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ZIUR FUNDAZIOA

2 O 2 1 EKO ABENDUAREN 3 1 KO URTEKO KONTU LABURTT]AK,
IKUS KAPE N TXOS TENARE KI N BATERA

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2I
IUNTO CON EL INFORME DE AUDITORíA
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ZIUR FUNDAZIOA

2O21EKO ABENDUAREN 31KO URTEKO KONTU LABARTAEN
IKUSKAPEN TXOSTENA

INFORME DE AUDITORíA DE LAS CAENTAS ANUALES
ABREVIADAS AL 31 DE DICIEMBKE DE 2O2T
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AUDITORE INDEPENDENTE BATEK EGINDAKO

URTEKO KONTU LABURTUEN IKUSKAzuTZA-
TXOSTENA

INFoRME DE AUDITonÍa nB CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR

INDEPENDIENTE
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ZIUR FLrND AZIOKO Patronatuari:

lritzia

ZIUR FUNDAZIOATen (Fundazioa) urteko kontu

laburtuak ikuskatu ditugu. Urteko kontu laburtu hauek,

202leko abenduaren 3lko balantzeak, eta aipatutako

datan bukatutako ekitaldiari dagozkion emaitza-kontuak

eta memoriak (guztiak eredu laburtuan) osatzen dituzte.

Gure iritziz, erantsitako urteko kontu labufiuek, arlo

esanguratsu guztietan, 2021eko abenduaren 3 ln
Fundazioaren ondarearen eta egoera finanfzarioaren irudi

fidela adierazten dute, baita data horretan bukatu den

ekitaldiari dagozkion emaitzena ere, aplikagarria zaion

informazio finantzarioaren araudiaren arabera

(memoriaren 2.1 oharrean adierazten dena), eta bereziki,

bertan agertzen diren kontabilitate-printzipioekin eta

arauekin.

Iritzia emateko oinarria

Ikuskaritza lana, Espainian indarrean dagoen kontu-

ikuskaritza arautzen duen arautegia jarraifuz egin dugu.

Gure erantzukizuna, arau horien arabera, Urteko kontu

laburtuen ikuskaritzaren inguruan, auditorearen

e r a n t z u k i z u n a k atale an zehazten dir a.

Fundazioarengandik independenteak gara, Espainiako

ufteko kontu laburtuen ikuskaritzan janaitu beharreko

etika eskakizunen arabera (independentzia eskakizuna

barne), kontu-ikuskaritzak araufzen dituen araudian

xedatutakoarekin bat. Zentzu horretan, ez dugu kontuen

ikuskaritza ez den beste zerbitzurik eman, eta ez da gertatu

aipatutako araudi-erregulatzailearen arabera ezinbestekoa

AlPatronato de ZIUR FUNDAZIOA:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de ZIUR
FLINDAZIOA (la Fundación), que comprenden el balance

a 3l de diciembre de 2021 , la cuenta de resultados y la
memoria (todos ellos abreviados), correspondientes al

ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas

adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de

la Fundación a 3l de diciembre de202l, así como de sus

resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en

dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de

información financiera que resulta de aplicación (que se

identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular,

con los principios y criterios contables contenidos en el

mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad

con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de

cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de

acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la

sección Responsabilidades del auditor en relación con la
quditoría de las cuentqs anuales abreviadas de nuestro

informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad

con los requerimientos de ética, incluidos los de

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las

cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por

la normativa reguladora de la actividad de auditoría de

cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios

distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido

situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo
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den independentzia ariskuan jarri zezakeen inolako

egoerarik.

Lortu dugun ikuskaritza-ebidentziarekin, iritzia emateko

oinarri nahikoa eta egokia dugula uste dugu.

Ikuskaritzaren alderdirik garrantzitsuenak

Ikuskaritzaren alderdirik garrantzitsuenak, gure iritzi
profesionalaren arabera, epealdi honetako urteko kontu

laburtuen ikuskaritzan hutsegite esanguratsuak egoteko

arrisku esanguratsuenak bezala hartutakoak izan dira.

Arrisku hauek, gure ikuskaritzaren testuinguruan eta

ufieko kontu laburtuen osotasunean hartu dira kontuan,

baita horiei buruzko gure iritzian ere, eta ez dugu arrisku

hauei buruzko iritzi bereizirik ematen.

Kontu- i kus kar i al d aket a

Hau izan da gure lehen urtea Fundazioaren ikuskaritzan,

eta, beraz, ikuskaritza modu efektiboan planifikatu dugula

bermatzeko, (D bilera antolatu dugu aureko

ikuskatzailearekin, haren laneko dokumentuak

berraztertzeko ; (ii) Fundazioaren kontabilitate-politikak

eta iazko finantza-egoerak ebaluatu ditugu; (iii)
Fundazioaren zuzendaritzarekin bilera egin dugu,

kontrolaren ingurunea eta haren prozesuak ulertu ditugula

ziurtatzeko; eta (iv) aurreko ikuskatzailearen laneko

dokumentuak berraztertuta, ikuskaritza-laneko gure lehen

uúearen hasieran irekiera-saldoak zenbatekoak ziren jakin

dugu. Ondoren, gure ikuskaritza planifikatu dugu,

amaierako saldoakjakiteko, lan hori kontuan hartuta.

establecido en la citada normativa reguladora, hayan

afectado a la necesaria independencia de modo que se haya

visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos

obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para

nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos

9ue, según nuestro juicio profesional, han sido

considerados como los riesgos de incorrección material

más significativos en nuestra auditoría de las cuentas

anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han

sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las

cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos

una opinión por separado sobre esos riesgos.

Cambio de auditores

Éste ha sido nuestro primer año como auditores de la
Fundación, por lo que para aseguraÍros de que hemos

planificado nuestra auditoria de manera efectiva (i) hemos

organizado una reunión con el auditor predecesor para

revisar sus documentos de trabajo, (ii) hemos realizado la

evaluación de las políticas contables de la Fundación y de

los estados financieros del año anterior, (iii) hemos

mantenido una reunión con la dirección de la Fundación

para cerciorarnos de que hemos alcanzado un

entendimiento del entorno de control de la misma y de sus

procesos y (iv) como parte de nuestra revisión de los

documentos de habajo del auditor predecesor, hemos

obtenido evidencia de los saldos de apeftura al inicio de

nuestro primer año como auditores. A continuación, hernos

planificado nuestra auditoría para obtener evidencia de los

saldos finales teniendo en cuenta este habajo.
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Enfasi-paragrafoa

Erantsitako urteko kontu laburtuen I I eta 72 oharrak

azpimarralzen ditugu, zeinetat adierczten den

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere helburu sozialetik

eratonita, diru-laguntza arrunten eIa kapital-diru-

laguntzen bidez, Fundazioak garatulako jardueraren zati

handi bat ftnanfzatzen duela, urte ekonomiko bakoitzaren

amaieran, honek emaitza orekatu bat izan dezan.

Fundazioaren urteko kontu laburtuak testuinguru horretan

ulertu behar dira. Egoera honek ez du gure irilziaaldatzen.

Bestelako gaiak

2020ko abenduaren 3 ln amaitutako ekitaldiari dagozkion

Fundazioaren urteko kontu laburtuak beste kontu-

ikuskatzaile batek ikuskatu zituen eta aldeko iritzia

adierazi zuen 2021 eko apirilaren 28an.

Urteko kontu laburtuen inguruan, Patronatuko

Lehendakariaren erantzunkizuna

Patronatuko Lehendakariaren erantzukizuna da

erantsitako urteko kontu laburtuak egitea, Fundazioaren

ondarearen, egoera finantzarioaren eta emaitzen irudi

fidela adieraziz, Fundazioari aplikatu behar zaion

Espainian indarrean dagoen informazio finantzarioaren

araudia jarraituz. Baita iruzurengatik edo

errakuntzengatik hutsegite esanguratsurik ez daukaten

urteko kontu laburtuak prestatzeko bere ustez egokiena

den barne kontrola ere.

Urteko kontu laburtuak prestatzean, Patronatuko

Lehendakariaren erantzukizuna da funtzionamenduan

dagoen entitate bezala jarraitzeko Fundazioak duen

gaitasuna balioztatzea. Horretarako, dagokionaren

arabera, funtzionamenduan dagoen entitatearekin

zerikusia duten gaiak adieraziko ditu funtzionamenduan

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre las notas 1l y 12 de las

cuentas anuales abreviadas, en las que se indica cómo

derivado de su objeto social, la Diputación Foral de

Gipuzkoa financia en una parte significativa, mediante

subvenciones corrientes y de capital, la actividad

desarrollada por la Fundación, de forma que, al final de

cada ejercicio económico, la misma refleje un resultado

equilibrado. Las cuentas anuales abreviadas de la
Fundación han de entenderse denho de este contexto.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta

cuestión.

Otras cuestiones

Las cuentas anuales abreviadas de \a Fundación

corespondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre

de 2020 fueron auditadas por otro auditor que expresó una

opinión favorable sobre las mismas el 28 de abril de 2021.

