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BADALAB HIZKUNTZA BERRIKUNTZAKO PARTZUERGOA 
 

BADALAB CONSORCIO DE INNOVACIÓN LINGÜISTICA 
 



BALANTZEA / BALANCE

(Euroak / Euros)

A) Aktibo ez-korrontea / Activo no corriente

I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible

200, 201, (2800), (2801) 1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean / Inversión en investigación y desarrollo

203, (2803), (2903) 2. Jabetza intelektuala eta industriala / Propiedad industrial e intelectual

206, (2806), (2906) 3. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas

207, (2807), (2907) 4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak / 

Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

208, 209, (2809), (2909) 5. Bestelako ibilgetu ukiezin / Otro inmovilizado intangible

II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material

210, (2810), (2910), (2990) 1. Lurrak / Terrenos

211, (2811), (2911), (2991) (2994) 2. Eraikuntzak / Construcciones

212, (2812), (2912), (2992) 3. Azpiegiturak / Infraestructuras

213, (2813), (2913), (2993) 4. Ondare historikoaren ondasunak / Bienes del patrimonio histórico

214, 215, 216, 217, 218 5. Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material

219003,2300, 2310, 232, 233 6. Egite-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak / Inmovilizado en curso y anticipos

234, 235, 237, 238, 2390

III. Ondasun higiezinetako inbertsioak /

Inversiones inmobiliarias

220, (2820), (2920) 1. Lurrak / Terrenos

221, (2821), (2921) 2. Eraikuntzak / Construcciones

2301, 2311, 2391 3. Hasitako ondasun higiezinetako inbertsioak eta aurrerakinak /

 Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

IV. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko

erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan /

Inversiones financieras a largo plazo en

entidades del grupo, multigrupo y asociadas

2400, (2930) 1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen

ondarean / Inversiones financieras en patrimonio de

entidades de derecho público

2401, 2402, 2403, (248) 2. Inbertsio finantzarioak erakunde publikoen zuzenbide

(2931), (2932), (2933) pribatuko erakunde publikoen eta beste batzuen ondarean /

Inversiones financieras en patrimonio de sociedades

públicas, entres públicos de derecho privado y otras

241, 242, 245, (294), (295) 3. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak / Créditos y valores representativos de deuda

246, 247 4. Beste inbertsio batzuk / Otras inversiones

V. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk /

Otras inversiones financieras a largo plazo

250, (259), (296) 1. Inbertsio finantzarioak ondarean / Inversiones financieras en patrimonio

251, 252, 254, 256, 257 2. Kredituak eta zorra adierazten duten balioak / Créditos y valores representativos de deuda

(297), (298)

253 3. Finantza-deribatuak / Derivados financieros

258, 26 4. Beste inbertsio finantzario batzuk / Otras inversiones financieras 4 161,60

Aktibo ez-korrontea guztira / Total activo no corriente 161,60

2021
Memoria /

Memoria

2021

Kontuak /

Cuentas

Aktiboa / 

Activo



BALANTZEA / BALANCE

B) Aktibo korrontea / Activo corriente

38, (398) I. Salgai dauden aktiboak / Activos en estado de venta

II. Izakinak / Existencias

37, (397) 1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak /

Activos constituidos o adquiridos para otras entidades

30, 35, (390), (395) 2. Salgaiak eta amaitutako produktuak / Mercaderias y productos terminados

31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) 3. Hornikuntzak eta beste batzuk / Aprovisionamientos y otros

(393) (394) (396)

III. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk /

Deudores y otras cuentas a cobrar

430, 431, 435, 436 1. Gestio-eragiketengatik zordunak /  Deudores por operaciones de gestión

443, (490)

440, 441, 442, 446 2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk / Otras cuentas a cobrar

449, 555, 558

470, 472 3. Adminstrazio publikoak / Administraciones públicas

450, 455, 456 4. Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik hartzekodunak / 

Deudores por administrración de recursos  por cuenta de otros entes públicos

IV. Inbertsio finantzarioak epe laburrera taldeko 

erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan /

Inversiones financieras a corto plazo en entidades

del grupo, multigrupo y asociadas

530, (539), (593) 1. Inbertsio finantzarioak merkataritza-sozietateen ondorean /

Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles

531, 532, 535,(594), (595) 2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak / Créditos y valores representativos de deuda

536, 537, 538 3. Beste inbertsio batzuk / Otras inversiones

V. Epe laburreko inbertsio finantzarioak /  Inversiones financieras a corto plazo

540, (549), (596) 1. Inbertsio finantzarioak ondarean / Inversiones financieras en patrimonio

541, 542, 544, 546, 547 2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak /

(597), (598) Créditos y valores representativos de deuda

543 3. Finantza-deribatuak / Derivados financieros

545, 548, 565, 566 4. Beste inbertsio finantzario batzuk / Otras inversiones financieras

480, 567 VI. Aldizkakotasunagatiko doikuntzak /

Ajustes por periodificación

VII. Eskudirua eta beste aktibo likido balokide batzuk /

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

577 1. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos y equivalentes

556, 557, 570, 571, 573, 2. Diruzaintza / Tesorería 10.3 78.855,71

575, 576, 578

Aktibo korrontea guztira / Total activo corriente 78.855,71

AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B) 79.017,31

2021

2021

Memoria /

Memoria

Kontuak /

Cuentas

Aktiboa / 

Activo



BALANTZEA / BALANCE

A) Ondare garbia / Patrimonio neto

100 I. Emandako ondarea / Patrimonio aportado

II. Sortutako ondarea / Patrimonio generado

120 1. Aurreko ekitaldietako emaitzak / Resultado de ejercicios anteriores

129 2. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio 7.684,13

III. Balio-aldaketen doikuntzak / Ajustes por cambio de valor

136 1. Ibilgetu ez-finantzarioa / Inmovilizado no financiero

133 2. Aktibo finantzario salgarietan / Activos financieros disponibles para venta

134 3. Estaldura-eragiketak / Operaciones de cobertura

130, 131, 132 IV. Emaitzei egozteko dauden ondarearen beste gehikuntza 6 67.800,00

batzuk / Otros incrementos patrimoniales pendientes de

imputación a resultados

Ondare garbia guztira / Total Patrimonio neto 75.484,13

B) Pasibo ez-korrontea / Pasivo no corriente

14 I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo

II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo

15 1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables

170, 177 2. Kreditu-erakundeekin zorrak / Deudas con entidades de crédito

176 3. Finantza-deribatuak / Derivados financieros

171, 172, 173, 178, 18 4. Bestelako zorrak / Otras deudas

174 5. Epe luzeko finantza-errentamenduagatik hartzekodunak /

Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo

16 III. Epe luzeko taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuen zorrak / 

Deuda con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo

Pasibo ez-korrontea guztira / Total Pasivo no corriente

C) Pasibo korrontea / Pasivo corriente

58 I. Epe laburreko hornidurak / Provisiones a corto plazo

II. Epe laburreko zorrak / Deudas a corto plazo

50 1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables

520, 527 2. Kreditu-erakundeekiko zorrak / Deudas con entidades de crédito

526 3. Finantza-deribatuak / Derivados financieros

521, 522, 523, 528, 4. Bestelako zorrak / Otras deudas

560, 561

524 5. Epe laburreko errentamendu finantzariogatik hartzekodunak /

Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo

51 III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak /

 Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo

IV. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk /

 Acreedores y otras cuentas a pagar

400, 401, 405, 406 1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak / Acreedores por operaciones de gestión

41, 554, 559 2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk / Otras cuentas a pagar 5 139,51

475, 476, 477, 479 3. Administrazio publikoak / Administraciones públicas 5 3.393,67

452, 453, 457 4. Beste ente publiko batzuen kontura baliabideak banatzeagatik hartzekodunak / 

Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

485, 568 VI. Aldizkakotasunagatiko doikuntzak / Ajustes por periodificación

Pasibo korrontea guztira / Total pasivo corriente 3.533,18

 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 79.017,31

2021
Memoria /

Memoria

2021

Kontuak /

Cuentas

Ondare garbia eta Pasiboa / 

Patrimonio neto y Pasivo



(Euroak / Euros)

Memoria/

Memoria

1. Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios

720, 721, 722, 728, 73 a) Zergak / Impuestos

740 b) Tasak / Tasas

744, 749
c) Zerga bidezko beste sarrera batzuk /

Otros ingresos tributarios

2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak /

Transferencias y subvenciones recibidas

a) Ekitaldikoak  / Del ejercicio

751

a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako 

diru-laguntzak / Subvenciones recibidas para financiar

gastos del ejercicio

6 35.233,29

750 a.2) Transferentziak / Transferencias

752

a.3) Ondare-elementu baten finantziazio zehatza

adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako

diru-laguntzak / Subvenciones recibidas para

cancelación de pasivos que no supongan financiación

específica de un elemento patrimonial

7530

b) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-

laguntzak egoztea / Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

754

c) Aktibo korronteetarako eta beste batzuetarako 

jasotako diru-laguntzen egoztea / Imputación de

subvenciones para activos corrientes y otras

3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak /

Ventas netas y prestaciones de servicios

700, 701, 702, 703, 704

(706), (708), (709)
a) Salmenta garbiak / Ventas netas

741, 705 b) Zerbitzu-ematea / Prestación de servicios

707

c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako

aktiboengatiko sarreren egoztea / Imputación de ingresos

por activos constituidos o adquiridos para otras entidades

71*, 7930, 7937, 

(6930), (6937)

