868)
  c) Beste enpresa batzuek egindako lanak (1.770) (1.824)

(4.046) (4.031)

5. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk
  a) Ustiapeneko dirulaguntzak, ekitaldiko emaitzari gehituak 25 0 
  b) Hainbat zerbitzuren diru-sarrerak 4 99 

29 99 

6. Langileen gastuak
  a) Soldatak eta sariak (8.801) (8.843)
  b) Gizarte-kargak (3.195) (3.186)
  c) Hornidurak 0 0 

(11.996) (12.029)

7. Beste ustiapen-gastu batzuk
  a) Kanpoko zerbitzuak (14.095) (13.695)
  b) Zergak (61) (67)
  c) Merkataritza-eragiketengatiko horniduren galera, narriadura eta aldakuntzak (91) (101)
  d) Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk (372) (194)

(14.619) (14.057)

8. Ibilgetuaren amortizazioa
  a) Ibilgetu ukiezinaren narriadura (11.894) (11.940)
  a) Ibilgetu materialaren narriadura (840) (814)

(12.734) (12.754)

9. Ibilgetu ez finantzarioetako dirulaguntzen egozpenak eta beste batzuk 
  a) Ekitaldiko emaitzara transferitutako dirulaguntza eta legatuak 1.695 1.748 
  b) Emaitzei egotzitako jasotako dirulaguntza eta legatuak – GUSAri lagatako aktiboak 6.968 7.020 

8.663 8.768 

10. Ibilgetua besterentzeagatiko narriadura eta emaitza
  a) Ibilgetua besterentzeagatiko emaitza 0 0 

0 0 

11. Beste emaitza batzuk
  a) Ohiz kanpoko sarrerak 18 70 
  b) Ohiz kanpoko gastuak (33) (80)

(15) (10)

A.1) USTIAPENAREN EMAITZA 6.538 6.160 

12. Diru-sarrera finantzarioak
  a) Balio negoziagarrienak eta aktibo ibilgetuaren kredituenak - Taldea 0 0 
  a) Balio negoziagarrienak eta aktibo ibilgetuaren kredituenak - Hirugarrenenak 3 16 

3 16 
13. Gastu finantzarioak
  a) Taldeko enpresekin hartutako zorrei dagozkienak 0 0 
  b) Hirugarrenekin hartutako zorrei dagozkienak (24) (37)

(24) (37)

14. Finantza-tresnak besterentzeagatiko narriadura eta emaitza
  a) Narriadurak eta galerak 0 0 

0 0 

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (21) (21)

A.3) EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA) 6.517 6.139 

15. Mozkinen gaineko zerga 0 0 

A.4) ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA: 6.517 6.139 

16. Etendako eragiketen ekitaldiko emaitzak (zergarik gabe)
  a) Lagapenak ordaintzeko gastuen banaketa 0 0 
  b) Aurreko ekitaldietako gastuak 0 0 
  c) Establezimenduko gastuak amortizatzeko hornidura 0 0 

0 0 

A.5) EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA): 6.517 6.139 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

2.020 2.019 



 

 

ONARTUTAKO SARREREN ETA GASTUEN EGOERA (eurotan)

Memoriako
oharrak

A) Galera-irabazien kontuaren emaitza 6.517,44 6.139,18 

B) Ondare garbiari zuzenean egotzitako sarrerak eta gastuak

I. Aktiboen eta pasiboen balorazioenak
    1. Saltzeko erabil daitezkeen finantza-aktiboen sarrerak/gastuak
    2. Pasiboen sarrerak/gastuak, arrazoizko balioan, ondare garbian aldaketak dituztenak
    3. Beste sarrera/gastu batzuk 

II. Estaldurenak
    1. Eskudiru-fluxuen estalduren sarrerak/gastuak
    2. Atzerriko inbertsio garbiaren estalduren sarrerak/gastuak

III. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak
    1. Emandako dirulaguntzak 244,40 650,44 
    2. Esleipen bidez jasotako ibilgetua 0,00 0,00 
    3. Sareak erabiltzeko eskubideak 1.236,53 3.253,95 

IV. Galera-irabazi aktuarialenak eta beste doikuntza batzuenak

V. Zerga-efektua

Ondare garbiari zuzenean egotzitako sarrera eta gastu guztiak
(I + II + III + IV + V) 1.480,93 3.904,40 

C) Galera-irabazien kontura egindako transferentziak

VI. Aktiboen eta pasiboen balorazioenak
    1. Saltzeko erabil daitezkeen finantza-aktiboen sarrerak/gastuak
    2. Pasiboen sarrerak/gastuak, arrazoizko balioan, ondare garbian aldaketak dituztenak
    3. Beste sarrera/gastu batzuk 

VII. Estaldurenak
    1. Eskudiru-fluxuen estalduren sarrerak/gastuak
    2. Atzerriko inbertsio garbiaren estalduren sarrerak/gastuak

VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (8.664,21) (8.768,59)

IX. Zerga-efektua

Galera-irabazien kontura egindako transferentzia guztiak (VI + VII + VIII+ IX) (8.664,21) (8.768,59)

ONARTUTAKO SARRERA ETA GASTU GUZTIAK (A + B + C) (665,84) 1.274,99 

ONDARE GARBIAN IZANDAKO ALDAKETEN EGOERA, 2020KO ETA 2019KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO URTEKO EKITALDIETAKOA

2020 2019



 

 

 

 

 

A-II) A-III)
Aurreko ekit. Ekitaldiko LAGATAKO JASOTAKO

Ondarea Erreserbak emaitzak emaitzak Guztira ONDAREA DIRULAG. GUZTIRA

A. SALDOA 2018. URTEAREN AMAIERAN: 206.135,07 64.859.489,58 0,00 5.572.024,38 70.637.649,03 0,00 322.895.045,25 393.532.694,28 

I- Irizpide aldaketengatiko doitzeak 2018an eta au - - - - 0,00 - - 0,00 

II- Akatsen ondoriozko doitzeak 2018an eta aurre - - - - 0,00 - - 0,00 

B. SALDO DOITUA 2019. URTEAREN HASIERA 206.135,07 64.859.489,58 0,00 5.572.024,38 70.637.649,03 0,00 322.895.045,25 393.532.694,28 

I- Galera-irabazien kontuaren emaitza - - 6.139.182,54 6.139.182,54 - (4.864.196,98) 1.274.985,56 

II- Ondare garbian onetsitako sarrerak eta gastua - - - - 0,00 - - 0,00 

III- Bazkide eta jabeekin egindako eragiketak - - - - 0,00 - - 0,00 

IV- Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk
     1. Emaitzen banaketa - 5.572.024,38 - (5.572.024,38) 0,00 - - 0,00 

C. SALDOA 2019. URTEAREN AMAIERAN: 206.135,07 70.431.513,96 0,00 6.139.182,54 76.776.831,57 0,00 318.030.848,27 394.807.679,84 

I- Irizpide aldaketengatiko doitzeak 2019an eta au - - - - 0,00 - - 0,00 

II- Akatsen ondoriozko doitzeak 2019an eta aurre - - - - 0,00 - - 0,00 

D. SALDO DOITUA 2020. URTEAREN HASIERA 206.135,07 70.431.513,96 0,00 6.139.182,54 76.776.831,57 0,00 318.030.848,27 394.807.679,84 

I- Galera-irabazien kontuaren emaitza - - - 6.517.440,91 6.517.440,91 - (7.183.285,66) (665.844,75)

II- Ondare garbian onetsitako sarrerak eta gastua - - - - 0,00 - - 0,00 

III- Bazkide eta jabeekin egindako eragiketak - - - - 0,00 - - 0,00 

IV- Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk
     1. Emaitzen banaketa - 6.139.182,54 - (6.139.182,54) 0,00 - - 0,00 

E. SALDOA 2020. URTEAREN AMAIERAN: 206.135,07 76.570.696,50 0,00 6.517.440,91 83.294.272,48 0,00 310.847.562,61 394.141.835,09 

B) ONDARE GARBIAN IZANDAKO ALDAKETEN EGOERA BATERATUA, 2020KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO EKITALDIKOA

A-I) BEREZKO FUNTSAK



 

 

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK 12.104.719,11 11.247.606,97 

1. Ekitaldiko emaitza zerga aurretik: 8.603.062,27 7.265.857,00 

2. Emaitzaren doikuntzak: 2.222.971,37 2.944.806,75 

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) 12.733.635,78 12.754.583,39 
b) Narriaduragatiko balio-zuzenketak (+ / -) 372.492,66 193.876,69 
c) Ibilgeturako egindako lanak (+ / -) (154.596,99) (128.893,36)
d) Horniduren aldakuntza (+ / -) 0,00 0,00 
e) Transferitutako dirulaguntzak (+) 120.830,73 1.068.971,14 
f) Dirulaguntzen egozpena (-) (10.870.664,63) (10.964.238,46)
g) Ibilgetuari baja emateagatiko eta besterentzeagatiko emaitzak (+ / -) 0,00 0,00 
h) Diru-sarrera finantzarioak (-) (4.124,82) (18.370,11)
i) Gastu finantzarioak (+) 25.398,64 38.877,46 
j) Beste sarrera eta gastu batzuk (- / +) 0,00 0,00 

3. Kapital korrontearen aldaketak: 1.299.959,29 1.057.450,57 

a) Izakinak (+ / -) 29.560,00 (191.547,00)
b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk (+ / -) 155.178,19 (2.701.592,09)
c) Beste aktibo eta pasibo korronte batzuk (+ / -) (265.656,91) (428.068,99)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk (+ / -) (2.110.440,71) 1.487.484,53 
e) Beste aktibo eta pasibo ez-korronte batzuk (+ / -) 3.491.318,72 2.891.174,12 

4. Ustiapen-jardueretako beste eskudiru-fluxu batzuk: (21.273,82) (20.507,35)

a) Ordaindutako interesak (-) (24.759,56) (37.310,56)
b) Kobratutako interesak (+) 3.485,74 16.803,21 

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK 3.214.505,25 8.708.578,77 

5. Inbertsioengatiko ordainketak (-) (11.818.885,41) (18.968.478,95)

a) Ibilgetu ukiezina (679.603,87) (2.151.349,15)
b) Ibilgetu materiala (1.335.173,39) (1.782.529,80)
c) Beste finantza-aktibo batzuk (9.804.108,15) (15.034.600,00)

6. Kobratutako desinbertsioak (+) 15.033.390,66 27.677.057,72 

a) Ibilgetu materiala 0,00 149.210,94 
b) Beste finantza-aktibo batzuk 15.033.390,66 27.527.846,78 

C) FINANTZIAZIO-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK (5.955.204,13) (6.833.997,92)

7. Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak 7.000,00 (11.984,91)

a) Ondare-tresnen jaulkipena 0,00 0,00 
b) Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak 7.000,00 (11.984,91)

8. Pasibo finantzarioko tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak (5.962.204,13) (6.822.013,01)

a) Jaulkipena
2. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak (+) 22.950,06 0,00 
3. Taldeko enpresekin hartutako zorrak (+) 0,00 0,00 

b) Honako hauek itzultzea eta amortizatzea:
2. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak (-) (5.985.154,19) (6.822.013,01)
3. Taldeko enpresekin hartutako zorrak (-) 0,00 0,00 

D) KANBIO-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA 0,00 0,00 

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHITZE/GUTXITZE GARBIA 9.364.020,23 13.122.187,82 

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran 19.444.438,06 6.322.250,24 

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran 28.808.458,29 19.444.438,06 

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA BATERATUAK, 2020KO ETA 2019KO EKITALDIETAKOAK

2020 2019



CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS RECOGIDOS EN ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISION 
EJECUTIVA DEL CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DE 26 MARZO DE 2020 

En Donostia, a 8 de abril de 2021 

Dña. Olatz Peón Ormazabal y D. Iñaki Galdos Landa en su condición de Presidenta y Secretario de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y en relación con el acta de la reunión de la 
Comisión Ejecutiva de la Entidad, celebrada el 25 de marzo de 2021. 

CERTIFICO 

I. Que el 25 de marzo de 2021, se reunió la Comisión Ejecutiva de la Entidad sin sesión y 
telemáticamente, asistiendo todos sus miembros, bajo la presidencia Olatz Peon Ormazabal y 
actuando como Secretario Iñaki Galdos Landa del Consejo de Administración de la Sociedad. 

II. Que la sesión de la Comisión Ejecutiva se convocó mediante comunicación individual escrita, 
enviada por correo electrónico el 19 de marzo de 2021 a todos los miembros del Consejo de 
Administración, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Formulación de las cuentas anuales del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Formulación de las cuantas anuales Consolidadas correspondientes al 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

III. Que la Comisión Ejecutiva, acordando unánimemente la válida convocatoria y constitución de la 
reunión, aprobó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben literalmente 
a continuación: 

PRIMERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE 
GIPUZKOA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo I a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 7.835.278,44 € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.



SEGUNDO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja un 
resultado positivo de 7.835.278,44 €:

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 7.835.278,44 €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados de ejercicios anteriores....................................................... de 7.835.278,44 €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

TERCERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo II a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 6.517 miles de € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.

CUARTO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
de la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja 
un resultado positivo de 6.517 miles de  €: 

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 6.517 miles de €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados  de ejercicios anteriores....................................................... de 6.517 miles de  €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

IV. Que el acta fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta. 



V. Que los referidos acuerdos de la Comisión Ejecutiva que se transcriben han sido regular y 
válidamente adoptados, sin que hayan sido revocados ni enmendados. 

VI. Que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que se 
adjuntan como Anexo I y Anexo II a la presente certificación, coinciden con las formuladas por la 
Comisión Ejecutiva en fecha 25 de marzo de 2021. 

Y para que así conste, se expide la presente certificación, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Secretario del Consejo de Administración 

____________________________________

       Presidenta del Consejo de Administración 

_______________________________________

D. Iñaki Galdos Landa Dña. Olatz Peon Ormazabal
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GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 
2020KO MEMORIA BATERATUA 

1. Sozietate nagusia eta mendeko sozietateak 

 
Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren (sozietate nagusiaren) jarduera nagusia lehen mailako sareetan ur-
horniketako eta saneamenduko azpiegitura ezartzea eta ustiatzea eta dagozkien zerbitzuak ematea 
da; hori, betiere, kondizio egokietan eta indarrean dagoen araudiari jarraikiz.  
 
Kontsortzioak, helburu horiek lortzeko, Gipuzkoako Urak SA (aurrerantzean GUSA) mendeko 
sozietatearekin lan egiten du. Sozietate hori Kontsortzioari atxikita dauden eta, atxikita egon gabe 
ere, hala eskatzen duten udalen zerbitzuak eraginkorki kudeatzeaz arduratzen da. (1.2. oharra) 
 
Instalazio nagusiak Gipuzkoan daude, eta egoitza sozial eta fiskala Donostian. 
 
Sozietate nagusiaren ekitaldi ekonomikoa urte naturala da, eta urteko azken kontuen itxiera-data 
2019ko abenduaren 31. Sozietate nagusiaren urteko kontuak ez dira nahitaez ikuskatu behar; hala 
ere, borondatez ikuskatu ditu. 
 
1.1 Emakida-hitzarmenak 
 
Emakida-hitzarmenak erakunde publikoekin 
 
Taldeak zenbait erakunde publikok (besteak beste, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritza 
eta Gobernu Zentralak) lagatako eta/edo partzialki finantzatutako obra eta instalazioak ditu, zeinak 
taldearen aktibo hidraulikoak baitira. Ordainetan, konpromiso hau hartu zuen sozietateak: 
konponketa- eta mantentze-lanak eta behar adina jarduera egitea, lagatako ondasunen balioari 
eusteko, eraiki edo erositako unean zituzten funtzioak betetzeko moduan.  
 
Konpromiso hori betetzeko, kontratu bidez ezarri zen sozietateak behar adina hornidura sortuko 
zuela, 3.12 oharrean zehaztutako irizpideen arabera. 
 
Ziklo osoa kudeatzeko emakida-hitzarmenak 
 
Taldeak, elkartutako udalerri batzuetan, uraren ziklo osoa kudeatzen du. Hitzarmen horietan, udalek 
horniketako eta saneamenduko udal-azpiegitura lagatzen die taldeari, aldi jakin baterako, normalean 
10 eta 15 urte arteko aldietarako (gero hitzarmena berritu egin daiteke).  
 
Aldi horretan, taldearen ardura da sareak ustiatu, kudeatu eta mantentzea, eta, trukean, jarritako 
prezio publikoen araberako ordainketak jasotzen ditu. 
 
 
Hitzarmenaren arabera, taldeak, adostutako aldi horretan, udal-sareak berritzeko konpromisoa 
hartzen du, zenbateko jakin bateraino. Zenbateko hori hitzarmenak sinatu aurretik adosten da, 
sarearen egoerari buruzko azterlan tekniko batzuk oinarritzat hartuta, eta zenbatetsitako ur-
kontsumoaren araberako tarifaren parte baten diru-sarrerekin finantzatzen da.  
 
Udalerri bateko sareak egoera onean badaude eta, ondorioz, zenbatekoa horretarako aplikatu 
beharreko tarifaren partetik eratorritako diru-sarrerak baino txikiagoa bada, aldea hitzarmenaren 
hasieran ordaintzen zaio udalari. Betiere, taldeak ziurtatzen du sareak berritzeko egingo duen 
inbertsioa emakida-aldian hornitutako metro kubiko ur bakoitzeko gutxieneko zenbateko baten 
baliokidea izango dela. 



 
 
 
 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 
2020KO MEMORIA BATERATUA 

 
Lagatako ondasunen erregistroari eta azpiegituren gaineko jarduerei buruzko kontabilitate-politikak 
memoria bateratuaren 3.2, 3.12 eta 5 oharretan daude deskribatuta, hurrenez hurren. Deskribatutako 
jarduerak gauzatzeko jarritako horniduren zenbatekoak eta ekitaldian egindako horniketa eta 
aplikazioak memoriaren 12. oharrean daude jasota. 
 
1.2 Mendeko sozietatea 
 
Hona hemen baterakuntzan jasotako mendeko sozietateri buruzko informazioa: 
 

Sozietatea Egoitza soziala Jarduera nagusia Partaidetza Bazkidea

Gipuzkoako 
Urak SA 

Blanca Vinuesa 
eraikina, 
Portuetxe 16. 
20018 Donostia

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa osatzen duten toki-
erakundeen udal-barrutietako lehen mailako sareetan 
ur-horniketako eta saneamenduko azpiegitura ezartzea 
eta ustiatzea, eta azpiegitura horri eta, orokorrean, 
uraren ziklo osoari dagozkion zerbitzuak ematea.

% 100 
(zuzena) 

Gipuzkoako Ur 
Kontsortzioa

 
Aipatutako mendeko sozietatea integrazio orokorraren metodoaren bitartez sartu da, taldeak nahikoa 
kontrolatzen duelako. 
 
Gipuzkoako Urak SA mendeko sozietatea sozietate publiko bat da, Gipuzkoako Ur Kontsortzioak 
1993ko abenduaren 22an sortua, eta sozietatearen akzio guztiak Kontsortzioarenak dira. Sozietateak 
1994ko urtarrilaren 1ean ekin zien jarduerei, hau da, Gipuzkoako Ur Kontsortzioa osatzen duten toki-
erakundeen udal-barrutietako lehen mailako sareetan ur-horniketako eta saneamenduko azpiegitura 
ezarri eta ustiatzeari, eta azpiegitura horri eta, orokorrean, uraren ziklo osoari dagozkion zerbitzuak 
emateari. Halaber, erakundeak urteko kontuen kanpo-ikuskaritza egin du (Mazars Auditores, SMP), 
2020ko abenduaren 31n zeuden moduan. 
 
Mendeko sozietatearen ekitaldi ekonomikoa urte naturala da, eta azken finantza-egoeren itxiera-data 
2020ko abenduaren 31.  
 
Mendeko sozietateak sozietate nagusiari funtsak dibidendu gisa eskualdatzeko edo maileguak 
itzultzeko ahalmenak ez du murrizketarik. 
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2. Urteko kontu bateratuak aurkezteko oinarriak 

 
2.1. Irudi fidela 
 
2020ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko urteko kontu bateratuak taldea osatzen duten 
erakundeen kontabilitate-erregistroak erabiliz prestatu eta honako hauen arabera aurkeztu ditugu: 
1159/2010eko Errege Dekretua, irailaren 17koa, urteko kontu bateratuak egiteko arauak onartzeaz 
gain  azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Kontabilitate Plan Orokorra 
aldatzen duena;  irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuaren eta abenduaren 2ko 602/2020 Errege 
Dekretuaren bitartez onartutako aldaketak. Hori, taldearen ekitaldi horretako ondarea bateratuaren, 
finantza-egoera bateratuaren, eragiketen emaitza bateratuen, ondare garbia bateratuan izandako 
aldaketen eta eskudiru-fluxu bateratuen argazki leiala erakuste aldera.  
 
Sozietate nagusiko administratzaileek egindako urteko kontu bateratu hauek Batzar Nagusiari 
aurkeztuko zaizkio, onar ditzan, eta seguruenik aldaketarik egin gabe onartuko ditu. 
 
2.2. Erabilitako kontabilitate-printzipioak 
 
Onartutako kontabilitate-politika nagusiak 3. oharrean daude adierazita. Politika horiek antolatzeko 
urteko kontuetan eragin garrantzitsua duten kontabilitate-printzipio eta erregistro- eta balorazio-arau 
guztiak aplikatuko ditugu. 
 
Urteko kontu bateratuak osatzen dituzten egoera guztietako zifrak (egoera-balantze bateratua, irabazi 
eta galeren kontu bateratua, ondare garbian izandako aldaketen egoera, eskudiru-fluxuen egoera 
bateratua eta memoria bateratu hau) eurotan daude (salbu kontrakoa adierazten denetan), euroa 
baita taldearen diru funtzionala.  
 
2.3. Ziurgabetasuna baloratzeko eta zenbatesteko alderdi kritikoak 
 
Urteko kontu bateratu hauetako datu jakin batzuk prestatzeko, sozietate nagusiko zuzendaritzak 
egindako hipotesietan oinarritutako eta gero sozietate nagusiko administratzaileek berretsitako 
zenbatespenak erabili ditugu; hori, kontuetan ageri diren aktibo, pasibo, diru-sarrera, gastu eta 
konpromiso batzuk kuantifikatzeko. Urteko kontu hauetan erabilitako zenbatespen garrantzitsuenak 
honako hauei buruzkoak dira: 

 
 Aktibo jakin batzuek okerrera egiteak eragindako galerak (5. eta 6. oharrak). 
 Aktibo material eta ukiezinen bizitza baliagarria (3.2 eta 3.3 oharrak). 
 Hornidurak eta kontingentziak (3.12 eta 12 oharrak). 
 Taldeak bere jardueran izan ditzakeen arrisku finantzarioen neurketa (4. oharra). 
 Koronabirusak (COVID-19) sorturiko osasun-krisiak taldearen jardueran eta 2020ko abenduaren 

31n amaituriko ekitaldiko urteko kontu bateratuetan dituen eraginak. 
 

 
 
Zenbatespen horiek urteko kontu bateratuak egitean aztertutako gertakarien gainean zegoen 
informaziorik onenarekin egin ditugun arren, gerta liteke datozen ekitaldietan, aurrerantzean izan 
daitezkeen gertaeren ondorioz, zenbatespenak aldatu behar izatea (gorantz edo beherantz); hori, 
betiere, modu prospektiboan egingo litzateke. Alde horretatik, pandemia zenbateraino kontrolatzen 
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den eta agente ekonomiko eta sozialek erreakzionatzeko eta egokitzeko zenbateko gaitasuna duten, 
COVID-19ak pizturiko krisiak aurrerantzean izango dituen eraginak halakoak izango dira. 

 
Administratzaileek COVID-19aren pandemiak aktibo bateratuen balorazioan (batez ere dirulaguntzen 
bitartez finantzatzen ez den aktibo finkoenean) eta kobratzeko kontuetan eraginik izan ote duen 
ebaluatu dute, eta iritzi diote ez duela eragin nabarmenik izan. Beraz, horrela jaso dugu urteko 
kontuetan. 
 
 
2.4. Informazioa alderatzea 
 
Merkataritza-legeriari jarraikiz, administratzaileek aurkeztu dituzte, informazioa alderatzeko, 2020ko 
ekitaldiari eta aurreko ekitaldiari dagozkion datu hauek: balantze bateratua, galera-irabazien kontu 
bateratua, ondare garbiaren aldaketen egoera bateratua eta eskudiru-fluxuen egoera bateratua. 
 

3. Erregistro- eta balorazio-arauak 

 
3.1. Bateratze-metodoa 
 
Sozietate nagusiak kontrolatzen duen mendeko sozietatea integrazio orokorraren metodoaren 
bitartez bateratu da. 
 