Responsabilidad del Presidente del Patronato en

relación con las cuentas anuales abreviadas

El Presidente del Pahonato es responsable de formular las

cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y de los resultados de la Fundación, de

conformidad con el marco normativo de información

financiera aplicable a la entidad en España, y del control
interno que consideren necesario para permitir la

preparación de cuentas anuales abreviadas libres de

incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el

Presidente del Patronato es responsable de la valoración de

la capacidad de la Fundación para continuar como entidad

en funcionamiento, revelando, según corresponda, las

cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento

y utilizando el principio contable de entidad en
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dagoen entitatearen kontabilitate-printzipioa erabiliz;

salbuespena izango da Patronatuko Lehendakariak

Fundazioa likidatzeko edo eragiketak amaitzeko asmoa

duenean, edo beste aukera errealistarik ez dagoenean.

Urteko kontu Iaburtuen ikuskaritzaren inguruan,

auditorearen erantzukizunak

Gure helburuak hauek dira: urteko kontu laburtuek,

osotasunean hartluz, iruzurrengatik edo errakuntzengatik

hutsegite esanguratsurik ez duten arrazoizko seguftasuna

Iortzea eta, gure iritzia bameratzen duen ikuskaritza-

txostena igortzea.

Arrazoizko segurtasuna lortzea seguftasun maila altua da,

baina ez du bermatzen Espainian indarrean dagoen kontu-

ikuskaritza araudia jarraituz egindako ikuskaritzak

existitu daitekeen hutsegite esanguratsu bat beti antzeman

dazakenik. Hutsegiteak iruzurrengatik edo

errakuntzengatik sor daitezke, eta materialtzat hartuko

dira, bai banaka bai batuta hartuta, urteko kontu

laburtuetan oinarrituz erabiltzaileek hartzen dituzten

erabaki ekonomikoetan arrazoiki eragiten dutela

aureikusten bada.

Espainian indarrean dagoen kontu-ikuskaritza ara:utegia

j ar r aituz e g indako ikus karitza lan guztian, eszepti zis mo z

eta irizpen profesionala aplikatuz jardun dugu. Baita ere:

Urteko kontu labuftuetan, iruzurrengatik edo

errakuntzengatik, hutsegite esanguratsuak egoteko

arriskuak identifikatu eta balioztatu egiten ditugu;

arrisku horiei erantzuna emateko prozedurak

diseinatzen eta aplikatzen ditugu; eta ebidentzia

nahikoa eta egokia lortzen dugu gure iritzia emateko

oinarria izateko. Iruzurragatik gefta daitekeen

hutsegite esanguratsua ez arúzetnaleko arriskua,

enakuntzagatik eman daitekeen hutsegite

esanguratsua ez antzematekoa baino altuagoa da, izan

ere iruzurrak kolusioaren, faltsutzearen, nahita

funcionamiento excepto si el Presidente del Patronato tiene

intención de liquidar la Fundación o de cesar sus

operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de

que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están

libres de incorrección material, debida a flaude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra

opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no

garantiza qu€ una auditoría realizada de conformidad con

la normativa reguladora de la actividad de auditoría de

cuentas vigente en España siernpre detecte una

incorrección material cuando existe. Las incorrecciones

pueden deberse a ffaude o effor y se consideran materiales

si, individualmente o de forma agregada, puede preverse

razonablemente que influyan en las decisiones económicas

que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales

abreviadas.

Como pade de una auditoría de conformidad con la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de

cuentas en España, aplicamos nuestrojuicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional

durante toda la auditoría. También:

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección

material en las cuentas anuales abreviadas, debida a

flaude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos

de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y
adecuada para proporcionar una base para nuestra

opinión. El riesgo de no detectar una incorrección

material debida a fraude es más elevado que en el caso

de una incorrección material debida a error, ya que el

fiaude puede implicar colusión, falsificación,

omisiones deliberadas, manifestaciones



?

5

egindako ez-egitearcn, nahita egindako adierazpen

okerren, edo barne-kontrolaren saihespenaren

ondorioz izan daitezke.

Ikuskaritzarako garrantzitsua den barne-kontrolaren

ezagvpena lortzen dugu, egoeraren arabera egokiak

diren ikuskaritza-prozedurak diseinatzeko

helburuarekin; eta ez, erakundearen bame-

kontrolaren eraginkortasunari buruzko irifzia
emateko helburuarekin.

Aplikatutako kontabilitate-politikak egokiak diren

balioztatzen dugu; baita kontabilitate-estimazioen

arrazoigarritasuna eta Patronatuko Lehendakariak

emandako informazioa ere.

Patronatuko Lehendakariak funtzionamenduan

dagoen entitatearen kontabilitate-printzipioa egoki

erabili duen ondorioztatzen dugu; eta lorfutako

ikuskaritza-ebidentzian oinarrituz,

funtzionamenduan dagoen entitate bezala jarraitzeko

Fundazi o ak d aukan gaitasuna zalantzan j ar dezake en

gertaera edo baldintzekin zerikusia duen

ziurgabetasun esanguratsurik dagoen edo ez

ondorioáatzen dugu. Ziurgabetasun esanguratsua

dagoela ondorioztatzen badugu, gure ikuskaritza-

txostenean urteko kontu laburtuetan honi buruz

ematen den informazioari arretajarri behar diogu edo,

emandako informazioa ez bada egokia, irilzi-aldatua

eman behar dugu. Gure ondorioak, ikuskaritza-

txosteneko datara afie lortutako ikuskaritza-

ebidentzian oinaritzen dira. Hala ere, etorkizuneko

geftaeren edo baldintzen ondorioz, Fundazioak

funtzionamenduan dagoen entitate izatez utz dezake.

Urteko kontu laburtuen aurkezpen globala, egitura eta

edukia balioztatzen dugu, emandako informazioa

barne; baita urteko kontu laburtuek hansakzioak eta

hauen inguruko gertaerak irudi fidela erakusteko

moduan jasotzen dituzten ere.

intencionadamente erróneas, o la elusión del control

intemo.

Obtenemos conocimiento del conhol interno relevante

para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos

de auditoría que sean adecuados en función de las

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una

opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son

adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones

contables y la correspondiente información revelada

por el Presidente del Patronato.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el

Presidente del Patronato, del principio contable de

entidad en funcionamiento y, basándonos en la

evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si

existe o no una incertidumbre material relacionada con

hechos o con condiciones que pueden generar dudas

significativas sobre la capacidad de la Fundación para

continuar como entidad en funcionamiento. Si

concluimos que existe una incertidumbre material, se

requiere que llamemos la atención en nuestro informe

de auditoría sobre la correspondiente información

revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas

revelaciones no son adecuadas, que expresemos una

opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan

en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos

o condiciones futuros pueden ser la causa de que la

Fundación deje de ser una entidad en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el

contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida

la información revelada, y si las cuentas anuales

abreviadas representan las transacciones y hechos

subyacentes de un modo que logran expresar la

imagen fiel.
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Fundazioko Patronatuko Lehendakariarekin

harremanetan egoten gara, besteak beste, planifikatutako

ikuskaritza noiz egin eta zer irismen izango duen jakiteko,

ikuskaritzan azaldutako kontu nagus iak azfertzeko, bai efa

ikuskaritzan aurkitutako barne kontrolaren edozein

gab ezia esanguratsuren harira ere.

Fundazioko Patronatuko Lehendakariari jakrnarazi

zaizkion arrisku esanguratsuen artean, aldi honetako

urteko kontu laburtuen ikuskaritzan esanguratsuen ak izan

direnak zehazten ditugr.r, horiexek baitira

garuantzitsuentzat j o ditugunak.

Arrisku horiek gure ikuskaritza-txostenean deskribatzen

ditugu, salbu eta legezko edo arauzko xedapenek gai

horiek plazarafzea debekalzen badute.

Donostia/San Sebastián, 2022ko ekainaren 6an

Betean A
(ROACean S-1.354

Nos comunicamos con el Presidente del Patronato de la
Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el

alcance y el mornento de realización de la auditoría
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría,

así como cualquier deficiencia significativa del control

interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de

comunicación al Presidente del Patronato de la Fundación,

determinarnos los que han sido de la mayor

significatividad en la auditoría de las cuentas anuales

abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia,

los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría

salvo que las disposiciones legales o reglamentarias

prohíban revelar públicamente la cuestión.