4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren

produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura /

Variación de existencias de productos terminados

y en curso de fabricación y deterioro de valor

780, 781, 782, 783
5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak /

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776, 777
6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk /

Otros ingresos de gestión ordinaria

795 7. Hornidura-soberakinak / Excesos de provisiones

A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERA GUZTIAK /

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
35.233,29

8. Langileek eragindako gastuak / Gastos de personal

(640), (641)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak /

Sueldos, salarios y asimilados
10.1 -5.000,00

(642), (643), (645), (649) b) Karga sozialak / Cargas sociales 10.1 -1.278,01

(65)
9. Egindako trasnsferentziak eta emandako diru-

laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas

10. Hornidurak / Aprovisionamientos

(600), (601), (602), (605),

(607), 606, 608, 609, 61*

a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa /

Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

(6931), (6932), (6933),

7931, 7932, 7933

b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-

narriadura / Deterioro de valor de mercaderías, materias

primas y otros aprovisionamientos

11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk / 

Otros gastos de gestión ordinaria

(62)
a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak /

Suministros y servicios exteriores
10.1 -21.257,62

(63) b) Zergak / Tributos

(676) c) Bestelakoak / Otros

(68)
12. Ibilgetuaren amortizazioa /

Amortización del inmovilizado

B) GESTIO ARRUNTEKO GASTU GUZTIAK /

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
-27.535,63

2021 ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 2021

Kontuak/

Cuentas
2021

                                     * Bere zeinua positiboa edo negatiboa izan daiteke / Su signo puede ser positivo o negativo



Memoria/

Memoria

I Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) / 

Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
7.697,66

13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien

balio-mnarriadura eta inorenganatzeagatiko emaitzak / 

Deterioro de valor y resultados por enajenación del 

inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690), (691), (692), (6938),

790, 791, 792, 799, 7938

a) Balio-narriadura / 

Deterioro de valor - Reversión del deterioro aplicado

770, 771, 772, 774, (670)

(671), (672), (674)
b) Bajak eta inorenganatzeak / Bajas y enajenaciones

7531
c) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzen egoztea / 

Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Arruntak ez diren beste partida batzuk /

Otras partidas no ordinarias

773, 778
a) Ekitaldi itxietako itzulketak eta obligazio baliogabetuak /

Reintegros de ejercicios cerrados y obligaciones anuladas

(678)
b) Ekitaldi itxietako eskubideak baliogabetzearen galerak /

Pérdidas por anulación de derechos de ejercicios cerrados

II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza /

Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)
7.697,66

15. Sarrera finantzarioak / Ingresos financieros

a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak /

De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630
a.1) Taldeko erakundeetan talde anitzetan eta elkartuetan / 

En entidades del grupo, multigupo y asociadas

760 a.2) Beste erakunde batzuetan / En otras entidades

b) Negozia daitezkeen baloreetatik eta kredituetatik

datozenak / De valores negociables y de créditos

7631, 7632
b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan / 

En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761, 762, 769, 764504,

(664504)
b.2) Bestelakoak / Otros

755, 756

c) Gastu finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak eta

eragilketa finantzarioen ekitaldiari egoztea /

Subvenciones para financiar gastos financieros e 

imputación al ejercicio de operaciones financieras

16. Gastu finantzarioak / Gastos financieros

(663)

a) Taldeko erakundekin, talde anitzekin eta elkartuekin

zorrak izategatik / Por deudas con entidades del grupo,

multigrupo y asociadas

(660), (661), (662), (669)

764501, (664501)
b) Bestelakoak / Otros 10.1 -13,53

784, 785, 786, 787
17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak /

Gastos financieros imputados al activo

18. Arrazoizko balioaren aldaketak ektibo eta pasibo finantzarioetan / 

Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646, (6646), 764509, 

(664509)
a) Finantza-deribatuak / Derivados financieros

7640, 7642, 764502, 764503

(6640), (6642), (664502), 

(664503)

b) Arrazoizko balioko beste aktibo eta pasibo batzuk,

emaitzei egotzita / Otros activos y pasivos a valor

razonable con imputación en resultados

7641, (6641)

c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara

egoztea / Imputación al resultado del ejercicio por activos

financieros disponibles para la venta

768, (668) 19. Kanbio-diferentziak / Diferencias de cambio

20. Balioaren narriadura, bajak eta aktibo eta pasibo

finantzarioak inorenganatzea / Deterioro de valor, 

bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

7960, 7961, 7962, 7963,

7965, 766, (6960), (6961),

(6962), (6963), (6965), 

(666), 7970, (6970), (6670)

a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan /

De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

765, 7966, 7971, (665),

(6671), (6964), (6966)

(6971)

b) Bestelakoak / Otros

III Eragiketa finantzarioen emaitza /

Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)
-13,53

IV Ekitadiko emaitza (aurrezkia eta desaurrrezkia) garbia / 

Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)
7.684,13

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 

Kontuak/

Cuentas
2.021,00

2021 ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

                                     * Bere zeinua positiboa edo negatiboa izan daiteke / Su signo puede ser positivo o negativo



1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA / ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euroak / Euros)

I. Ondarea /

Patrimonio

II. Sortutako 

ondarea /

Patrimonio 

generado

III. Balio-aldaketen 

doikuntzak /

Ajustes por cambios

de valor

IV. Ondarearen beste

gehikuntza batzuk /

Otros incrementos

patrimoniales

Guztira /

Total

A.
ONDARE GARBIA 2020(E)KO EKITALDIAREN AMAIERAN /

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C + D)
0,00

B.
DOIKUNTZAK ERROREEN ZUZENKETENGATIK ETA

KONTABILITATE-IRIZPIDEEN ALDAKETENGATIK, 2020(E)KO EKITALDIA /

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y

CORRECCIÓN DE ERRORES EJERCICIO 2020

C.
2021(E)KO EKITALDIAREN HASIERAKO ONDARE GARBI DOITUA /

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A + B)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.
2021(E)KO EKITALDIAREN ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK /

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021
75.484,13

1. Ekitadian aintzatetsitako sarrrerak eta gastuak /

Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
7.684,13 67.800,00 75.484,13

2. Erakunde jabearekin edo jabeekin egindako eragiketak /

Operaciones con la entidad o entidades propietarias
0,00

3. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak /

Otras variaciones del patrimonio neto
0,00

E.
ONDARE GARBIA 2021(E)KO EKITALDIAREN AMAIERAN /

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C + D)
75.484,13

ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA /

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2021eko EKITALDIA / EJERCICIO 2021



2. AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA / ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euroak / Euros)

Kontu zk. /.

Nº cuentas

Memoria/ 

Memoria
2021

129
I. Ondarearen emaitza ekonomikoa /

Resultado económico patrimonial
7.684,13

II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak / 

Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
67.800,00

1. Ibilgetu ez-finantzarioa / Inmovilizado no financiero

920,00 1.1 Sarrerak / Ingresos

(820), (821), (822) 1.2 Gastuak / Gastos

2. Aktibo eta pasibo finantzarioak / 

Activos y pasivos financieros

900, 991 2.1 Sarrerak / Ingresos

(800), (891) 2.2 Gastuak / Gastos

3. Kontabilitate-estaldurak / Coberturas contables

910 3.1 Sarrerak / Ingresos

(810) 3.2 Gastuak / Gastos

940
4. Ondarearen beste gehikuntza batzuk / 

Otros incrementos patrimoniales
6 67.800,00

 Guztira / Total (1 + 2 + 3 + 4) 75.484,13

III. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura edo estalitako

partiden hasierako baliora egindako transferentziak / 

Transferencias a la cueta del resultado económico patrimonial

o al valor inicial de la partida cubierta

(823) 1. Ibilgetu ez-finantzarioa / Inmovilizado no financiero

(802), 902, 993 2. Aktibo eta pasibo finantzarioak / Activos y pasivos financieros

(811), 911 3. Kontabilitate-estaldurak / Coberturas contables

(84)
4. Ondarearen beste gehikuntza batzuk / 

Otros incrementos patrimoniales

Guztira / Total (1 + 2 + 3 + 4)

IV. Aintzatetsitako sarrearak eta gastuak GUZTIRA /

TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)
75.484,13



(Euroak / Euros)

Memoria/me

moria
2021

1. Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios

2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak / 

Transferencias y subvenciones recibidas
6 35.233,29

3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak / 

Ventas netas y prestaciones de servicios

4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / 

Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

5. Kobratutako interesak eta dibidenduak / 

Intereses y dividendos cobrados

6. Beste kobrantza batzuk / Otros cobros

7. Langileek eragindako gastuak / Gastos de personal 10.1 -6.278,01 

8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak /

Transferencias y subvenciones concedidas

9. Hornidurak / Aprovisionamientos

10. Gestioko bestelako gastuak / Otros gastos de gestión 10.1 -21.257,62 

11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / 

Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

12. Ordaindutako interesak / Intereses pagados

13. Beste ordainketa batzuk / Otros pagos 10.1 -13,53

7.684,13

1. Inbertsio errealen salmenta / Venta de inversiones reales

2. Aktibo finantzarioen salmenta / Venta de activos financieros

3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk /

Otros cobros de las actividades de inversión
6 67.800,00

4. Inbertsio errealen erosketa / Compra de inversiones reales

5. Aktibo finantzarioen erosketa / Compra de activos financieros

6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk / 

Otros pagos de las actividades de inversión

67.800,00

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE

EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Kobrantzak / Cobros:

B) Ordainketak / Pagos:

Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos

de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / 

FLUJOS DE FECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Kobrantzak / Cobros:

D) Ordainketak / Pagos:

Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / 

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)



Memoria/me

moria
2021

3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / 

Obligaciones y otros valores negociables

4. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos

5. Bestelako zorrak / Otras deudas

6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / 

Obligaciones y otros valores negociables

7. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos

8. Bestelako zorrak / Otras deudas

13 75.484,13

78.855,71
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik / 

Cobros  por emisión de pasivos financieros

H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik / 

Pagos por reembolso de pasivos financieros

Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / 

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+G-H)

IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK / 

FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Aplikatzeko dauden kobrantzak / 

Cobros pendientes de aplicación

J) Aplikatzeko dauden ordainketak / 

Pagos pendientes de aplicación

Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak / 

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA / 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO

LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA / INCREMENTO / 

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS

EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio



KAPITULUA / CAPÍTULO
HAS. AURREK. / 

PPTO. INICIAL

EKIT. ALDAK. / 

MODIF. EJERC.