Sozietate nagusiak irizten dio filial bat kontrolatzen duela haren finantza- eta eragiketa-politikak 
zuzentzeko ahalmen nahikoa duenean, haien jarduerekin mozkinak lortzeko. Hori gertatzen da 
sozietate nagusia partaidetzapeko sozietateen eskubide politikoen % 50 baino gehiagoren jabe 
denean, zuzenean edo zeharka. 
 
Memoria bateratuaren 1. oharrean jaso ditugu, batetik, mendeko sozietateari buruzko informazioa; 
bestetik, kontu bateratuak prestatzeko erabili dugun bateratze- edo balorazio-metodoa; eta azkenik, 
kontu bateratuei buruzko informazio gehiago. 
 
Kontsortzioaren eragiketak bateratzeko oinarrizko printzipio hauek erabili ditugu: 
 

 Eskumendeko sozietate bat eskuratzen denean, haren aktibo, pasibo eta pasibo 
kontingenteak merkatuko balioarekin erregistratzen dira. Eskumendeko sozietatea 
eskuratzeko kostuaren eta sozietateak filial horretan duen partaidetzari dagozkion aktibo eta 
pasiboen merkatuko balioaren arteko aldea positiboa bada, alde hori merkataritza-funts gisa 
erregistratzen da. Aldea negatiboa bada, eskuratzen den ekitaldiko emaitzen kontu 
bateratuaren kontura erregistratzen da. 

 
 Taldeko sozietateek erabiltzen dituzten kontabilitate-printzipio eta -prozedurak homogeneizatu 

ditugu, finantza-egoera bateratuak balorazio-oinarri homogeneoarekin aurkezteko asmoz.  
 

 Integrazio orokorraren bitartez bateratutako sozietateen arteko saldo eta transakzioak 
bateratze-prozesutik kanpo geratu dira. 

 
 Mendeko sozietateek aplikatzen dituzten balorazio-arauak ez dira sozietate nagusiak 

aplikatzen dituenen oso desberdinak. 
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3.2. Ibilgetu ukiezina 
 
a) Ikerketa- eta garapen-gastuak 

 
Beste garapen-gastu batzuk egiten ditugunean onartzen ditugu gastutzat. Aurrez gastutzat onartutako 
garapen-kostuak ez ditugu hartzen aktibotzat hurrengo ekitaldian. Balio-bizitza mugatua duten eta 
aktibo bihurtzen diren garapen-kostuak linealki amortizatzen ditugu balio-bizitza osoan; proiektu 
bakoitzaren arabera kalkulatzen dugu balio-bizitza, eta, gehienez ere, bost urtekoa da.  
 
Aktibo baten kontabilitateko balioa zenbateko berreskuragarri zenbatetsia baino handiagoa bada, 
aktiboaren balioa zenbateko berreskuragarriraino gutxitzen da berehala. 

b) Aplikazio informatikoak 
 
Hirugarrenei erositako programa informatikoetarako lizentziak haiek erosteko eta programa 
espezifikoa erabiltzeko moduan egokitzeko gastuen arabera kapitalizatzen ditugu, eta kostu horiek 
linealki amortizatzen ditugu. 
 
Aktibo gisa onartutako programa informatikoak garatzeko gastuak linealki amortizatzen ditugu, bost 
urtean. 

 
c) Ziklo osoko sareen erabilera-eskubideak 
 
Erabilera eskubideek hartzen dituzte, batetik, udal jakin batzuek uraren ziklo osorako lagatako ur-
hornidura eta -saneamenduko sareak (5. oharra); eta bestetik, ziklo osoaren hitzarmena sinatu 
ondoren udalerri jakin batzuei ur-hornidura eta -saneamenduko azpiegiturak lagatzeagatik 
ordaindutako zenbatekoa (5. oharra). Haien kostuari metatutako amortizazioa eta onartutako 
narriaduragatiko balio-zuzenketen zenbateko metatua kentzearen emaitza ageri da aktiboan. 
Erabilera-eskubideak eta ziklo osoa dela eta ordaindutako zenbatekoak linealki amortizatzen dira, 
Udalarekin ziklo osoa kudeatzeko hitzartutako hitzarmenari dagokion aldi berean. 
 
Zehazki, ziklo osoko sareen erabilera-eskubideak abonatuen balio ukiezinarekin bat datoz, uraren 
kudeaketa osoa arautzen duten lankidetza-hitzarmenetan jasotako sareen lagapenaren ondorioz. 
 
Erabilera-eskubideen balioa zenbatetsi dugu eta eskubide horien balio objektiboa barne duen balio-
tarte bat atera dugu, kontuan hartuta merkatu-balioa dela, eta ez mendeko sozietatearen urteko 
kontuen analisitik atera daitekeen balioa. 
 
Balorazio-metodo hau erabili dugu: kutxako fluxuen deskontua. Metodo horrekin, abonatuaren balioa 
zehazten da enpresak etorkizunean lortzea espero duen diruzaintzako fluxu libreen gaur egungo 
balioa kalkulatuz.  Prozedura hori da gaur egun onartuena, lagatako aktiboen erabilera-balioa ez 
dagoelako gaur egungo egoeraren mende bakarrik, aurreikusteko moduko bilakaera ere kontuan 
hartuko delako, zehazki etorkizunean fluxuak sortzeko duen ahalmena (fluxuak sortzeko zenbat eta 
ahalmen handiagoa, orduan eta balio handiagoa).  
 
3.3. Ibilgetu materiala 
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Ibilgetu materiala osatzen duten elementuak erosketaren prezioari edo ekoizpenaren kostuari 
metatutako amortizazioa eta onartutako galeren zenbateko metatua kentzearen emaitzaren arabera 
onartu ditugu.  
 
Enpresak bere ibilgetu materialerako egindako lanak kalkulatu ditugu materia kontsumigarriak 
erosteko prezioa eta ondasunoi egotz dakizkiekeen zuzeneko edo zeharkako kostuak batuz. 
 
Ibilgetu materiala osatzen duten ondasunak handitzeko, modernizatzeko edo hobetzeko kostuak 
ondasunaren baliorik handiena kontuan hartuz sartu ditugu aktiboan, baldin eta haren ahalmena eta 
produktibitatea hobetzen badituzte edo balio-bizitza luzatzen badute, eta, betiere, ordezkatu 
ditugulako inbentariotik kendu ditugun elementuen kontabilitateko balioa jakin edo kalkulatu ahal izan 
badugu. 
 
Konponketa garrantzitsuen kostuak haien gutxi gorabeherako balio-bizitzan aktibatzen eta 
amortizatzen ditugu. Mantentze-lan errepikatuen gastuak, berriz, galera-irabazien kontuan kargatzen 
ditugu, egiten ditugun ekitaldian. 
 
Amortizatzen ez ditugun lurrena izan ezik, sistematikoki kalkulatzen dugu ibilgetu materialaren 
amortizazioa, metodo linealaren bidez, bakoitzaren gutxi gorabeherako balio-bizitzaren arabera, 
funtzionamenduaren eta erabileraren ondorioz galdutako balioa kontuan hartuz. Hauek dira gutxi 
gorabeherako balio-bizitzak: 
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Obra hidraulikoa:  Aldia (urteak) 

- Obra zibila  68 

- Ekipamendu elektromekanikoa  25 

Deposituak:   

- Obra zibila  68 

- Ekipamendu elektromekanikoa  25 

Goi-hornikuntzako eta -saneamenduko sarea  68 

Ponpatzeak   

- Obra zibila  68 

- Ekipamendu elektromekanikoa  25 

Makineria  10 - 18 

Tresneria  8 

Altzariak  18 

Informazioa tratatzeko ekipoak  6 

Garraio-elementuak  4 - 8 

 
Aktiboen balio-bizitza luzatzen duten ondasunen hobekuntzak kapitalizatu egiten ditugu, eta haiek 
mantentzeko eta kontserbatzeko gastuak emaitzen kontuan kargatzen ditugu, egiten ditugunean. 
Bajak eta besterentzeak elementuen kostua eta dagokien amortizazio metatua ezabatuz adierazten 
ditugu kontabilitatean. 
 
3.4. Aktibo ez-finantzarioen balioa gutxitzeagatiko galerak 
 
Amortizatzeko aktiboekin, martxoaren 25eko EHA/733/2010 arauan ezarritakoari jarraikiz, balio-
galerako probak egiten ditugu. Taldeak interes publikoko azpiegiturak eta zerbitzuak kudeatzen eta 
ematen ditu. Ondorioz, sozietatearen ibilgetu materialeko, ibilgetu ukiezineko eta higiezinetako 
inbertsioko elementuen xedea ez da merkataritza-etekina lortzea, baizik eta aktibo horiek sortzen 
dituzten eta guztien mesederako diren fluxu ekonomiko sozialak sortzea, hau da, haien gizarte-irabazi 
edo zerbitzu-ahalmenaz baliatzea. Taldearen diru-sarreren iturri nagusiak prezio publikoak dira. 
Prezio horiek herri-administrazioak jartzen ditu zuzenean edo zeharka, eta enpresak eskatu behar 
ditu, ondasunak edo zerbitzuak eskaintzearen truke. Prezio horiek, merkataritza-parametroen arabera 
jarriko liratekeenen aldean, oso txikiak dira. Beraz, balio-galera aktibo baten zerbitzu-ahalmenaren 
galera da, hau da, aktibo hori kontrolatzen duen erakundeak aktibo horren erabileran izan duen 
gutxitzea. 
 
Balio-galera, beraz, erabilera-balioaren arabera zehazten da; hau da, aktibo baten zerbitzu-
potentzialaren galera da, ez amortizazioari dagokion balio-galera sistematiko eta erregularra. 
Zenbateko hori zehazteko aktiboaren birjarpen-kostu jaitsia hartzen da oinarritzat. 
 
Enpresak ustiapen- edo zerbitzu-unitate bat andeatzeagatiko galera onartu behar badu, unitate hori 
osatzen duten eskudiru sortzaile ez diren aktiboen liburuen balioa kenduko du, kontabilitate-balioaren 
arabera, balio hauetako handienaren mugaraino: arrazoizko balioa ken salmenta-kostuak, birjarpen-
kostu jaitsia eta zero. Eskudiru-fluxuak sortzen ez dituzten aktiboen andeatzeagatiko balorazio-
zuzenketak eta andeatzea eragin duten arrazoiak desagertu ondorengo itzulketak gastu edo diru-
sarrera gisa onartuko dira, hurrenez hurren, galdu-irabazien kontuan. Andeatzearen itzulketaren 
muga hau izango da: aktiboari balioa ez andeatuz gero itzulketa-egunean onartuko litzaiokeen 
kontabilitate-balioa. 
 



 
 
 
 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 
2020KO MEMORIA BATERATUA 

3.5. Finantza-aktiboak 
 
Kobratzeko maileguak eta partidak: Kobratzeko maileguak eta partidak eratorri gabeko finantza-
aktiboak dira, haien kobrantza finkoa edo finkagarria da eta ez dute kotizatzen merkatu aktibo batean. 
Aktibo korronteen artean sartzen dira, haien epea balantzea egin eta 12 hilabeteko epean baino 
luzeagoan amaitzen denean izan ezik; halakoetan, aktibo ez-korrontetzat hartzen dira. Kobratzeko 
mailegu eta partidak balantze bateratuko atal hauetan sartzen ditugu: enpresentzako kredituak eta 
merkataritza-zordunen eta kobratzeko beste kontu batzuk. 
 
Hasiera batean, arrazoizko balioaren eta, tartean, zuzenean egotz dakizkiekeen transakzio-kostuen 
arabera baloratzen dira finantza-aktibo hauek, eta, ondoren, kostu amortizatuaren arabera, interes-
tasa efektiboaren arabera sortutako interesak onartuz, eta interes-tasa efektibotzat hartzen da 
eguneratze-tasa; tresnaren liburuetako balioa eta epea amaitu arte gutxi gorabehera sortzen dituen 
eskudiru-fluxu guztiak berdintzen ditu eguneratze-tasak.  
 
Hala eta guztiz ere, merkataritza-eragiketen epemuga urtebete baino laburragoa bada, 
eragiketongatiko kredituak balio nominalaren arabera baloratzen dira, bai lehen aldiz onartzerakoan, 
bai ondoren, fluxuak ez eguneratzearen efektua esanguratsua ez bada betiere. 
 
Bestalde, merkataritza-zordunak udalei eta bezeroei kobratzeko dauden kontuek osatzen dituzte, eta, 
hurrenez hurren, uraren goi-hornikuntzako zerbitzua emateagatik eta uraren ziklo osoko zerbitzua 
emateagatik daude kobratzeko kontuok; bezeroak oso zatikatuta daude. 
 
Ekitaldiaren amaieran gutxienez, zor dizkiguten zenbateko guztiak kobratuko ez ditugun ebidentzia 
objektiboak badaude, balioaren galeragatiko beharrezko balio-zuzenketak egiten ditugu. 
 
Gutxi gorabeherako fakturen hornidura egiteko, ekitaldian gutxi gorabehera egindako irakurketei 
dagozkien ordaindutako zein ordaindu gabeko fakturen zenbateko osoa hartzen dugu aintzat, 
litekeena delako gero faktura horiek baliogabetzea. Urtebete baino gehiagoko epemuga duten gutxi 
gorabeherako fakturei dagokienez, ordaindu gabekoen % 100 hornitzen dugu; izan ere, urtebete igaro 
ondoren, kobratutako fakturen erreklamaziorik ez dugula jasoko irizten diogu. 
 
Gainerako fakturekin, 2020ra arte hornidura honela egiten genuen: urtebete baino gehiagoko 
epemugako ordaindu gabeko zorraren % 20 eta lau urte baino gehiagoko epemugako ordaindu 
gabeko zorraren % 80. 
 
Baina, Covidaren pandemiak eragindako egoera ekonomikoaren ondorioz ordaindu gabekoek gora 
egingo dutela aurreikusi dugunez, taldeak erabaki du urtebete baino gehiagoko epemugako ordaindu 
gabeko zorraren hornidura % 30era igotzea eta gainerakoa ordaindu gabeko zorrak lau urte baino 
gehiagoko epemuga duenean hornitzea. 
 
Horrez gain, 2020ko ekitaldiaren itxieran urtebete baino gutxiagoko epemuga duen ordaindu gabeko 
zorrak 2019ko ekitaldiko itxieratik izan duen igoeraren % 50eko hornidura gehigarria egin dugu. 
 
Ekitaldi amaieran ez dugu doitzerik egin udalei goi-hornikuntzagatik kobratu beharreko kontuetako 
kalte-galerengatik, Udalkutxaren bidez kobratuko ditugulako. 
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3.6. Izakinak 
 
Bildutako ur-izakinen bolumena 34.770.216 metro kubikokoa zen 2020ko abenduaren 31n, eta presen 
ustiapenari lotutako kostuen arabera baloratu dugu. Hala, bolumen horri dagokion zenbatekoa 860.000 
euro da (2019an 890.000 euro) (8. oharra). 
 
Beste hornigai batzuk haiek erosteko kostuaren arabera baloratu ditugu. 
 
3.7. Gastu aurreratuak 
 
Gastu aurreratuak, ziklo osoko zerbitzua kudeatzeko hitzarmenen esparruan, sareak berritzeko 
konpromisoarekin lotuta daude, eta egindako gastuen eta hartutako konpromisoaren arteko aldea 
adierazten dute. Hartara, diferentzia berriz sailkatu eta ondoko ekitaldietako konpromisoen gastu 
aurreratutzat hartzen da. 
 
 

 2020 2019 

Hartutako konpromisoen gastu aurreratuak, ziklo osoko 
inbertsiokoak

1.719 1.458 

 1.719 1.458 

 
3.8. Finantza-pasiboak 
 
Ordaintzeko zor eta partidak 
 
Merkataritzako eragiketengatiko eta merkataritzakoak ez diren eragiketengatiko zorrak sartzen dira 
kategoria honetan, eta pasibo arruntzat sailkatzen dira besteren baliabide horiek, sozietateak haien 
kitapena balantzea egin eta, gutxienez, hamabi hilabetez geroratzeko baldintza gabeko eskubidea 
duenean izan ezik. 
 
Zor horiek daukaten arrazoizko balioagatik hartzen dira aintzat eta gero amortizatutako kostuaren 
arabera baloratzen dira. 
 
3.9. Jasotako dirulaguntzak 
 
Dirulaguntzak ez dira itzulgarriak eta, nagusiki, ziklo osoko sareen lagapenarekin dute zerikusia. 
Ekitaldiko diru-sarrera gisa egozten dira, dagozkien aktiboen amortizazioaren proportzioan edo, hala 
badagokie, besterentzea, andeatzeagatiko balorazio-zuzenketa edo balantzeko baja gertatzen 
direnean.  
 
Dirutan ematen diren dirulaguntzak ematen den zenbatekoaren arrazoizko balioaren arabera 
baloratzen dira, eta dirutan ematen ez direnak, hartzen den ondasunaren arrazoizko balioaren 
arabera. Bi balioak onartzen direnean hartzen dira kontuan. 
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3.10. Zerga arruntak eta geroratuak 
 
Sozietate nagusiak ez du sozietateen gaineko zerga ordaindu behar. Mendeko sozietateak, berriz, 
sozietateen gaineko zerga ordaindu behar du, eta % 99ko hobaria du. 
 
Sozietateen gaineko zerga gastutzat hartzen da ekitaldi bakoitzean; urteko kontuetan banakatutako 
zerga aurreko mozkinaren arabera kalkulatzen da, eta zerga-irizpideekiko desberdintasun 
iraunkorraren arabera zuzentzen da (Gipuzkoako Ur Kontsortzioari lagatako ibilgetua berritzeko 
hornidura ematea eta aplikatzea), betiere aplika daitezkeen hobariak eta kenkariak kontuan hartuta.  
 
Halaber, sozietateen gaineko zergari buruzko 2/2014 Foru Arauko 39.1 artikuluaren arabera, ez dira 
zerga-oinarrian sartuko Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 36. 
artikuluko 1. idatz-zatiko a), b) eta c) letretan jasotako tokiko zerbitzu publikoak ematetik eratorritako 
errentak, horiek sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarrian doitzen baitira. 
 
Zergaren kuotako hobariak eta kenkariak, baita galera konpentsagarriak aplikatzeagatiko zerga-
efektua ere, zergengatiko gastuaren minoraziotzat hartzen dira, aplikatzen edo konpentsatzen 
ditugun ekitaldian. 
 
3.11. Hornidurak eta pasibo kontingenteak 
 
1. oharrak aipatzen duen konpromisoarekin bat, zenbait erakundeak (besteak beste, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta gobernu zentralak) lagatako obrak eta instalazioak konpontzeko, 
mantentzeko eta berritzeko kostuak ordaintze aldera, taldeak funts bat hornitzen du ekitaldi bakoitzeko 
emaitzen kontura, honela: 
 
a) Presa, hodi eta lehorraldietarako konponketa handiak 
 
Urteko zuzkidurak egiten dira jarduera bakoitzaren gutxi gorabeherako kostu osoak jarduera hori egiteko 
beharko den denboran banatuz. 
 
Urteko zuzkidurak egiten dira lehorteetarako hornikuntza-funts baten kontura, lehorteen ondorioak 
arintzeko beharrezko lanak egiteko (iturburuak bilatzeko, hoditeria egiteko eta abarretarako). 
 
Banakatzea hau da: 
 

KONTZEPTUA euro/urtean
 
PANTAILAN DRAINATZEA, KONTROLATZEA ETA INJEKTATZEA 27.672,79
GAILURREKO ESTAZIOAK ETA KONTROL-GUNEAK 26.160,40

HODIEN INGURUMEN-KONPONKETA 4.709,82

HONDOAK IKUSKATZEA 1.116,50

HONDOAK DRAGATZEA 6.699,75

KAUTXUZKO JUNTURAK 22.764,74

PERIMETRO-PISTA ETA SARBIDEAK 50.739,78

MOTELTZE-HUTSUNEAK 25.429,82

HONDOKO ISURBIDEAK 26.950,00

HARTUNE-SISTEMAK 4.167,05

GAINEZKABIDEAK KONPONTZEA 4.817,32



 
 
 
 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 
2020KO MEMORIA BATERATUA 

URPEKO HUSTUBIDEAK 19.888,50

HODIAK BERRITZEA 366.052,01

LEHORRALDIAK 53.190,00

GUZTIRA 640.358,48 €

 
Zuzkiduraren kostuak aldian-aldian eguneratzen dira. 
 
b) Gainerako aktiboak 
 
Erosi genitueneko urteko amortizazioarekin bat, honela xehatuta: 
 

  Aldia (urteak) 

Eraikinak    68 –100 

Obra zibila  68 

Instalazio teknikoak  10 – 34 

Makineria  10 – 18 

Barne-garraioko elementuak  8 

Tresneria  8 

Beste instalazio batzuk  10 – 20 

Altzariak eta lanabesak  18 

Ekipamendu informatikoa  6 

Ibilgailuak  8 

Beste ibilgetu batzuk  34 – 68 

 
a) Ziklo osoko obrak 
 
Sozietateak kontratu bidezko konpromiso bat du udal batzuekin, udaletako hornikuntza- eta 
saneamendu-sareen parte bat berritzeko, hamar urteko epean (kasu batzuetan 15 urtean). Lan horien 
kostua sareen egoeraren arabera kalkulatzen da, eta hamar ekitalditan (kasu batzuetan 15 ekitaldian) 
banatzen da, linealki. Ekitaldi bakoitzean egiten diren berritze-lanen kostuak aplikatzen zaizkio 
horniduraren saldoari, eta urtero eguneratzen dira. 
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3.12. Sarreren onarpena 
 
Sarrerak eta gastuak sortzapen-irizpidearen arabera egozten dira, alegia, ordezkatzen dituzten 
ondasunen eta zerbitzuen korrontea egiaz jazotzen denean, haien ondoriozko diru- edo finantza-
korrontea noiz jazotzen den gorabehera. 
 
Hala ere, zuhurtasun-printzipioarekin bat, ekitaldi amaierarako gauzatzen diren mozkinak bakarrik 
kontabilizatzen dira; aurrez ikus daitezkeen arriskuak eta galerak (baita balizkoak), berriz, haien berri 
izan bezain laster. 
 
a) Ezohiko sarrerak 
 
Funtsean, ezohiko sarrerak ezbeharrengatiko kalte-ordainak dira. 
 
b) Interesengatiko sarrerak 
 
Interesengatiko sarrerak interes-tasa efektiboaren metodoa erabiliz onartzen dira. 
 
3.13. Errentamendu operatiboa 
 
Errentamendu operatiboagatiko ordainketak (errentatzailearengandik hartzen den edozein pizgarriren 
ordainketa garbiak), zer ekitalditan sortzen diren, ekitaldi horretako galdu-irabazien kontuan 
kargatzen dira, oinarri lineal batean, errentamenduak irauten duen aldian. 
 
3.14. Ingurumena 
 
Ingurumena babesteko eta hobetzeko kostuak emaitzen kontura egozten dira, sortzen diren ekitaldian, 
haien ondoriozko diru- edo finantza-korrontea noiz jazotzen den gorabehera. 
 
Oro har, ingurumen-arloko inbertsioak ibilgetu materialaren balio handiagotzat erregistratzen dira. 
Ingurumen arloko inbertsio edota gastuak 830.000 eurokoak dira. 
 

4. Finantza-arriskuaren kudeaketa 

 
Taldeak EAEn bakarrik diharduenez eta epe luzerako besteren baliabide garrantzitsurik ez duenez 
gero, taldearen jarduerak bi finantza-arrisku nagusi dauzka: kreditu-arriskua eta likidezia-arriskua.  
 
Taldeak arriskuaren kudeaketa orokorrerako prestatutako programak finantza-merkatuen 
ziurgabetasuna du ardatz, eta bere finantza-errentagarritasunaren kontrako balizko efektuak 
minimizatzea du helburu. 
 
Arriskuaren kudeaketa sozietate nagusiaren Kudeaketa Sailak kontrolatzen du: finantza-arriskuak 
identifikatzen, ebaluatzen eta estaltzen ditu.  
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a) Kreditu-arriskua 
 
Kreditu-arriskua eskudirutik eta eskudiruaren baliokideetatik, bankuetako eta finantza-
erakundeetako gordailuetatik eta handizkako eta txikizkako bezeroetatik sortzen da, eta, tartean, 
kobratzeko dauden kontuetatik eta hitzartutako transakzioetatik.  
 

Bezeroei dagokienez, funtsean bi motakoak dira: 
 

1. Administrazio publikoak (udalak). Kreditu-arriskua minimizatzeko, sortzen diren eta 
ordaintzen ez diren zenbatekoak Udalkutxatik kentzeko aukera hitzartu dute udalek. 
1994tik, bezero baten zorra kitatzeko bakarrik hartu da neurri hori, urte bateko ur-salmenta 
ordaintzeko. 
 