Donostia,/San Sebastián, a 6 de junio de2022

ría, S.L.P.

insklibatutako sozietatea/

(

(,

Sociedad en el con el r.354)

José I Salvador

(ROACean 11.305 iuskribatuta./
Inscrita en el con el n' I 1.305)
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ZIUR FUNDAZTOA

2O2L/L2/31 Rr DAGOKTON EGOERA BALANTZEA

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

1.805.582,611.886.718,5O

49,73ltOO
923.837,29

50.941,00
L.O87.4O2,LL

9
7

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)

V Epe laburreko periodifikazioak
VII. Eskudiruak eta bestelako aktibo likido baliokideak

973.568t291.138.343,11B} AKTIBO ARRUNTA

51.746,69
776.O92t79

4.t74,44

78.001,19
666.199,36

4.L74,84

5
5

2,6

I. Ibilgetu ukiezina
IIL Ib¡lgetu materiala
V. Epe luzeko finantza-inbertsioak

fJ32,014,32748.í'75,39A) AKTIBO EZ ARRUNTA

ACTIVO

1.805.582,611.886.718,5OONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA IA+B+C)

39,239,34
39.236,34

21o.451,86
210.451,86

83.026t92
83.026,92

95.938,96
95.938,96

219

219

II. Epe laburreko zorrak
3. Epe laburreko bestelako zorrak

V, Hartzekodun kometzialak eta orda¡ntzeko
bestelako kontuak

2. Hainbat hartzekodun

249.688,20178.965,88C) PASIBO ARRUNTA

550,002.491,27219II. Epe luzeko zorrak.
3. Epe laburreko beste zor batzuk

55O,OO2.49tt27B) PASIBO EZ-KORRONTEA

3O.OOO,OO

30.000,00

L.525.344AL

3O.OOO,OO

30.000,00

L.675.26Lt35

I
3

L2

A-1) Fondo propioak
I. Fundazioaren zuzk¡dura / Fondo soziala

1. Fundazioaren zuzkidura / Fondo soziala
IV. Ekitaldiko soberakinalx ¡

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

1.555.344,41L.705.26'.,35A) ONDARE GARBIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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ZTUR FUNDAZIOA

2O2L/L2131 -KO EKTTALDTART DAGOKION EMATTZEN
KONTUA

I

149.9L6t94
I) EMAITZA GUZTIRA, ONDARE GARBIAREN ALDAKETA
EKITALDIAN IA.4 +D+E+F+G+H)

G) Fundazioaren zuzkiduran aldaketak

149.916.94D) Ondare garbian zuzenean atxikitutako diru-sarrera eta
qastuenqatiko aldaketak ondare qarbian lB.1+C.1)

(L72.033,2O)c.1 ) Ekitaldiko soberaki nari birsailkapenengati ko aldaketa ondare
qarbianll+2 +3+4)

(r72.O33,20)1. Jasotako diru-lasuntzak

32t.95O,148.1) Ondare garbian zuzenean aitortutako ondare garbiaren
aldaketa diru-sarrera eta gastuengatik (1+2+3+4)
C) Ekitaldiko soberakinari birsailkaoena

327.950,L4t21. Jasotako diru-laquntzak
B) Ondare Earbiari zuzenean atxikitutako diru-sarrera eta qastuak

A.4) Ekitaldiko soberakinean onartutako ondare garbiaren
aldaketa (A.3+19)

A.3) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA IA.1+A.2)

A.2) ERAGIKETA FINANTZARIOEN SOBERAKINA
(14+ 15+ 16+ 17+ 18)

14. Finantzako diru-sarrerak
15. Finanatzako qastuak

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

790.48L,41

790.48r,41

(318.060,47)
(472.420,94)
(L72.033,2O)

L72.O33t2O

11

L2

11

11

11

t. Berezko jardueragati k lortuta ko di ru-sa rrera k
d) Ekitaldi ko sobreaki nari egotzita ko d iru-laguntza k, dohaintza k eta

legatuak
8. Pertsonal-gastuak
9. Jarduerako bestelako gastuak
10. Ibi I getuaren a mortizazioa
11. Ekitaldiko soberakinera eramandako kapitaleko diru-
laquntzak, dohaintzak eta Ieqatuak

A) Ekitaldiko soberakina
631,997,OL

63r.997,0\

(2a7.446,42)
(344.550,59)
(10O.090,62)

10O.090,62

237.25 1

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

237.253t5L

( 100.090,62)

(1OO.090,62)

L37.L62.49

t37.L62,89
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FUNDACIóN ZIUR FUNDAZIOA

l.Oharra.- Fundazioaren jarduera

2018ko uztailaren 10ean, Ziur Fundazioaren izendapenarekin, Gipuzkoako
Gorertak eta Dortostiako Udal Txit Gorertak Fundazio l¡aL eraLu zuLen,
Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren Zko 9/2016 Legearekin bat
mugagabez. Horren identifikazio fiskalaren zenbakia G75203067 da.

Foru Aldundi Txit
Euskal AuLurlornia
etorriz, denbora

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

a) Z i berseg u rtasu na ren a lorrea n ezagutzak sor da itezela bu ltzatzea.
b) Eragileak, enpresak eta industriak sentsibilizatzea eta prestatzea.
c) Zibersegurtasunarekin loturiko jarduerak enpresetan zabaltzea eta horrelakoak ezar

d itzatela ahal bidetzea.
d) Aurrea hartzeko eta esku hartzeko erremintak eskaintzea.

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

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

b) Bereziki industriako eragileen eta profesionalen sentsibilizazioa eta prestakuntza
helburutzat duten jarduerak garatuko ditu, besteak beste, kanpaina teknikoak,
mintegiak, hitzaldiak eta foroak antolatuz, heziketa-material bereziak sortuz,
laguntzaile akademikoekin foro akademikoak eta ikastaroak eratuz, eta halaber,
zibesegurtasunaren alorrean sentsibilizazioa eta prestakuntza sustatzeko xedea duten
bestela ko jardunald ia k.

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

"Ziur Fundazioa" Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren bitarteko propio
pertsonifikatua da, eta enkarguak eman ahal izango dizkiote, Enkargu horiek ez dira kontratuen
izaera juridikoa izango, kasuan kasuko organoek zehaztutako moduan eta baldintzetan, eta
administrazio publikoei aplikagarri zaien araubide juridiko eta administratiboaren arabera

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

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

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

201Bko azaroaren l2an Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publikoko eta Autogobernuko
Sailburuak erabaki zuen "Fundación Ziur Fundazioa" Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen
E rreg i stroa n i nskri batzea f - 43 6 e rreg i stro- zenbakiaz.

Fundazioak ez ditu ikuskatze-baldintzak betetzen, ondoz ondoko bi ekitalditan ez baititu bi
baldintza bete, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/20LG
Legearen 33, artikuluan zehaztutakoaren arabera. Dena den, kontuen kanpo-ikuskapena egiten
du, erakunde publikoen aldetik 600.000 eurotik gorako dirulaguntzak jasotzen dituenez,
horretarako obligazioa baitu.

Ekitaldi ekonomikoa ZOZIlOt/}Lan hasi eta 202I/12/31n amaitu da.

2.Oharra.- Urteko kontuak aurkezteko oinarriak

1. Irudi leiala

Honekin 2027 ekitaldiari dagozkion urteko kontuak 2O2teko abenduaren 31ko
kontabilitate-erregistroetatik abiatuta formulatu dira, eta, horrez gain, irabazi-asmorik gabeko
entitateak Kontabilitate Plan Orokorrari egokitzeko arauak eta irabazi-asmorik gabeko entitateen
jarduera-planaren eredua onartzen dituen urriaren 24ko L49I/2OI1 Errege Dekretuan eta
irabazi-asmorik gabeko erakundeen jarduera-planaren eredua, ICACen 2013ko martxoaren 26ko
ebazpenak. Irabazi-asmorik gabeko erakundeen Kontabilitate Plana eta irabazi-asmorik gabeko
erakunde txiki eta ertainen Kontabilitate Plana onartzen dituztenak, aurreko arauek berariaz
aldatu ez duten guztian, 1574/2007 Errege Dekretua aplikatuko da, Kontabilitate Plan Orokorra
onartzen duena, Fundazioei buruzko abenduaren 26ko 50/2002 Legea, Elkartzeko Eskubidea
arautzen duen martxoaren 22ko L/2O02 Lege Organikoa, irabazi-asmorik gabeko erakundeen
zerga-araubideari buruzko abenduaren 23ko 49/2OO2 Legea eta kontabilitatearen arloan
indarrean dauden gainerako lege-xedapenak, eta Erakundearen ondarearen, finantza-egoeraren
eta emaitzen irudi fidela erakusten dutenak.

Urteko Kontu hauek, Egoera Balantzea eta Emaitzen Kontua eta Memoria osatzen dituzten
agirieta n jasotako zenba kia k eu roetan dezi maleki n ad ieraziak daude.

irudi leial hori erakusteko orduan ez da salbuespenezko arrazoirik egon kontabilitate alorreko
lege-xedapena k ez apli katzeko.

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

Aurreko ekitaldiko urteko kontuak 202Ieko maiatzaren 4an onartu zituen Patronatuko
Batzordeak.

J Jauna
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2.2O2L KPOko aldaketaren lehen aplikazioaren ondorioak

2}2leko ekitaldian, kontabilitate-arau berriak sartu dira indarrean, urteko kontu hauek egitean
kontuan hartu direnak, eta fundazioarentzako kontabilitate-politiken aldaketarik eragin ez
dutenak.

Hauek dira 202Leko urtarrilaren lean hasi zen ekitaldian nahitaez aplikatu beharreko 2007ko
KBParen kontabilitate-arauen aldaketak lehen aldiz aplikatzearen ondoriozko aldaketen eragin
nagusiak:

9. araua. Finantza-tresnak eta kontabilitate-estaldurak

Ez da eragin nabarmenik izan finantza-tresnen sailkapenean eta balorazioan, ezta ondare garbian ere,
irizpide berrien ondorioz :

Aktibo eta pasibo finantzario mota bakoitzaren 2O2L01.01eko kontziliazioa, non hasierako balorazio-
kategoria eta aurreko araudiaren arabera zehaztutako liburuetako zenbatekoa jasotzen diren, baita
balorazio-kategoria berria eta irizpide berrien arabera zehaztutako liburuetako zenbatekoa ere.