B. BETIK. 

AURREK. / PPTO. 

DEF.

ONART. OBL. / 

OBLIG. REC.

ORDAINKETAK / 

PAGOS

1. LANGILERIAREN 

GASTUAK / GASTOS DE 

PERSONAL
13.003,29 0,00 13.003,29 6.278,01 6.278,01

2. ONDASUN ETA 

ZERBITZUETAKO OHIKO 

GASTUAK /                                         

GASTOS CORRIENTES EN 

BIENES Y SERVICIOS 22.230,00 -13,53 22.216,47 21.257,62 21.257,62

3. FINANTZA GASTUAK /                  

GASTOS FINANCIEROS
0,00 13,53 13,53 13,53 13,53

4. OHIKO DIRULAGUNTZAK 

ETA TRANSFERENTZIAK / 

TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES 

CORRIENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. KONTINGENTZIARAKO 

ETA BESTE EZUSTEKO 

BATZUETARAKO FUNTSA / 

FONDO DE CONTINGENCIA 

Y OTROS IMPREVISTOS

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

6. INBERTSIO ERREALAK / 

INVERSIONES REALES
67.800,00 0,00 67.800,00 0,00 0,00

7. KAPITAL 

DIRULAGUNTZAK ETA 

TRANSFERENTZIAK / 

TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES DE 

CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. FINANTZA AKTIBOAK / 

ACTIVOS FINANCIEROS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. FINANTZA PASIBOAK / 

PASIVOS FINANCIEROS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GUZTIRA / TOTAL 103.033,29 0,00 103.033,29 27.549,16 27.549,16

2021 EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOAREN EGOERA-ORRIA /

 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

I. GASTUEN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



II. SARREREN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

KAPITULUA / CAPÍTULO
HAS. AURREK. / 

PPTO. INICIAL

EKIT. ALDAK. / 

MODIF. 

EJERC.

B. BETIK. 

AURREK. / 

PPTO. DEF.

ONART. ESK. / 

DCHOS. REC.

BILDUTAKOA / 

RECAUD.

1. ZUZENEKO ZERGAK / 

IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. ZEHARKAKO ZERGAK / 

IMPUESTOS INDIRECTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. TASAK ETA BESTELAKO 

SARRERAK / TASAS Y OTROS 

INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. OHIKO DIRULAGUNTZAK ETA 

TRANSFERENTZIAK / 

TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES CORRIENTES 35.233,29 0,00 35.233,29 35.233,29 35.233,29

5. ONDARE SARRERAK / 

INGRESOS PATRIMONIALES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. INBERTSIO ERREALAK 

BESTERENTZEA / 

ENAJENACIÓN DE 

INVERSIONES REALES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. KAPITAL DIRULAGUNTZAK 

ETA TRANSFERENTZIAK / 

TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 67.800,00 0,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00

8. FINANTZA AKTIBOAK / 

ACTIVOS FINANCIEROS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. FINANTZA PASIBOAK / 

PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GUZTIRA / TOTAL 103.033,29 0,00 103.033,29 103.033,29 103.033,29



Memoria

a. Eragiketa korronteak / Operaciones corrientes 35.233,29 27.549,16 7.684,13

b. Kapitalaren eragiketak / Operaciones de capital 67.800,00 0,00 67.800,00

1.- Eragiketa ez-finantzarioak, guztira / Total Operaciones no financieras (a + b) 103.033,29 27.549,16 75.484,13

c. Aktibo finantzarioak / Activos financieros 0,00 0,00 0,00

d. Pasibo finantzarioak / Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2.- Eragiketa ez-finantzarioak, guztira / Total Operaciones no financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00

I. EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 

EJERCICIO (1+2) 103.033,29 27.549,16 75.484,13

Doikuntzak / Ajustes:

3. Kreditu gastatuak, diruzaintza gerakin lotugabearen bidez finantzatuak / Créditos gastados 

financiados con Remanente de tesorería para gastos generales 0,00

4. Ekitaldiko finantza desbideratze positiboak / Desviaciones de financiación negativas del 

ejercicio 0,00

5. Ekitaldiko finantza desbideratze negatiboak / Desviaciones de financiación positivas del 

ejercicio 0,00

II. DOIKUNTZAK GUZTIRA / TOTAL AJUSTES (3+4+5) 0,00

EKITALDIKO AURREKONTU EMAITZA DOITUA /RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 

EJERCICIO AJUSTADO (I+II) 10 75.484,13

EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR 

OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

1. Eskubide deuzestatuak, guztira / Total derechos anulados 0,00

2. Obligazio deuzestatuak, guztira / Total obligaciones anuladas 0,00

I. EKITALDI ITXIETAKO AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 

EJERCICIOS CERRADOS (1+2) 0,00

Doikuntzak / Ajustes:

II. DOIKUNTZAK GUZTIRA / TOTAL AJUSTES

EKITALDI ITXIETAKO AURREKONTU EMAITZA DOITUA /RESULTADO 

PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS AJUSTADO (I+II) 0,00

AURREKONTU EMAITZA DOITUA / RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 75.484,13

KONTZEPTUAK / CONCEPTOS

ESKUBIDE 

ONARTU 

GARBIAK / 

DERECHOS 

RECONOCID

OBLIGAZIO 

ONARTU 

GARBIAK / 

OBLIGACION

ES 

AURREKONT

UAREN 

EMAITZA / 

RESULTADO 

PRESUPUES

III. AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO
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MEMORIA 
 

 
1. PARTZUERGOAREN ANTOLAKUNTZA ETA JARDUERA 

 
1.1. Erakundearen sortze-eta erregulatze- araua 

 

Badalab Hizkuntza Berrikuntzako Partzuergoa (aurrerantzean, «Badalab» edo 

«Partzuergoa») zuzenbide publikoko erakunde gisa eratu zen 2021eko uztailaren 

21ean, Gipuzkoako Foru Aldundiari atxikita, baina haren egitura organikoan integratu 

gabe. Horretarako, hitzarmena sinatu zuten Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskal Herriko 

Unibertsitateak, Euskal Irrati Telebistak, Soziolinguistika Klusterrak, Euskararen Gizarte 

Erakundeen Kontseiluak, Arantzazu Gaur Fundazioak, Langunek eta Euskaltzaindiak, 

Gipuzkoako Foru Aldundiak Donostian, Gipuzkoa plazan, z/g hebidean duen egoitzan.  

 
1.2. Erakundearen jarduera nagusia eta erregimen juridikoa, ekonomiko-

finantzarioa eta kontrataziokoa. 
 

Badalabek  partzuergoaren izaera juridikoa edukiko du urriaren 1eko 40/2015 Legeak, 

Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzkoak, jasotako baldintzetan. Hortaz, 

zuzenbide publikoko erakunde administratiboa da, berezko nortasun juridikoa eta 

jarduteko gaitasun osoa dituena, ezarritako helburuak betetzeko. 

 
Eratze hitzarmenean adierazten den moduan, Partzuergoaren xede eta jardun eremu 
dira: 
 

1. Partzuergoaren xedea da Gipuzkoan kokatutako hizkuntza berrikuntzako 

laborategi kooperatibo izatea. Laborategi horrek hizkuntza proiektu berritzaileak 

sustatuko ditu euskal gizarteko hainbat sektoretan (gazteen, helduen, kulturaren, 

enpresaren, migrazioaren, turismoaren, hezkuntzaren eta kirolaren esparruetan) 

eta euskara komunikazio hizkuntza nagusi bihurtu nahi du, gizarte testuinguru 

eleaniztun batean. 

2. Partzuergoaren jarduera eremu nagusia euskararen lurraldeak izango dira, eta 

nagusiki Gipuzkoako Lurralde Historikoan egingo du lan, eta arreta berezia 

jarriko du hizkuntza gutxituetan edo arrisku egoeran dauden hizkuntzetan. 

3. Partzuergoaren jardute eremua ez da, inolaz ere, partzuergoko eragile kideen 

kudeaketara hedatuko, ezta horiek Estatutu hauetan berariaz aurreikusten ez 

diren gaietan garatzen duten jarduerara ere. 