2. Ziklo osoko zerbitzuaren bezeroak. Finantza-arriskua txikiagotzeko, lankidetza-hitzarmen 
bat sinatu da Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, bezero horiek sortu eta ordaindu gabeko 
zenbatekoak biltzeko, baita ere, tarteka, ur-etenei dagozkien ordainketak jasotzeko. 

 
b) Likidezia-arriskua 

 
Likidezia-arriskua zuhurtziaz kudeatzeko, beharrezkoa da, besteak beste, behar adina eskudiru 
eta balio negoziagarri izatea; finantzazioa izatea eta, horretarako, behar bezainbateko kreditu-
erraztasunak hitzartzea; eta merkatuko posizioak kitatzeko gaitasuna izatea. Taldeko Diruzaintza 
Sailak astean behingo aurreikuspenak egiten ditu finantzazioaren malgutasunari euste aldera. 
Beharrezkoa bada, kreditu-lineak eskatzen dira, sei hilabeterako nagusiki. 
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5. Ibilgetu ukiezina 

 
Hona hemen ibilgetu materialari dagokion epigrafeko kontuetan izandako mugimenduak: 
 

Milaka eurotan Garapena 
Patenteak, 
baimenak 

eta markak 

Aplikazio 
informatikoak

Beste 
Ibilgetu 
ukiezin 
batzuk 

Guztira 

Saldoa 19/01/01 29 0 345 10.725 11.099
Kostua 57 2 1.951 21.288 23.298
Amortizazio metatua (29) (2) (1.607) (10.561) (12.199)
Narriaduragatiko galerak - - - - -
Kontabilitateko balio garbia 28 0 344 10.727 11.099
Barruan izandako altak 0 0 109 10 119
Beste alta batzuk 0 0 27 5.377 5.404
Beste transferentzia/intsuldaketa 
batzuk 

0 0 45 (45) 0

Bajak  0 0 0 (694) (694)
Amortizaziorako hornidura (4) 0 (191) (2.529) (2.724)
Beste mugimendu batzuk 0 0 0 694 694
Saldoa 19/12/31 24 0 334 13.540 13.898
Kostua 57 2 2.132 25.936 28.127
Amortizazio metatua (33) (2) (1.798) (12.396) (14.229)
Narriaduragatiko galerak - - - - -
Kontabilitateko balio garbia 24 0 334 13.540 13.898
Barruan izandako altak 0 0 90 20 110
Beste alta batzuk 0 0 19 1.900 1.919
Beste transferentzia/intsuldaketa 
batzuk 

0 0 25 (25) 0

Bajak  0 0 0 (688) (688)
Amortizaziorako hornidura (4) 0 (168) (2.547) (2.719)
Beste mugimendu batzuk 0 0  688 688
Saldoa 20/12/31 20 0 300 12.888 13.208
Kostua 57 2 2.266 27.143 29.468
Amortizazio metatua (37) (2) (1.966) (14.255) (16.260)
Narriaduragatiko galerak 0 0 0 0 0
Kontabilitateko balio garbia 20 0 300 12.888 13.208

 
Beste Ibilgetu ukiezin batzuk 

 
Beste ibilgetu ukiezin batzuen epigrafean sartzen dira, nagusiki, udal jakin batzuek uraren ziklo 
osorako lagatako ur-hornidura eta -saneamenduko sareak erabiltzeko eskubideak eta ziklo osoaren 
hitzarmena sinatu ondoren ur-hornidura eta -saneamenduko azpiegiturak lagatzeagatik udalerri jakin 
batzuei ordaindutako zenbatekoa (3.2.c) oharra). 
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a) Finantza-gastu kapitalizatuak 
 
2020ko eta 2019ko ekitaldietan ez da finantza-gasturik kapitalizatu. 
 
b) Ustiapenari atxiki gabeko ibilgetu ukiezina 
 
2020ko eta 2019ko abenduaren 31n ez dago ustiapenari atxiki gabeko ibilgetu ukiezinik. 
 
c) Guztiz amortizatutako ibilgetu ukiezina 
 
2020ko abenduaren 31n, bada oraindik erabiltzen den eta guztiz amortizatuta dagoen ibilgetu 
ukiezina, zeinak 1.734.000 euroko kostua baitu kontabilitatean (2019an 1.325.000 euro). 
 
d) Bermeei atxikitako aktiboak eta titulartasunaren murrizketak 
 
2020ko abenduaren 31n ez dago titulartasuna mugatuta duten edo pasiboen berme gisa pignoratuta 
dauden aktibo ukiezin garrantzitsurik. 
 

6. Ibilgetu materiala 

 
Hona hemen ibilgetu materialari dagokion epigrafeko kontuetan izandako mugimenduak: 
 

Milaka eurotan 
Lurrak eta 

eraikuntzak 

Instalazio 
teknikoak eta 

beste 
ibilgetu 
material 
batzuk

Abian 
dauden 

ibilgetuak 
eta 

aurrerakinak 

Guztira 

Saldoa 19/01/01 333.233 93.193 589 427.015
Kostua 413.469 159.350 589 573.408
Amortizazio metatua (80.236) (66.157) 0 (146.393)
Narriaduragatiko galerak 0 0 0 0
Kontabilitateko balio garbia 333.233 93.193 589 427.015
Beste alta batzuk 1.838 587 1.789 4.214
Beste transferentzia eta intsuldaketa batzuk 0 82 (1.964) (1.882)
Amortizaziorako hornidura (5.720) (4.310) 0 (10.030)
Saldoa 19/12/31 329.351 89.552 414 419.317
Kostua 415.307 160.019 414 575.740
Amortizazio metatua (85.956) (70.467) 0 (156.423)
Narriaduragatiko galerak 0 0 0 0
Kontabilitateko balio garbia 329.351 89.552 414 419.317
Beste alta batzuk 286 648 559 1.493
Beste transferentzia eta intsuldaketa batzuk 149 204 (353) 0
Amortizaziorako hornidura (5.735) (4.280) 0 (10.015)
Saldoa 20/12/31 324.051 86.124 620 410.795
Kostua 415.742 160.871 620 577.233
Amortizazio metatua (91.691) (74.747) 0 (166.438)
Narriaduragatiko galerak 0 0 0 0
Kontabilitateko balio garbia 324.051 86.124 620 410.795

 
 
a) Guztiz amortizatutako ondasunak 
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2020ko abenduaren 31n badira oraindik erabiltzen diren eta guztiz amortizatuta dauden ibilgetu 
materialak, zeinen jatorrizko kostua 20.596.000 euro baita (2019an 15.917.000 euro).  

 
b) Finantza-errentamendupeko ondasunak 
 
Galdu-irabazien kontuan Ibilgailuen leasingari dagozkion finantza-errentamendupeko ondasunen 
amortizazio-gastuak sartu ditugu: 33.000 euro (2019an 56.000 euro). 
 
c) Aseguruak 
 
Taldeak zenbait aseguru-poliza dauzka kontratatuta, ibilgetu materialeko ondasunen arriskuak 
(arrisku industrialak) eta jarduerenak (erantzukizun zibila) estaltzeko, eta baita ingurumen-
erantzukizuneko aseguru-poliza bat ere.  
 
Arrisku industrialen polizak ezbehar handiak eta natura hondamendiek eragindako ezbeharrak 
estaltzen ditu (Consorcio de Compensación de Seguros); erantzukizun zibilekoak 3.000.000 
eurorainoko kargak, 60.000 euroko frankiziarekin; eta ingurumen-erantzukizunekok 1.000.000 
eurorainoko ezbeharrak, 15.000 euroko frankiziarekin. 
 
d) Konpromisoak 
 
Taldeak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin (URA) formalizatutako 
horniketa eta saneamenduko azpiegitura hidraulikoak egiteko obrak gauzatzeko hitzarmenei 
dagokienez, erakundeak 13.688.000 euro dauzka aginduta zenbait obra eta instalazio hidrauliko 
egiteko, honela banatuta (eurotan): 

 
Hitzarmen zaharrak (epe luzera gauzatzekoak) 

 
Obraren 

zenbatekoa 
hitzarmenaren 

arabera 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 

Obraren 
zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe)

  

Amondarainetik Ibiurrera ura 
eramatea 

9.000.000,00 199.451,99 7.438.016,53 4.400.274,01 3.636.590,09

Lareo hornitzea 1.450.000,00 0,00 1.198.347,11 725.000,00 599.173,55

 10.450.000,00 199.451,99 8.636.363,64 5.125.274,01 4.235.763,64
 

Indarrean dauden etorkizuneko obrak (kontratista GUSA) 

 
Obraren 

zenbatekoa 
hitzarmenaren 

arabera 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 

Obraren 
zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

  

GUSAri transferentziak 1.373.350,00 211.864,30 1.135.000,00 1.161.485,70 959.905,54

 1.373.350,00 211.864,30 1.135.000,00 1.161.485,70 959.905,54
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GFArekin hitzartutako obrak, 2018an indarrean zeudenak: KONPROMISO-KREDITUA 

 
Hitzarmenek

o obraren 
zenbatekoa 
(BEZ barne)

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 
(Kontsortzioa)

Hitzarmeneko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Bidania-Goiatzeko saneamendua 2.250.000,00 0,00 1.859.504,13 1.125.000,00 929.752,07

Amezketako saneamendua 2.000.000,00 0,00 1.652.892,56 1.000.000,00 826.446,28

Itxasoko saneamendua 785.000,00 0,00 648.760,33 392.500,00 324.380,17

Ezkioko saneamendua 750.000,00 0,00 619.834,71 375.000,00 309.917,36

Ormaiztegiko saneamendua 
hobetzea (*) 

460.000,00 102.420,78 0,00 102.420,78 -

Nuarbeko saneamendua 1.175.000,00 0,00 971.074,38 587.500,00 485.537,19

Askizuko saneamendua 850.000,00 0,00 702.479,34 425.000,00 351.239,67

Arriarango saneamendua 620.000,00 0,00 512.396,69 310.000,00 256.198,35

Errekaldeko saneamendua 450.000,00 188.148,91 34.470,27 225.000,00 34.470,27

Sorabillako saneamendua  380.000,00 135.428,64 314.049,59 54.571,36 45.100,30

Itzagako gaineko saneamendua (*) 280.000,00 43.784,52 231.404,96 43.784,52 -

Lursailak 861.418,78 0,00 861.418,78 861.418,78 861.418,78

 
10.861.418,7

8 
469.782,85 8.408.285,75 5.502.195,44 4.424.460,42

 

(*) Amaitua. 

URAren eta GFAren arteko etorkizuneko hitzarmenetako obrak (sinatu gabe) 

 

Obraren 
zenbatekoa 
(BEZ barne) 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 
(Kontsortzioa)

Obraren 
zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Ziako erretenaren 
saneamendua 

5.000.000,00 0,00 4.132.231,40 0,00 0,00

Oikinako saneamendua 3.400.000,00 0,00 2.809.917,36 1.122.000,00 927.272,73

Mendaroko saneamendua 2.500.000,00 0,00 2.066.115,70 0,00 0,00

Antzuolako saneamendua 1.000.000,00 0,00 826.446,28 0,00 0,00

Elgetako saneamendua 3.000.000,00 0,00 2479.338,84 0,00 0,00

Mijoako saneamendua 3.100.000,00 0,00 2.561.983,47 0,00 0,00

Zelaiko saneamendua 4.475.000,00 0,00 3.698.347,11 0,00 0,00

Amezketako saneamenduaren 
2. fasea 

3.000.000,00 0,00 2.479.338,84 1.400.000,00 1.157.024,79

Errezileko saneamendua 3.000.000,00 0,00 2.479.338,84 1.400.000,00 1.157.024,79

Aizarnazabaleko saneamendua 3.000.000,00 0,00 2.479.338,84 1.000.000,00 826.446,28

 31.475.000,00    0,00 26.012.396,68 4.922.000,00 4.067.768,59

 
 Azpiegiturak honela finantzatzen dira: parte bat Kontsortzioari atxikitako udalek finantziazio-

kanon gisa emandako funtsekin, eta gainerakoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Eusko 
Jaurlaritzaren, Estatu Espainolaren, SPRIren eta EEEren dirulaguntzekin (11. oharra). 
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7. Finantza-tresnak 

 
a) Kategorien araberako analisia 

 

Epe luzeko finantza-aktiboak (milaka 
eurotan) 

Ondare-tresnak Kredituak eta beste batzuk 

2020 2019 2020 2019 

Akzioak eta partizipazioak 1 1  -   -  

Kobratzeko maileguak eta partidak  -   -  - - 

Fidantzak  -   -  15 15 
 1 1 15 15 

  

  

Epe motzeko finantza-aktiboak 
(milaka eurotan) 

Kredituak eta beste batzuk

2020 2019 

Kobratzeko kontuak 15.261 13.022 

Epe motzeko ezarpenak 9.804 15.033 

Eskudirua 28.808 19.445 

Fidantzak - - 
 53.873 49.312 

 
Taldeak, 2020ko ekitaldian, epe motzeko gordailuak kontratatu ditu, 3 eta 12 hilabete arteko 
epemugakoak (kontratatutako egunetik kontatzen hasita), eta ekitaldian sozietatearen aldeko 3.000 
euroko interesak sortu dituzte (2019an 16.000 euro); interes horiek galdu-irabazien kontu bateratuko 
diru-sarrera finantzarioei buruzko epigrafean daude jasota. 
 
Egindako ezarpen guztiak berehala eskuratzeko modukoak direnez, taldearen likidezia ziurtatuta 
dago uneoro. 
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Epe luzeko finantza-pasiboak (milaka eurotan) 2020 2019 

Maileguak 14.024 23.183 

Leasinga 3 17 
 14.027 23.200 

 

 

Epe motzeko finantza-pasiboak (milaka eurotan) 2020 2019 

Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 5.435 2.204 

Leasinga 14 34 

Aplikatzeko dauden partidak 138 155 

Jasotako fidantzak 17 17 

Ibilgetu-hornitzaileak 204 266 

Hartzekodunak eta ordaintzeko kontuak 6.541 7.052 
 12.349 9.728 

 
Finantza-pasiboek % 0,1eko batez besteko interesa sortu dute. 
 

b) Epemugaren araberako analisia 
 
Hau da urtebete baino gehiagoko epemuga duten finantza-tresnen zenbatekoa: 
 

Finantza-aktiboak (milaka eurotan) 2022 2023 2024 2025 
2026 eta 

hurrengoak 

Akzioak eta partizipazioak Ez dute epemuga zehatzik 

Kobratzeko maileguak eta partidak Ez dute epemuga zehatzik 

Fidantzak 1 1 1 1 11 
 1 1 1 1 11 

   

   

Finantza-pasiboak (milaka eurotan) 2022 2023 2024 2025 
2026 eta 

hurrengoak 

Maileguak 1.735 1.730 1.727 1.727 7.105 

Leasinga 3 - - - - 
 1.738 1.730 1.727 1.727 7.105 
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c) Hornitzaile komertzialei ordaintzeko epeak  
 

Egindako ordainketak eta egiteko 
daudenak, balantzea itxitako egunean 

2020 2020 

Egunak Egunak 

Batez besteko ordainketa-epea 81,03 79,79 

Ordaindutako eragiketen ratioa 98,26 96,7 

Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa 18,04 31,01 

      

Egindako ordainketak guztira 28.835 27.164 

Egiteko dauden ordainketak guztira 8.161 9.420 

 
d) Ibilgetu-hornitzaileei ordaintzeko epeak 

 
Egindako ordainketak eta egiteko 

daudenak, balantzea itxitako egunean 
2020 2020 

Egunak Egunak 

Batez besteko ordainketa-epea 40,97 34,85 

Ordaindutako eragiketen ratioa 41,92 34,32 

Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa 32,13 45,57 

  Euroak Euroak 

Egindako ordainketak guztira 1.912 3.804 

Egiteko dauden ordainketak guztira 204 188 

 
 

8. Izakinak 

 
 Milaka eurotan 
 2020  2019
Komertzialak 811  840
Lehengaiak eta beste hornigai batzuk 49  50 
Hornitzaileentzako aurrerakinak 23  19 
 883  909

 
 

9. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 

 
 Milaka eurotan 
 2020  2019
Diruzaintza (kutxa eta bankuko kontu korronteak) 28.808  19.445
 28.808  19.445 
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10. Berezko funtsak 

 
a) Jarritako ondarea 

 
 Ondarea 

(milaka 
eurotan) 

Saldoa 19/01/01 206

2019ko ekitaldiko gehitzeak  -

2019ko ekitaldiko murrizketak  -

Saldoa 19/12/31 206

  

 Ondarea 

Saldoa 20/01/01 206

2020ko ekitaldiko gehitzeak  -

2020ko ekitaldiko murrizketak  -

Saldoa 19/12/31 206

 
 Ondarea 
 
 Sozietate nagusiaren ondarea 1992ko ekitalditik 1994ko ekitaldira lorturiko emaitzekin dago 

eratua. 
 
b) Erreserbak eta ekitaldiko emaitza 
 

Milaka eurotan Erreserbak  Ekitaldiko 
emaitza 

 GUZTIRA 

Saldoa 19/01/01  64.860 5.572 70.432 

Emaitzen banaketa  5.572 (5.572) 0 

Ekitaldiko emaitza  - 6.139 6.139 

Saldoa 19/12/31  70.432 6.139 76.571 

Emaitzen banaketa  6.139 (6.139) 0 

Ekitaldiko emaitza  - 6.517 6.517 

Saldoa 20/12/31  76.572 6.517 8.089 
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11. Jasotako kapitaleko dirulaguntzak 

 
Hona hemen 2020ko eta 2019ko ekitaldietan jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak: 
 

 Saldoa Emaitza  Saldoa

 2019/12/31 Altak P/L 2020/12/31

  
a) Lagatako ibilgetuak 
  1. Jasotako ibilgetuak 54.549 0 (1.531) 53.018 
  2. GFAren dirulaguntzak 98.935 236 (2.235) 96.936 
  3. Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzak 88.294 0 (1.777) 86.517 
  4. Kohesio-funtsen dirulaguntzak 14.529 0 (448) 14.081 
  5. SPRIren dirulaguntzak 579 0 (13) 566 
  6. Beste batzuk 130 0 (8) 122 
  7. Estatuaren dirulaguntzak 50.951 0 (955) 49.996 

 307.967 236 (6.967) 301.236 

  
b) Jasotako kapitaleko dirulaguntzak 1.516 7 (66) 1.457 

  
c) Uraren ziklo osoa erabiltzeko eskubideak   8.549 1.236 (1.630) 8.155 

  
  

SALDOAK GUZTIRA 318.031 1.479 (8.663) 310.847 

  
  
 Saldoa Emaitza  Saldoa

 2018/12/31 Altak P/L 2019/12/31

  
a) Lagatako ibilgetuak 
  1. Jasotako ibilgetuak 56.113 0 (1.564) 54.549 
  2. GFAren dirulaguntzak 100.501 662 (2.229) 98.935 
  3. Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzak 90.075 0 (1.780) 88.294 
  4. Kohesio-funtsen dirulaguntzak 15.001 0 (472) 14.529 
  5. SPRIren dirulaguntzak 592 0 (13) 579 
  6. Beste batzuk 138 0 (8) 130 
  7. Estatuaren dirulaguntzak 51.906 0 (955) 50.951 

 314.326 662 (7.021) 307.967 

  
b) Jasotako kapitaleko dirulaguntzak 1.603 (12) (75) 1.516 

  
c) Uraren ziklo osoa erabiltzeko eskubideak   6.967 3.254 (1.672) 8.549 

  
  
SALDOAK GUZTIRA 322.895 3.904 (8.768) 318.031
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12. Hornidurak eta kontingentziak 

 
12.1. Hornidurak 
 
Arrisku eta gastuetarako epe luzeko hornidurak dira, batetik, taldearen jabetzeko azpiegitura 
mantentzeko (ikusi 1. eta 3.12. oharrak) eta lehorraldietarako funtsa; eta bestetik, ziklo osoa 
gestionatzeko hitzarmenetan, sareak berritzeko konpromisoak. Hona hemen azken bi ekitaldietako 
mugimendua: 
 

2020 
Milaka eurotan 

Konponketa 
handiak 

Lagatako 
aktiboak 
berritzea 

Lehorraldiak Ziklo osoa Doitzeak Guztira 

Hasierako saldoa 7.056 47.325 723 1.913 -(30) 56.987 

Hornidurak 587 4.529 53 4.507  9.677 

Intsuldaketak  - - - - - - 

Aplikazioak (443) (1.101) (41) (4.646) -  

Amaierako saldoa 7.200 50.754 735 1.775 (30) (60.434) 

  

2019 
Milaka eurotan 

Konponketa 
handiak 

Lagatako 
aktiboak 
berritzea 

Lehorraldiak Ziklo osoa Doitzeak Guztira 

Hasierako saldoa 6.792 44.073 673 2.600 -30 54.108 

Hornidurak 546 4.529 53 4.097 0 9.225 

Intsuldaketak  0 0 0 0 0 0 

Aplikazioak -282 -1.276 -4 -4.784 0 -6.346 

Amaierako saldoa 7.056 47.326 723 1.913 -30 56.987 

 
Epe luzeko hornidurak dira, nagusiki, udalerri jakin batzuekin adostutako kontagailuak berritzeko 
konpromisoak. Hona hemen azken bi ekitaldietako mugimendua: 
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2020 
Milaka eurotan 

Kontagailuak 
berritzea 

Epe 
motzeko 

beste 
hornidura 

batzuk

Guztira 

Hasierako saldoa 253 3 256 

Hornidurak 468 0 468 

Intsuldaketak  0 0 0 

Aplikazioak -447 0 -447 

Amaierako saldoa 275 3 279 

2019 
Milaka eurotan 

Kontagailuak 
berritzea 

Epe 
motzeko 

beste 
hornidura 

batzuk

Guztira 

Hasierako saldoa 277 191 468 

Hornidurak 459 0 459 

Intsuldaketak  0 0 0 

Aplikazioak -483 -187 -670 

Amaierako saldoa 253 4 257 

 
 
12.2. Kontingentziak 
 
a) Pasibo kontingenteak 

 
2020ko eta 2019ko ekitaldien amaieran, sozietateak ez du negozioaren jardun normalean 
sortutako auziengatiko pasiborik, pasibo garrantzitsuak sortzeko modukorik. 
 

b) Bermeak 
 

2020ko abenduaren 31n, taldeak hirugarrenen aldeko bermeak zituen zuzenean edo zeharka 
mailegatuta, eta berme horien zenbatekoa 33.000 euro zen (2019an ere 33.000 euro). 
 
Banku-erakundeekin ditugun zorrak (7. oharra) KUTXABANKek bermatzen ditu.  2020ko eta 
2019ko abenduaren 31n, kontzeptu horregatik emandako abalen saldo bizia 19.444.000 eta 
25.387.000 eurokoa zen, hurrenez hurren. 
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13. Sarrerak eta gastuak 

 
a) Segmentazioa 
 
Taldeak Gipuzkoako Lurralde Historikoan, Ermuan eta Mallabian egin ditu salmenta guztiak, eta jarduera 
segmentu bakarra du, honela banatua: 
 

 Milaka eurotan 
 2020 2019 

Goiko banaketa 5.728 5.958 
Azpiegituren kanona 2.542 2.780 
Ziklo osoa 31.361 29.834 
Beheko sarearen kudeaketa 361 428 
Beste batzuk 1.109 1.045 

 41.101 40.045 

 
b) Salgaien, lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa 

 
 Milaka eurotan 

 2020 2019 

Salgaien kontsumoa:  

Erosketak:  

- Estatuko erosketak 1.405 1.531 
- Erkidego barruko erosketak - - 
Izakinen aldakuntza 30 -192 

 1.435 1.339 
   

Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen 
kontsumoa: 

   

Erosketak:  

- Estatuko erosketak 841 868 
- Erkidego barruko erosketak - - 
- Inportazioak - - 
Izakinen aldakuntza - - 

 841 868 
 2.276 2.207 

 
c) Ustiapenarengatiko dirulaguntzak, emaitzari gehituak 
 
2020ko ekitaldian, taldeak 25.000 euroko dirulaguntza jaso zuen, hobari gisa, ezbehar gutxi 
izateagatik. 2019ko ekitaldian, taldeak ez duen ustiapenerako dirulaguntza garrantzitsurik jaso. 
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d) Langileen gastuak 
 

 Milaka eurotan 
 2020 2019 

Soldatak, sariak eta parekatuak 8.801 8.843 
Gizarte-kargak: 
- Gizarte Segurantzarako ekarpenak 2.965 2.921 
- Pentsioetarako ekarpenak eta hornidurak 213 210 
- Beste gizarte-karga batzuk 17 55 
Hornidurak - - 

 11.996 12.029 

 
Hona hemen 2019ko eta 2018ko ekitaldietako batez besteko langileen-kopurua, kategoriatan 
banatuta: 

 
Hona hemen 2019ko eta 21018ko ekitaldien amaierako langile-kopurua, kategoriaren eta sexuaren 
arabera sailkatuta: 

 
  

 
Batez besteko 

langile-kopurua 
2019 

>% 33 
desgaitasuna 

duten langileak 
2019

Batez besteko 
langile-kopurua 

2018 

>% 33 
desgaitasuna 

duten langileak 
2018

Kontseilariak - - - - 

Goi-zuzendariak 4 - 4 - 

Tituludunak, teknikariak eta administrariak 61,21 0,79 61,17 0,59 

Ofizialak 158,16 1 156,70 1 

Merkatariak - - - - 
 223,37 1,79 221,87 1,59 

 2020 2019 

 Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira

Kontseilariak - - - - - - 

Goi-zuzendariak 4 - 4 4 - 4 

Tituludunak, teknikariak eta administrariak 22 53 75 22 53 75 

Ofizialak 165 7 172 161 7 168 

Merkatariak - - - - - - 
 191 60 251 187 60 247 
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14. Mozkinen gaineko zerga eta zerga-egoera 

 
Hau da kontabilitateko emaitzaren eta sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarriaren arteko 
berdinkatzea: 
 

 (milaka euro) 

 2020 2019 

Zerga aurreko kontabilitateko emaitza 6.517 6.139 

Aurreko ekitaldiko gastu eta diru-sarrerengatiko doitzea   

Denbora-aldeak:   

- Horniketengatiko igoerak 4.529 4.528 

- Horniketengatiko jaitsierak (1.101) (1.275) 

Tokiko zerbitzu publikoetatik eratorritako errentengatiko 
doitzea 

(9.945) (9.392) 

Zerga-oinarria - - 

 
Denbora-aldeak lagatako ibilgetuak berritzeko horniduren zuzkidurari eta aplikazioari dagozkie (1, 3.12 
eta 12. oharrak). 
 