Epe luzerako finantza aktiboak

Saldoa 2021 eko urtarrilak I

Honela birsailkatu da:

Epe luzerako finantza pasiboak

Saldoa 202leko urtarrilak I

Honela birsailkatu da:

Epe motzerako finantza pasiboak

Honela birsailkatu da: 227.189,ls227 .t89,15
Débitos y partidas a

pagar

Kostu amortizatuko fi nantza
pasiboak

Honela birsailkatu da:

Saldoa 202 leko urtanilak I

Lehen aplikazioa atzeraeraginez egin da, eta Fundazioak erabaki du informazio konparat¡boa ez

4.174,844.174,84
Epe luzeko inbertsio

finantzarioak

Kostu amortizatuko finantza
aktiboak

Honela birsailkatu da:

550,00550,00
Débitos y partidas a

pagar

Kostu amortizatuko finantza
pasiboak

Honela birsailkatu da:

berrad ieraztea

jauna
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14. araua. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen diru-sarrerak

4.5 oharrean aipatzen den bezala, ondasun edo zerbitzu baten kontrola bezeroari transferitzen
zaionean bezeroarengandik jasotzea espero den zenbatekoaren arabera ezagutzen dira diru-
sarrera arruntak. Kontrol-transferentzia une batean edo denboran gerta daiteke. Kontratu
berean bezeroarekin bete beharreko betebehar bat baino gehiago sartzen bada, bete beharreko
betebeharrei dagozkien salmenta-prezio independenteen arabera aitortuko da diru-sarrera.
Horretarako, bost urratsetan oinarritutako aintzatespen-ikuspegia sartzen da.

Fundazioak batez ere Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak emandako kapital eta
ustiapen diru-laguntzengatik jasotzen ditu diru-sarrerak. Zuzendaritzaren ustez, arau horrek ez
du eraginik Fundazioaren emaitzan, eta, beraz, irizpide berri horien lehen aplikazioan , ez da
finantza-egoeren partidarik ukitu aurreko ekitaldiaren itxieran aplikatu beharreko arauarekiko.

3. Aplikatutako kontabilitate-printzipioak (ez dira nahitaezkoak)

Nahita 2027eko ekitaldiko urteko kontuak egiteko, aplikatzekoa den finantza-informazioaren
arau-esparruari jarraitu zaio, eta, bereziki, 4. oharrean deskribatutako erregistro- eta balorazio-
arauei, Administratzaileek urteko kontu hauek formulatu dituzte, urteko kontu horietan eragin
esanguratsua duten nahitaez aplikatu beharreko kontabilitate-printzipio eta -arau guztiak
kontuan hartuta, Ez dago kontabilitate-printzipiorik urteko kontu hauek egitean aplikatzeari utzi
zaionik, nahitaezkoa bada ere. Era berean, ez dira nahitaezkoak ez diren kontabilitate-
printzi pioa k a pl ikatu.

4 Zalantzaloratzearen eta zenbatestearen alderdi kritikoak

Fundazioak funtzionamenduan dagoen enpresaren printzipioaren arabera egin ditu bere finantza-
egoerak, kontuan hartuta COVID-19aren egungo egoera, bai eta ekonomian oro har eta,
bereziki, Fundazioan izan ditzakeen ondorioak ere, eta ez dago bere jardueran jarraitzeko
arriskurik, memoria honen 15. oharrean zehazten den bezala, eta ez dago hurrengo ekitaldian
aktiboen edo pasiboen balioan aldaketa nabarmenik eragin dezakeen inolako arrisku
ga rra ntzitsu rik.

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

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

Jabier Jauna
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5 Inform azioa alderatzea

Merkataritzako legeriaren arabera, urteko kontuek, konparazioetarako, balantzeko eta emaitza-
kontuko partida bakoitzarekin, 2020ko ekitaldiari dagozkion zifrez gain, aurreko ekitaldiari
dagozkionak ere aurkezten dituzte. Era berean, memoria honetan 2O2teko ekitaldiari buruz
jasotako i nformazio a 2020ko ekita ld i ko i nformazioa reki n a lderatzeko a u rkezten da.

2027eko eta 2020ko ekitaldien arteko alderaketa 2.2 oharrean azaldutako inguruabarra kontuan
hartuta egin behar da.

6 Hainbat kontu-sailetan jasotako elementuak

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

7 Kontabilitate-irizpideetan izandako aldaketak

Ekitaldian ez da aldaketarik izan kontabilitate-irizpideetan

I Akats zuzenketa

2O21eko ekitaldiko urteko kontuetan ez da sartu 2020 ekitaldiko zifretan antzemandako akatsen
ondorioz egindako doikuntzarik,

9 Garrantzi erlatiboa

Memoria honetan finantza-egoeren edo beste gai batzuen partidei buruz banakatu beharreko
informazioa zehaztean, Entitateak, Kontabilitate Plan Orokorra irabazi-asmorik gabeko
erakundeetara egokitzeko arauen kontzeptu-esparruarekin bat etorriz, kontuan izan du garrantzi
erlatiboa 2021eko ekitaldiko urteko kontuei dagokienez.

3. Oharra.- Ekitaldiko Soberakina aplikatzea

2027eko eta 2020ko ekitaldiko emaitza hutsekoa izan da, eta, beraz, ez da banatu behar

4.Oharra.- Erregistrorako eta balioespenerako arauak

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

1. Ibilgetu materiala eta ukiezina

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

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

Jauna



Amortizazioa linealki kalkulatzen da
indarrean dagoen legeriarekin bat
amortizatu daitezen.

kostu-balioen gainean, ehuneko
etorriz, aktiboak beren bizitza

13

nahikoak erabiliz eta
erabilgarrian barrena

Aplikatu beharreko ehunekoak hauek dira:

Ibilgetu ukiezina o/o 20
Instalazioak o/o 15

Informazioaren prozesaketarako ekipoak o/o 25
Beste instalazioak o/o IO
Altzariak o/o 15
Beste ibilgetu material bat o/o 10

2. Finantza tresnak

Fundazioak finantza-tresnen kapituluan erregistratuta ditu enpresa batean aktibo finantzario bat eta, aldi
berean, beste enpresa batean pasibo finantzario bat edo ondare-tresna bat eragiten duten kontratuak.
Beraz, arau hau honako finantza-tresna hauei aplikatuko zaie:

a) Finantza-aktiboak

Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk,
Eragiketa komertzialengatiko kredituak: hainbat bezero eta zordun;
Hirugarrenentzako kredituak: hala nola emandako mailegu eta kreditu finantzarioak, aktibo ez-
korrienteen salmentatik sortutakoak barne;
Bestelako aktibo finantzarioak: kreditu-erakundeetako gordailuak, langileentzako aurrerakinak eta
kredituak, eratutako fidantzak eta gordailuak, kobratzeko dibidenduak eta Norberaren ondarea.

b) Finantza-pasiboak:

Merkataritza-eragiketen ondoriozko zorrak: hainbat hornitzaile eta hartzekodun;
Kreditu-era ku ndeekiko zorrak;
Bestelako pasibo finantzarioak: hirugarrenekiko zorrak, hala nola kreditu-erakunde ez diren
pertsona edo enpresengandik jasotako mailegu eta kreditu finantzarioak, aktibo ez-korrienteen
erosketan sortutakoak barne, jasotako fidantzak eta gordailuak, eta hirugarrenek partaidetzen
gainean galdatutako ordainketak.

c) Ondare propioko tresnak: funts propioen barruan sartzen diren finantza-tresna guztiak, hala nola
jaulkitako akzio arruntak edo kapital sozialeko partaidetzak.

Finantza aktiboak

Sailkapena eta balorazioa -

Fundazioak d ituen fi na ntza-aktiboak kategoria hauetakoak di ra

Amortizatutako kostuko aktibo finantzarioak: aktibo finantzario bat kategoria horretan sartzen da, baita
merkatu antolatu batean negoziatzeko onartuta dagoenean ere, baldin eta enpresak inbertsioari eusten
badio kontratua gauzatzetik eratorritako eskudiru-fluxuak jasotzeko helburua irr, eta aktibo

J Jauna



t4

finantzarioaren kontratu-baldintzek, zehaztutako datetan, eskudiru-fluxuak sorrarazten badituzte, hau da,
printzipalaren kobrantzak eta ordaintzeko dagoen printzipalaren interesak bakarrik. Ordaintzeke dagoen
printzipalaren zenbatekoaren gaineko printzipalaren eta interesaren kobrantzak baino ez diren kontratuko
eskudiru-fluxuak mailegu arrunt edo komun izaera duen akordio bati datxezkio, eragiketa zero interes-
tasan edo merkatutik beherako interes-tasan adostearen kaltetan izan gabe, Oro har, kategoria honetan
sartzen dira eragiketa komertzialengatiko kredituak (ondasunen salmentan eta enpresaren trafiko-
eragiketengatiko zerbitzuen prestazioan softzen diren aktibo finantzarioak, geroratutako kobrantzarekin),
eta eragiketa ez-komertzialengatiko kredituak, ondare-tresnak eta deribatuak ez izanik, jatorri komertzialik
ez duten eta zenbateko jakin edo zehatzeko kobrantzak dituzten aktibo finantzarioak, enpresak emandako
mailegu edo kreditu eragiketetatik datozenak). Hau da, kategoria horren barruan egongo lirateke kobratu
beharreko mailegúak eta kontuak, bai eta zorra adierazten duten baloreak ere, muga-eguna finkatuta
dutenak, zenbateko jakin edo zehatzeko moduko kobrantzak, merkatu aktibo batean negoziatzen direnak
eta Fundazioak muga-egunera arte gordetzeko asmoa eta gaitasuna dituenak.