 

Bere xedea lortzeko, Partzuergoari honako eginkizunak esleitu zaizkio: 

 

a) Hizkuntza berrikuntzako laborategian parte hartzen duten eragile guztien 

(unibertsitateak, teknologia zentroak, ikerketa zentroak, enpresak, gizarte 

eragileak eta abar) jarduera koordinatzen laguntzea.  

b) Partzuergoko eragileen jarduerak eta partzuergokoak ez diren erakunde publiko 

eta pribatuen hizkuntza berrikuntzako politikak lerrokatzea eta bateragarri egitea 

ahalbidetuko duen foro bat eratzea. 
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c) Euskararen inguruan partzuergoko eragile kideen esperimentazioa 

ahalbidetzeko baldintzak indartzea. 

d) Esperimentazio proiektuetako ezagutza zein emaitza edo aurrerapenak sortu eta 

hirugarrenei helaraztea. 

e) Euskarari ekosistema ahaltsu bat ematea, eragile publiko eta pribatuek osatua, 

aurreko artikuluan zehaztutako helburuak erdiesteko. 

f) Partzuergoko erakundeen aldeko prestazio jarduerak egitea, euskararen 

inguruko hizkuntza berrikuntzako programak errazteko. 

g) Laborategia nazioarte mailan erreferentziazko espazio bilakatzea hizkuntza 

minorizatuen esperimentazioari eta horietako hiztunen arteko berdintasuna 

bultzatzeari begira. 

h) Euskara elkarrekintzazko errealitate eta sistema ezberdinetan erabiltzera 

bideratutako berrikuntza eta esperimentazio proiektuak egituratzea. 

i) «Partzuergoaren Berrikuntza Agenda» mahai gainean ipintzea partzuergoko 

eragile kideen arteko sinergia eta bateragarritasunetan oinarrituta, esleitutako 

baliabideak eta baitaratutako espezializazio eginkizunak islatuz, eta helburu 

estrategikoak denbora jakin batean lortzeko ezarritako lehentasunak zehaztuz. 

j) Partzuergoko eragile kideentzat hizkuntza berrikuntza arloan adierazgarrien izan 

daitezkeen inbertsioak hauteman, aztertu, proposatu eta, hala badagokio, 

koordinatzea. 

k) Partzuergoaren komunikazio eta irudiarekin lotutako baterako ildoak zehaztea, 

partzuergoko eragile kide bakoitzaren estrategiekiko bateragarritasuna bilatuz. 

l) Partzuergoko eragile kideei administrazio eta kudeaketa alorrean euskarria 

ematea hitzarmen honetan zehaztutako jardute eremuetan. 

m) Hizkuntza berrikuntzaren esparruan laborategia eragile guztien (partzuergoko 

kide direnen nahiz ez direnen) lankidetza bultzatuko duen espazio ireki eta 

dinamiko bilakatzea. 

n) Laborategitik irteten diren proiektuetako emaitzak partzuergoko eragile kideen 

artean, hizkuntzaren inguruko industrian eta, oro har, herritarren artean, nagusiki 

gipuzkoarren artean, inpaktu adierazgarria izan dezatela ahalbidetzea. 

o) Laborategiko esperimentazio proiektuak beste hizkuntza batzuekin eta aro 

digitalean hizkuntza berdintasunari buruzko 2018ko ekainaren 27ko Europako 

Parlamentuko Txostenarekin lerrokatuta egon daitezela bultzatzea. 

p) Euskarari erantzun berritzaileak ematea erronka sozialei begira egungo ingurune 

eleaniztunean. 

q) Hizkuntza berrikuntzako proiektuak garatzea, herritarrak arreta gunetzat hartuta. 

r) Gipuzkoako Lurralde Historikoa Europako hizkuntza aniztasunaren 

Kudeaketaren erreferente bihurtzea. 

s) Euskara gizartean sendotzeko arazoak hautematea design thinking metodoaren, 

esperimentazioaren eta adimen kolektiboaren bitartez. 
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Badalaben antolaketa, funtzionamendua eta araubide juridikoa bere Estatutu  eta haien 

Osaerako Hitzarmenera egokituko da, eta, horien bidez, lege hauetara: 

a) 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. 

b) Partzuergoetarako sektore publikoko kontratuen legeriak jasoko du 

Partzuergoaren kontratazioko araubidea. Partzuergoak herri administrazio izaera 

duenez, Espainiako ordenamendu juridikora Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak 

lekualdatzeko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 3.2, b) artikuluarekin bat etorriz. 

c) Partzuergoak, bere zereginak betez, beregain hartuko ditu emakume eta gizonen 

berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak eta emakume eta gizonen 

egiazko berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritako 

betebeharrak. 

d) 2/2012 Lege Organikoa, Aurrekontuaren Egonkortasunari eta Finantza 

Iraunkortasunari buruzkoa. 

e) Une honetan Gipuzkoako Foru Aldundiari atxikita dagoenez, Partzuergoak 

aurrekontu, ekonomia-finantza eta kontabilitatearen araubideari dagokionez 

martxoaren 27ko 4/2007 Foru Araua bete behar du, Gipuzkoako Lurralde 

Historikoko aurrekontu eta finantza erregimenari buruzkoa;  

 

Badalaben Gobernu Batzordeak kudeaketa ekonomiko finantzarioaren alorrean 

jarraibideak onar ditzake, alderdi hauei dagokienez: aurrekontu kredituen lotura 

juridikoa, aurrekontuko aldaketak (horiek onartu behar dituzten organo eskudunak 

aipatuz), gastuen eta ordainketen onarpena, eskubideen aitorpena, etab. Gai horiek 

Aurrekontua Egikaritzeko Arauan (urtekoa) erregula daitezke. Halaber, dagokien ekitaldi 

ekonomikorako aplikagarriak izango dira. 

 

Partzuergoaren aurrekontua atxikipeneko herri administrazioaren Kontu Orokorrean 

sartzen da. 

 

Badalaben jarduera ekonomiko-finantzarioa ere Herri Kontuen Euskal Auzitegiaren 

kanpo-fiskalizazioari lotua dago. 

 

1.3. Diru sarrera nagusien deskribapena 

 

Diru sarrerak bere osotasunean Gipuzkoako Foru Aldunditik iritsi dira 2021 ekitaldian. 

 

1.4. Erakundearen zerga-kontsiderazioa eta hala badagokio, BEZari lotutako 

eragiketak eta hainbanaketa-ehunekoa 

 

Partzuergoari zuzenean lotutako operazioak ez daude BEZari atxikita. 
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1.5. Oinarrizko antolamendu-egitura 

 

Hauek dira Badalaben gobernu-organoak: 

 Partzuergoaren gobernu organoa Gobernu Batzordea da, ondoko osaera duena: 

o Lurralde administrazio publikoak: 5 ordezkari  

o Euskararen gizarte erakundeak: 5 ordezkari 

o Aliatutako eragileak eta erakundeak: 5 ordezkari. 

 Partzuergoaren administrazio organoak Batzorde Betearazlea eta Zuzendaritza 

Nagusia dira. 

 Partzuergoaren ordezkaritza organoa Presidentetza da. 

 Partzuergoaren deliberazio organoa Deliberazio Foroa da. 

 

1.6. Batezbesteko langile kopurua ekitaldian eta abenduaren 31n 

 

 2021 

 Emakumeak Gizonak 

Langileak 1 - 

 

2021ko abenduaren 31n, langile bakarra zuen: Zuzendari nagusia.



 

5 
 

 
2. URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK 
 
2.1 Irudi leiala 

 
Urteko kontu hauek egiteko, bere kontabilitateko erregistroak erabili ditu erakundeak. 

Kontuak egiteko, abenduaren 28ko 51/2012 Foru Dekretuan, Gipuzkoako Lurralde 

Historikoko Kontabilitate Publikoko Plana onartu zuenean, jasoriko kontabilitate 

printzipioak eta balioztapen irizpideak erabili dira (4/2007 Foru Arauak, martxoaren 

27koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari 

buruzkoak, bere 116. artikuluan ezartzen duen bezala). Era berean, kontabilitatearen 

arloan indarrean diren gainerako lege xedapenak ere aplikatu dira. Kontu hauek 

Partzuergoaren ondarearen, finantza egoeraren eta emaitzen irudi leiala eskaintzen 

dute. Partzuergoko Gobernu Batzordeak onartu behar ditu kontuak, eta pentsatzen dugu 

inongo aldaketarik gabe onartuko direla. 

 

Ez dago salbuespenezko arrazoirik irudi leiala eskaintzeko eta kontabilitate arloko lege 

xedapenak ez aplikatzeko. 

 

2.2 Informazioa konparatzea 

 

Ez da aurreko ekitaldiko kontuekin alderatzeko aukerarik, 2021 urtean sortu den 

erakundea den neurrian.  

 

2.3 Akatsak zuzentzea 

 

2021eko ekitaldiko urteko kontuetan ez da aurreko ekitaldietan izaniko kontabilitateko 

akatsen ondorioz eginiko inongo doikuntzarik. 

 

2.4 Aldaketak kontabilitateko irizpideetan 

 

2021eko ekitaldian lehen aldiz aplikatu dira kontabilitateko irizpideak. 

 

2.5 Kudeaketa jarraitua 

 

Erakundeak kudeaketa jarraituaren printzipioarekin egin ditu 2021ko ekitaldiko urteko 

kontu
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3. AINTZATESPEN – ETA  BALIOESPEN-ARAUAK 

 

Ekitaldi honi dagozkion urteko kontuak egiteko Partzuergoak erabili dituen aintzatespen- 

eta balioespen arau nagusiak hauek dira, Kontabilitate Publikoko Planean 

ezarritakoaren arabera: 

 

3.1 Ibilgetu materiala 

 

Erosketa prezioaren edo ekoizpen kostuaren arabera balioztatzen da. Barnean sartzen 

dira, prezioaren deskontuak edo beherapenak kendu ondoren fakturatu den 

zenbatekoaz gain, funtzionatzen jarri arte gertatzen diren gainerako gastu guztiak, 

zuzenean lotuta daudenak, esaterako, lur berdinketa eta eraisketa gastuak, garraioa, 

aseguruak, instalazioa, muntaketa eta antzeko beste batzuk. 