2/2014 Foru Arauko 39.1 artikuluaren arabera, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 36. artikuluko 1. idatz-zatiko a), b) eta c) letretan azaltzen diren zerbitzuetariko edozein 
emateak sortzen dituen errentak ez dira zerga-oinarrian sartuko. 
 
Sozietateen gaineko zergari dagokionez, 2015eko ekitalditik 2019ko ekitaldira arteko (2014-2018) zerga 
guztiak ikuskatzeko moduan daude. 
 
Indarrean dagoen zerga-legedia hainbat modutan interpreta daiteke eta, horregatik, besteak beste, 
zergak ikuskatuz gero pasibo gehigarriak sor daitezke. Nolanahi ere, administrariek uste dute pasibo 
gehigarri horiek ez luketela izango eragin esanguratsurik erantsitako urteko kontu bateratuetan. 



 
 
 
 
 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 
2020KO MEMORIA BATERATUA 

 

15. Emaitza finantzarioa 

 
 Milaka eurotan 

 2020  2019 

Finantza-sarrerak:  

Ondare-tresnetako partaidetzak  

- Taldeko eta elkartutako enpresetan - - 
- Hirugarren enpresetan - - 
Balio negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuetakoak 
- Taldeko eta elkartutako enpresetakoak - - 
- Hirugarren enpresetakoak 3 16 

 3 16 
 

      

Finantza-gastuak: 
Taldeko eta elkartutako enpresekin hartutako zorrei 
dagozkienak 

-  - 

Hirugarrenekin hartutako zorrei dagozkienak (24) (37) 
Hornidurak eguneratzeagatikoak - - 

 (24) (37) 
 

     
Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldakuntzak: 
Negoziazio-zorroa eta beste batzuk 
Saltzeko erabil daitezkeen finantza-aktiboak ekitaldiko 
emaitzari egoztea 

   

     

Kanbioaren aldeak 0 0 
 

     Finantza-tresnak besterentzeagatiko narriadura eta 
emaitza 
Narriadurak eta galerak 
Besterentzeagatiko eta beste batzuengatiko emaitzak 

Emaitza finantzarioa (21) (21) 
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16. Ezohiko sarrerak eta gastuak  

 
Ezohiko sarrerak dira, funtsean, erakunde publikoekin inbertsio hidraulikoko proiektuak gauzatzeko 
egindako lankidetza-hitzarmenen bitartez jasotako kobrantzak (amaitutako proiektuenak); eta ezohiko 
gastuak, berriz, ezbeharrengatikoak. 

17. Administrazio Kontseiluaren eta goi-zuzendarien lansariak 

 
a) Administrazio Kontseiluaren lansariak 
 
Sozietate nagusiko kideek Batzorde Betearazleen bileretan parte hartu dutenean jaso dituzten dieten 
zenbatekoa 3.000 eurokoa izan da (2019an 7.000 euro). 
 
Joan-etorrietako gastuak, batez ere Batzar Nagusietako kideenak (77 kide), 3.000 eurokoak izan dira 
(2019an 9.000 euro). 
 
Kontseilariek ez dute antzeko sozietateetan ez kargurik ez partaidetzarik eduki, ezta jarduerarik 
gauzatu ere.  
 
Taldeak administratzaileen eta goi-zuzendaritzaren erantzukizun zibila estaltzeko aseguru bat du 
kontratatua; 2020an, aseguruaren kostua 5.000 eurokoa izan da (2019an ere 5.000 eurokoa). 
 
Kapital Sozietateen Legearen testu bategineko 229. artikuluari jarraikiz, administratzaileek akziodun 
bakarrari jakinarazi diote 2020ko ekitaldian ez dutela mendeko sozietatearen jarduerarekin interes-
gatazkarik izan. 
 
b) Funtsezko langileen lansariak 
 
Funtsezko langileen ordainsari gordina, guztira, 432.000 eurokoa izan da. 
 

18. Ingurumenari buruzko informazioa 

 
Ekitaldian, taldeak 830.000 euro inguruko ingurumen-gastuak izan ditu. Ez du beharrezkotzat jo 
ingurumen-arrisku eta gastuetarako hornidurarik erregistratzea, eta ez dago ingurumena babestearekin 
eta hobetzearekin zerikusia duen kontingentziarik. 
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19. Ekitaldia amaitu ondoko gertakariak 

 
Ekitaldia amaitu zenetik, ez da izan taldearengan, haren ondasunen eta eskubideen balioan, 
zerbitzuen prestazioan edo gizarte-helburuaren betekizunean eragina izan duen inolako gertaera 
esanguratsurik. 
 

20. Kontu-ikuskarien zerbitzu-sariak 

 
2020ko ekitaldian, Mazars Auditores SMP enpresak kontu bateratuak ikuskatzeko zerbitzuaren eta 
beste egiaztapen-zerbitzu batzuen kontura sortu dituen zerbitzu-sariak 24.000 eurokoak izan dira. 
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1. NEGOZIOEN BILAKAERA ETA ERAKUNDEAREN EGOERA 
 
2020ko ekitaldian, erakundearen kudeaketaren helburua izan da indarrean dagoen plan estrategikoa 
eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren estatutuek xedatzen dutena gauzatzea. 
 
1.1. Egoera ekonomiko eta finantzarioa 
 
Ekitaldiko kontuek diote, aurrekoetan bezala, erakundeak kaudimen eta likidezia egokiak dituela, 
besteak beste urteetan iraunkortasun-estrategia sendoari eutsi diogulako. Hauek dira estrategia 
horren printzipioak: 
 

 Aurrekontu-egonkortasuneko irizpide zorrotzak aplikatzea, zorpetze-maila txikiekin. 
 Zerbitzuaren premien arabera zorrozki egokitutako langile-taldea edukitzea.  

Instalazioak hobetzeko etengabe inbertitzea; 2020an 6,2 milioi euroko inbertsio (edo 
horniketa) eta hobekuntzak egin ditugu. 

 Maniobra-funtsa saneatua izan dadin ziurtatzea: aktibo korronteak epe motzeko pasiboen 
lau halako dira. 

 
2020ko ekitaldiko azken emaitza positiboa da, 6,5 eurokoa, zehazki, eta horrek erraztu egingo du 
Europako Inbertsio Bankuarekin zorra amortizatzea.   
 
Hau da zorraren egoera: 
 

 
 
Gaur egungo amortizazio-erritmoarekin, zorra 2024an kitatuko dugu. 
 
Diru-sarrerei dagokienez, enpresako salmenten diru-sarrerek gora egin dute 2019tik 2020ra, abonatu 
gehiago daudelako. Halaber, per capita kontsumoak ere gora egin du. 
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Kontuan hartuta 2020ko kontsumo-hornidurak eta ur-erreserben gaur egungo egoera, sozietatearen 
negozio-zifra ez da asko gutxituko datozen ekitaldietan, salbu beste lehorraldi bat gertatuko balitz eta 
ondorioak izango balitu. Alde horretatik, lehorraldiak eragin ekonomiko mugatua izango luke 2021ean 
eta, betiere, oreka-neurri egokiak hartu beharko genituzke. 
 
2020ko urteko kudeaketa-ratioen arabera, emandako zerbitzuen berme-, kalitate- eta iraunkortasun-
mailei eutsi egin diegu, eta azpimarratu behar dugu bezeroen gogobetetze-maila handia dela, 
erreklamazio gutxi erregistratu ditugula, ur-horniketaren berme- eta kalitate-ratioak handiak direla, ur-
lerma oso txikia dela eta isuritako urak egoki kontrolatu ditugula. 

 
1.1. Inbertsioak - Obrak 

Kontsortzioaren esparruan 2020. urtean egindako obren zenbatekoa, guztira, 0,6 milioi 
eurokoa izan da, eta obra hauek erabat amaituta daude: 

 Eizagako saneamendua: 0,2 milioi euro. 

 Ormaiztegiko hodi biltzailea: 0,1 milioi euro. 

Errekaldeko eta Sorabillako saneamenduko obrak martxan daude (zenbatekoak, hurrenez 
hurren: 3,3 milioi euro, BEZ barne; eta 0,3 milioi euro). 

GFArekin obrak egiteko adostutako hitzarmen bat indarrean dago. Hitzarmenaren zenbatekoa 
10.000.000 euro da (BEZ barne), desjabetzeak kontuan hartu gabe, eta Kontsortzioak 50% euro jarri 
beharko ditu. 

Esparru-akordioa eguneratzeko hitzarmena sinatuko dugu, zeinaren bitartez 37.175.000 euro 
(BEZ barne) inbertituko baitira; zenbateko horretatik, Kontsortzioak 4.922.000 euro jarri beharko ditu 
(BEZ barne). 

1.2. Goi-hornikuntza eta -saneamendua 
 
2020ko ekitaldian, GOI-HORNIKUNTZA normala izan da, eta hornikuntza-sistemetan 
kalitatea eta jarraipena ez dira asko aldatu.  
 
Kontsumoari dagokionez, biztanleko eta eguneko kontsumoa 195 litrora igo da. 
 
2003tik 2020ra ur-kontsumoa % 35 jaitsi da (1994tik % 44). 
 
Ekitaldian 24.079 milioi litro ur tratatu eta 179 milioi litro ur gordin hornitu dugu. 
 
Hornitutako uraren kalitateari dagokionez, adierazle guztiek berresten dute hornitutako ura 
kalitate handikoa zela eta aurrez ikusten genituen helburuak lortu ditugula. Gainera, 
indarrean dagoen araudia aise bete dugu. 
 
Ur zikinen arazketa normala izan da araztegi hauetan: Arronamendi (Deba), Iñurritza 
(Zarautz, Aia eta Orio), Zuringoain (Legazpi-Urretxu-Zumarraga), Gaikao (Zegama, 
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Idiazabal, Segura, Zerain, Gabiria, Mutiloa, Beasain, Ataun, Olaberria, Ordizia, Lazkao, 
Itsasondo, Ormaiztegi, Ezkio eta Itsaso), Basusta (Zumaia), Getaria, Mutriku, Mekolalde 
(Bergara), Apraitz (Elgoibar, Soraluze, Ermua eta Eibar), Epele (Arrasate, Aretxabaleta, 
Eskoriatza eta Oñati) y Uralde (Legorreta, Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Orendain, Tolosa, 
Ibarra, Anoeta, Irura, Villabona, Asteasu, Zizurkil, Leaburu, Aduna eta Andoain). Dena den, 
gorabeheraren bat edo beste gertatu da, argindar-enpresaren etenaldiren baten ondorioz; 
halaber, hodi biltzaileetan buxaduraren bat gertatu da, kontrolatu gabeko isuriak direla eta. 
Prozesu osoak oso ondo funtzionatu du eta etekinak handiak izan dira; alde horretatik, ur 
zikinen arazketari buruzko 91/271 Zuzentaraua bete dugu. Ordea, Badiolegiko araztegiak 
(Azpeitia, Azkoitia eta Zestoa) arazketa-arazoak ditu, Lapatxeko hondakindegiko lixibiatu-
karga zenbaitetan handia baita. Konponbide bat dago martxan, eta espero dugu 2021ean 
amaituta egotea. 2020ko ekitaldian 27.136 milioi litro hondakin-ur tratatu eta 18.107 tona 
lohi sortu ditugu.  
 
Zohi-kantitateak gora egin du, nagusiki arazketa-prozesuen etekina handiagoa delako. 
 
 
1.3. Abonatuak kudeatzeko zerbitzua eta behe-horniketa eta -saneamendua 
 
Behe-zerbitzuko abonatuen kopuruari eutsi egin diogu: 4.898 abonatu inguru dauzkagu 
(zerbitzu hori Zumaian bakarrik ematen dugu).  
 
 
1.4. Uraren ziklo osoa 
 
URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETA sozietatearen beraren eskumena da, ez udalena; 
56 udalerritan eman dugu zerbitzu hori (2019an baino bat gehiago), 120.574 bezerori eta 
242.418 biztanleri, gutxi gorabehera.  
 
Eguneko eta biztanleko kontsumoa igo egin da eta honela banatu da: 
 

o Etxebizitzetan:  eguneko eta biztanleko 113 litro (2019an 105), Zarautz sartu delako, 
nagusiki. 

o Etxebizitzetatik kanpo (industrian eta merkataritzan): eguneko eta biztanleko 40 litro 
(2019an 45), Mallabia sartu delako, nagusiki. 

 
2003-2020 aldian kontsumoak % 27 egin du behera, kontsumo-ohitura berrien ondorioz eta 
etxetresna elektrikoak eraginkorragoak direlako. 

 
Kontagailuen % 10,5 berritu dugu (12.899 kontagailu berri jarri ditugu) eta behe-sareak 
berritzeko 5.058.635,14 euro inbertitu ditugu (BEZ gabe). 
 
1.5. Kalitatea ziurtatzea 
 
Kalitatea ziurtatzeko sistema gure zerbitzuaren eraginkortasuna eta kalitatea neurtzeko 
aldagaitzat erabiltzen dugu. Zerbitzua egunez egun hobetzen ari da, eta horrek ematen 
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duten zerbitzua hobetzera behartzen ditu hornitzaileak. Sozietatearen jardun osoa prozedura 
eta jarraibideetan jasotzen ari gara, eta lan jakin batzuk eta ezustean egin behar ditugunak 
prestatu gabe ez uzten saiatzen gara. 
 
2. EKITALDIA AMAITU ONDOKO GERTAERA GARRANTZITSUAK 
 
Sozietatea eskumenak hartzen ari da bere gain uraren ziklo osoa kudeatzeko hainbat 
fasetan, dela sozietatearen beraren estatutuen eta hainbat udalen borondateari esker, dela 
legedi berriari esker. 
 
Ekitaldia amaitu zenetik, ez da izan sozietatean, haren ondasunen eta eskubideen balioan, 
zerbitzuen prestazioan edo gizarte-helburuaren betekizunean eragina izan duen inolako 
gertaera garrantzitsurik. 
 
 
3. ERAKUNDEAREN AURREZ IKUSTEKO MODUKO BILAKAERA 
 
Erakundearen bilakaerak ematen dituen zerbitzuen bilakaeraren araberakoa izan behar du; 
horretarako, kontrolatu ezin dituen kanpo-faktoreek (lehorteek eta abarrek) ahalik eta eragin 
txikiena izan dezaten saiatu beharko du. 
 
2021eko ekitaldian, erakundeak URAREN ZIKLO OSOA kudeatzen jarraituko du hala 
erabakitzen duten udaletan; eta kudeaketa hasi zenetik 10 urte igaro diren udalerrietan, 
hitzarmenak berrituko ditu.  
 
Nolanahi ere, badirudi egungo kudeaketa-formulen jarraipena eta garapena ekarriko duela 
sozietatearen bilakaerak, baita zerbitzu berrien garapena ere. 
 
2021-2025 aldirako Plan Estrategiko bat dugu indarrean. 
 
4. INGURUMENA 
 
Erakundearen jarduna eta ingurumena babestea guztiz bateragarriak izan daitezen saiatzen 
gara, eta, hartara, erakundeak ingurumen-arloan egiten duen jarduera nagusiak, alegia ur 
zikinen arazketak, normal funtzionatu du erabat. 
 
Hauek dira ingurumena babesteko beste zenbait jarduera: 
 

 Sortzen diren hondakin guztiak kudeatzaile baimenduen bidez kudeatzea. 
 

 Energia ekoizteko eta aurrezteko sistemak aztertzea. 
 

 Baliabide naturalen erabilera optimizatzea. 
 

 Isuriak kontrolatzea. 
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2020ko ekitaldian, erakundeak 830.000 euro gastatu ditu ingurumen-arloan. 
 
5. IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 
 
Orobat, 2020an, urtegietan limnologia-azterketak egiten jarraitu dugu, uraren parametroak 
geruzaka zehazteko eta, hartara, edateko uren araztegietako tratamendua optimizatzeko 
(kalitatea-kostua). 
 
Urtegiak aztertu ditugu eta zebra muskuiluak aurkitu ditugu Aixolako urtegian. Horrez gain, 
mikrozistinak analizatzen jarraitu dugu. 
 
Udal-sareak berritzeko lehentasunak matxurak eta ihesak geokokatu ondoren zehazteko 
proiektua martxan dugu oraindik. 
 
Urrutiko irakurketa orokortzeko aukera aztertzen jarraitzen dugu, eta Leaburu-Txaraman 
proba pilotu bat egin dugu Itelazpirekin. 
 
UETIak eta HUAk ikuskatzeko eta kontrolatzeko INTOUCH programak eguneratzen jarraitu 
dugu: azken bertsioa eguneratzen, SCADAk birtualizatzen eta IKKn kudeaketa orokorreko 
software berri bat programatzen ari gara. HUA eta UETIetako txostenak automatikoki egiteko 
datu-basea osatzez amaitu dugu. 

Kontsumitzaile handientzako urrutiko neurketa: kontsumitzaile handien kontsumoak 
kontrolatzeko sistemak jartzen ari gara, gaueko minimoak kontrolatzeko sisteman positibo 
faltsuak baztertu ahal izateko. 

Biltegien kudeaketa: biltegiak modu informatizatuan kudeatzen ari gara. 

Abonatuentzako arreta-programa berria: abonatuekin harremanak errazteko eta askotariko 
prozesuak (altak, bajak, titular-aldaketak eta abar) gauzatzeko behar diren dokumentu 
guztiak modu digitalean gordetzeko bertsio berri bat lantzen ari gara. 

4.0 zerbitzu-sistema bat ezartzen ari gara, dagoen informazio guztia plataforma informatiko 
bakar batean biltzeko (Business Intelligence). 

TicketBAI aplikazio bat lantzen ari gara, Gipuzkoako Ogasunari informazioa berehala bidali 
ahal izateko. 

Kontsumoa Zero izeneko proiektua amaitu dugu, era horretako kontsumo asko dagoelako. 
Kasu bakoitzean zer egin zehaztu da. 

Kontagailu-parkearen ordezkapena optimizatzeko azterlan bat egiten ari gara, kontagailuak 
antzinatasunaren arabera bakarrik ordezka ez daitezen. 

Zibersegurtasun Plan bat diseinatu dugu. 
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Faktura elektronikoa ezarri dugu. 

Langileak kontratatzeko Lanaldi programa amaitu da. 

Nominen programaren datu aldakorrak automatizatu ditugu. 

Banku-uztartzea eta ordainketen zatikatzea automatikoki egiten dituen ELKCASH programa 
eguneratu dugu. 

Obra-baimenak eta obretako segurtasun- eta osasun-programen onarpena automatizatu 
ditugu. 

Kiosko batekin proba pilotu bat egiten ari gara: abonatuak kudeatzaile batekin harremanetan 
jar daitezke edozein gestio egiteko, bulegora joango balira bezala. 

 

 
 

 
 
 

 















CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS RECOGIDOS EN ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISION 
EJECUTIVA DEL CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DE 26 MARZO DE 2020 

En Donostia, a 8 de abril de 2021 

Dña. Olatz Peón Ormazabal y D. Iñaki Galdos Landa en su condición de Presidenta y Secretario de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y en relación con el acta de la reunión de la 
Comisión Ejecutiva de la Entidad, celebrada el 25 de marzo de 2021. 

CERTIFICO 

I. Que el 25 de marzo de 2021, se reunió la Comisión Ejecutiva de la Entidad sin sesión y 
telemáticamente, asistiendo todos sus miembros, bajo la presidencia Olatz Peon Ormazabal y 
actuando como Secretario Iñaki Galdos Landa del Consejo de Administración de la Sociedad. 

II. Que la sesión de la Comisión Ejecutiva se convocó mediante comunicación individual escrita, 
enviada por correo electrónico el 19 de marzo de 2021 a todos los miembros del Consejo de 
Administración, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Formulación de las cuentas anuales del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Formulación de las cuantas anuales Consolidadas correspondientes al 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

III. Que la Comisión Ejecutiva, acordando unánimemente la válida convocatoria y constitución de la 
reunión, aprobó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben literalmente 
a continuación: 

PRIMERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE 
GIPUZKOA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo I a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 7.835.278,44 € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.



SEGUNDO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja un 
resultado positivo de 7.835.278,44 €:

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 7.835.278,44 €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados de ejercicios anteriores....................................................... de 7.835.278,44 €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

TERCERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo II a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 6.517 miles de € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.

CUARTO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
de la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja 
un resultado positivo de 6.517 miles de  €: 

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 6.517 miles de €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados  de ejercicios anteriores....................................................... de 6.517 miles de  €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

IV. Que el acta fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta. 



V. Que los referidos acuerdos de la Comisión Ejecutiva que se transcriben han sido regular y 
válidamente adoptados, sin que hayan sido revocados ni enmendados. 

VI. Que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que se 
adjuntan como Anexo I y Anexo II a la presente certificación, coinciden con las formuladas por la 
Comisión Ejecutiva en fecha 25 de marzo de 2021. 

Y para que así conste, se expide la presente certificación, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Secretario del Consejo de Administración 

____________________________________

       Presidenta del Consejo de Administración 

_______________________________________

D. Iñaki Galdos Landa Dña. Olatz Peon Ormazabal
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CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS RECOGIDOS EN ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISION 
EJECUTIVA DEL CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DE 26 MARZO DE 2020 

En Donostia, a 8 de abril de 2021 

Dña. Olatz Peón Ormazabal y D. Iñaki Galdos Landa en su condición de Presidenta y Secretario de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y en relación con el acta de la reunión de la 
Comisión Ejecutiva de la Entidad, celebrada el 25 de marzo de 2021. 

CERTIFICO 

I. Que el 25 de marzo de 2021, se reunió la Comisión Ejecutiva de la Entidad sin sesión y 
telemáticamente, asistiendo todos sus miembros, bajo la presidencia Olatz Peon Ormazabal y 
actuando como Secretario Iñaki Galdos Landa del Consejo de Administración de la Sociedad. 

II. Que la sesión de la Comisión Ejecutiva se convocó mediante comunicación individual escrita, 
enviada por correo electrónico el 19 de marzo de 2021 a todos los miembros del Consejo de 
Administración, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Formulación de las cuentas anuales del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Formulación de las cuantas anuales Consolidadas correspondientes al 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

III. Que la Comisión Ejecutiva, acordando unánimemente la válida convocatoria y constitución de la 
reunión, aprobó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben literalmente 
a continuación: 

PRIMERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE 
GIPUZKOA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo I a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 7.835.278,44 € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.



SEGUNDO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja un 
resultado positivo de 7.835.278,44 €:

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 7.835.278,44 €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados de ejercicios anteriores....................................................... de 7.835.278,44 €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

TERCERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Se acuerda por unanimidad formular las cuentas anuales de la Entidad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Las cuentas 
anuales se adjuntan como Anexo II a la presente acta, formando parte integrante de la misma a 
todos los efectos. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada arroja un saldo positivo de 6.517 miles de € 

Se deja constancia de que las cuentas anuales serán objeto de verificación por Mazars Auditores, 
S.L.P.

CUARTO.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  

Se acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
de la siguiente aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que arroja 
un resultado positivo de 6.517 miles de  €: 

BASE DE REPARTO: 

Beneficio/Pérdidas del ejercicio................................................................................. de 6.517 miles de €

DISTRIBUCIÓN:

A resultados  de ejercicios anteriores....................................................... de 6.517 miles de  €

Asimismo, se acuerda por unanimidad presentar las cuentas anuales formuladas en virtud del 
acuerdo anterior y la propuesta de aplicación del resultado conforme se señala en el párrafo anterior 
al socio único, para que proceda, en su caso, a su aprobación. 