. Hasierako balorazioa: hasieran arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira, zuzenean egotz dakizkiekeen
transakzio-kostuak gehituta. Hala ere, urtebete baino gutxiagoko epemuga duten eta kontratuzko interes-
tasa espliziturik ez duten eragiketa komertzialengatiko kredituak, bai eta langileei emandako kredituak,
kobratzeko dibidenduak eta ondare-tresnen gainean galdatutako ordainketak ere, horien zenbatekoa epe
laburrean jasotzea espero bada, balio nominalaren arabera baloratu ahal izango dira, diru-fluxuak ez
eguneratzearen eragina esanguratsua ez denean.

. Ondorenoo balorazioa: amortizatutako kostuan egiten da, eta sortutako interesak galdu-irabazien
kontuan kontabilizatzen d¡ra, interes-tasa efektiboaren metodoa aplikatuta.

Hala ere, urtebete edo gutxiagoko epemuga duten kredituak, baldin eta, aurreko paragrafoan
xedatutakoaren arabera, hasieran balio nominalean balioesten badira, zenbateko horretan balioetsiko dira
aurrerantzean ere, narriatu ez badira behintzat.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades
financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

. Narriadura: Fundazioak dagozkion narriadurak erregistratzen ditu, kobratzeko kontuetatik berreskuratu
beharreko zenbatekoaren eta kontabilitateko balioaren artean dagoen aldeagatik,.

Ekitaldi-itxieran, behintzat, beharrezko balioespen-zuzenketak egiten dira, baldin eta ebidentzia objektiboa
badago kategoria horretan sartutako aktibo finantzario baten edo kolektiboki baloratutako antzeko arrisku-
ezaugarriak dituzten aktibo finantzarioen talde baten balioa narriatu egin dela hasierako aintzatespenaren
ondoren gertatu diren gertaera baten edo gehiagoren ondorioz, eta etorkizuneko diru-fluxuetan murrizketa
edo atzerapena eragiten badute, eta horiek zordunaren kaudimengabeziaren ondorio izan daitezke,

Aktibo finantzario horien balio-narriaduraren ondoriozko galera da haien kontabilitate-balioaren eta
etorkizuneko eskudiru-fluxuen egungo balioaren arteko aldea, berme errealak eta pertsonalak egikaritzetik
eratorritakoak barne, hala badagokio. Berme horiek hasieran kontabilizatzean kalkulatutako interes-tasa
efektiboan deskontatuta sortuko dira.

Narriaduragatiko balio-zuzenketak eta horien itzulketa, galera horren zenbatekoa ondorengo gertaera
batekin lotutako arrazoiengatik murrizten denean, gastu edo sarrera gisa kontabilizatzen dira, hurrenez
hurren, galdu-irabazien kontuan. Narriaduraren itzulketaren muga itzulketa-datan kontabilizatuta egongo
litzatekeen aktiboaren kontabilitate-balioa da, balio-narriadura erregistratu izan ez balitz,

Akti bo fi na ntza rioen bi rsa i I ka pena-

Erakundeak bere aktibo finantzarioak kudeatzeko modua aldatzen duenean diru-fluxuak sortzeko,
eragindako aktibo guztiak birsailkatuko ditu, arau honen aurreko apartatuetan ezarritako irizpideen
arabera. Kategoriaren birsailkapena ez da balantzean baja emateko kasu bat, balorazio-irizpidea aldatzea
baizik. Birsailkapen hauek egin daitezke:

. Kostu amortizatuko aktibo finantzarioak galdu-irabazien kontuan aldaketak dituzten arrazoizko balioko
aktibo finantzarioen kategorian birsailkatzea, eta alderantziz,.
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. Kostu amortizatuko aktibo finantzarioak ondare garbiko aldaketak dituzten arrazoizko balioko aktibo
finantzarioen kategorian birsai lkatzea, eta alderantziz.

. Galdu-irabazien kontuan aldaketak dituzten arrazoizko balioko aktibo finantzarioak ondare garbian
aldaketak dituzten arrazoizko balioko aktibo finantzarioen kategorian birsailkatzea, eta alderantziz.

. Kostuan balioztatutako ondare-tresnetan egindako inbertsioak galdu-irabazietan aldaketak dituzten
arrazoizko balioko aktibo finantzarioen kategorian birsailkatzea, eta alderantziz.

F i n a ntza -a kti boeta ti k j a sota ko i nteresa k eta d i b i d e n d u a k

Eskuratze-unearen ondoren sortutako finantza-aktiboen interesak eta dibidenduak sarrera gisa
kontabilizatzen dira galdu-irabazien kontuan, Kostu amortizatuan balioztatutako aktibo finantzarioen
interesak interes-tasa efektiboaren metodoaren bidez kontabilizatzen dira, eta ondare-tresnetan egindako
inbertsioetatik eratorritako dibidenduen sarrerak, bernz, horiek jasotzeko eskubideak sortu direnean
aitortzen dira.

Aktibo finantzarioen hasierako balorazioan, mugaegunaren arabera, modu independentean erregistratzen
dira une horretan sortutako eta mugaeguneratu gabeko interes esplizituen zenbatekoa, bai eta
eskurapenaren unean organo eskudunak erabakitako dibidenduen zenbatekoa ere.

Era berean, banatutako dibidenduak eskuratze-dataren aurretik sortutako emaitzetatik badatoz zalantzarik
gabe, eskurapenetik partaidetuak sortutako mozkinak baino zenbateko handiagoak banatu direlako, ez dira
sarrera gisa aitoftzen, eta inbertsioaren kontabilitate-balioa murrizten dute.

Partaidetuak mozkinik sortu ote duen erabakitzeko, eskuratze-datatik aurrera galdu-irabazien kontu
indibidualean kontabilizatutako mozkinak soilik hartzen dira kontuan, salbu eta, zalantzarik gabe, mozkin
horien kargurako banaketa inbertsioaren berreskurapen gisa kalifikatu behar bada dibidendua jasotzen
duen erakundearen ikuspegitik.

F i n a ntza -a kti b oe n baj a

Fundazioak baja ematen die aktibo finantzarioei, aktibo finantzarioaren diru-fluxuen gaineko eskubideak
iraungitzen direnean edo laga direnean, eta bere jabetzari datxezkion arriskuak eta mozkinak funtsean
transferitu direnean, Kobratzeko kontuen kasuan, oro har, kaudimengabezia- eta berandutza-arriskuak
transmititu badira gertatzen da hori.

Aktibo finantzarioari baja ematen zaionean, egotzi daitezkeen transakzio-kostuetatik jasotako
kontraprestazio garbiaren eta aktiboaren kontabilitate-balioaren arteko aldeak, ondare garbian zuzenean
aintzatetsitako edozein zenbateko metatuk gehituta, aktiboari baja ematean sortutako irabazia edo galera
zehazten du, eta hori gertatzen den ekitaldiko emaitzaren parte da,

Aitzitik, Fundazioak ez die baja ematen aktibo finantzarioei, eta jasotako kontraprestazioaren zenbateko
bereko pasibo finantzarioa aitoftzen du, bere jabetzari datxezkion arriskuak eta onurak funtsean atxikitzen
diren aktibo finantzarioen lagapenetan

Eskudirua eta beste bitarteko likido baliokide batzuk -

Honekin batera doan egoera-balantzeko epigrafe honetan, kutxan eta bankuetan, ageriko gordailuetan eta
likidezia handiko hiru hilabete baino gutxiagoko epemuga duten epe laburreko beste inbertsio batzuetan
eskudirua erregistratzen da. Inbertsio horiek berehala egin daitezke kutxan, eta ez dute baliorik aldatzeko
a rrisku rik.

Finantza-pasiboa

Saílkapena eta balorazioa
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Pasibo finantzarioak, baloratzeko, kategoria hauetakoren batean sartzen dira

Kostu amortizatuko oasibo finantzarioak: kategoria honen barruan sailkatzen dira pasibo finantzario
guztiak, galdu-irabazien kontuan aldaketak dituzten arrazoizko balioan baloratu behar direnean izan ezik.
Oro har, kategoria honetan sartzen dira eragiketa komertzialengatiko zorrak eta eragiketa ez-
komertzia lengatiko zorrak,.

Mailegu arrunt edo komun baten ezaugarriak dituzten partaidetza-maileguak ere kategoria horretan sartuko
dira, hargatik eragotzi gabe eragiketa zero interes-tasan edo merkatutik beherako interes-tasan adostea.