 

Ibilgetu material batzuek urtebete baino gehiago behar dute erabiltzeko, ustiatzeko edo 

saltzeko moduan egoteko, eta horien kostuaren barnean, Partzuergoak zenbait finantza 

gastu sartzen ditu, hain zuzen ere, erosteko, eraikitzeko edo ekoizteko egotz daitekeen 

berariazko finantzaketa edo finantzaketa orokorra. 

 

Partzuergoak irizten du aktiboen kontabilitate balio garbiak ez duela gainditzen aktibo 

horien balio berreskuragarria.  

 

Ibilgetu materialaren elementu baten balioaren hondatze galera gertatzen da, haren 

kontabilitate balio garbiak haren balio berreskuragarria gainditzen duenean. Balio 

berreskuragarria hauxe da: arrazoizko balioari salmenta kostuak kendu ostean lortutako 

zenbatekoaren eta erabilera balioaren artean izan daitekeen zenbatekorik handiena. 

 

Elementuak funtzionatzeko moduan dauden unetik, elementu horien amortizazioa 

sistematikoki egiten da haien bizi erabilgarri estimatuan, eta, era berean, haien hondar 

balioa baliogabea dela kalkulatzen da. Lursailak ez dira amortizatzen, haien bizi 

erabilgarria zehaztugabea delako. Konponketa lan handiak gisa zehazturiko zenbatekoa 

ez da gainerako elementua bezala amortizatzen, konponketa horiek egin arteko aldian. 

 

3.2 Ibilgetu ukiezina 

 

Ibilgetu ukiezina erosketa kostuaren edo ekoizpen kostuaren arabera balioztatzen da 

hasieran; eta, ondoren, honela balioztatzen da: haren kostua ken amortizazio metatua 

eta/edo erregistratutako narriatzeagatiko zuzenketen zenbatekoa.  

 

Aktibo ukiezinak balio bizitza zehatza duten aktiboak dira, eta, beraz, sistematikoki 

amortizatzen dira, horietarako zenbatetsitako balio bizitzaren beren hondar balioaren 

arabera. Aplikaturiko amortizatzeko metodoak eta aldiak berrikusi egiten dira ekitaldia 

ixten den bakoitzean, eta, hala badagokio, geroko ikuspegiarekin doitzen dira.  
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Ekitaldiaren itxieran behintzat, narriadura zantzurik ba ote dagoen aztertzen da; hala 

bada, berreskura daitezkeen zenbatekoak zenbatesten dira, eta egoki irizten diren 

balorazio zuzenketak egiten dira. Aktibo hauen balio bizitza ezin denean modu 

fidagarrian zenbatetsi, hamar urteko epean amortizatuko dira; edonola ere, bete egingo 

dira ibilgetu ukiezinarentzat arau partikularretan ezarritako epeak. 

 

Partzuergoak kontabilitatean aitortuko du narriadura dela eta aktibo horien 

erregistratutako balioan izan daitekeen galera oro. Horren kontrapartida gisa, 

ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuko "balio-narriadura" epigrafea erabiltzen da. 

Aktibo hauen narriaduratik sortutako galerak aitortzeko irizpideak, eta, hala badagokio, 

aurreko ekitaldietan erregistraturiko narriaduratik sortutako galeren ondorioak aitortzeko 

irizpideak, aktibo materialen kasuan aplikaturikoen antzekoak dira. Ekitaldi honetan ez 

dira aitortu aktibo ukiezinetatik eratorritako "balio-narriadura". 

 

Ibilgetu ukiezin batzuek urtebete baino gehiago behar dute erabiltzeko, ustiatzeko edo 

saltzeko moduan egoteko, eta horien kostuaren barnean, Partzuergoak zenbait finantza 

gastu sartzen ditu, hain zuzen ere, erosteko, eraikitzeko edo ekoizteko egotz daitekeen 

berariazko finantzaketa edo finantzaketa orokorra. 

 

Jabetza industriala, patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 

Jabetza industriala balioztatzeko, hauek hartzen dira kontuan: jabetza industrial horren 

alderdi desberdinen jabetza eskuratzeko edota horien erabilera eskubidea edo 

erabileraren emakida eskubidea eskuratzeko eginiko gastuak, baldin eta, kontratuari 

atxikiriko baldintza ekonomikoak direla-eta, enpresa eskuratzailea horien inbentarioa 

egitera behartuta badago. 

Besteak beste, hauek sartzen dira: asmakuntza patenteak, erabilgarritasun ereduak 

babesteko ziurtagiriak, industria diseinua eta ekoizpen patenteak. 

 

Jabetza industrialaren eskubideak erosketa prezioaren edo ekoizpen kostuaren arabera 

balioztatzen dira, barnean sartuz dagokion patentea edo antzekoa eskuratzen den 

unean aktibatzen diren garapen gastuen liburu balioa, jabetza industriala erregistratzeko 

eta formalizatzeko kostua barne. Amortizatu egiten dira eta narriatzeagatiko balorazio 

zuzenketa egiten zaie. 

 

Informatika aplikazioak 

Erosketa prezioaren edo ekoizpen kostuaren arabera balioztatzen dira, eta epigrafe 

honetan jasotzen dira web orriak egiteko gastuak (beti ere, horiek zenbait urtetan 

erabiltzea aurreikusten bada). Ekitaldi honetan ez da atal honetan gasturik eman. 

 

3.3 Finantza tresnak: aktibo finantzarioak 

 

Aitortzea, balioztatzea eta sailkapena 

Orokorrean, erosten direnean aitortzen dira egoera balantzean, eta, hasiera batean, 

arrazoizko balioaren arabera erregistratzen dira, barnean sartuz orokorrean eragiketa 

kostuak. 
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Maileguak eta kobratzeko kontuak: 

Eragiketa komertzialek (bezeroak eta hainbat zordun) edo ez-komertzialek (hirugarren 

batzuentzako kredituak) sor ditzakete hauek. Amortizatutako kostuaren arabera 

erregistratzen dira, entregatutako eskudiruarekin bat etorriz, betiere egindako 

printzipalaren itzulketak kenduta eta kobratu ez diren sortutako interesak gehituta, 

maileguen kasuan. 

Kobratzeko kontuen kasuan, aldiz, emandako ordainaren uneko balioa erregistratzen 

da. 

Dagozkion hornidurak erregistratzen dira, kobratzeko kontuetatik berreskuratzeko 

dagoen zenbatekoaren eta horiek erregistratzerakoan dagoen liburu balioaren arteko 

alde dela-eta.  

 

Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk: 

Epigrafe honetan erregistratzen dira kutxako eta bankuetako eskudirua, ageriko 

gordailuak eta kutxan azkar egin daitezkeen eta balioan aldaketarik izateko arriskurik ez 

duten likidezia handiko eta epe laburreko bestelako inbertsioak. 

 

Aktibo finantzarioen baja 

Aktibo finantzarioei baja ematen zaie iraungitzen direnean edo eskudiru fluxuen gaineko 

kontratu eskubideak beste bati lagatzen zaizkionean. Beharrezkoa da aktiboen jabetzari 

dagozkion arriskuak eta onurak neurri handi batean eskualdatu izana. 

 

Baja ematean honela zehaztuko du irabazia edo galera, berori gertatzen den ekitaldiaren 

emaitzan egotz daitezkeen transakzio kostuen jasotako kontraprestazio garbiaren 

(kontuan hartuz eskuraturiko edozein aktibo berri ken onarturiko edozein pasibo) eta 

aktibo finantzarioaren liburu balioaren arteko aldea, gehi ondare garbian zuzenean 

aitortu den pilatutako edozein kopuru. 

 

Aitzitik, ez zaie baja ematen aktibo finantzarioei, eta jasotako kontraprestazioaren 

araberako pasibo finantzarioa onartzen da, bere jabetzak berezko dituen arrisku eta 

onurak neurri handi batean atxikitzen dituzten aktibo finantzarioen lagapenetan, hala 

nola efektuen deskontuan, helegitedun factoringean, edo berrerosteko ituna duten 

salmentetan. 

 

3.4 Finantza tresnak: pasibo finantzarioak 

 

Finantza tresnak pasibo finantzario gisa sailkatzen dira, beti ere enpresarentzat 

eskudirua edo beste aktibo finantzario bat entregatzeko kontratu obligazioa badakarte. 

 

Pasibo finantzario nagusiak beren arrazoizko balioaren arabera balioztatzen dira 

hasieran (transakzioaren prezioa edo jasoriko eskudirua), eta gero kostu amortizatuaren 

arabera balioztatzen dira. Galera-irabazien kontuan aitortuko dira sortutako interesak, 

interes tasa eraginkorraren arabera. 

 

Pasibo finantzario baten baja ematen da obligazioa iraungi denean. Liburu balioaren eta 
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ordaindutako kontraprestazioaren arteko desberdintasuna ekitaldiko galera-irabazien 

kontuan aitortzen da; kontraprestazioan sartuko dira transakzioari egotz dakizkiokeen 

kostuak. 

 

3.5 Diru sarrerak eta gastuak 

 

Diru sarrerak eta gastuak sortzapen irizpidearen arabera egozten dira, haietatik 

eratorritako moneta edo finantza korrontea noiz gertatzen den kontuan hartu gabe. 

 

Edonola ere, ekitaldiaren itxiera datan dauden mozkinak kontabilizatzen dira soilik. 