IV. Que el acta fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta. 



V. Que los referidos acuerdos de la Comisión Ejecutiva que se transcriben han sido regular y 
válidamente adoptados, sin que hayan sido revocados ni enmendados. 

VI. Que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que se 
adjuntan como Anexo I y Anexo II a la presente certificación, coinciden con las formuladas por la 
Comisión Ejecutiva en fecha 25 de marzo de 2021. 

Y para que así conste, se expide la presente certificación, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Secretario del Consejo de Administración 

____________________________________

       Presidenta del Consejo de Administración 

_______________________________________

D. Iñaki Galdos Landa Dña. Olatz Peon Ormazabal
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Urteko kontu bateratuak eta kudeaketa-txosten bateratua, 
2020ko abenduaren 31n amaituriko ekitaldiari dagozkionak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Ibilgetu ukiezina A-I) Berezko funtsak
    1. Ikerketa eta garapena 20 24         I. Kapitala
    2. Lagapenak 4.683 4.960           1. Ondarea 206 206 
    3. Patenteak, lizentziak, markak eta parekideak 0 0            2. Esleipen bidez jasotako ondarea 0 0 
    4. Aplikazio informatikoak 300 334 206 206 
    5. Ibilgetu ukiezinerako aurrerakinak 47 31         II. Erreserbak
    6. Martxan lagatako ibilgetua 8.158 8.551            1. Legezkoak eta estatutukoak 0 0 

13.208 13.900            2. Beste erreserba batzuk 76.572 70.432 
76.572 70.432 

II. Ibilgetu materiala         III. Aurreko ekitaldietako emaitzak
    1. Lursailak 5.045 5.055            1. Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak 0 0 
    2. Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk 319.006 324.294  0 0 
    3. Instalazio teknikoak 80.964 84.534         IV. Bazkideen beste ekarpen batzuk
    4. Makineria 851 978           1. Galerak konpentsatzeko bazkideen ekarpenak 0 0 
    5. Tresneria 458 477 0 0 
    6. Beste instalazio batzuk 843 746         V. Ekitaldiko emaitza
    7. Altzariak eta lanabesak 478 538            1. Ekitaldiko emaitza 6.517 6.139 
    8. Informazio-prozesurako ekipoak 235 215 6.517 6.139 
    9. Garraio-elementuak 558 337 
   10. Beste ibilgetu batzuk 1.737 1.727 A-II) Lagatako ondarea
   11. Aribideko ibilgetua 620 414            1. GUSAri lagatako ondarea 0 0 

410.795 419.315 0 0 

III. Taldeko enpresetan epe luzera egindako inbertsioak A-III) Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak
    1. Ondare-tresnak 0 0            1. Kapital-dirulaguntza ofizialak 1.457 1.516 
    2. Taldeko enpresei epe luzera emandako kredituak 0 0            2. Ziklo osoa erabiltzeko eskubideak 8.155 8.549 
    3. Beste finantza-aktibo batzuk 0 0            3. Lagata jasotako ibilgeturako dirulaguntzak 53.018 54.549 

0 0           4. Ezbeharren kalte-ordainetarako dirulaguntzak 121 130 
           5. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (GFA) 96.936 98.934 

IV. Epe luzeko finantza-inbertsioak           6. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (kohesio 14.081 14.529 
    1. Ondare-tresnak 1 1            7. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (EJ) 86.517 88.294 
    2. Enpresentzako kredituak 0 0            8. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (SPRI) 566 579 
    3. Beste finantza-aktibo batzuk 15 14           9. Instalazioak eraikitzeko dirulaguntzak (estatua 49.996 50.951 

16 15 310.847 318.031 

I. Izakinak I. Epe luzeko hornidurak
    1. Komertzialak 860 890    1. Beste hornidura batzuk 60.434 56.987 
    2. Hornitzaileentzako aurrerakinak 23 19 60.434 56.987 

883 909 
II. Epe luzeko zorrak

II. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk     1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 14.024 23.183 
    1. Salmenta eta zerbitzuetako bezeroak 15.261 14.767     2. Finantza-errentamenduengatiko hartzekodunak 3 17 
    2. Bezeroak eta taldeko eta elkartutako enpresak 0 0 14.027 23.200 
    3. Askotariko zordunak 0 57 
    4. Langileak 9 10 III. Taldeko enpresekin epe luzera hartutako zorrak
    5. Administrazio Publikoekin hitzartutako beste kredit 2.320 1.569     1. Taldeko enpresengandik jasotako kredituak 0 0 
    6. Administrazio Publikoen kredituak (dirulaguntzak) 0 0 0 0 

17.590 16.403 
IV. Geroratutako zergen pasiboak

III. Taldeko enpresetan epe motzera egindako inbertsioak     1. Geroratutako zergen pasiboak 0 0 
    1. Taldeko enpresei epe motzera emandako kreditua 0 0 0 0 

0 0 

IV. Epe motzeko finantza-inbertsioak
    1. Epe motzeko beste finantza-inbertsio batzuk 9.804 15.033 

9.804 15.033 
I. Epe motzeko hornidurak

V. Aldizkakotzeak    1. Beste hornidura batzuk 279 257 
    1. Gastu aurreratuak 1.719 1.458 279 257 

1.719 1.458 
II. Epe motzeko zorrak

VI. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk     1. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 5.435 2.204 
    1. Diruzaintza 28.808 19.445     2. Finantza-errentamenduengatiko hartzekodunak 14 34 

28.808 19.445     3. Epe motzeko ibilgetuaren hartzekodunak 204 266 
    4. Beste batzuk 155 172 

5.808 2.676 

III. Taldeko enpresekin epe motzera hartutako zorrak
    1. Taldeko enpresekin hartutako zorrak 0 0 

0 0 

IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
    1. Hornitzaileak 3.223 3.065 
    2. Hornitzaileak eta taldeko eta elkartutako enpresak 0 0 
    3. Askotariko hartzekodunak 3.307 3.965 
    4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 11 11 
   5. Administrazio Publikoekin hartutako beste zor batz 1.592 1.498 
    6. Bezeroen aurrerakinak 0 11 

8.133 8.550 

AKTIBO GUZTIA (A+B) 482.823 486.478 PASIBO GUZTIA (A+B+C) 482.823 486.478 

C) PASIBO KORRONTEA 14.220 11.483 

B) AKTIBO KORRONTEA 58.804 53.248 

2020 2019

394.142 394.808 A) AKTIBO EZ-KORRONTEA 424.019 433.230 A) ONDARE GARBIA

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA
Egoera-balantze bateratuak, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31koak

(milaka eurotan)

AKTIBOA 2020

B)PASIBO EZ-KORRONTEA 74.461 80.187 

2019 PASIBOA



 

 

Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren galera-irabazien kontu bateratua, 2020ko eta 2019ko ekitaldietakoa

A) ERAGIKETA JARRAITUAK

1. Negozio-zifraren zenbateko garbia
  a) Salmentak 31.925 30.851 
  b) Emandako zerbitzuak 9.176 9.194 

41.101 40.045 

2. Egindako transferentziak eta emandako dirulaguntzak
  a) Transferitutako dirulaguntzak 0 0 

0 0 

3. Aktiborako egindako lanak
  a) Ibilgeturako egindako lanak 155 129 

155 129 

4. Hornikuntzak
  a) Salgaien kontsumoa (1.435) (1.339)
  b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa (841) (868)
  c) Beste enpresa batzuek egindako lanak (1.770) (1.824)

(4.046) (4.031)

5. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk
  a) Ustiapeneko dirulaguntzak, ekitaldiko emaitzari gehituak 25 0 
  b) Hainbat zerbitzuren diru-sarrerak 4 99 

29 99 

6. Langileen gastuak
  a) Soldatak eta sariak (8.801) (8.843)
  b) Gizarte-kargak (3.195) (3.186)
  c) Hornidurak 0 0 

(11.996) (12.029)

7. Beste ustiapen-gastu batzuk
  a) Kanpoko zerbitzuak (14.095) (13.695)
  b) Zergak (61) (67)
  c) Merkataritza-eragiketengatiko horniduren galera, narriadura eta aldakuntzak (91) (101)
  d) Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk (372) (194)

(14.619) (14.057)

8. Ibilgetuaren amortizazioa
  a) Ibilgetu ukiezinaren narriadura (11.894) (11.940)
  a) Ibilgetu materialaren narriadura (840) (814)

(12.734) (12.754)

9. Ibilgetu ez finantzarioetako dirulaguntzen egozpenak eta beste batzuk 
  a) Ekitaldiko emaitzara transferitutako dirulaguntza eta legatuak 1.695 1.748 
  b) Emaitzei egotzitako jasotako dirulaguntza eta legatuak – GUSAri lagatako aktiboak 6.968 7.020 

8.663 8.768 

10. Ibilgetua besterentzeagatiko narriadura eta emaitza
  a) Ibilgetua besterentzeagatiko emaitza 0 0 

0 0 

11. Beste emaitza batzuk
  a) Ohiz kanpoko sarrerak 18 70 
  b) Ohiz kanpoko gastuak (33) (80)

(15) (10)

A.1) USTIAPENAREN EMAITZA 6.538 6.160 

12. Diru-sarrera finantzarioak
  a) Balio negoziagarrienak eta aktibo ibilgetuaren kredituenak - Taldea 0 0 
  a) Balio negoziagarrienak eta aktibo ibilgetuaren kredituenak - Hirugarrenenak 3 16 

3 16 
13. Gastu finantzarioak
  a) Taldeko enpresekin hartutako zorrei dagozkienak 0 0 
  b) Hirugarrenekin hartutako zorrei dagozkienak (24) (37)

(24) (37)

14. Finantza-tresnak besterentzeagatiko narriadura eta emaitza
  a) Narriadurak eta galerak 0 0 

0 0 

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (21) (21)

A.3) EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA) 6.517 6.139 

15. Mozkinen gaineko zerga 0 0 

A.4) ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA: 6.517 6.139 

16. Etendako eragiketen ekitaldiko emaitzak (zergarik gabe)
  a) Lagapenak ordaintzeko gastuen banaketa 0 0 
  b) Aurreko ekitaldietako gastuak 0 0 
  c) Establezimenduko gastuak amortizatzeko hornidura 0 0 

0 0 

A.5) EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA): 6.517 6.139 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

2.020 2.019 



 

 

ONARTUTAKO SARREREN ETA GASTUEN EGOERA (eurotan)

Memoriako
oharrak

A) Galera-irabazien kontuaren emaitza 6.517,44 6.139,18 

B) Ondare garbiari zuzenean egotzitako sarrerak eta gastuak

I. Aktiboen eta pasiboen balorazioenak
    1. Saltzeko erabil daitezkeen finantza-aktiboen sarrerak/gastuak
    2. Pasiboen sarrerak/gastuak, arrazoizko balioan, ondare garbian aldaketak dituztenak
    3. Beste sarrera/gastu batzuk 

II. Estaldurenak
    1. Eskudiru-fluxuen estalduren sarrerak/gastuak
    2. Atzerriko inbertsio garbiaren estalduren sarrerak/gastuak

III. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak
    1. Emandako dirulaguntzak 244,40 650,44 
    2. Esleipen bidez jasotako ibilgetua 0,00 0,00 
    3. Sareak erabiltzeko eskubideak 1.236,53 3.253,95 

IV. Galera-irabazi aktuarialenak eta beste doikuntza batzuenak

V. Zerga-efektua

Ondare garbiari zuzenean egotzitako sarrera eta gastu guztiak
(I + II + III + IV + V) 1.480,93 3.904,40 

C) Galera-irabazien kontura egindako transferentziak

VI. Aktiboen eta pasiboen balorazioenak
    1. Saltzeko erabil daitezkeen finantza-aktiboen sarrerak/gastuak
    2. Pasiboen sarrerak/gastuak, arrazoizko balioan, ondare garbian aldaketak dituztenak
    3. Beste sarrera/gastu batzuk 

VII. Estaldurenak
    1. Eskudiru-fluxuen estalduren sarrerak/gastuak
    2. Atzerriko inbertsio garbiaren estalduren sarrerak/gastuak

VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (8.664,21) (8.768,59)

IX. Zerga-efektua

Galera-irabazien kontura egindako transferentzia guztiak (VI + VII + VIII+ IX) (8.664,21) (8.768,59)

ONARTUTAKO SARRERA ETA GASTU GUZTIAK (A + B + C) (665,84) 1.274,99 

ONDARE GARBIAN IZANDAKO ALDAKETEN EGOERA, 2020KO ETA 2019KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO URTEKO EKITALDIETAKOA

2020 2019



 

 

 

 

 

A-II) A-III)
Aurreko ekit. Ekitaldiko LAGATAKO JASOTAKO

Ondarea Erreserbak emaitzak emaitzak Guztira ONDAREA DIRULAG. GUZTIRA

A. SALDOA 2018. URTEAREN AMAIERAN: 206.135,07 64.859.489,58 0,00 5.572.024,38 70.637.649,03 0,00 322.895.045,25 393.532.694,28 

I- Irizpide aldaketengatiko doitzeak 2018an eta au - - - - 0,00 - - 0,00 

II- Akatsen ondoriozko doitzeak 2018an eta aurre - - - - 0,00 - - 0,00 

B. SALDO DOITUA 2019. URTEAREN HASIERA 206.135,07 64.859.489,58 0,00 5.572.024,38 70.637.649,03 0,00 322.895.045,25 393.532.694,28 

I- Galera-irabazien kontuaren emaitza - - 6.139.182,54 6.139.182,54 - (4.864.196,98) 1.274.985,56 

II- Ondare garbian onetsitako sarrerak eta gastua - - - - 0,00 - - 0,00 

III- Bazkide eta jabeekin egindako eragiketak - - - - 0,00 - - 0,00 

IV- Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk
     1. Emaitzen banaketa - 5.572.024,38 - (5.572.024,38) 0,00 - - 0,00 

C. SALDOA 2019. URTEAREN AMAIERAN: 206.135,07 70.431.513,96 0,00 6.139.182,54 76.776.831,57 0,00 318.030.848,27 394.807.679,84 

I- Irizpide aldaketengatiko doitzeak 2019an eta au - - - - 0,00 - - 0,00 

II- Akatsen ondoriozko doitzeak 2019an eta aurre - - - - 0,00 - - 0,00 

D. SALDO DOITUA 2020. URTEAREN HASIERA 206.135,07 70.431.513,96 0,00 6.139.182,54 76.776.831,57 0,00 318.030.848,27 394.807.679,84 

I- Galera-irabazien kontuaren emaitza - - - 6.517.440,91 6.517.440,91 - (7.183.285,66) (665.844,75)

II- Ondare garbian onetsitako sarrerak eta gastua - - - - 0,00 - - 0,00 

III- Bazkide eta jabeekin egindako eragiketak - - - - 0,00 - - 0,00 

IV- Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk
     1. Emaitzen banaketa - 6.139.182,54 - (6.139.182,54) 0,00 - - 0,00 

E. SALDOA 2020. URTEAREN AMAIERAN: 206.135,07 76.570.696,50 0,00 6.517.440,91 83.294.272,48 0,00 310.847.562,61 394.141.835,09 

B) ONDARE GARBIAN IZANDAKO ALDAKETEN EGOERA BATERATUA, 2020KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO EKITALDIKOA

A-I) BEREZKO FUNTSAK



 

 

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK 12.104.719,11 11.247.606,97 

1. Ekitaldiko emaitza zerga aurretik: 8.603.062,27 7.265.857,00 

2. Emaitzaren doikuntzak: 2.222.971,37 2.944.806,75 

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) 12.733.635,78 12.754.583,39 
b) Narriaduragatiko balio-zuzenketak (+ / -) 372.492,66 193.876,69 
c) Ibilgeturako egindako lanak (+ / -) (154.596,99) (128.893,36)
d) Horniduren aldakuntza (+ / -) 0,00 0,00 
e) Transferitutako dirulaguntzak (+) 120.830,73 1.068.971,14 
f) Dirulaguntzen egozpena (-) (10.870.664,63) (10.964.238,46)
g) Ibilgetuari baja emateagatiko eta besterentzeagatiko emaitzak (+ / -) 0,00 0,00 
h) Diru-sarrera finantzarioak (-) (4.124,82) (18.370,11)
i) Gastu finantzarioak (+) 25.398,64 38.877,46 
j) Beste sarrera eta gastu batzuk (- / +) 0,00 0,00 

3. Kapital korrontearen aldaketak: 1.299.959,29 1.057.450,57 

a) Izakinak (+ / -) 29.560,00 (191.547,00)
b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk (+ / -) 155.178,19 (2.701.592,09)
c) Beste aktibo eta pasibo korronte batzuk (+ / -) (265.656,91) (428.068,99)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk (+ / -) (2.110.440,71) 1.487.484,53 
e) Beste aktibo eta pasibo ez-korronte batzuk (+ / -) 3.491.318,72 2.891.174,12 

4. Ustiapen-jardueretako beste eskudiru-fluxu batzuk: (21.273,82) (20.507,35)

a) Ordaindutako interesak (-) (24.759,56) (37.310,56)
b) Kobratutako interesak (+) 3.485,74 16.803,21 

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK 3.214.505,25 8.708.578,77 

5. Inbertsioengatiko ordainketak (-) (11.818.885,41) (18.968.478,95)

a) Ibilgetu ukiezina (679.603,87) (2.151.349,15)
b) Ibilgetu materiala (1.335.173,39) (1.782.529,80)
c) Beste finantza-aktibo batzuk (9.804.108,15) (15.034.600,00)

6. Kobratutako desinbertsioak (+) 15.033.390,66 27.677.057,72 

a) Ibilgetu materiala 0,00 149.210,94 
b) Beste finantza-aktibo batzuk 15.033.390,66 27.527.846,78 

C) FINANTZIAZIO-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUAK (5.955.204,13) (6.833.997,92)

7. Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak 7.000,00 (11.984,91)

a) Ondare-tresnen jaulkipena 0,00 0,00 
b) Jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak 7.000,00 (11.984,91)

8. Pasibo finantzarioko tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak (5.962.204,13) (6.822.013,01)

a) Jaulkipena
2. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak (+) 22.950,06 0,00 
3. Taldeko enpresekin hartutako zorrak (+) 0,00 0,00 

b) Honako hauek itzultzea eta amortizatzea:
2. Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak (-) (5.985.154,19) (6.822.013,01)
3. Taldeko enpresekin hartutako zorrak (-) 0,00 0,00 

D) KANBIO-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA 0,00 0,00 

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHITZE/GUTXITZE GARBIA 9.364.020,23 13.122.187,82 

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran 19.444.438,06 6.322.250,24 

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran 28.808.458,29 19.444.438,06 

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA BATERATUAK, 2020KO ETA 2019KO EKITALDIETAKOAK

2020 2019



 
 
 
 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 
2020KO MEMORIA BATERATUA 

1. Sozietate nagusia eta mendeko sozietateak 

 
Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren (sozietate nagusiaren) jarduera nagusia lehen mailako sareetan ur-
horniketako eta saneamenduko azpiegitura ezartzea eta ustiatzea eta dagozkien zerbitzuak ematea 
da; hori, betiere, kondizio egokietan eta indarrean dagoen araudiari jarraikiz.  
 
Kontsortzioak, helburu horiek lortzeko, Gipuzkoako Urak SA (aurrerantzean GUSA) mendeko 
sozietatearekin lan egiten du. Sozietate hori Kontsortzioari atxikita dauden eta, atxikita egon gabe 
ere, hala eskatzen duten udalen zerbitzuak eraginkorki kudeatzeaz arduratzen da. (1.2. oharra) 
 
Instalazio nagusiak Gipuzkoan daude, eta egoitza sozial eta fiskala Donostian. 
 
Sozietate nagusiaren ekitaldi ekonomikoa urte naturala da, eta urteko azken kontuen itxiera-data 
2019ko abenduaren 31. Sozietate nagusiaren urteko kontuak ez dira nahitaez ikuskatu behar; hala 
ere, borondatez ikuskatu ditu. 
 
1.1 Emakida-hitzarmenak 
 
Emakida-hitzarmenak erakunde publikoekin 
 
Taldeak zenbait erakunde publikok (besteak beste, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritza 
eta Gobernu Zentralak) lagatako eta/edo partzialki finantzatutako obra eta instalazioak ditu, zeinak 
taldearen aktibo hidraulikoak baitira. Ordainetan, konpromiso hau hartu zuen sozietateak: 
konponketa- eta mantentze-lanak eta behar adina jarduera egitea, lagatako ondasunen balioari 
eusteko, eraiki edo erositako unean zituzten funtzioak betetzeko moduan.  
 
Konpromiso hori betetzeko, kontratu bidez ezarri zen sozietateak behar adina hornidura sortuko 
zuela, 3.12 oharrean zehaztutako irizpideen arabera. 
 
Ziklo osoa kudeatzeko emakida-hitzarmenak 
 
Taldeak, elkartutako udalerri batzuetan, uraren ziklo osoa kudeatzen du. Hitzarmen horietan, udalek 
horniketako eta saneamenduko udal-azpiegitura lagatzen die taldeari, aldi jakin baterako, normalean 
10 eta 15 urte arteko aldietarako (gero hitzarmena berritu egin daiteke).  
 
Aldi horretan, taldearen ardura da sareak ustiatu, kudeatu eta mantentzea, eta, trukean, jarritako 
prezio publikoen araberako ordainketak jasotzen ditu. 
 
 
Hitzarmenaren arabera, taldeak, adostutako aldi horretan, udal-sareak berritzeko konpromisoa 
hartzen du, zenbateko jakin bateraino. Zenbateko hori hitzarmenak sinatu aurretik adosten da, 
sarearen egoerari buruzko azterlan tekniko batzuk oinarritzat hartuta, eta zenbatetsitako ur-
kontsumoaren araberako tarifaren parte baten diru-sarrerekin finantzatzen da.  
 
Udalerri bateko sareak egoera onean badaude eta, ondorioz, zenbatekoa horretarako aplikatu 
beharreko tarifaren partetik eratorritako diru-sarrerak baino txikiagoa bada, aldea hitzarmenaren 
hasieran ordaintzen zaio udalari. Betiere, taldeak ziurtatzen du sareak berritzeko egingo duen 
inbertsioa emakida-aldian hornitutako metro kubiko ur bakoitzeko gutxieneko zenbateko baten 
baliokidea izango dela. 



 
 
 
 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 
2020KO MEMORIA BATERATUA 

 
Lagatako ondasunen erregistroari eta azpiegituren gaineko jarduerei buruzko kontabilitate-politikak 
memoria bateratuaren 3.2, 3.12 eta 5 oharretan daude deskribatuta, hurrenez hurren. Deskribatutako 
jarduerak gauzatzeko jarritako horniduren zenbatekoak eta ekitaldian egindako horniketa eta 
aplikazioak memoriaren 12. oharrean daude jasota. 
 
1.2 Mendeko sozietatea 
 
Hona hemen baterakuntzan jasotako mendeko sozietateri buruzko informazioa: 
 

Sozietatea Egoitza soziala Jarduera nagusia Partaidetza Bazkidea

Gipuzkoako 
Urak SA 

Blanca Vinuesa 
eraikina, 
Portuetxe 16. 
20018 Donostia

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa osatzen duten toki-
erakundeen udal-barrutietako lehen mailako sareetan 
ur-horniketako eta saneamenduko azpiegitura ezartzea 
eta ustiatzea, eta azpiegitura horri eta, orokorrean, 
uraren ziklo osoari dagozkion zerbitzuak ematea.

% 100 
(zuzena) 

Gipuzkoako Ur 
Kontsortzioa

 
Aipatutako mendeko sozietatea integrazio orokorraren metodoaren bitartez sartu da, taldeak nahikoa 
kontrolatzen duelako. 
 
Gipuzkoako Urak SA mendeko sozietatea sozietate publiko bat da, Gipuzkoako Ur Kontsortzioak 
1993ko abenduaren 22an sortua, eta sozietatearen akzio guztiak Kontsortzioarenak dira. Sozietateak 
1994ko urtarrilaren 1ean ekin zien jarduerei, hau da, Gipuzkoako Ur Kontsortzioa osatzen duten toki-
erakundeen udal-barrutietako lehen mailako sareetan ur-horniketako eta saneamenduko azpiegitura 
ezarri eta ustiatzeari, eta azpiegitura horri eta, orokorrean, uraren ziklo osoari dagozkion zerbitzuak 
emateari. Halaber, erakundeak urteko kontuen kanpo-ikuskaritza egin du (Mazars Auditores, SMP), 
2020ko abenduaren 31n zeuden moduan. 
 
Mendeko sozietatearen ekitaldi ekonomikoa urte naturala da, eta azken finantza-egoeren itxiera-data 
2020ko abenduaren 31.  
 