. Hasierako balorazioa: hasieran arrazoizko balioaren arabera balioesten dira, eta kontrako ebidentziarik
ezeant transakzioaren prezioa da, hau da, jasotako kontraprestazioaren arrazoizko balioa, zuzenean egotz
dakizkiokeen transakzio-kostuen arabera doitua. Hala ere, epemuga urtebetetik gorakoa ez duten eta
kontratuzko interes-tasarik ez duten merkataritza-eragiketengatiko zorrak eta hirugarrenek partaidetzei
galdatutako ordainketak, horien zenbatekoa epe laburrean ordaintzea espero bada, balio nominalaren
arabera balora daitezke, eskudiru-fluxuak ez eguneratzearen eragina esanguratsua ez denean.

. Ondorenqo balorazioa: amortizatutako kostuan egiten da. Sortutako interesak galdu-irabazien kontuan
kontabilizatzen dira, interes-tasa efektiboaren metodoa aplikatuta. Hala ere, urtebete edo gutxiagoko
epemuga duten zorrak, aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera hasieran balio nominalean baloratzen
badira, zenbateko horretan baloratuko dira aurrerantzean ere.

Pasibo finantzarioen baja-

Erakundeak pasibo finantzario bati edo horren zati bati baja emango dio obligazioa iraungi denean, hau da,
ordaindu, ezeztatu edo iraungi denean.

Emandako eta jasotako fidantzak

Obligazio jakin batzuen berme gisa eratutako gordailu edo fidantzak benetan ordaindutako zenbatekoaren
arabera balioztatzen dira, arrazoizko balioaren oso bestelakoa ez dena.

Errentamendu operatiboengatik edo zerbitzuak emateagatik emandako edo jasotako fidantzetan, arrazoizko
balioaren eta ordaindutako zenbatekoaren arteko aldea errentamenduagatik edo zerbitzua emateagatik
aurrez egindako ordainketatzat edo kobrantzatzat hartzen da, eta galdu-irabazien kontura egozten da,
errentamenduaren aldian edo zerbitzua ematen den aldian, salmentengatiko eta zerbitzuak emateagatiko
sarrerei buruzko arauaren arabera.

Fidantzen arrazoizko balioa zenbatestean, hitzemandako gutxieneko kontratu-epea hartzen da geroko
epetzat, zenbatekoa itzuli ezin denean, itzulketaren portaera estatistikoa kontuan hartu gabe.

Fidantza epe laburrekoa denean, ez da beharrezkoa diru-fluxuen deskontua egitea, horren eragina
esanguratsua ez bada.

Arrazoízko balio

Arrazoizko balioa aktibo bat saltzeagatik jasotzen den prezioa da, edo balioespen-datan merkatuko
partaideen arteko transakzio ordenatu baten bidez pasibo bat transferitzeko edo kitatzeko ordaintzen dena.
Arrazoizko balioa zehazteko, ez da inolako kenkaririk egiten beste bitarteko batzuk besterentzeagatik edo
erabiltzeagatik sor litezkeen transakzio-kostuengatik. Nahitaezko edo presazko transakzio baten ondorioz
edo nahi gabeko likidazio-egoera baten ondorioz sortutako balioa ez da inola ere arrazoizko baliotzat
hartu ko,

Oro har, arrazoizko balioan baloratutako finantza-tresnen balorazioan, Fundazioak hura kalkulatzen du
merkatuko balio fidagarri bati erreferentzia eginez, eta merkatu aktibo batean kotizatutako prezioa
arrazoizko balio horren erreferentziarik onena da. Merkatu aktiborik ez duten tresnetarako, arrazoizko
balioa balorazio-ereduak eta -teknikak aplikatuz lortzen da, hala badagokio.

...
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Merkataritza-eragiketengatiko kredituen eta zorren kontabilitate-balioa arrazoizko baliora hurbiltzen dela
onartzen da.

3. Balio erantsiaren gaineko zerga

Fundazioa bazkide-izaerako establezimendu pribatua da, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
araudi fiskala Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 37/92 Legera egokitzen duen 7O2/92
Foru Dekretuko 20, artikulua, bat,9. eta 12. apartatuetan jasotako salbuespenak aplikatzen
zaizkio, hezkuntza eta prestakuntza arloko zerbitzuen prestazioetarako, aipatutako Foru Dekretu
horretako 20. artikulua, bat,9. apartatuari jarraiki.Era berean, entitateak zuzenean bere kideei
egindako eta bere berariazko helburuak lortzeko burututako zerbitzugintzak eta hauen
eranskinak diren ondasun-emateak horri lotuak eta salbuetsiak egongo dira, aipatutako 702/92
Foru Dekretu horretako 20. artikuluko bat 12, apartatuan ezarritako hitzetan. Halaber, horri
lotuak eta ez-salbuetsiak izango dira barne-eragiketen salbuespena arautzen duen 20. artikuluko
bat apartatuan jaso ez diren edo zerrendatuak ez diren gainerako eragiketa guztiak,
Horrenbestez, Fundazioak Balio Erantsiaren gaineko Zerga jasaten du eta ez du kenkaririk
egiten, eta beraz, inbertsio-ondasunen edo zirkulatzailearen eskurapen-prezioaren zati da, baita
zerga horrek zergapetutako eragiketen xede diren zerbitzuena ere (9. Oharra); hala,
hainbanaketaren araua aplikatuko da, betiere kenkaria egiteko eskubidea sorrarazten duten
zerbitzuen prestazioak eta aipatutako eskubide hori gauzatzea ahalbidetzen ez duten beste
eragiketa batzuk batera eginez gero.

4. Sozietateen gaineko zerga

Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezesnasgoaren aldeko zerga-
pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauari lotua dago Fundazioa. Fundazioak
Sozietateen gaineko Zergatik salbuetsita ditu erakundearen helburuetan laguntzeagatik jasotako
errentak, ondare-zuzkidura kontzeptupean egindako ekarpenak edo dohaintzak ere barne;
bazkideek, kolaboratzaileek edo ongileek ordaindutako kuotak; diru-laguntzak; erakundearen
ondare higigarri eta higiezinetik datozen errentak, hala nola sozietateen irabazietan izandako
partaidetzak eta dibidenduak, interesak, kanonak eta alokairuak; eskurapen edo
eskualdaketetatik datozen errentak, ondasun edo eskubideen edozein titulurengatik, eta zerga-
araudiarekin bat etorriz, erakundeari esleitzen zaizkionak eta aurreko errenta salbuetsi
horietakoren bateti k datozenak.

Sortutako gainerako errentak 3/2004 Foru Arauaren 72. artikuluarekin bat etorriz ordainduko
dute zerga, o/o 10eko zerga-tasaren arabera.

5. Sarrerak eta gastuak

Alderdi komunak-

Erakundeak bere jardueraren ohiko garapenagatiko diru-sarrerak aitortzen ditu bezeroekin
konprometitutako ondasun edo zerbitzuen kontrola transferitzen denean. Une horretan, enpresak diru-
sarrera baloratuko du, ondasun edo zerbitzu horien truke eskubidea izatea espero duen kontraprestazioak
adierazten duen zenbatekoarekin.

Ez da diru-sarrerarik aitortzen elementu homogeneoen trukeetan, hala nola produktu amaituen trukeetan,
edo bi enpresaren arteko salgai trukagarrietan, produktua bezeroei entregatzeko merkataritza-lanean
eraginkorragoak izan daitezen.

Errekonozimendua-

Erakundeak kontratu baten ondoriozko diru-sarrerak aitortzen ditu, baldin eta (edo zenbat eta neurri
handiagoan) konprometitutako ondasun edo zerbitzuen gaineko kontrola bezeroari transferitzen bazaio
(hau da, bete beharreko betebeharrak)
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Ondasun edo zerbitzu baten (aktibo baten) kontrola ondare-elementu horren erabilerari buruz erabat
erabakitzeko eta gainerako onura guztiak funtsean lortzeko gaitasunari dagokio. Kontrolaren barruan
sartzen da beste erakunde batzuek aktiboaren erabilerari buruz erabakitzea eta mozkinak lortzea
eragozteko gaitasuna.

Bete beharreko betebehar bakoitzerako (ondasunak entregatzea edo zerbitzuak ematea), enpresak
kontratuaren hasieran zehazten du hartutako konpromisoa denboran zehar edo une jakin batean beteko
den.

Denboran zehar betetzen diren konpromisoen ondoriozko diru-sarrerak (oro har, zerbitzuak ematekoak edo
ondasunak saltzekoak) kontratu-betebeharrak erabat betetzeko aurrerapen- edo aurrerapen-mailaren
arabera aitoftzen dira, betiere enpresak aurrerapen-maila neurtzeko informazio fidagarria badu.

Erakundeak aintzatetsi beharreko diru-sarreraren zenbatespenak berrikusi eta, beharrezkoa bada, aldatu
egiten ditu, hartutako konpromisoa betetzen duen heinean. Berrikuspen horiek egin beharrak ez du esan
nahi, nahitaez, eragiketaren amaiera edo emaitza fidagarritasunez zenbatetsi ezin denik.