Bitartean, aurreikus daitezkeen arriskuak eta galerak, balizkoak badira ere, ezagutu 

bezain laster kontabilizatzen dira. 

 

Ondasunak edo zerbitzuak saltzearen ondoriozko diru sarrerak horietatik eratorrita jaso 

den edo jasoko den ordainaren arrazoizko balioaren arabera aitortzen dira. Azkar 

ordaintzeagatiko edo bolumenagatiko deskontuak edo bestelako deskontuak, baita 

kredituen nominalean gehitutako interesak ere, horien minorazio gisa erregistratzen dira. 

Hala eta guztiz ere, kreditu komertzialei erantsitako interesak sartzen dira, epemuga 

urtebetekoa edo gutxiagokoa denean eta kontratuzko interes tasarik ez dutenean, diru 

fluxuak ez eguneratzeak garrantzi handirik ez badu. 

 

3.6 Transferentziak eta dirulaguntzak 

 

Itzuli behar ez diren kapitaleko diru-laguntzak emandako zenbatekoaren arabera 

balioztatzen dira. Hasiera batean, ondare garbiari zuzenean egotzitako diru sarrera gisa 

aitortzen dira, eta galera-irabazien kontuan sartzen dira, dirulaguntza horiekin 

finantzaturiko aktiboek aldi horretan izaten duten balio galeraren proportzio berean. 

Salbuespena da baliorik galtzen ez duten aktiboak izatea; kasu horretan, aktibo horiek 

besterentzen diren ekitaldian edo inbentarioan baja ematen zaien ekitaldian egozten dira 

emaitzan. 

 

Dirulaguntza itzulgarriak direnean, dirulaguntza bihur daitezkeen epe luzeko zor gisa 

kontabilizatzen dira. 

 

Berariazko gastuak finantzatzeko emaniko dirulaguntzak diru sarrera gisa egozten dira, 

finantzatzen ari diren gastuak sortzen diren ekitaldian
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4. AKTIBO FINANTZARIOAK 

 

“Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk”; Torrekuako behin behineko 

espazioaren alokairua gauzatu ahal izateko, 161,60€ko fidantza. Fidantza hau indarrean 

egongo da Badalaben behin betiko egoitzaren egokitzapena amaitu eta bertako jarduna 

abiatu bitartean. 

 

 

5. PASIBO FINANTZARIOAK 

 

Epe motzeko pasibo finantzarioak honakoak dira: 

 

Kontzeptua 2021 

Administrazio Publikoak  

Gizarte Segurantza 1.536,46 

Ogasun Publikoa 

hartzekoduna (PFEZ) 
1.8557,21 

Beste kontu batzuk     139,51 

GUZTIRA 3.533,18 

 

 

 

6. TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK ETA BESTE DIRU-SARRERA ETA 

GASTU BATZUK. 

 

Diru sarrera eta gastuen xehetasunak: 

 

 2021 

Saldoa ekitaldiaren hasieran 0 

(+) Igoerak ustiapeneko diru-laguntzengatik 35.233,29 

(-) Galeren eta irabazien kontuan egotzitako gastuak 27.549,16 

Saldoa ekitaldiaren itxieran 7.684,13 

 

 Ekitaldian jasotako diru-laguntzak. 

 

Erakundea Administrazioa Mota Zenbatekoa 

Gipuzkoako Foru Aldundia Probintziala Ustiapena 35.233,29 

Gipuzkoako Foru Aldundia Probintziala Inbertsioak 67.800,00 
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7. INGURUMENARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 

Partzuergoak burutzen duen jardueragatik, ez du ingurumen-izaerako erantzukizunik, 

gasturik, aktiborik, hornidurarik ezta kontingentziarik ere, erakundearen ondarean, 

finantza-egoeran eta emaitzetan eragin nabarmena izan lezakeenik. Hori dela eta, 

urteko kontuen memorian ingurumenari lotutako berariazko xehakapenak jaso gabe 

daude. 

Partzuergoak ez dauka berotegi efektuko gasak isurtzeko baimenik. Hori dela eta, urteko 

kontuetan ez dago zer sarturik gas horiek isurtzeko baimenekin lotutako partidei eta 

xehakapenei lotuta, Erregistroen eta Notarioen Zuzendaritza Nagusiak 2010eko 

apirilaren 6an erabakitakoari jarraikiz, hots, memoriari "berotegi efektuko gasak irtzeko 

eskubideei buruzko informazioa" erantsi behar zaiola. 

 

 

8. AURREKONTUZKOAK EZ DIREN ERAGIKETAK 

 

 Torrekua espazioko alokairua gauzatu ahal izateko 161,60 euroko fidantza eratu da.

 

9. ADMINISTRAZIO – KONTRATUAK. ESLEIPEN PROZEDURAK: 

 

KONTRATU ADMINISTRATIBOAK 2021 

 

1. PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ ESLEITUTAKO KONTRATUAK 

 2021-001 espedientea: Egoitza nagusirako ikus-entzunezko ekipamenduaren 

hornidura eta instalazioa. Lizitazio prozesua irekita dago. 
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KONTRATU TXIKIAK 

ESPEDIENTEA XEDEA ESLEIPENDUNA 
ESLEIPENAREN 

ZENBATEKOA 

2021-001 
Lehendakariaren 

sinadura digitala 
Izenpe S.A 72,10 

2021-002 

Torrekua eraikinean 

zuzendariarentzat toki 

baten alokairua. 

Oarsoaldea S.A 325,90 

2021-003 

Torrekuarako 

erantzukizun zibileko 

asegurua 

Correduria de 

seguros Alkora EBS 
67,11 

2021-004 
Zuzendari nagusiaren 

kontratazioa 

ieTeam Consultores 

S.L 
7.260,00 

2021-005 

Zuzendari nagusiaren 

kontrataziorako 

prentsa iragarkiak 

ieTeam Consultores 

S.L 
1.336,08 

2021-006 
Lege aholkularitza 

zerbitzua 

Bider ü professional 

union S.L 
5.808,00 

2021-007 

Asteko babesletza 

Egunean Behin 

aplikazioan 

Codesyntax 1.210,00 

GUZTIRA: 16.079,19 
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10. AURREKONTU -  INFORMAZIOA 

 

2021eko uztailaren 21ean Badalab Hizkuntza Berrikuntzako Partzuergoaren Gobernu 
Batzordeak egindako eratze-bilkuran  2021eko ekitaldiari dagokion aurrekontua onartu 
du. 
 

10.1 Ekitaldiko aurrekontua 
 

 Gastuen aurrekontua 
 

KAPITULUA / CAPÍTULO 

HAS. 
AURREK. / 

PPTO. 
INICIAL 

EKIT. 
ALDAK. 

/ 
MODIF. 
EJERC. 

B. BETIK. 
AURREK. / 

PPTO. 
DEF. 

ONART. 
OBL. / 
OBLIG. 
REC. 

ORDAINKETAK 
/ PAGOS 

1. LANGILERIAREN GASTUAK / 
GASTOS DE PERSONAL 

13.003,29 0,00 13.003,29 6.278,01 6.278,01 

2. ONDASUN ETA 
ZERBITZUETAKO OHIKO 
GASTUAK /                                         
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

22.230,00 -13,53 22.216,47 21.257,62 21.257,62 

3. FINANTZA GASTUAK /                  
GASTOS FINANCIEROS 

0,00 13,53 13,53 13,53 13,53 

4. OHIKO DIRULAGUNTZAK 
ETA TRANSFERENTZIAK / 
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES CORRIENTES 

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

5. KONTINGENTZIARAKO ETA 
BESTE EZUSTEKO 
BATZUETARAKO FUNTSA / 
FONDO DE CONTINGENCIA Y 
OTROS IMPREVISTOS 

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

6. INBERTSIO ERREALAK / 
INVERSIONES REALES 

67.800,00 0,00 67.800,00 0,00 0,00 

7. KAPITAL DIRULAGUNTZAK 
ETA TRANSFERENTZIAK / 
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES DE CAPITAL 

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

8. FINANTZA AKTIBOAK / 
ACTIVOS FINANCIEROS 

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

9. FINANTZA PASIBOAK / 
PASIVOS FINANCIEROS 

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

GUZTIRA / TOTAL 103.033,29 0,00 103.033,29 27.549,16 27.549,16 
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Azterketa kapituluz kapitulu: 
 

 I. Kapitulua 
 

Pertsonal gastuak 
2021 

B. BETIK. AURREK ONART. OBL Exekuzio maila 

Soldatak eta ordainsariak 10.000 5.000 %50,00 

Karga sozialak    

Enpresaren konturako 
Gizarte Segurantza 

2.987,01 1.278,01 
 

%42,78 
 

Pentsioetarako ekarpenak 
eta zuzkidurak 

16,28 0,00 %0,00 

GUZTIRA: 13.003,29 6.278,01 %48,28 

 
Langileen gastuei buruzko 1. Kapituluari dagokionez, lanpostu zerrendan aurreikusitako 
pertsonaren kontratazioa burutu da. Abenduan gauzatu da Zuzendari nagusiaren 
kontratazioa, aurreikusitakoarekin alderatuz, hilabeteko atzerapena egon delarik. 
2021ean, langileen arloan 6.278,01 euroko gastua egin da, hots, gastu osoaren %22,8a. 
 