Mendeko sozietateak sozietate nagusiari funtsak dibidendu gisa eskualdatzeko edo maileguak 
itzultzeko ahalmenak ez du murrizketarik. 
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2. Urteko kontu bateratuak aurkezteko oinarriak 

 
2.1. Irudi fidela 
 
2020ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko urteko kontu bateratuak taldea osatzen duten 
erakundeen kontabilitate-erregistroak erabiliz prestatu eta honako hauen arabera aurkeztu ditugu: 
1159/2010eko Errege Dekretua, irailaren 17koa, urteko kontu bateratuak egiteko arauak onartzeaz 
gain  azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Kontabilitate Plan Orokorra 
aldatzen duena;  irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuaren eta abenduaren 2ko 602/2020 Errege 
Dekretuaren bitartez onartutako aldaketak. Hori, taldearen ekitaldi horretako ondarea bateratuaren, 
finantza-egoera bateratuaren, eragiketen emaitza bateratuen, ondare garbia bateratuan izandako 
aldaketen eta eskudiru-fluxu bateratuen argazki leiala erakuste aldera.  
 
Sozietate nagusiko administratzaileek egindako urteko kontu bateratu hauek Batzar Nagusiari 
aurkeztuko zaizkio, onar ditzan, eta seguruenik aldaketarik egin gabe onartuko ditu. 
 
2.2. Erabilitako kontabilitate-printzipioak 
 
Onartutako kontabilitate-politika nagusiak 3. oharrean daude adierazita. Politika horiek antolatzeko 
urteko kontuetan eragin garrantzitsua duten kontabilitate-printzipio eta erregistro- eta balorazio-arau 
guztiak aplikatuko ditugu. 
 
Urteko kontu bateratuak osatzen dituzten egoera guztietako zifrak (egoera-balantze bateratua, irabazi 
eta galeren kontu bateratua, ondare garbian izandako aldaketen egoera, eskudiru-fluxuen egoera 
bateratua eta memoria bateratu hau) eurotan daude (salbu kontrakoa adierazten denetan), euroa 
baita taldearen diru funtzionala.  
 
2.3. Ziurgabetasuna baloratzeko eta zenbatesteko alderdi kritikoak 
 
Urteko kontu bateratu hauetako datu jakin batzuk prestatzeko, sozietate nagusiko zuzendaritzak 
egindako hipotesietan oinarritutako eta gero sozietate nagusiko administratzaileek berretsitako 
zenbatespenak erabili ditugu; hori, kontuetan ageri diren aktibo, pasibo, diru-sarrera, gastu eta 
konpromiso batzuk kuantifikatzeko. Urteko kontu hauetan erabilitako zenbatespen garrantzitsuenak 
honako hauei buruzkoak dira: 

 
 Aktibo jakin batzuek okerrera egiteak eragindako galerak (5. eta 6. oharrak). 
 Aktibo material eta ukiezinen bizitza baliagarria (3.2 eta 3.3 oharrak). 
 Hornidurak eta kontingentziak (3.12 eta 12 oharrak). 
 Taldeak bere jardueran izan ditzakeen arrisku finantzarioen neurketa (4. oharra). 
 Koronabirusak (COVID-19) sorturiko osasun-krisiak taldearen jardueran eta 2020ko abenduaren 

31n amaituriko ekitaldiko urteko kontu bateratuetan dituen eraginak. 
 

 
 
Zenbatespen horiek urteko kontu bateratuak egitean aztertutako gertakarien gainean zegoen 
informaziorik onenarekin egin ditugun arren, gerta liteke datozen ekitaldietan, aurrerantzean izan 
daitezkeen gertaeren ondorioz, zenbatespenak aldatu behar izatea (gorantz edo beherantz); hori, 
betiere, modu prospektiboan egingo litzateke. Alde horretatik, pandemia zenbateraino kontrolatzen 
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den eta agente ekonomiko eta sozialek erreakzionatzeko eta egokitzeko zenbateko gaitasuna duten, 
COVID-19ak pizturiko krisiak aurrerantzean izango dituen eraginak halakoak izango dira. 

 
Administratzaileek COVID-19aren pandemiak aktibo bateratuen balorazioan (batez ere dirulaguntzen 
bitartez finantzatzen ez den aktibo finkoenean) eta kobratzeko kontuetan eraginik izan ote duen 
ebaluatu dute, eta iritzi diote ez duela eragin nabarmenik izan. Beraz, horrela jaso dugu urteko 
kontuetan. 
 
 
2.4. Informazioa alderatzea 
 
Merkataritza-legeriari jarraikiz, administratzaileek aurkeztu dituzte, informazioa alderatzeko, 2020ko 
ekitaldiari eta aurreko ekitaldiari dagozkion datu hauek: balantze bateratua, galera-irabazien kontu 
bateratua, ondare garbiaren aldaketen egoera bateratua eta eskudiru-fluxuen egoera bateratua. 
 

3. Erregistro- eta balorazio-arauak 

 
3.1. Bateratze-metodoa 
 
Sozietate nagusiak kontrolatzen duen mendeko sozietatea integrazio orokorraren metodoaren 
bitartez bateratu da. 
 
Sozietate nagusiak irizten dio filial bat kontrolatzen duela haren finantza- eta eragiketa-politikak 
zuzentzeko ahalmen nahikoa duenean, haien jarduerekin mozkinak lortzeko. Hori gertatzen da 
sozietate nagusia partaidetzapeko sozietateen eskubide politikoen % 50 baino gehiagoren jabe 
denean, zuzenean edo zeharka. 
 
Memoria bateratuaren 1. oharrean jaso ditugu, batetik, mendeko sozietateari buruzko informazioa; 
bestetik, kontu bateratuak prestatzeko erabili dugun bateratze- edo balorazio-metodoa; eta azkenik, 
kontu bateratuei buruzko informazio gehiago. 
 
Kontsortzioaren eragiketak bateratzeko oinarrizko printzipio hauek erabili ditugu: 
 

 Eskumendeko sozietate bat eskuratzen denean, haren aktibo, pasibo eta pasibo 
kontingenteak merkatuko balioarekin erregistratzen dira. Eskumendeko sozietatea 
eskuratzeko kostuaren eta sozietateak filial horretan duen partaidetzari dagozkion aktibo eta 
pasiboen merkatuko balioaren arteko aldea positiboa bada, alde hori merkataritza-funts gisa 
erregistratzen da. Aldea negatiboa bada, eskuratzen den ekitaldiko emaitzen kontu 
bateratuaren kontura erregistratzen da. 

 
 Taldeko sozietateek erabiltzen dituzten kontabilitate-printzipio eta -prozedurak homogeneizatu 

ditugu, finantza-egoera bateratuak balorazio-oinarri homogeneoarekin aurkezteko asmoz.  
 

 Integrazio orokorraren bitartez bateratutako sozietateen arteko saldo eta transakzioak 
bateratze-prozesutik kanpo geratu dira. 

 
 Mendeko sozietateek aplikatzen dituzten balorazio-arauak ez dira sozietate nagusiak 

aplikatzen dituenen oso desberdinak. 
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3.2. Ibilgetu ukiezina 
 
a) Ikerketa- eta garapen-gastuak 

 
Beste garapen-gastu batzuk egiten ditugunean onartzen ditugu gastutzat. Aurrez gastutzat onartutako 
garapen-kostuak ez ditugu hartzen aktibotzat hurrengo ekitaldian. Balio-bizitza mugatua duten eta 
aktibo bihurtzen diren garapen-kostuak linealki amortizatzen ditugu balio-bizitza osoan; proiektu 
bakoitzaren arabera kalkulatzen dugu balio-bizitza, eta, gehienez ere, bost urtekoa da.  
 
Aktibo baten kontabilitateko balioa zenbateko berreskuragarri zenbatetsia baino handiagoa bada, 
aktiboaren balioa zenbateko berreskuragarriraino gutxitzen da berehala. 

b) Aplikazio informatikoak 
 
Hirugarrenei erositako programa informatikoetarako lizentziak haiek erosteko eta programa 
espezifikoa erabiltzeko moduan egokitzeko gastuen arabera kapitalizatzen ditugu, eta kostu horiek 
linealki amortizatzen ditugu. 
 
Aktibo gisa onartutako programa informatikoak garatzeko gastuak linealki amortizatzen ditugu, bost 
urtean. 

 
c) Ziklo osoko sareen erabilera-eskubideak 
 
Erabilera eskubideek hartzen dituzte, batetik, udal jakin batzuek uraren ziklo osorako lagatako ur-
hornidura eta -saneamenduko sareak (5. oharra); eta bestetik, ziklo osoaren hitzarmena sinatu 
ondoren udalerri jakin batzuei ur-hornidura eta -saneamenduko azpiegiturak lagatzeagatik 
ordaindutako zenbatekoa (5. oharra). Haien kostuari metatutako amortizazioa eta onartutako 
narriaduragatiko balio-zuzenketen zenbateko metatua kentzearen emaitza ageri da aktiboan. 
Erabilera-eskubideak eta ziklo osoa dela eta ordaindutako zenbatekoak linealki amortizatzen dira, 
Udalarekin ziklo osoa kudeatzeko hitzartutako hitzarmenari dagokion aldi berean. 
 
Zehazki, ziklo osoko sareen erabilera-eskubideak abonatuen balio ukiezinarekin bat datoz, uraren 
kudeaketa osoa arautzen duten lankidetza-hitzarmenetan jasotako sareen lagapenaren ondorioz. 
 
Erabilera-eskubideen balioa zenbatetsi dugu eta eskubide horien balio objektiboa barne duen balio-
tarte bat atera dugu, kontuan hartuta merkatu-balioa dela, eta ez mendeko sozietatearen urteko 
kontuen analisitik atera daitekeen balioa. 
 
Balorazio-metodo hau erabili dugu: kutxako fluxuen deskontua. Metodo horrekin, abonatuaren balioa 
zehazten da enpresak etorkizunean lortzea espero duen diruzaintzako fluxu libreen gaur egungo 
balioa kalkulatuz.  Prozedura hori da gaur egun onartuena, lagatako aktiboen erabilera-balioa ez 
dagoelako gaur egungo egoeraren mende bakarrik, aurreikusteko moduko bilakaera ere kontuan 
hartuko delako, zehazki etorkizunean fluxuak sortzeko duen ahalmena (fluxuak sortzeko zenbat eta 
ahalmen handiagoa, orduan eta balio handiagoa).  
 
3.3. Ibilgetu materiala 
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Ibilgetu materiala osatzen duten elementuak erosketaren prezioari edo ekoizpenaren kostuari 
metatutako amortizazioa eta onartutako galeren zenbateko metatua kentzearen emaitzaren arabera 
onartu ditugu.  
 
Enpresak bere ibilgetu materialerako egindako lanak kalkulatu ditugu materia kontsumigarriak 
erosteko prezioa eta ondasunoi egotz dakizkiekeen zuzeneko edo zeharkako kostuak batuz. 
 
Ibilgetu materiala osatzen duten ondasunak handitzeko, modernizatzeko edo hobetzeko kostuak 
ondasunaren baliorik handiena kontuan hartuz sartu ditugu aktiboan, baldin eta haren ahalmena eta 
produktibitatea hobetzen badituzte edo balio-bizitza luzatzen badute, eta, betiere, ordezkatu 
ditugulako inbentariotik kendu ditugun elementuen kontabilitateko balioa jakin edo kalkulatu ahal izan 
badugu. 
 
Konponketa garrantzitsuen kostuak haien gutxi gorabeherako balio-bizitzan aktibatzen eta 
amortizatzen ditugu. Mantentze-lan errepikatuen gastuak, berriz, galera-irabazien kontuan kargatzen 
ditugu, egiten ditugun ekitaldian. 
 
Amortizatzen ez ditugun lurrena izan ezik, sistematikoki kalkulatzen dugu ibilgetu materialaren 
amortizazioa, metodo linealaren bidez, bakoitzaren gutxi gorabeherako balio-bizitzaren arabera, 
funtzionamenduaren eta erabileraren ondorioz galdutako balioa kontuan hartuz. Hauek dira gutxi 
gorabeherako balio-bizitzak: 
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Obra hidraulikoa:  Aldia (urteak) 

- Obra zibila  68 

- Ekipamendu elektromekanikoa  25 

Deposituak:   

- Obra zibila  68 

- Ekipamendu elektromekanikoa  25 

Goi-hornikuntzako eta -saneamenduko sarea  68 

Ponpatzeak   

- Obra zibila  68 

- Ekipamendu elektromekanikoa  25 

Makineria  10 - 18 

Tresneria  8 

Altzariak  18 

Informazioa tratatzeko ekipoak  6 

Garraio-elementuak  4 - 8 

 
Aktiboen balio-bizitza luzatzen duten ondasunen hobekuntzak kapitalizatu egiten ditugu, eta haiek 
mantentzeko eta kontserbatzeko gastuak emaitzen kontuan kargatzen ditugu, egiten ditugunean. 
Bajak eta besterentzeak elementuen kostua eta dagokien amortizazio metatua ezabatuz adierazten 
ditugu kontabilitatean. 
 
3.4. Aktibo ez-finantzarioen balioa gutxitzeagatiko galerak 
 
Amortizatzeko aktiboekin, martxoaren 25eko EHA/733/2010 arauan ezarritakoari jarraikiz, balio-
galerako probak egiten ditugu. Taldeak interes publikoko azpiegiturak eta zerbitzuak kudeatzen eta 
ematen ditu. Ondorioz, sozietatearen ibilgetu materialeko, ibilgetu ukiezineko eta higiezinetako 
inbertsioko elementuen xedea ez da merkataritza-etekina lortzea, baizik eta aktibo horiek sortzen 
dituzten eta guztien mesederako diren fluxu ekonomiko sozialak sortzea, hau da, haien gizarte-irabazi 
edo zerbitzu-ahalmenaz baliatzea. Taldearen diru-sarreren iturri nagusiak prezio publikoak dira. 
Prezio horiek herri-administrazioak jartzen ditu zuzenean edo zeharka, eta enpresak eskatu behar 
ditu, ondasunak edo zerbitzuak eskaintzearen truke. Prezio horiek, merkataritza-parametroen arabera 
jarriko liratekeenen aldean, oso txikiak dira. Beraz, balio-galera aktibo baten zerbitzu-ahalmenaren 
galera da, hau da, aktibo hori kontrolatzen duen erakundeak aktibo horren erabileran izan duen 
gutxitzea. 
 
Balio-galera, beraz, erabilera-balioaren arabera zehazten da; hau da, aktibo baten zerbitzu-
potentzialaren galera da, ez amortizazioari dagokion balio-galera sistematiko eta erregularra. 
Zenbateko hori zehazteko aktiboaren birjarpen-kostu jaitsia hartzen da oinarritzat. 
 
Enpresak ustiapen- edo zerbitzu-unitate bat andeatzeagatiko galera onartu behar badu, unitate hori 
osatzen duten eskudiru sortzaile ez diren aktiboen liburuen balioa kenduko du, kontabilitate-balioaren 
arabera, balio hauetako handienaren mugaraino: arrazoizko balioa ken salmenta-kostuak, birjarpen-
kostu jaitsia eta zero. Eskudiru-fluxuak sortzen ez dituzten aktiboen andeatzeagatiko balorazio-
zuzenketak eta andeatzea eragin duten arrazoiak desagertu ondorengo itzulketak gastu edo diru-
sarrera gisa onartuko dira, hurrenez hurren, galdu-irabazien kontuan. Andeatzearen itzulketaren 
muga hau izango da: aktiboari balioa ez andeatuz gero itzulketa-egunean onartuko litzaiokeen 
kontabilitate-balioa. 
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3.5. Finantza-aktiboak 
 
Kobratzeko maileguak eta partidak: Kobratzeko maileguak eta partidak eratorri gabeko finantza-
aktiboak dira, haien kobrantza finkoa edo finkagarria da eta ez dute kotizatzen merkatu aktibo batean. 
Aktibo korronteen artean sartzen dira, haien epea balantzea egin eta 12 hilabeteko epean baino 
luzeagoan amaitzen denean izan ezik; halakoetan, aktibo ez-korrontetzat hartzen dira. Kobratzeko 
mailegu eta partidak balantze bateratuko atal hauetan sartzen ditugu: enpresentzako kredituak eta 
merkataritza-zordunen eta kobratzeko beste kontu batzuk. 
 
Hasiera batean, arrazoizko balioaren eta, tartean, zuzenean egotz dakizkiekeen transakzio-kostuen 
arabera baloratzen dira finantza-aktibo hauek, eta, ondoren, kostu amortizatuaren arabera, interes-
tasa efektiboaren arabera sortutako interesak onartuz, eta interes-tasa efektibotzat hartzen da 
eguneratze-tasa; tresnaren liburuetako balioa eta epea amaitu arte gutxi gorabehera sortzen dituen 
eskudiru-fluxu guztiak berdintzen ditu eguneratze-tasak.  
 
Hala eta guztiz ere, merkataritza-eragiketen epemuga urtebete baino laburragoa bada, 
eragiketongatiko kredituak balio nominalaren arabera baloratzen dira, bai lehen aldiz onartzerakoan, 
bai ondoren, fluxuak ez eguneratzearen efektua esanguratsua ez bada betiere. 
 
Bestalde, merkataritza-zordunak udalei eta bezeroei kobratzeko dauden kontuek osatzen dituzte, eta, 
hurrenez hurren, uraren goi-hornikuntzako zerbitzua emateagatik eta uraren ziklo osoko zerbitzua 
emateagatik daude kobratzeko kontuok; bezeroak oso zatikatuta daude. 
 
Ekitaldiaren amaieran gutxienez, zor dizkiguten zenbateko guztiak kobratuko ez ditugun ebidentzia 
objektiboak badaude, balioaren galeragatiko beharrezko balio-zuzenketak egiten ditugu. 
 
Gutxi gorabeherako fakturen hornidura egiteko, ekitaldian gutxi gorabehera egindako irakurketei 
dagozkien ordaindutako zein ordaindu gabeko fakturen zenbateko osoa hartzen dugu aintzat, 
litekeena delako gero faktura horiek baliogabetzea. Urtebete baino gehiagoko epemuga duten gutxi 
gorabeherako fakturei dagokienez, ordaindu gabekoen % 100 hornitzen dugu; izan ere, urtebete igaro 
ondoren, kobratutako fakturen erreklamaziorik ez dugula jasoko irizten diogu. 
 
Gainerako fakturekin, 2020ra arte hornidura honela egiten genuen: urtebete baino gehiagoko 
epemugako ordaindu gabeko zorraren % 20 eta lau urte baino gehiagoko epemugako ordaindu 
gabeko zorraren % 80. 
 
Baina, Covidaren pandemiak eragindako egoera ekonomikoaren ondorioz ordaindu gabekoek gora 
egingo dutela aurreikusi dugunez, taldeak erabaki du urtebete baino gehiagoko epemugako ordaindu 
gabeko zorraren hornidura % 30era igotzea eta gainerakoa ordaindu gabeko zorrak lau urte baino 
gehiagoko epemuga duenean hornitzea. 
 
Horrez gain, 2020ko ekitaldiaren itxieran urtebete baino gutxiagoko epemuga duen ordaindu gabeko 
zorrak 2019ko ekitaldiko itxieratik izan duen igoeraren % 50eko hornidura gehigarria egin dugu. 
 
Ekitaldi amaieran ez dugu doitzerik egin udalei goi-hornikuntzagatik kobratu beharreko kontuetako 
kalte-galerengatik, Udalkutxaren bidez kobratuko ditugulako. 
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3.6. Izakinak 
 
Bildutako ur-izakinen bolumena 34.770.216 metro kubikokoa zen 2020ko abenduaren 31n, eta presen 
ustiapenari lotutako kostuen arabera baloratu dugu. Hala, bolumen horri dagokion zenbatekoa 860.000 
euro da (2019an 890.000 euro) (8. oharra). 
 
Beste hornigai batzuk haiek erosteko kostuaren arabera baloratu ditugu. 
 
3.7. Gastu aurreratuak 
 
Gastu aurreratuak, ziklo osoko zerbitzua kudeatzeko hitzarmenen esparruan, sareak berritzeko 
konpromisoarekin lotuta daude, eta egindako gastuen eta hartutako konpromisoaren arteko aldea 
adierazten dute. Hartara, diferentzia berriz sailkatu eta ondoko ekitaldietako konpromisoen gastu 
aurreratutzat hartzen da. 
 
 

 2020 2019 

Hartutako konpromisoen gastu aurreratuak, ziklo osoko 
inbertsiokoak

1.719 1.458 

 1.719 1.458 

 
3.8. Finantza-pasiboak 
 
Ordaintzeko zor eta partidak 
 
Merkataritzako eragiketengatiko eta merkataritzakoak ez diren eragiketengatiko zorrak sartzen dira 
kategoria honetan, eta pasibo arruntzat sailkatzen dira besteren baliabide horiek, sozietateak haien 
kitapena balantzea egin eta, gutxienez, hamabi hilabetez geroratzeko baldintza gabeko eskubidea 
duenean izan ezik. 
 
Zor horiek daukaten arrazoizko balioagatik hartzen dira aintzat eta gero amortizatutako kostuaren 
arabera baloratzen dira. 
 
3.9. Jasotako dirulaguntzak 
 
Dirulaguntzak ez dira itzulgarriak eta, nagusiki, ziklo osoko sareen lagapenarekin dute zerikusia. 
Ekitaldiko diru-sarrera gisa egozten dira, dagozkien aktiboen amortizazioaren proportzioan edo, hala 
badagokie, besterentzea, andeatzeagatiko balorazio-zuzenketa edo balantzeko baja gertatzen 
direnean.  
 
Dirutan ematen diren dirulaguntzak ematen den zenbatekoaren arrazoizko balioaren arabera 
baloratzen dira, eta dirutan ematen ez direnak, hartzen den ondasunaren arrazoizko balioaren 
arabera. Bi balioak onartzen direnean hartzen dira kontuan. 
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3.10. Zerga arruntak eta geroratuak 
 
Sozietate nagusiak ez du sozietateen gaineko zerga ordaindu behar. Mendeko sozietateak, berriz, 
sozietateen gaineko zerga ordaindu behar du, eta % 99ko hobaria du. 
 
Sozietateen gaineko zerga gastutzat hartzen da ekitaldi bakoitzean; urteko kontuetan banakatutako 
zerga aurreko mozkinaren arabera kalkulatzen da, eta zerga-irizpideekiko desberdintasun 
iraunkorraren arabera zuzentzen da (Gipuzkoako Ur Kontsortzioari lagatako ibilgetua berritzeko 
hornidura ematea eta aplikatzea), betiere aplika daitezkeen hobariak eta kenkariak kontuan hartuta.  
 
Halaber, sozietateen gaineko zergari buruzko 2/2014 Foru Arauko 39.1 artikuluaren arabera, ez dira 
zerga-oinarrian sartuko Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 36. 
artikuluko 1. idatz-zatiko a), b) eta c) letretan jasotako tokiko zerbitzu publikoak ematetik eratorritako 
errentak, horiek sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarrian doitzen baitira. 
 
Zergaren kuotako hobariak eta kenkariak, baita galera konpentsagarriak aplikatzeagatiko zerga-
efektua ere, zergengatiko gastuaren minoraziotzat hartzen dira, aplikatzen edo konpentsatzen 
ditugun ekitaldian. 
 
3.11. Hornidurak eta pasibo kontingenteak 
 
1. oharrak aipatzen duen konpromisoarekin bat, zenbait erakundeak (besteak beste, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta gobernu zentralak) lagatako obrak eta instalazioak konpontzeko, 
mantentzeko eta berritzeko kostuak ordaintze aldera, taldeak funts bat hornitzen du ekitaldi bakoitzeko 
emaitzen kontura, honela: 
 
a) Presa, hodi eta lehorraldietarako konponketa handiak 
 
Urteko zuzkidurak egiten dira jarduera bakoitzaren gutxi gorabeherako kostu osoak jarduera hori egiteko 
beharko den denboran banatuz. 
 
Urteko zuzkidurak egiten dira lehorteetarako hornikuntza-funts baten kontura, lehorteen ondorioak 
arintzeko beharrezko lanak egiteko (iturburuak bilatzeko, hoditeria egiteko eta abarretarako). 
 