Data jakin batean, enpresa ez bada gai obligazioaren betetze-maila zentzuz neurtzeko (adibidez, kontratu
baten lehen etapetan), nahiz eta konpromiso hori betetzeko egindako kostuak berreskuratzea espero duen,
diru-sarrerak eta dagokion kontraprestazioa baino ez dira aitortzen, ordura arte egindako kostuen pareko
zenbatekoan.

Une jakin batean betetzen diren kontratu-betebeharren kasuan, egikaritzetik eratorritako diru-sarrerak data
horretan aitortzen dira. Hori gertatu arte, produktua (ondasunak edo zerbitzuak) ekoiztean edo
fabrikatzean sortutako kostuak izakin gisa kontabilizatzen dira..

Aldez aurretik salmentagatiko edo zerbitzuak emateagatiko sarrera gisa aitortutako kreditu-eskubidea
kobratzeari buruzko zalantzak daudenean, narriaduragatiko galera narriaduragatiko balio-zuzenketagatiko
gastu gisa erregistratuko da, eta ez diru-sarrera txikiago gisa,

En este sentido, los ingresos derivados de las actividades relacionadas al servicio del envejecimiento
saludable, la excelencia del sistema sociosanitario y la competitividad de la industria en este ámbito
articulando para ello actividades de formación, investigación, innovación, emprendimiento e incubación, de
acuerdo con la Agenda Estratégica, se identifica como única obligación la realización de las actividades
objeto de subvención, por lo que los servicios que se proporcionan, se distribuyen a lo largo del tiempo.

Balorazioa-

Ondasunak saltzetik eta zerbitzuak ematetik datozen sarrera arruntak diru-zenbatekoaren arabera
balioesten dira, edo, hala badagokio, kontrapartidaren arrazoizko balioaren arabera, jaso edo espero dena,
kontrakotik eratorrita. Kontrako ebidentziarik ezean, bezeroari eskualdatu beharreko aktiboentzat
adostutako prezioa da, honako hauek kenduta: deskontu ororen zenbatekoa, prezioan beherapena edo
enpresak gehi ditzakeen interesak bezalako antzeko partidak. Hala ere, urtebete baino gutxiagoko
epemuga duten eta kontratuzko interes-tasarik ez duten merkataritza-kredituei erantsitako interesak sartu
ahal izango dira, eskudiru-fluxuak ez eguneratzearen eragina esanguratsua ez denean.

Ez dira diru-sarreren barruan sartzen ondasunak entregatzeko eta zerbitzuak emateko eragiketak
zergapetzen dituzten zergak, enpresak hirugarrenei jasanarazi behar dizkienak, hala nola balio erantsiaren
gaineko zerga eta zerga bereziak, bai eta hirugarrenen kontura jasotako kopuruak ere.

Erakundeak, sarreraren balorazioan, kontraprestazio aldakorraren zenbatespenik onena hartzen du
kontuan, baldin eta oso litekeena bada aitortutako sarreraren zenbatekoa nabarmen ez itzultzea, ondoren
kontraprestazio horri lotutako ziurgabetasuna konpontzen denean.
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6. Ingurumen-izaera duten ondare-elementuak

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

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

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

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

5.Oharra.- Ibilgetu materiala eta ukiezana

2021eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldian ibilgetu materialaren eta immaterialaren kontu
desberdinetan izandako mugimenduak honako hauek izan dira:

(.

J

744.200,55827.839,48K.B.G. GUZTIRA:

666.199,36776.092,79K.B.G. Ibilgetu Materiala

78.00 1,1 95t.7 46,69K.B.G. Ibilg. Ukiez.

Amaierako
saldoaIrteerakSarrerakHasierako

saldoa

330.998,46L72,033,20158.965,26AMORTIZ. GUZTIRA:

298.607,68158.867,40L39.740,28Ibilg. Mater. Akz. Am

32.390,7813.165,8019.224,98Ibilg. Ukiez. Akz. Am

Amaierako
saldoaIrteerakSarrerakHasierako

saldoa

1.075.199,0188.394,27986.804,74IBILG. GUZTIRA:

964.8O7,O448.973,97915.833,07Ibilgetu Materiala

rr0.39L,9739.420,3070.97L,67Ibilgetu Ukiezina

Amaierako
saldoaIrteerakSarrerakHasierako

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

6.Oharra.- Finantza-aktiboak

Ogasun Publikoarekiko saldo zordunak ez dira atal honetan jasotzen.

Honako hau da Fundazioaren balantzearen aktiboari dagozkion finantza-tresnei buruzko informazioa

4.174,844.I74,84AKTIBO FINANTZIEROSK
GUZTIRA:

4.L74,844.r74,84Epe luzerako finantza-inbertsioak

Kostu amortizatuko aktibo
finantzarioak:

AruntaEz arruntaAruntaEz arrunta
DESKRIBAPEBA

oL/oL/2O2L?Ll 12/ 2O2r

202leko eta 2020ko ekitaldietan ez da gertatu finantza-aktiboen kategorietatik eratorritako
galera edo irabazi garbi esanguratsurik, ezta interes-tasa efektiboaren metodoa aplikatuz
ka I ku latuta ko fi na ntza-sa rrera esa ngu ratsu ri k ere,

7.Oharra.- Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk

J

776.092,79474.377,44K.B.G. Ibilgetu Materiala

5r.746,6936.422,97K.B.G, Ibilg, Ukiez,

Amaierako
saldoafrteerakSarrerakHasierako

saldoa

158.965,26100.090,6258.874,64AMORTIZ. GUZTIRA:

r39.740,2887.232,9352.507,35Ibilg. Mater. Akz. Am

19.224,9812.857,696.367,29Ibilg. Ukiez. Akz. Am

Amaierako
saldoaIrteerakSarrerakHasierako

saldoa

986.8O4,744t7.t29,69569.675,05IBILG. GUZTIRAI

388.948,28526.884,79 915.833,07

70.97L,6728.LBI,4L42.790,26Ibilgetu Ukiezina

Ibilgetu Materiala

Amaierako
saldoaIrteerakSarrerakHasierako

saldoa
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Honako hau da Fundazioaren epe luzeko balantzearen finantza-pasiboei buruzko informazioa
2O2I eta 2O2Oko abenduaren 31ean:

L.OB7.402,rt(954.539,20)1.1 18.104,02923.837,29GUZTIRA:

r.087.402,rr(9s4.s39,20)1.1 18.104,02923.837,29Eskudirua

Bukaerako
saldoaIrteerakSarrerakHasierako

saldoa

8.Oharra.- Funts propioak

Funts propioen kontuek 2O2|eko ekitaldian izan duten mugimendua honako hau izan da

Funts soziala

Saldoa 2021-O1-O1
Gehitze sortze-
horn id u ra k
21.12.3lko saldoa

30.oo0

30.ooo 30.ooo

Fu ndazio-zuzkid u ra

Fundazioaren fundazio-zuzkidura 2027 eta 2020ko abenduaren 31n eratu zenean fundatzaileek
egindako hasierako ekarpenek osatzen dute.

9.Oharra.- Finantza pasoboak

Administrazio Publikoarekiko zorrak ez dira atal honetan islatzen.

Hona hemen Fundazioaren epe luzeko eta epe laburreko balantzearen pasiboko finantza-tresnak,
kategorien arabera sailkatuta :

Aurreko ekitaldietako
soberakinak

Ekitaldiko
soberakina

Funts
propioak
guztira
30.ooo

\-

Garmendia Jauna



227.789,r5550,00t55.738,072.49L,27FINANTZA PASIBOAK GUZTIRA:

Ordaintzeke dauden ordainsariak

rB7.952,8172.7rr,L5Hainbat hartzekodun

Hornitzaileak, taldeko enpresak eta
elka rtua k

H orn itzta ilea k
39.236,34550,0083.026,922.49r,27Beste finantza-pasibo batzuk

Kostu amortizatuko
finantzarioak

pasibo

AruntaEz
arruntaAruntaEz arrunta

DESCRIPCION
o1.o1.20213L.L2.2f)2L

22

Epe luzeko pasibo finantzarioen muga-eguna 2023koa da

Bestelako finantza-pasiboak eta hainbat hartzekodun epigrafeetan, Fundazioaren hartzekodunei
inbertsio-ondasunengatik eta emandako zerbitzuengatik ordaintzeko dauden saldoak
erregistratzen dira,

l0.Oharra.- Egoera fiskala

Fundazioaren IFK G-75203067 da. Fundazioa irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-
araubideari eta mezenasgorako zerga-pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2OO4 Arauari lotuta
dago (ikus 4.4 oharra).

Erantsitako egoera-balantzearen epígrafe honen osaera,2021eko abenduaren 31n, honako hau
da:

Admin-ekiko beste Kreditu/zor batzuk.
Publikoak
Ogasun Publikoa, diru-laguntzengatik zordun
Donostiako Udala, diru-laguntzengatik
Ogasun Publikoa, PFEZren ondorioz
Giza rte Seg u rantzaren eraku ndeak
GUZTIOAK

Saldo zorduna Saldo hartzekoduna

16.795,55
6.432,26

23.227,8L

Pre
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Erantsitako egoera-balantzearen epígrafe honen osaera, 2O2Oko abenduaren 31n, honako hau
da:

16.096,56
6.402,49

22.499,O5

23

Memoria honen jaulkipenean, ikuskapenerako 202I, 2O2O eta 20L9 ekitaldiak, autoritate
fiskalengatik irekita daude.