 

 II. Kapitulua 
 

Gastu arruntak 

2021 

B. BETIK. AURREK ONART. OBL 
Exekuzio 

maila 

Errentamenduak eta kanonak 1.200,00 325,90 %27,16 

Materiala, hornigaiak eta 
bestelakoak 

19.530,00 18.792,81 
 

%96,23 
 

Zerbitzu arrazoiengatik ematen 
diren kalte-ordainak 

1.500,00 2.138,91 %142,60 

GUZTIRA: 22.230 21.257,62 %95,63 
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II.KAPITULUA. 
Gastu arruntak 

2021 

ONART. OBL 
% gastu 

arruntekiko 
% gastu 

osoarekiko Kontu-saila Xehetasunak 

1.201.00.2021 
Eraikinak eta 

bestelako eraikuntzak 
325,90 %1,53 %1,18 

1.224.05.2021 Erantzukizun zibila 67,11 %0,32 
 

%0,24 
 

1.226.07.2021 
Oposizioak eta 

hautapen probak 
8.596,08 %40,44 %31,21 

1.227.01.2021 
 

Azterlanak eta 
irizpenak 

5.808 %27,32 %21,08 

 
1.227.99.2021 

 
Beste lanak 

 
4.321,62 

 
%20,33 

 
%15,68 

 
1.230.01.2021 

 
Dietak eta lokomozioa 

 
2.138,91 

 
%10,06 

 
%7,76 

 GUZTIRA: 21.257,62 %100 %77,16 

 
Gastu arruntei dagokionez, nagusiki bideratu dira Partzuergoa abian jartzeko 
zereginekin, hau da, Zuzendari Nagusia kontratatzea, lege aholkularitza zerbitzua eta 
behin behineko egoitzaren alokairua. 
 
1.226.07.2021 da partidarik garrantzitsuena, 8.596,08 eurokoa. Barne biltzen ditu 

Zuzendari Nagusiaren kontrataziorako ieTeam-ek egindako lana eta prentsan 

argitaratutako iragarkiak. Partida honi dagokio 2021 urteko gastuaren %31,21a. 

Hurrengo partidarik garrantzitsuena 1.227.01.2021 da, 5.808 eurokoa, osotasunean lege 

aholkularitza kontratatzeko erabilitakoa. Honi dagokio gastuaren %21,08a. 

 

 III. Kapitulua 
 

2021 urtean 13,53 euroko finantza-gastuak egon dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak 

ekarpena garaiz egin du, hortaz, diruzaintzako tentsio aipagarririk ez da egon. 

 

 VI. Kapitulua 
 

Inbertsioak 

 2021 

HAS. 
AURREK 

EKIT. 
ALDAK.  

B. BETIK. 
AURREK 

Gastuaren 
egoera 

Kontu-saila Xehetasunak     

 
1.624.00.2021 

 
Irudia igorri eta 

erreproduzitzeko 
ekipoak 

 
28.000,00 

 
+39.000,00 

 
 

67.000,00 
 

Baimenduta 

 
1.640.00.2021 

 
Altzariak 

 
39.800,00 

 
-39.000,00 

 
800,00 

 

 GUZTIRA: 67.800,00 0,00 67.800,00  
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Inbertsioekin lotuta, 67.800€ko aurrekontua zegoen aurreikusita. 1.624.00.2021 kontu 

sailean 28.000€, Partzuergoaren behin betiko egoitzarako irudia eta soinua igorri eta 

erreproduzitzeko ekipoetarako, eta 1.640.00.2021 kontu sailean 39.800€, egoitzarako 

altzari horniketarako. Azaroan, Badalaben Gobernu Batzordeak 1.624.00.2021 kontu 

saila 39.000€tan handitu zuen, 1.640.00.2021 kontu sailaren kargura. 

 

Saio berean onartu zuen ikus-entzunezko ekipamenduaren hornidurarako kontratazio 

espedientea, 57.000 eurokoa (BEZ barne). Gastua ez zen 2021 urtean exekutatu, 

konpromisoa 2022 urtera igaro delarik.  

 

 Sarreren aurrekontua    
 

KAPITULUA / CAPÍTULO 

HAS. 
AURREK. / 

PPTO. 
INICIAL 

EKIT. 
ALDAK. 

/ 
MODIF. 
EJERC. 

B. BETIK. 
AURREK. / 

PPTO. 
DEF. 

ONART. 
ESK. / 

DCHOS. 
REC. 

BILDUTAKOA 
/ RECAUD. 

1. ZUZENEKO ZERGAK / 
IMPUESTOS DIRECTOS 

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

2. ZEHARKAKO ZERGAK / 
IMPUESTOS INDIRECTOS 

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

3. TASAK ETA BESTELAKO 
SARRERAK / TASAS Y 
OTROS INGRESOS 

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

4. OHIKO DIRULAGUNTZAK 
ETA TRANSFERENTZIAK / 
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 
CORRIENTES 

35.233,29 0,00 35.233,29 35.233,29 35.233,29 

5. ONDARE SARRERAK / 
INGRESOS PATRIMONIALES 

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

6. INBERTSIO ERREALAK 
BESTERENTZEA / 
ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 

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

7. KAPITAL 
DIRULAGUNTZAK ETA 
TRANSFERENTZIAK / 
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES DE 
CAPITAL 

67.800,00 0,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00 

8. FINANTZA AKTIBOAK / 
ACTIVOS FINANCIEROS 

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

9. FINANTZA PASIBOAK / 
PASIVOS FINANCIEROS 

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

GUZTIRA / TOTAL 103.033,29 0,00 103.033,29 103.033,29 103.033,29 

 

PARTIDA 
BEHIN BETIKO 

AURREKONTUA 
ONARTUTAKO 
ESKUBIDEAK 

1.460.00.2021 35.233,29 35.233,29 

1.720.00.2021 67.800,00 67.800,00 

GUZTIRA: 103.033,29 103.033,29 

 



 

17 
 

 Aurrekontu emaitza  
 

KONTZEPTUAK / CONCEPTOS 

ESKUBIDE 
ONARTU GARBIAK 

/ DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGAZIO 
ONARTU 

GARBIAK / 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

AURREKONTUAREN 
EMAITZA / 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

a. Eragiketa korronteak / Operaciones corrientes 35.233,29 27.549,16 7.684,13 

b. Kapitalaren eragiketak / Operaciones de capital 67.800,00 0,00 67.800,00 
1.- Eragiketa ez-finantzarioak, guztira / Total Operaciones no 
financieras (a + b) 103.033,29 27.549,16 75.484,13 

c. Aktibo finantzarioak / Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

d. Pasibo finantzarioak / Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
2.- Eragiketa ez-finantzarioak, guztira / Total Operaciones no 
financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00 

I. EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 103.033,29 27.549,16 75.484,13 

Doikuntzak / Ajustes:     

3. Kreditu gastatuak, diruzaintza gerakin lotugabearen bidez 
finantzatuak / Créditos gastados financiados con Remanente de 
tesorería para gastos generales   0,00 

4. Ekitaldiko finantza desbideratze positiboak / Desviaciones de 
financiación negativas del ejercicio   0,00 

5. Ekitaldiko finantza desbideratze negatiboak / Desviaciones de 
financiación positivas del ejercicio   0,00 

II. DOIKUNTZAK GUZTIRA / TOTAL AJUSTES (3+4+5)   0,00 

EKITALDIKO AURREKONTU EMAITZA DOITUA 
/RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
AJUSTADO (I+II)     75.484,13 

EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA 
/ RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS 
CERRADOS       

1. Eskubide deuzestatuak, guztira / Total derechos 
anulados     0,00 

2. Obligazio deuzestatuak, guztira / Total obligaciones 
anuladas     0,00 

I. EKITALDI ITXIETAKO AURREKONTU EMAITZA / 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS 
CERRADOS (1+2)     0,00 

Doikuntzak / Ajustes:       

II. DOIKUNTZAK GUZTIRA / TOTAL AJUSTES       

EKITALDI ITXIETAKO AURREKONTU EMAITZA 
DOITUA /RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 
EJERCICIOS CERRADOS AJUSTADO (I+II)     0,00 

AURREKONTU EMAITZA DOITUA / RESULTADO 
PRESUPUESTARIO AJUSTADO     75.484,13 
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10.2 2021EKO EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA EGOKITUA 
 

Aurrekontuaren emaitza egokitua 2021 ekitaldiari dagokionez aurrekontu emaitzaren 

berdina da. 

 

10.3 DIRUZAINTZAKO GERAKINA 
 

Diruzaintzako gerakina 2021eko abenduaren 31n Partzuergoaren diruzaintzan dauden 

funts likidoek eratzen dute, hots, Partzuergoak kobratzeko dituen eskubideak, datozen 

egunetan gauzatzea espero direnak, eta Badalabekiko aitortutako obligazioak eta 

itxierako datan ordaintzeko daudenak hirugarrenen alde. 