Banakatzea hau da: 
 

KONTZEPTUA euro/urtean
 
PANTAILAN DRAINATZEA, KONTROLATZEA ETA INJEKTATZEA 27.672,79
GAILURREKO ESTAZIOAK ETA KONTROL-GUNEAK 26.160,40

HODIEN INGURUMEN-KONPONKETA 4.709,82

HONDOAK IKUSKATZEA 1.116,50

HONDOAK DRAGATZEA 6.699,75

KAUTXUZKO JUNTURAK 22.764,74

PERIMETRO-PISTA ETA SARBIDEAK 50.739,78

MOTELTZE-HUTSUNEAK 25.429,82

HONDOKO ISURBIDEAK 26.950,00

HARTUNE-SISTEMAK 4.167,05

GAINEZKABIDEAK KONPONTZEA 4.817,32
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URPEKO HUSTUBIDEAK 19.888,50

HODIAK BERRITZEA 366.052,01

LEHORRALDIAK 53.190,00

GUZTIRA 640.358,48 €

 
Zuzkiduraren kostuak aldian-aldian eguneratzen dira. 
 
b) Gainerako aktiboak 
 
Erosi genitueneko urteko amortizazioarekin bat, honela xehatuta: 
 

  Aldia (urteak) 

Eraikinak    68 –100 

Obra zibila  68 

Instalazio teknikoak  10 – 34 

Makineria  10 – 18 

Barne-garraioko elementuak  8 

Tresneria  8 

Beste instalazio batzuk  10 – 20 

Altzariak eta lanabesak  18 

Ekipamendu informatikoa  6 

Ibilgailuak  8 

Beste ibilgetu batzuk  34 – 68 

 
a) Ziklo osoko obrak 
 
Sozietateak kontratu bidezko konpromiso bat du udal batzuekin, udaletako hornikuntza- eta 
saneamendu-sareen parte bat berritzeko, hamar urteko epean (kasu batzuetan 15 urtean). Lan horien 
kostua sareen egoeraren arabera kalkulatzen da, eta hamar ekitalditan (kasu batzuetan 15 ekitaldian) 
banatzen da, linealki. Ekitaldi bakoitzean egiten diren berritze-lanen kostuak aplikatzen zaizkio 
horniduraren saldoari, eta urtero eguneratzen dira. 
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3.12. Sarreren onarpena 
 
Sarrerak eta gastuak sortzapen-irizpidearen arabera egozten dira, alegia, ordezkatzen dituzten 
ondasunen eta zerbitzuen korrontea egiaz jazotzen denean, haien ondoriozko diru- edo finantza-
korrontea noiz jazotzen den gorabehera. 
 
Hala ere, zuhurtasun-printzipioarekin bat, ekitaldi amaierarako gauzatzen diren mozkinak bakarrik 
kontabilizatzen dira; aurrez ikus daitezkeen arriskuak eta galerak (baita balizkoak), berriz, haien berri 
izan bezain laster. 
 
a) Ezohiko sarrerak 
 
Funtsean, ezohiko sarrerak ezbeharrengatiko kalte-ordainak dira. 
 
b) Interesengatiko sarrerak 
 
Interesengatiko sarrerak interes-tasa efektiboaren metodoa erabiliz onartzen dira. 
 
3.13. Errentamendu operatiboa 
 
Errentamendu operatiboagatiko ordainketak (errentatzailearengandik hartzen den edozein pizgarriren 
ordainketa garbiak), zer ekitalditan sortzen diren, ekitaldi horretako galdu-irabazien kontuan 
kargatzen dira, oinarri lineal batean, errentamenduak irauten duen aldian. 
 
3.14. Ingurumena 
 
Ingurumena babesteko eta hobetzeko kostuak emaitzen kontura egozten dira, sortzen diren ekitaldian, 
haien ondoriozko diru- edo finantza-korrontea noiz jazotzen den gorabehera. 
 
Oro har, ingurumen-arloko inbertsioak ibilgetu materialaren balio handiagotzat erregistratzen dira. 
Ingurumen arloko inbertsio edota gastuak 830.000 eurokoak dira. 
 

4. Finantza-arriskuaren kudeaketa 

 
Taldeak EAEn bakarrik diharduenez eta epe luzerako besteren baliabide garrantzitsurik ez duenez 
gero, taldearen jarduerak bi finantza-arrisku nagusi dauzka: kreditu-arriskua eta likidezia-arriskua.  
 
Taldeak arriskuaren kudeaketa orokorrerako prestatutako programak finantza-merkatuen 
ziurgabetasuna du ardatz, eta bere finantza-errentagarritasunaren kontrako balizko efektuak 
minimizatzea du helburu. 
 
Arriskuaren kudeaketa sozietate nagusiaren Kudeaketa Sailak kontrolatzen du: finantza-arriskuak 
identifikatzen, ebaluatzen eta estaltzen ditu.  
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a) Kreditu-arriskua 
 
Kreditu-arriskua eskudirutik eta eskudiruaren baliokideetatik, bankuetako eta finantza-
erakundeetako gordailuetatik eta handizkako eta txikizkako bezeroetatik sortzen da, eta, tartean, 
kobratzeko dauden kontuetatik eta hitzartutako transakzioetatik.  
 

Bezeroei dagokienez, funtsean bi motakoak dira: 
 

1. Administrazio publikoak (udalak). Kreditu-arriskua minimizatzeko, sortzen diren eta 
ordaintzen ez diren zenbatekoak Udalkutxatik kentzeko aukera hitzartu dute udalek. 
1994tik, bezero baten zorra kitatzeko bakarrik hartu da neurri hori, urte bateko ur-salmenta 
ordaintzeko. 
 

2. Ziklo osoko zerbitzuaren bezeroak. Finantza-arriskua txikiagotzeko, lankidetza-hitzarmen 
bat sinatu da Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, bezero horiek sortu eta ordaindu gabeko 
zenbatekoak biltzeko, baita ere, tarteka, ur-etenei dagozkien ordainketak jasotzeko. 

 
b) Likidezia-arriskua 

 
Likidezia-arriskua zuhurtziaz kudeatzeko, beharrezkoa da, besteak beste, behar adina eskudiru 
eta balio negoziagarri izatea; finantzazioa izatea eta, horretarako, behar bezainbateko kreditu-
erraztasunak hitzartzea; eta merkatuko posizioak kitatzeko gaitasuna izatea. Taldeko Diruzaintza 
Sailak astean behingo aurreikuspenak egiten ditu finantzazioaren malgutasunari euste aldera. 
Beharrezkoa bada, kreditu-lineak eskatzen dira, sei hilabeterako nagusiki. 
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5. Ibilgetu ukiezina 

 
Hona hemen ibilgetu materialari dagokion epigrafeko kontuetan izandako mugimenduak: 
 

Milaka eurotan Garapena 
Patenteak, 
baimenak 

eta markak 

Aplikazio 
informatikoak

Beste 
Ibilgetu 
ukiezin 
batzuk 

Guztira 

Saldoa 19/01/01 29 0 345 10.725 11.099
Kostua 57 2 1.951 21.288 23.298
Amortizazio metatua (29) (2) (1.607) (10.561) (12.199)
Narriaduragatiko galerak - - - - -
Kontabilitateko balio garbia 28 0 344 10.727 11.099
Barruan izandako altak 0 0 109 10 119
Beste alta batzuk 0 0 27 5.377 5.404
Beste transferentzia/intsuldaketa 
batzuk 

0 0 45 (45) 0

Bajak  0 0 0 (694) (694)
Amortizaziorako hornidura (4) 0 (191) (2.529) (2.724)
Beste mugimendu batzuk 0 0 0 694 694
Saldoa 19/12/31 24 0 334 13.540 13.898
Kostua 57 2 2.132 25.936 28.127
Amortizazio metatua (33) (2) (1.798) (12.396) (14.229)
Narriaduragatiko galerak - - - - -
Kontabilitateko balio garbia 24 0 334 13.540 13.898
Barruan izandako altak 0 0 90 20 110
Beste alta batzuk 0 0 19 1.900 1.919
Beste transferentzia/intsuldaketa 
batzuk 

0 0 25 (25) 0

Bajak  0 0 0 (688) (688)
Amortizaziorako hornidura (4) 0 (168) (2.547) (2.719)
Beste mugimendu batzuk 0 0  688 688
Saldoa 20/12/31 20 0 300 12.888 13.208
Kostua 57 2 2.266 27.143 29.468
Amortizazio metatua (37) (2) (1.966) (14.255) (16.260)
Narriaduragatiko galerak 0 0 0 0 0
Kontabilitateko balio garbia 20 0 300 12.888 13.208

 
Beste Ibilgetu ukiezin batzuk 

 
Beste ibilgetu ukiezin batzuen epigrafean sartzen dira, nagusiki, udal jakin batzuek uraren ziklo 
osorako lagatako ur-hornidura eta -saneamenduko sareak erabiltzeko eskubideak eta ziklo osoaren 
hitzarmena sinatu ondoren ur-hornidura eta -saneamenduko azpiegiturak lagatzeagatik udalerri jakin 
batzuei ordaindutako zenbatekoa (3.2.c) oharra). 
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a) Finantza-gastu kapitalizatuak 
 
2020ko eta 2019ko ekitaldietan ez da finantza-gasturik kapitalizatu. 
 
b) Ustiapenari atxiki gabeko ibilgetu ukiezina 
 
2020ko eta 2019ko abenduaren 31n ez dago ustiapenari atxiki gabeko ibilgetu ukiezinik. 
 
c) Guztiz amortizatutako ibilgetu ukiezina 
 
2020ko abenduaren 31n, bada oraindik erabiltzen den eta guztiz amortizatuta dagoen ibilgetu 
ukiezina, zeinak 1.734.000 euroko kostua baitu kontabilitatean (2019an 1.325.000 euro). 
 
d) Bermeei atxikitako aktiboak eta titulartasunaren murrizketak 
 
2020ko abenduaren 31n ez dago titulartasuna mugatuta duten edo pasiboen berme gisa pignoratuta 
dauden aktibo ukiezin garrantzitsurik. 
 

6. Ibilgetu materiala 

 
Hona hemen ibilgetu materialari dagokion epigrafeko kontuetan izandako mugimenduak: 
 

Milaka eurotan 
Lurrak eta 

eraikuntzak 

Instalazio 
teknikoak eta 

beste 
ibilgetu 
material 
batzuk

Abian 
dauden 

ibilgetuak 
eta 

aurrerakinak 

Guztira 

Saldoa 19/01/01 333.233 93.193 589 427.015
Kostua 413.469 159.350 589 573.408
Amortizazio metatua (80.236) (66.157) 0 (146.393)
Narriaduragatiko galerak 0 0 0 0
Kontabilitateko balio garbia 333.233 93.193 589 427.015
Beste alta batzuk 1.838 587 1.789 4.214
Beste transferentzia eta intsuldaketa batzuk 0 82 (1.964) (1.882)
Amortizaziorako hornidura (5.720) (4.310) 0 (10.030)
Saldoa 19/12/31 329.351 89.552 414 419.317
Kostua 415.307 160.019 414 575.740
Amortizazio metatua (85.956) (70.467) 0 (156.423)
Narriaduragatiko galerak 0 0 0 0
Kontabilitateko balio garbia 329.351 89.552 414 419.317
Beste alta batzuk 286 648 559 1.493
Beste transferentzia eta intsuldaketa batzuk 149 204 (353) 0
Amortizaziorako hornidura (5.735) (4.280) 0 (10.015)
Saldoa 20/12/31 324.051 86.124 620 410.795
Kostua 415.742 160.871 620 577.233
Amortizazio metatua (91.691) (74.747) 0 (166.438)
Narriaduragatiko galerak 0 0 0 0
Kontabilitateko balio garbia 324.051 86.124 620 410.795

 
 
a) Guztiz amortizatutako ondasunak 
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2020ko abenduaren 31n badira oraindik erabiltzen diren eta guztiz amortizatuta dauden ibilgetu 
materialak, zeinen jatorrizko kostua 20.596.000 euro baita (2019an 15.917.000 euro).  

 
b) Finantza-errentamendupeko ondasunak 
 
Galdu-irabazien kontuan Ibilgailuen leasingari dagozkion finantza-errentamendupeko ondasunen 
amortizazio-gastuak sartu ditugu: 33.000 euro (2019an 56.000 euro). 
 
c) Aseguruak 
 
Taldeak zenbait aseguru-poliza dauzka kontratatuta, ibilgetu materialeko ondasunen arriskuak 
(arrisku industrialak) eta jarduerenak (erantzukizun zibila) estaltzeko, eta baita ingurumen-
erantzukizuneko aseguru-poliza bat ere.  
 
Arrisku industrialen polizak ezbehar handiak eta natura hondamendiek eragindako ezbeharrak 
estaltzen ditu (Consorcio de Compensación de Seguros); erantzukizun zibilekoak 3.000.000 
eurorainoko kargak, 60.000 euroko frankiziarekin; eta ingurumen-erantzukizunekok 1.000.000 
eurorainoko ezbeharrak, 15.000 euroko frankiziarekin. 
 
d) Konpromisoak 
 
Taldeak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin (URA) formalizatutako 
horniketa eta saneamenduko azpiegitura hidraulikoak egiteko obrak gauzatzeko hitzarmenei 
dagokienez, erakundeak 13.688.000 euro dauzka aginduta zenbait obra eta instalazio hidrauliko 
egiteko, honela banatuta (eurotan): 

 
Hitzarmen zaharrak (epe luzera gauzatzekoak) 

 
Obraren 

zenbatekoa 
hitzarmenaren 

arabera 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 

Obraren 
zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe)

  

Amondarainetik Ibiurrera ura 
eramatea 

9.000.000,00 199.451,99 7.438.016,53 4.400.274,01 3.636.590,09

Lareo hornitzea 1.450.000,00 0,00 1.198.347,11 725.000,00 599.173,55

 10.450.000,00 199.451,99 8.636.363,64 5.125.274,01 4.235.763,64
 

Indarrean dauden etorkizuneko obrak (kontratista GUSA) 

 
Obraren 

zenbatekoa 
hitzarmenaren 

arabera 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 

Obraren 
zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

  

GUSAri transferentziak 1.373.350,00 211.864,30 1.135.000,00 1.161.485,70 959.905,54

 1.373.350,00 211.864,30 1.135.000,00 1.161.485,70 959.905,54
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GFArekin hitzartutako obrak, 2018an indarrean zeudenak: KONPROMISO-KREDITUA 

 
Hitzarmenek

o obraren 
zenbatekoa 
(BEZ barne)

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 
(Kontsortzioa)

Hitzarmeneko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Bidania-Goiatzeko saneamendua 2.250.000,00 0,00 1.859.504,13 1.125.000,00 929.752,07

Amezketako saneamendua 2.000.000,00 0,00 1.652.892,56 1.000.000,00 826.446,28

Itxasoko saneamendua 785.000,00 0,00 648.760,33 392.500,00 324.380,17

Ezkioko saneamendua 750.000,00 0,00 619.834,71 375.000,00 309.917,36

Ormaiztegiko saneamendua 
hobetzea (*) 

460.000,00 102.420,78 0,00 102.420,78 -

Nuarbeko saneamendua 1.175.000,00 0,00 971.074,38 587.500,00 485.537,19

Askizuko saneamendua 850.000,00 0,00 702.479,34 425.000,00 351.239,67

Arriarango saneamendua 620.000,00 0,00 512.396,69 310.000,00 256.198,35

Errekaldeko saneamendua 450.000,00 188.148,91 34.470,27 225.000,00 34.470,27

Sorabillako saneamendua  380.000,00 135.428,64 314.049,59 54.571,36 45.100,30

Itzagako gaineko saneamendua (*) 280.000,00 43.784,52 231.404,96 43.784,52 -

Lursailak 861.418,78 0,00 861.418,78 861.418,78 861.418,78

 
10.861.418,7

8 
469.782,85 8.408.285,75 5.502.195,44 4.424.460,42

 

(*) Amaitua. 

URAren eta GFAren arteko etorkizuneko hitzarmenetako obrak (sinatu gabe) 

 

Obraren 
zenbatekoa 
(BEZ barne) 

Gauzatutako 
obraren 

zenbatekoa 
(Kontsortzioa)

Obraren 
zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 

Kontsortzioak 
ordaindu 
beharreko 
obraren 

zenbatekoa 
(BEZ gabe) 

Ziako erretenaren 
saneamendua 

5.000.000,00 0,00 4.132.231,40 0,00 0,00

Oikinako saneamendua 3.400.000,00 0,00 2.809.917,36 1.122.000,00 927.272,73

Mendaroko saneamendua 2.500.000,00 0,00 2.066.115,70 0,00 0,00

Antzuolako saneamendua 1.000.000,00 0,00 826.446,28 0,00 0,00

Elgetako saneamendua 3.000.000,00 0,00 2479.338,84 0,00 0,00

Mijoako saneamendua 3.100.000,00 0,00 2.561.983,47 0,00 0,00

Zelaiko saneamendua 4.475.000,00 0,00 3.698.347,11 0,00 0,00

Amezketako saneamenduaren 
2. fasea 

3.000.000,00 0,00 2.479.338,84 1.400.000,00 1.157.024,79

Errezileko saneamendua 3.000.000,00 0,00 2.479.338,84 1.400.000,00 1.157.024,79

Aizarnazabaleko saneamendua 3.000.000,00 0,00 2.479.338,84 1.000.000,00 826.446,28

 31.475.000,00    0,00 26.012.396,68 4.922.000,00 4.067.768,59

 
 Azpiegiturak honela finantzatzen dira: parte bat Kontsortzioari atxikitako udalek finantziazio-

kanon gisa emandako funtsekin, eta gainerakoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Eusko 
Jaurlaritzaren, Estatu Espainolaren, SPRIren eta EEEren dirulaguntzekin (11. oharra). 
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7. Finantza-tresnak 

 
a) Kategorien araberako analisia 

 

Epe luzeko finantza-aktiboak (milaka 
eurotan) 

Ondare-tresnak Kredituak eta beste batzuk 

2020 2019 2020 2019 

Akzioak eta partizipazioak 1 1  -   -  

Kobratzeko maileguak eta partidak  -   -  - - 

Fidantzak  -   -  15 15 
 1 1 15 15 

  

  

Epe motzeko finantza-aktiboak 
(milaka eurotan) 

Kredituak eta beste batzuk

2020 2019 

Kobratzeko kontuak 15.261 13.022 

Epe motzeko ezarpenak 9.804 15.033 

Eskudirua 28.808 19.445 

Fidantzak - - 
 53.873 49.312 

 
Taldeak, 2020ko ekitaldian, epe motzeko gordailuak kontratatu ditu, 3 eta 12 hilabete arteko 
epemugakoak (kontratatutako egunetik kontatzen hasita), eta ekitaldian sozietatearen aldeko 3.000 
euroko interesak sortu dituzte (2019an 16.000 euro); interes horiek galdu-irabazien kontu bateratuko 
diru-sarrera finantzarioei buruzko epigrafean daude jasota. 
 
Egindako ezarpen guztiak berehala eskuratzeko modukoak direnez, taldearen likidezia ziurtatuta 
dago uneoro. 
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Epe luzeko finantza-pasiboak (milaka eurotan) 2020 2019 

Maileguak 14.024 23.183 

Leasinga 3 17 
 14.027 23.200 

 

 

Epe motzeko finantza-pasiboak (milaka eurotan) 2020 2019 

Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak 5.435 2.204 

Leasinga 14 34 

Aplikatzeko dauden partidak 138 155 

Jasotako fidantzak 17 17 

Ibilgetu-hornitzaileak 204 266 

Hartzekodunak eta ordaintzeko kontuak 6.541 7.052 
 12.349 9.728 

 
Finantza-pasiboek % 0,1eko batez besteko interesa sortu dute. 
 

b) Epemugaren araberako analisia 
 
Hau da urtebete baino gehiagoko epemuga duten finantza-tresnen zenbatekoa: 
 

Finantza-aktiboak (milaka eurotan) 2022 2023 2024 2025 
2026 eta 

hurrengoak 

Akzioak eta partizipazioak Ez dute epemuga zehatzik 

Kobratzeko maileguak eta partidak Ez dute epemuga zehatzik 

Fidantzak 1 1 1 1 11 
 1 1 1 1 11 

   

   

Finantza-pasiboak (milaka eurotan) 2022 2023 2024 2025 
2026 eta 

hurrengoak 

Maileguak 1.735 1.730 1.727 1.727 7.105 

Leasinga 3 - - - - 
 1.738 1.730 1.727 1.727 7.105 
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c) Hornitzaile komertzialei ordaintzeko epeak  
 

Egindako ordainketak eta egiteko 
daudenak, balantzea itxitako egunean 

2020 2020 

Egunak Egunak 

Batez besteko ordainketa-epea 81,03 79,79 

Ordaindutako eragiketen ratioa 98,26 96,7 

Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa 18,04 31,01 

      

Egindako ordainketak guztira 28.835 27.164 

Egiteko dauden ordainketak guztira 8.161 9.420 

 
d) Ibilgetu-hornitzaileei ordaintzeko epeak 

 
Egindako ordainketak eta egiteko 

daudenak, balantzea itxitako egunean 
2020 2020 

Egunak Egunak 

Batez besteko ordainketa-epea 40,97 34,85 

Ordaindutako eragiketen ratioa 41,92 34,32 

Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa 32,13 45,57 

  Euroak Euroak 

Egindako ordainketak guztira 1.912 3.804 

Egiteko dauden ordainketak guztira 204 188 

 
 

8. Izakinak 

 
 Milaka eurotan 
 2020  2019
Komertzialak 811  840
Lehengaiak eta beste hornigai batzuk 49  50 
Hornitzaileentzako aurrerakinak 23  19 
 883  909

 
 

9. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 

 
 Milaka eurotan 
 2020  2019
Diruzaintza (kutxa eta bankuko kontu korronteak) 28.808  19.445
 28.808  19.445 
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10. Berezko funtsak 

 
a) Jarritako ondarea 

 
 Ondarea 

(milaka 
eurotan) 

Saldoa 19/01/01 206

2019ko ekitaldiko gehitzeak  -

2019ko ekitaldiko murrizketak  -

Saldoa 19/12/31 206

  

 Ondarea 

Saldoa 20/01/01 206

2020ko ekitaldiko gehitzeak  -

2020ko ekitaldiko murrizketak  -

Saldoa 19/12/31 206

 
 Ondarea 
 
 Sozietate nagusiaren ondarea 1992ko ekitalditik 1994ko ekitaldira lorturiko emaitzekin dago 

eratua. 
 
b) Erreserbak eta ekitaldiko emaitza 
 

Milaka eurotan Erreserbak  Ekitaldiko 
emaitza 

 GUZTIRA 

Saldoa 19/01/01  64.860 5.572 70.432 

Emaitzen banaketa  5.572 (5.572) 0 

Ekitaldiko emaitza  - 6.139 6.139 

Saldoa 19/12/31  70.432 6.139 76.571 

Emaitzen banaketa  6.139 (6.139) 0 

Ekitaldiko emaitza  - 6.517 6.517 

Saldoa 20/12/31  76.572 6.517 8.089 
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11. Jasotako kapitaleko dirulaguntzak 

 
Hona hemen 2020ko eta 2019ko ekitaldietan jasotako dirulaguntza, dohaintza eta legatuak: 
 

 Saldoa Emaitza  Saldoa

 2019/12/31 Altak P/L 2020/12/31

  
a) Lagatako ibilgetuak 
  1. Jasotako ibilgetuak 54.549 0 (1.531) 53.018 
  2. GFAren dirulaguntzak 98.935 236 (2.235) 96.936 
  3. Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzak 88.294 0 (1.777) 86.517 
  4. Kohesio-funtsen dirulaguntzak 14.529 0 (448) 14.081 
  5. SPRIren dirulaguntzak 579 0 (13) 566 
  6. Beste batzuk 130 0 (8) 122 
  7. Estatuaren dirulaguntzak 50.951 0 (955) 49.996 

 307.967 236 (6.967) 301.236 

  
b) Jasotako kapitaleko dirulaguntzak 1.516 7 (66) 1.457 

  
c) Uraren ziklo osoa erabiltzeko eskubideak   8.549 1.236 (1.630) 8.155 

  
  

SALDOAK GUZTIRA 318.031 1.479 (8.663) 310.847 

  
  
 Saldoa Emaitza  Saldoa

 2018/12/31 Altak P/L 2019/12/31

  
a) Lagatako ibilgetuak 
  1. Jasotako ibilgetuak 56.113 0 (1.564) 54.549 
  2. GFAren dirulaguntzak 100.501 662 (2.229) 98.935 
  3. Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzak 90.075 0 (1.780) 88.294 
  4. Kohesio-funtsen dirulaguntzak 15.001 0 (472) 14.529 
  5. SPRIren dirulaguntzak 592 0 (13) 579 
  6. Beste batzuk 138 0 (8) 130 
  7. Estatuaren dirulaguntzak 51.906 0 (955) 50.951 

 314.326 662 (7.021) 307.967 

  
b) Jasotako kapitaleko dirulaguntzak 1.603 (12) (75) 1.516 

  
c) Uraren ziklo osoa erabiltzeko eskubideak   6.967 3.254 (1.672) 8.549 

  
  
SALDOAK GUZTIRA 322.895 3.904 (8.768) 318.031
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12. Hornidurak eta kontingentziak 

 
12.1. Hornidurak 
 
Arrisku eta gastuetarako epe luzeko hornidurak dira, batetik, taldearen jabetzeko azpiegitura 
mantentzeko (ikusi 1. eta 3.12. oharrak) eta lehorraldietarako funtsa; eta bestetik, ziklo osoa 
gestionatzeko hitzarmenetan, sareak berritzeko konpromisoak. Hona hemen azken bi ekitaldietako 
mugimendua: 
 

2020 
Milaka eurotan 

Konponketa 
handiak 

Lagatako 
aktiboak 
berritzea 

Lehorraldiak Ziklo osoa Doitzeak Guztira 

Hasierako saldoa 7.056 47.325 723 1.913 -(30) 56.987 

Hornidurak 587 4.529 53 4.507  9.677 

Intsuldaketak  - - - - - - 

Aplikazioak (443) (1.101) (41) (4.646) -  

Amaierako saldoa 7.200 50.754 735 1.775 (30) (60.434) 

  

2019 
Milaka eurotan 

Konponketa 
handiak 

Lagatako 
aktiboak 
berritzea 

Lehorraldiak Ziklo osoa Doitzeak Guztira 

Hasierako saldoa 6.792 44.073 673 2.600 -30 54.108 

Hornidurak 546 4.529 53 4.097 0 9.225 

Intsuldaketak  0 0 0 0 0 0 

Aplikazioak -282 -1.276 -4 -4.784 0 -6.346 

Amaierako saldoa 7.056 47.326 723 1.913 -30 56.987 

 
Epe luzeko hornidurak dira, nagusiki, udalerri jakin batzuekin adostutako kontagailuak berritzeko 
konpromisoak. Hona hemen azken bi ekitaldietako mugimendua: 
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2020 
Milaka eurotan 

Kontagailuak 
berritzea 

Epe 
motzeko 

beste 
hornidura 

batzuk

Guztira 

Hasierako saldoa 253 3 256 

Hornidurak 468 0 468 

Intsuldaketak  0 0 0 

Aplikazioak -447 0 -447 

Amaierako saldoa 275 3 279 

2019 
Milaka eurotan 

Kontagailuak 
berritzea 

Epe 
motzeko 

beste 
hornidura 

batzuk

Guztira 

Hasierako saldoa 277 191 468 

Hornidurak 459 0 459 

Intsuldaketak  0 0 0 

Aplikazioak -483 -187 -670 

Amaierako saldoa 253 4 257 

 
 
12.2. Kontingentziak 
 
a) Pasibo kontingenteak 

 
2020ko eta 2019ko ekitaldien amaieran, sozietateak ez du negozioaren jardun normalean 
sortutako auziengatiko pasiborik, pasibo garrantzitsuak sortzeko modukorik. 
 

b) Bermeak 
 

2020ko abenduaren 31n, taldeak hirugarrenen aldeko bermeak zituen zuzenean edo zeharka 
mailegatuta, eta berme horien zenbatekoa 33.000 euro zen (2019an ere 33.000 euro). 
 