 

Diruzaintzako gerakina zehaztu aurretik indarrean dagoen araudiarekin adostasunean, 

aurreikuspen bat egin behar da kobratzeko falta diren kopuruak gauzatzea zaila edo 

ezinezkoa denean. Diru-sarreren izaera ikusita (erakunde publiko partzuergokideen 

kapitalaren transferentziak), kobrantza bat ere ez da dudagarritzat edo ezinezkotzat 

jotzen. Jarraian "Diruzaintzako soberakinaren egoera-orria" koadroan ikus daitekeenez, 

diruzaintzaren gerakina positiboa da, 75.322,13 eurokoa hain zuzen. 
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Kontuak / 
Cuentas 

Osagaiak / 
 Componentes 

2021/12/31 

31/12/2021 

        

57, 556 
1.      (+) Fondo likidoak /   

               Fondos líquidos 
  78.855,71  

        

  
2.      (+) Kobratu gabeko eskubideak /  

               Derechos pendientes de cobro 
  0,00  

430000, 430200 
(+) indarrean dagoen aurrekontukoak /  

      del Presupuesto corriente 
0,00    

431 
(+) itxita daauden aurrekontuetakoak /  

      de Presupuestos cerrados 
0,00    

246, 247, 260, 265, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 

566  

(+) aurrekontuz kanpoko eragiketetarik 
eratorriakoak / 
      de operaciones no presupuestarias     

0,00    

435, 436 
 (-) Merkataritza-eragiketarik eratorriakoak / 

      de operaciones comerciales 
0,00    

        

  
3.       (-) Ordaindu gabeko obligazioak  

          Obligaciones pendientes de pago 
  -3.533,18  

400 
 (-) indarrean dagoen aurrekontukoak / 

      del Presupuesto corriente 
-3.533,18    

401 
 (-) itxita dauden aurrekontuetakoak /  

      de Presupuestos cerrados 
0,00    

167, 168, 180, 185, 410, 
412, 418, 419, 453 ,456, 
475, 476, 477, 517, 518, 

550, 560, 561  

  (-) aurrekontuz kanpoko eragiketetarik 
eratorriakoak / 
      de operaciones no presupuestarias 

0,00    

405, 406 
  (-) Merkataritza-eragiketarik eratorriakoak / 

       de operaciones comerciales 
0,00    

        

  
4.        (+) Aplikatu gabeko partidak /  

                 Partidas pendientes de aplicación 
  0,00  

554, 559 

   (-) egindako kobrantzak, behin betiko aplikatu 
gabeak / 
      cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

  0,00  

555, 558 

   (+) egindako ordainketak, behin betiko 
aplikatu gabeak / 
      pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

  0,00  

  
I. Diruzaintzako gerakina guztira / 

   Remanente de tesorería total (1 + 2 + 3 + 4) 
0,00  75.322,53  

  
II. Soberako finantzaketa lotua /  

    Exceso de financiación afectada 
    

295, 298, 490, 595, 598 
III. Kobrantza zalantzagarriko saldoak /  

    Saldos de dudoso cobro 
  0,00  

  
IV. Lotu gabeko diruzaintzako gerakina / 

      Remanente de tesorería no afectado = (I + II + III) 
0,00  75.322,53  
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10.4 2022KO AURREKONTUARI ATXIKI BEHARREKO AURREKONTU 

KREDITUAK 

 

Aurrekontu soberakinak obligazioaren onartzearen fasera iritsi ez diren behin betiko 

kredituek eratzen dituzte. 

 

lritzi zaio 2022ko ekitaldian, 2021eko kredituen soberakinetatik 57.000 euro barneratu 

behar  direla, xehetasun honen arabera: 

 

Kreditu baimendua (A Fasean): 57.000 euro 

 Espedientea (2021-001) 57.000 euro 

 

Kasuan kasuko egoerari erreparatu gabe, gainontzeko kredituak baliogabetzea 

dagokiola iritzi zaio.  

 

 

11. FINANTZA, ONDARE ETA AURREKONTU ADIERAZLEAK 
 
Hauek dira Partzuergoaren adierazleak: 
 
Ondare-adierazleak 
 

 Likidezia adierazleak 
 

Aktibo arrunta eratzen duten ondarezko elementuek pasibo arrunta zer neurritan 
estaltzen duten islatzen du. 
 
LIKIDEZIA OROKORRA = Aktibo arrunta / Pasibo arrunta   
 
LIKIDEZIA OROKORRA = 78.855,71 / 3.533,18 =  %2.231,86 
 
 
 Zorpetze-adierazleak 
 
Pasibo galdagarriak (arruntak eta ez arruntak) ondare garbia eta guztizko 
pasiboarekiko duen erlazioa erakusten du. 
 
ZORPETZEA : (Pasibo arrunta + Pasibo ez-arrunta) / Guztizko ondare garbia eta 
pasiboa. 
 
ZORPETZEA = 3.533,18 / 79.017,31 = % 4,47 
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 Egitura – adierazleak 
 

 2021 % 

Ustiapeneko diru-laguntzak 103.033,29 %100 

DIRU SARRERAK GUZTIRA 103.033,29 %100 

 
 

Langileen gastuak 6.278,01 %22,8 
 Soldatak eta ordainsariak 5.000 %18,16 
 Karga sozialak 1.278,01 %4,64 

o Enpresaren konturako Gizarte 
Segurantza 

o Pertsona Fisikoen gaineko Zerga 

 
 

1.200 

 

o Pentsioetarako ekarpenak eta zuzkidurak   

Ustiapeneko beste gastu batzuk 21.257,62 %77,16 

 Gestio arrunteko beste gastu batzuk   

o Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak 21.257,62 %77,16 

Finantza gastuak 13,55 %0,04 

GASTUAK GUZTIRA 27.549,16 %100 

 
 

Ordaintzeko eta kobratzeko batez besteko epeari buruzko informazioa 
 

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 
 

 Ondasunak eta zerbitzuak: 1,2 

 Inbertsioak: 0,00 

 

Kontabilitate eta kontuen Ikuskaritza Institutuaren ebazpenaren xedapen gehigarri 

bakarrean jasotakoa betez, ordaintzeko batez besteko aldiari buruzko informazioa dago, 

2021eko kontuetan. Partzuergoa abiatu berri denez, ezinezkoa da 2020 urteko datuekin 

erkatzea. 

 

 2021 

 Ondasunak eta zerbitzuak Inbertsioak 

OBBE 1,2 0,00 

GUZTIRA 1,2  

 
2021 urtean ez da bezeroei kobratzeko zerbitzurik eskaini.  
 
 

 
12. ITXIERA ONDORENGO GERTAERAK 

 
2021eko abenduaren 31tik urteko kontu hauek sortu arte, ez da urteko kontuen edukia 
handitu eta aldatzeko beharra eragin duen gertaera garrantzitsurik jazo. 
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13. ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN ETA AURREKONTU 
EMAITZAREN ARTEKO BATERATZEA 

 
 

KONTZEPTUA 2021 

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOA 7.684,13 

Ondare garbiaren gehikuntza  

Ondare-kontabilitatearen gastuak ez diren aurrekontuzko gastuen 
kenketa: 

 

Inbertsio errealak  
  
Ondare-kontabilitatean sarrerak ez diren aurrekontu-sarreren 
kenketa: 

67.800,00 

Emaitzei egoztea ibilgetu ez finantzarioen diru-laguntzak  

Aurrekontu gastuak ez diren ondare-kontabilitate gastuak  

Ibilgetuen amortizazioa  

EKITALDIKO AURREKONTUEN EMAITZA 75.484,13 

 
 
Ondarearen emaitza ekonomikoa abenduaren 31n 75.484,13 eurokoa da. 
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Nik, Goiatz Oiartzabal Lakarra andreak, Badalab Hizkuntza Berrikun-
tzako Partzuergoaren idazkariak, 

 
 

ZIURTATZEN DUT 
 

2022ko apirilaren 26an egindako bileran, Badalab Hizkuntza Berrikun-
tzako Partzuergoaren Gobernu Batzordeak, besteak beste, ondoko era-

bakia hartu zuela: 
 

 
“ BIGARREN.- 2021. urteko kontu orokorra onartzea. 

 
Behin 2021eko aurrekontu ekitaldia amaitu ondoren, Gobernu Batzor-

dean aurkeztu behar da Badalab Hizkuntza Berrikuntzako Partzuergo-

aren kontu orokorra, batzordeari baitagokio hori onartzea, estatutuen 
16.d) artikuluaren arabera. 

 
Lehendakariak 2021eko kontu orokorra aurkeztu du, aurretik batzor-

dekideei banatu ostean. Adierazi du kontuan hartu behar dela erakun-
dea abian jarri den urtea izan dela, oso aurrekontu mugatuarekin; eta, 

bestalde, nabarmendu du egindako dokumentua egitura bat dela, eta 
horren gainean oinarritu ahal izango direla etorkizuneko ekitaldietako 

kontu orokorrak. 
 

Kontu orokorra Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza De-
partamentuko Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuaren lanki-

detzarekin eta ikuskapenarekin egin da, eta Gipuzkoako Finantza eta 
Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak 

122. artikuluan ezarritako epemuga iritsi aurretik egin da. Izan ere, 

Batzorde Betearazleak gaia aztertu zuen aurreko ostiralean egindako 
bileran.  

 
Honako hauek jasotzen ditu urteko kontuak: balantzea, galeren eta 

irabazien kontua, aurrekontuaren likidazio orria eta memoria. Kontu 
orokor horrek informazioa ematen du partzuergoaren ekonomia, finan-

tza eta ondare egoeraren, ekitaldiko ekonomia eta ondare emaitzen 
eta, azkenik, aurrekontuen exekuzio eta likidazioaren inguruan. 

 
Horrenbestez, Gobernu Batzordeak, lehendakariak proposatuta eta ez-

tabaidatu ondoren, aho batez, erabaki du: 
 

Onartzea Badalab Hizkuntza Berrikuntzako Partzuergoaren 2021eko 
ekitaldiko kontu orokorra eta erabakitzea Gipuzkoako Foru Aldundira 

bidaltzea. ” 
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Eta hala jasota gera dadin, ziurtagiri hau sinatzen dut, lehendakariaren 
oniritziarekin, Errenterian, bi mila eta hogeita biko ekainaren 17an. 

 
Idazkaria, Lehendakaria, 

 

 

 

 

 

 

 

Sin.: Goiatz Oiartzabal Lakarra Sin.: Mikel Irizar Intxausti 
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