Banku-erakundeekin ditugun zorrak (7. oharra) KUTXABANKek bermatzen ditu.  2020ko eta 
2019ko abenduaren 31n, kontzeptu horregatik emandako abalen saldo bizia 19.444.000 eta 
25.387.000 eurokoa zen, hurrenez hurren. 
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13. Sarrerak eta gastuak 

 
a) Segmentazioa 
 
Taldeak Gipuzkoako Lurralde Historikoan, Ermuan eta Mallabian egin ditu salmenta guztiak, eta jarduera 
segmentu bakarra du, honela banatua: 
 

 Milaka eurotan 
 2020 2019 

Goiko banaketa 5.728 5.958 
Azpiegituren kanona 2.542 2.780 
Ziklo osoa 31.361 29.834 
Beheko sarearen kudeaketa 361 428 
Beste batzuk 1.109 1.045 

 41.101 40.045 

 
b) Salgaien, lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa 

 
 Milaka eurotan 

 2020 2019 

Salgaien kontsumoa:  

Erosketak:  

- Estatuko erosketak 1.405 1.531 
- Erkidego barruko erosketak - - 
Izakinen aldakuntza 30 -192 

 1.435 1.339 
   

Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen 
kontsumoa: 

   

Erosketak:  

- Estatuko erosketak 841 868 
- Erkidego barruko erosketak - - 
- Inportazioak - - 
Izakinen aldakuntza - - 

 841 868 
 2.276 2.207 

 
c) Ustiapenarengatiko dirulaguntzak, emaitzari gehituak 
 
2020ko ekitaldian, taldeak 25.000 euroko dirulaguntza jaso zuen, hobari gisa, ezbehar gutxi 
izateagatik. 2019ko ekitaldian, taldeak ez duen ustiapenerako dirulaguntza garrantzitsurik jaso. 
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d) Langileen gastuak 
 

 Milaka eurotan 
 2020 2019 

Soldatak, sariak eta parekatuak 8.801 8.843 
Gizarte-kargak: 
- Gizarte Segurantzarako ekarpenak 2.965 2.921 
- Pentsioetarako ekarpenak eta hornidurak 213 210 
- Beste gizarte-karga batzuk 17 55 
Hornidurak - - 

 11.996 12.029 

 
Hona hemen 2019ko eta 2018ko ekitaldietako batez besteko langileen-kopurua, kategoriatan 
banatuta: 

 
Hona hemen 2019ko eta 21018ko ekitaldien amaierako langile-kopurua, kategoriaren eta sexuaren 
arabera sailkatuta: 

 
  

 
Batez besteko 

langile-kopurua 
2019 

>% 33 
desgaitasuna 

duten langileak 
2019

Batez besteko 
langile-kopurua 

2018 

>% 33 
desgaitasuna 

duten langileak 
2018

Kontseilariak - - - - 

Goi-zuzendariak 4 - 4 - 

Tituludunak, teknikariak eta administrariak 61,21 0,79 61,17 0,59 

Ofizialak 158,16 1 156,70 1 

Merkatariak - - - - 
 223,37 1,79 221,87 1,59 

 2020 2019 

 Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira

Kontseilariak - - - - - - 

Goi-zuzendariak 4 - 4 4 - 4 

Tituludunak, teknikariak eta administrariak 22 53 75 22 53 75 

Ofizialak 165 7 172 161 7 168 

Merkatariak - - - - - - 
 191 60 251 187 60 247 
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14. Mozkinen gaineko zerga eta zerga-egoera 

 
Hau da kontabilitateko emaitzaren eta sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarriaren arteko 
berdinkatzea: 
 

 (milaka euro) 

 2020 2019 

Zerga aurreko kontabilitateko emaitza 6.517 6.139 

Aurreko ekitaldiko gastu eta diru-sarrerengatiko doitzea   

Denbora-aldeak:   

- Horniketengatiko igoerak 4.529 4.528 

- Horniketengatiko jaitsierak (1.101) (1.275) 

Tokiko zerbitzu publikoetatik eratorritako errentengatiko 
doitzea 

(9.945) (9.392) 

Zerga-oinarria - - 

 
Denbora-aldeak lagatako ibilgetuak berritzeko horniduren zuzkidurari eta aplikazioari dagozkie (1, 3.12 
eta 12. oharrak). 
 
2/2014 Foru Arauko 39.1 artikuluaren arabera, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 36. artikuluko 1. idatz-zatiko a), b) eta c) letretan azaltzen diren zerbitzuetariko edozein 
emateak sortzen dituen errentak ez dira zerga-oinarrian sartuko. 
 
Sozietateen gaineko zergari dagokionez, 2015eko ekitalditik 2019ko ekitaldira arteko (2014-2018) zerga 
guztiak ikuskatzeko moduan daude. 
 
Indarrean dagoen zerga-legedia hainbat modutan interpreta daiteke eta, horregatik, besteak beste, 
zergak ikuskatuz gero pasibo gehigarriak sor daitezke. Nolanahi ere, administrariek uste dute pasibo 
gehigarri horiek ez luketela izango eragin esanguratsurik erantsitako urteko kontu bateratuetan. 
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15. Emaitza finantzarioa 

 
 Milaka eurotan 

 2020  2019 

Finantza-sarrerak:  

Ondare-tresnetako partaidetzak  

- Taldeko eta elkartutako enpresetan - - 
- Hirugarren enpresetan - - 
Balio negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuetakoak 
- Taldeko eta elkartutako enpresetakoak - - 
- Hirugarren enpresetakoak 3 16 

 3 16 
 

      

Finantza-gastuak: 
Taldeko eta elkartutako enpresekin hartutako zorrei 
dagozkienak 

-  - 

Hirugarrenekin hartutako zorrei dagozkienak (24) (37) 
Hornidurak eguneratzeagatikoak - - 

 (24) (37) 
 

     
Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldakuntzak: 
Negoziazio-zorroa eta beste batzuk 
Saltzeko erabil daitezkeen finantza-aktiboak ekitaldiko 
emaitzari egoztea 

   

     

Kanbioaren aldeak 0 0 
 

     Finantza-tresnak besterentzeagatiko narriadura eta 
emaitza 
Narriadurak eta galerak 
Besterentzeagatiko eta beste batzuengatiko emaitzak 

Emaitza finantzarioa (21) (21) 
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16. Ezohiko sarrerak eta gastuak  

 
Ezohiko sarrerak dira, funtsean, erakunde publikoekin inbertsio hidraulikoko proiektuak gauzatzeko 
egindako lankidetza-hitzarmenen bitartez jasotako kobrantzak (amaitutako proiektuenak); eta ezohiko 
gastuak, berriz, ezbeharrengatikoak. 

17. Administrazio Kontseiluaren eta goi-zuzendarien lansariak 

 
a) Administrazio Kontseiluaren lansariak 
 
Sozietate nagusiko kideek Batzorde Betearazleen bileretan parte hartu dutenean jaso dituzten dieten 
zenbatekoa 3.000 eurokoa izan da (2019an 7.000 euro). 
 
Joan-etorrietako gastuak, batez ere Batzar Nagusietako kideenak (77 kide), 3.000 eurokoak izan dira 
(2019an 9.000 euro). 
 
Kontseilariek ez dute antzeko sozietateetan ez kargurik ez partaidetzarik eduki, ezta jarduerarik 
gauzatu ere.  
 
Taldeak administratzaileen eta goi-zuzendaritzaren erantzukizun zibila estaltzeko aseguru bat du 
kontratatua; 2020an, aseguruaren kostua 5.000 eurokoa izan da (2019an ere 5.000 eurokoa). 
 
Kapital Sozietateen Legearen testu bategineko 229. artikuluari jarraikiz, administratzaileek akziodun 
bakarrari jakinarazi diote 2020ko ekitaldian ez dutela mendeko sozietatearen jarduerarekin interes-
gatazkarik izan. 
 
b) Funtsezko langileen lansariak 
 
Funtsezko langileen ordainsari gordina, guztira, 432.000 eurokoa izan da. 
 

18. Ingurumenari buruzko informazioa 

 
Ekitaldian, taldeak 830.000 euro inguruko ingurumen-gastuak izan ditu. Ez du beharrezkotzat jo 
ingurumen-arrisku eta gastuetarako hornidurarik erregistratzea, eta ez dago ingurumena babestearekin 
eta hobetzearekin zerikusia duen kontingentziarik. 
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19. Ekitaldia amaitu ondoko gertakariak 

 
Ekitaldia amaitu zenetik, ez da izan taldearengan, haren ondasunen eta eskubideen balioan, 
zerbitzuen prestazioan edo gizarte-helburuaren betekizunean eragina izan duen inolako gertaera 
esanguratsurik. 
 

20. Kontu-ikuskarien zerbitzu-sariak 

 
2020ko ekitaldian, Mazars Auditores SMP enpresak kontu bateratuak ikuskatzeko zerbitzuaren eta 
beste egiaztapen-zerbitzu batzuen kontura sortu dituen zerbitzu-sariak 24.000 eurokoak izan dira. 
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1. NEGOZIOEN BILAKAERA ETA ERAKUNDEAREN EGOERA 
 
2020ko ekitaldian, erakundearen kudeaketaren helburua izan da indarrean dagoen plan estrategikoa 
eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren estatutuek xedatzen dutena gauzatzea. 
 
1.1. Egoera ekonomiko eta finantzarioa 
 
Ekitaldiko kontuek diote, aurrekoetan bezala, erakundeak kaudimen eta likidezia egokiak dituela, 
besteak beste urteetan iraunkortasun-estrategia sendoari eutsi diogulako. Hauek dira estrategia 
horren printzipioak: 
 

 Aurrekontu-egonkortasuneko irizpide zorrotzak aplikatzea, zorpetze-maila txikiekin. 
 Zerbitzuaren premien arabera zorrozki egokitutako langile-taldea edukitzea.  

Instalazioak hobetzeko etengabe inbertitzea; 2020an 6,2 milioi euroko inbertsio (edo 
horniketa) eta hobekuntzak egin ditugu. 

 Maniobra-funtsa saneatua izan dadin ziurtatzea: aktibo korronteak epe motzeko pasiboen 
lau halako dira. 

 
2020ko ekitaldiko azken emaitza positiboa da, 6,5 eurokoa, zehazki, eta horrek erraztu egingo du 
Europako Inbertsio Bankuarekin zorra amortizatzea.   
 
Hau da zorraren egoera: 
 

 
 
Gaur egungo amortizazio-erritmoarekin, zorra 2024an kitatuko dugu. 
 
Diru-sarrerei dagokienez, enpresako salmenten diru-sarrerek gora egin dute 2019tik 2020ra, abonatu 
gehiago daudelako. Halaber, per capita kontsumoak ere gora egin du. 
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Kontuan hartuta 2020ko kontsumo-hornidurak eta ur-erreserben gaur egungo egoera, sozietatearen 
negozio-zifra ez da asko gutxituko datozen ekitaldietan, salbu beste lehorraldi bat gertatuko balitz eta 
ondorioak izango balitu. Alde horretatik, lehorraldiak eragin ekonomiko mugatua izango luke 2021ean 
eta, betiere, oreka-neurri egokiak hartu beharko genituzke. 
 
2020ko urteko kudeaketa-ratioen arabera, emandako zerbitzuen berme-, kalitate- eta iraunkortasun-
mailei eutsi egin diegu, eta azpimarratu behar dugu bezeroen gogobetetze-maila handia dela, 
erreklamazio gutxi erregistratu ditugula, ur-horniketaren berme- eta kalitate-ratioak handiak direla, ur-
lerma oso txikia dela eta isuritako urak egoki kontrolatu ditugula. 

 
1.1. Inbertsioak - Obrak 

Kontsortzioaren esparruan 2020. urtean egindako obren zenbatekoa, guztira, 0,6 milioi 
eurokoa izan da, eta obra hauek erabat amaituta daude: 

 Eizagako saneamendua: 0,2 milioi euro. 

 Ormaiztegiko hodi biltzailea: 0,1 milioi euro. 

Errekaldeko eta Sorabillako saneamenduko obrak martxan daude (zenbatekoak, hurrenez 
hurren: 3,3 milioi euro, BEZ barne; eta 0,3 milioi euro). 

GFArekin obrak egiteko adostutako hitzarmen bat indarrean dago. Hitzarmenaren zenbatekoa 
10.000.000 euro da (BEZ barne), desjabetzeak kontuan hartu gabe, eta Kontsortzioak 50% euro jarri 
beharko ditu. 

Esparru-akordioa eguneratzeko hitzarmena sinatuko dugu, zeinaren bitartez 37.175.000 euro 
(BEZ barne) inbertituko baitira; zenbateko horretatik, Kontsortzioak 4.922.000 euro jarri beharko ditu 
(BEZ barne). 

1.2. Goi-hornikuntza eta -saneamendua 
 
2020ko ekitaldian, GOI-HORNIKUNTZA normala izan da, eta hornikuntza-sistemetan 
kalitatea eta jarraipena ez dira asko aldatu.  
 
Kontsumoari dagokionez, biztanleko eta eguneko kontsumoa 195 litrora igo da. 
 
2003tik 2020ra ur-kontsumoa % 35 jaitsi da (1994tik % 44). 
 
Ekitaldian 24.079 milioi litro ur tratatu eta 179 milioi litro ur gordin hornitu dugu. 
 
Hornitutako uraren kalitateari dagokionez, adierazle guztiek berresten dute hornitutako ura 
kalitate handikoa zela eta aurrez ikusten genituen helburuak lortu ditugula. Gainera, 
indarrean dagoen araudia aise bete dugu. 
 
Ur zikinen arazketa normala izan da araztegi hauetan: Arronamendi (Deba), Iñurritza 
(Zarautz, Aia eta Orio), Zuringoain (Legazpi-Urretxu-Zumarraga), Gaikao (Zegama, 
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Idiazabal, Segura, Zerain, Gabiria, Mutiloa, Beasain, Ataun, Olaberria, Ordizia, Lazkao, 
Itsasondo, Ormaiztegi, Ezkio eta Itsaso), Basusta (Zumaia), Getaria, Mutriku, Mekolalde 
(Bergara), Apraitz (Elgoibar, Soraluze, Ermua eta Eibar), Epele (Arrasate, Aretxabaleta, 
Eskoriatza eta Oñati) y Uralde (Legorreta, Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Orendain, Tolosa, 
Ibarra, Anoeta, Irura, Villabona, Asteasu, Zizurkil, Leaburu, Aduna eta Andoain). Dena den, 
gorabeheraren bat edo beste gertatu da, argindar-enpresaren etenaldiren baten ondorioz; 
halaber, hodi biltzaileetan buxaduraren bat gertatu da, kontrolatu gabeko isuriak direla eta. 
Prozesu osoak oso ondo funtzionatu du eta etekinak handiak izan dira; alde horretatik, ur 
zikinen arazketari buruzko 91/271 Zuzentaraua bete dugu. Ordea, Badiolegiko araztegiak 
(Azpeitia, Azkoitia eta Zestoa) arazketa-arazoak ditu, Lapatxeko hondakindegiko lixibiatu-
karga zenbaitetan handia baita. Konponbide bat dago martxan, eta espero dugu 2021ean 
amaituta egotea. 2020ko ekitaldian 27.136 milioi litro hondakin-ur tratatu eta 18.107 tona 
lohi sortu ditugu.  
 
Zohi-kantitateak gora egin du, nagusiki arazketa-prozesuen etekina handiagoa delako. 
 
 
1.3. Abonatuak kudeatzeko zerbitzua eta behe-horniketa eta -saneamendua 
 
Behe-zerbitzuko abonatuen kopuruari eutsi egin diogu: 4.898 abonatu inguru dauzkagu 
(zerbitzu hori Zumaian bakarrik ematen dugu).  
 
 
1.4. Uraren ziklo osoa 
 
URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETA sozietatearen beraren eskumena da, ez udalena; 
56 udalerritan eman dugu zerbitzu hori (2019an baino bat gehiago), 120.574 bezerori eta 
242.418 biztanleri, gutxi gorabehera.  
 
Eguneko eta biztanleko kontsumoa igo egin da eta honela banatu da: 
 

o Etxebizitzetan:  eguneko eta biztanleko 113 litro (2019an 105), Zarautz sartu delako, 
nagusiki. 

o Etxebizitzetatik kanpo (industrian eta merkataritzan): eguneko eta biztanleko 40 litro 
(2019an 45), Mallabia sartu delako, nagusiki. 

 
2003-2020 aldian kontsumoak % 27 egin du behera, kontsumo-ohitura berrien ondorioz eta 
etxetresna elektrikoak eraginkorragoak direlako. 

 
Kontagailuen % 10,5 berritu dugu (12.899 kontagailu berri jarri ditugu) eta behe-sareak 
berritzeko 5.058.635,14 euro inbertitu ditugu (BEZ gabe). 
 
1.5. Kalitatea ziurtatzea 
 
Kalitatea ziurtatzeko sistema gure zerbitzuaren eraginkortasuna eta kalitatea neurtzeko 
aldagaitzat erabiltzen dugu. Zerbitzua egunez egun hobetzen ari da, eta horrek ematen 
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duten zerbitzua hobetzera behartzen ditu hornitzaileak. Sozietatearen jardun osoa prozedura 
eta jarraibideetan jasotzen ari gara, eta lan jakin batzuk eta ezustean egin behar ditugunak 
prestatu gabe ez uzten saiatzen gara. 
 
2. EKITALDIA AMAITU ONDOKO GERTAERA GARRANTZITSUAK 
 
Sozietatea eskumenak hartzen ari da bere gain uraren ziklo osoa kudeatzeko hainbat 
fasetan, dela sozietatearen beraren estatutuen eta hainbat udalen borondateari esker, dela 
legedi berriari esker. 
 
Ekitaldia amaitu zenetik, ez da izan sozietatean, haren ondasunen eta eskubideen balioan, 
zerbitzuen prestazioan edo gizarte-helburuaren betekizunean eragina izan duen inolako 
gertaera garrantzitsurik. 
 
 
3. ERAKUNDEAREN AURREZ IKUSTEKO MODUKO BILAKAERA 
 
Erakundearen bilakaerak ematen dituen zerbitzuen bilakaeraren araberakoa izan behar du; 
horretarako, kontrolatu ezin dituen kanpo-faktoreek (lehorteek eta abarrek) ahalik eta eragin 
txikiena izan dezaten saiatu beharko du. 
 
2021eko ekitaldian, erakundeak URAREN ZIKLO OSOA kudeatzen jarraituko du hala 
erabakitzen duten udaletan; eta kudeaketa hasi zenetik 10 urte igaro diren udalerrietan, 
hitzarmenak berrituko ditu.  
 
Nolanahi ere, badirudi egungo kudeaketa-formulen jarraipena eta garapena ekarriko duela 
sozietatearen bilakaerak, baita zerbitzu berrien garapena ere. 
 
2021-2025 aldirako Plan Estrategiko bat dugu indarrean. 
 
4. INGURUMENA 
 
Erakundearen jarduna eta ingurumena babestea guztiz bateragarriak izan daitezen saiatzen 
gara, eta, hartara, erakundeak ingurumen-arloan egiten duen jarduera nagusiak, alegia ur 
zikinen arazketak, normal funtzionatu du erabat. 
 
Hauek dira ingurumena babesteko beste zenbait jarduera: 
 

 Sortzen diren hondakin guztiak kudeatzaile baimenduen bidez kudeatzea. 
 

 Energia ekoizteko eta aurrezteko sistemak aztertzea. 
 

 Baliabide naturalen erabilera optimizatzea. 
 

 Isuriak kontrolatzea. 
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2020ko ekitaldian, erakundeak 830.000 euro gastatu ditu ingurumen-arloan. 
 
5. IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 
 
Orobat, 2020an, urtegietan limnologia-azterketak egiten jarraitu dugu, uraren parametroak 
geruzaka zehazteko eta, hartara, edateko uren araztegietako tratamendua optimizatzeko 
(kalitatea-kostua). 
 
Urtegiak aztertu ditugu eta zebra muskuiluak aurkitu ditugu Aixolako urtegian. Horrez gain, 
mikrozistinak analizatzen jarraitu dugu. 
 
Udal-sareak berritzeko lehentasunak matxurak eta ihesak geokokatu ondoren zehazteko 
proiektua martxan dugu oraindik. 
 
Urrutiko irakurketa orokortzeko aukera aztertzen jarraitzen dugu, eta Leaburu-Txaraman 
proba pilotu bat egin dugu Itelazpirekin. 
 
UETIak eta HUAk ikuskatzeko eta kontrolatzeko INTOUCH programak eguneratzen jarraitu 
dugu: azken bertsioa eguneratzen, SCADAk birtualizatzen eta IKKn kudeaketa orokorreko 
software berri bat programatzen ari gara. HUA eta UETIetako txostenak automatikoki egiteko 
datu-basea osatzez amaitu dugu. 

Kontsumitzaile handientzako urrutiko neurketa: kontsumitzaile handien kontsumoak 
kontrolatzeko sistemak jartzen ari gara, gaueko minimoak kontrolatzeko sisteman positibo 
faltsuak baztertu ahal izateko. 

Biltegien kudeaketa: biltegiak modu informatizatuan kudeatzen ari gara. 

Abonatuentzako arreta-programa berria: abonatuekin harremanak errazteko eta askotariko 
prozesuak (altak, bajak, titular-aldaketak eta abar) gauzatzeko behar diren dokumentu 
guztiak modu digitalean gordetzeko bertsio berri bat lantzen ari gara. 

4.0 zerbitzu-sistema bat ezartzen ari gara, dagoen informazio guztia plataforma informatiko 
bakar batean biltzeko (Business Intelligence). 

TicketBAI aplikazio bat lantzen ari gara, Gipuzkoako Ogasunari informazioa berehala bidali 
ahal izateko. 

Kontsumoa Zero izeneko proiektua amaitu dugu, era horretako kontsumo asko dagoelako. 
Kasu bakoitzean zer egin zehaztu da. 

Kontagailu-parkearen ordezkapena optimizatzeko azterlan bat egiten ari gara, kontagailuak 
antzinatasunaren arabera bakarrik ordezka ez daitezen. 

Zibersegurtasun Plan bat diseinatu dugu. 
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Faktura elektronikoa ezarri dugu. 

Langileak kontratatzeko Lanaldi programa amaitu da. 

Nominen programaren datu aldakorrak automatizatu ditugu. 

Banku-uztartzea eta ordainketen zatikatzea automatikoki egiten dituen ELKCASH programa 
eguneratu dugu. 

Obra-baimenak eta obretako segurtasun- eta osasun-programen onarpena automatizatu 
ditugu. 

Kiosko batekin proba pilotu bat egiten ari gara: abonatuak kudeatzaile batekin harremanetan 
jar daitezke edozein gestio egiteko, bulegora joango balira bezala. 

 

 
 

 
 
 

 


























































