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

ll.Oharra.- Sarrerak eta gastuak

A) Sarrerak

Admin-ekiko beste Kreditu/zor batzuk.
Publikoak
Ogasun Publikoa, diru-laguntzengatik zordun
Donostiako Udala, diru-laguntzengatik
Ogasun Publikoa, PFEZren ondorioz
Gizarte Seg u rantza ren eraku ndea k
GUZTIOAK

Beste sarrerak- Ustiapen-transferentziak
GFA

Donostiako Udala

Guztira, Beste sarrerak eta Ustiapen-
transferentziak

B) Gastuak

Ustiapeneko gastuak
Arrentamenduak eta kanonak
Konponketak eta Kontserbazioa
Profesional Independenteen zerbitzuak
Aseguru sariak
Banku-zerbitzuak eta a ntzekoak
Publizitateta propaganda eta h, publikoak
Horn id u ra k
Beste zerbitzu batzuk
Guztira ustiapeneko gastuak

Pertsonal-gastuak
Soldatak
Gizarte-segu ra ntza
Beste gastu sozial batzuk
Guztira personal-gastuak

Saldo zorduna Saldo hartzekoduna

202L
750.957,34

39.524,O7

79O.48'',4I

2020
600.397,16

31.599,85

63L.997rgt

202L
30.688,78
15.792,43

280.274,50
4.293,63
1.689,08

84.453,L5
4,839,06

50.450,31
472.420t94

2021
252.680,51

64.L37,63
L242.,33

318.06047

2f)2f)
30.309,36
4.560,92

L45.6L6,73
3.604,79

68.861,09
5.2r8,62

86.379,08
344.550,59

2020
226.943,35

59.4O4,57
1,098,50

287.446'42
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Amortizaziorako hornidu ra
immobilizatutakoko Amortizacíón
Guztira, amortizaziorako hornidura

Saldoa
3L/ Lzl 2O2O

Subv. Capital r.036.779,64 179.500,00 (772.033,20) 7.O44.246,44

2021
r72.O33,20

172.fJ33tzo

2f)zfJ
100.090,62

1OO.O9O,62

1 2.Oha rra.- Tra nsferentzia k, d i ru-lag u ntza k, doha i ntzak eta legatua k

Ekitaldian kapitaleko diru-laguntza gisa erregistratu da Gipuzkoako Foru Aldunditik eta
Donostiako Udalatik jasotako zenbatekoa, guztira 179.500,00 eurokoa, eta besteak beste,
Informazioa prozesurako ekipoak erosteko erabiliko da.

Hona hemen epigrafe honetan 2027eko ekitaldian izandako mugimendua:

Euros

Subv. Expl. Act 20

Subv. Expl. Act 21

Total

Euro

Subv. Cap.

Expl. Act 1B

Expl. Act 19

Expl. Act 20

Guztira

488.564,77 -

932.931,55

L.525.344Ar 1.112.431,55

Berriak
Dirulaguntzak

Eskualdatzea
Emaitza

(488.564,77)

(301.916,64)

(962.514,61)

Saldo
31 / L2/ 2O2L

631.014,91

r.675.26',35

Kapital-diru-laguntzaren 2O2!ko ekitaldiko emaitzei egotzitako zenbatekoa I72.O33,20 eurokoa
da.

Jasotako ustiapen-transferentzien zenbatekoa 932,931,55 eurokoa da. 2021. ekitaldiari
790.48I,4I euro dagozkio, eta memoria honetako 11. oharrean aipatzen dira haien
xehetasunak. Gainerakoa 631.014,91 euroan aktibatu da kontu batean (132), hurrengo urteetan
aplikatzeko, entitate emaileak itzuli beharrekotzat jotzen dituen diru-laguntzak izanik..

Hona hemen epigrafe honetan 202Oko ekitaldian izandako mugimendua:

Saldoa Berriak Eskualdatzea
StlLZlzOLg Dirulaguntzak Emaitza

1,055.370,26 81.500,00 (100.090,62)

Saldoa
3r/L2/zALe
L.036.779,64

173.O92,48

r59.7L8,78

787.750,52

869.25Or52

(L73.O92,48)

( 159,718,78)

(299,185,75)

(732.OA7,63)

488.564,77

L.525.344At1.388.181152
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2O20ko ekitaldian, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta Donostiako Udaletik jasotako zenbatekoa
erregistratu zen kapitaleko diru-laguntza gisa,81.500 eurokoa, besteak beste lokalaren
egokitzapena fi na ntzatzeko.

2O2Oko ekitaldian emaitzei egotzitako zenbatekoa 100.090,62 eurokoa izan zen.

Jasotako ustiapen-transferentzien zenbatekoa 787.750,52 eurokoa da. 2020ko ekitaldiari
631.997,OI euro dagozkio, eta memoria honen 11. oharrean aipatzen da xehetasuna.
Gainerakoa 488.564,77 euroan aktibatu da kontu batean (L32), hurrengo urteetan
intsuldatzeko, aplikatu ahala.

Entitatearen helbura soz¡ala. Ondare-elementuak helburu propioetara
a plikatzea. Ad m i n istrazio-gastua k.

a) Entitatearen jarduerak

ZIUR Fundazioak - Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentroa - Bi urte bete ditu 2019ko
azaroaren 15ean martxan jarri zenetik. Haren helburu nagusia gure lurraldeko enpresa
industrialen zibersegurtasuneko gaitasunak indartzea eta garatzea eta lehiakortasuna indartzea
da. 2O2L urtea zerbitzuak finkatzeko eta Gipuzkoako industria-sarearen eta lurraldeko
hezkuntza- eta unibertsitate-erakundeen eskura jartzeko urtea izan da. Hona hemen
2027. urterako lan-ildo nagusiak:

. 2018an hasi eta 2019an garatu den inbertsio-planarekin jarraitzea, ZIUR 2OIB-2O2I
Plan Estrategikoan definitu da plan hori, industria-zibersegurtasuneko behatoki eta
laborategi bat egokitu eta abian jartzean oinarrituta.

. Gipuzkoako Industria Zibersegurtasuneko Zentroaren berezko zerbitzuak eta jarduerak
hedatzea eta sendotzea, zibersegurtasuneko laborategia eta behatokia barne, betiere
Gipuzkoako industria-ehunaren zibersegurtasuneko gaitasunak indartzea bilatuz

o Zibersegurtasunaren arloko ekintzailetzarako euskarria, Gipuzkoa zibersegurtasunean
espezial izatuta ko e ki ntza i letza- polo g isa kokatzeko,

. Gipuzkoako industria-sarearen beharrak identifikatzea eta aztertzea, ZIUR
eboluzionatzen eta merkatuaren beharretara egokitzen joan dadin.

Jarraian, jardueren memoria oinarri hartuta 2021eko jarduera-planean hartutako konpromisoen
betetze-maila aurkezten da :

. 1. konpromisoa: 201Ban hasi eta 2019an garatu den inbertsio-planarekin jarraitzea. ZIUR

2018-2021 Plan Estrategikoan definitu da plan hori, industria-zibersegurtasuneko behatoki eta

laborategi bat egokitu eta abian jartzean oinarrituta,

Exekuzioa: Ekipamendu informatikoaren eta informazio-sistemen hornidurarekin lotuta

aurreikusitako inbertsioak egin dira, Zibersegurtasun Industrialeko Laborategiaren teknologiak

zabaltzeko aurreikusitako inbertsioak barne, laborategia gehiago erabiltzeko. Gipuzkoako

J Jauna
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zibersegurtasun-ekosistema osatzen duten eragileekiko komunikaziorako eta harremanetarako

inbertsioei dagokienez, APP bat sortu eta argitaratu da.

¡ 2. konpromisoa: Gipuzkoako Industria Zibersegurtasuneko Zentroaren berezko zerbitzuak eta

jarduerak hedatzea, egokitzea eta sendotzea, zibersegurtasuneko laborategiarekin eta

behatokiarekin zerikusia dutenak barne, betiere Gipuzkoako industria-ehunaren

z i berseg u rta su n e ko g a i ta s u n a k i n d a rtzea b i I atu z,

Exekuzioa: Plan estrategikoan zehaztutako hainbat zerbitzu aktibatu dira: 1) Bideratze-
aholkularitza, 2) Zibersegurtasunaren Behatokia, 3) Zibersegurtasunaren Laborategia, 4)
Sentsi bi I izazioa eta presta ku ntza, 5) Ga i ku ntza -ta i lerra k

Konpromisoekin batera, honako helburu hau jaso zen: zibersegurtasun-laborategiko eta
Zibersegurtasunaren Behatokiko zerbitzuak hedatzea. Enpresa-ehunarekiko harreman-eredua
eta ZIURen posizionamendua garatzea komunikazioaren ikuspegitik; horretarako, 3 helburu
kuantitatibo zehaztu ziren :

o Laborategia hirugarrenek edo hirugarrenekin erlazionatutakoek erabiltzeko 5
jarduera:

5. helburua - Gauzatua 5

. 40 enpresak parte hartu dute Zibersegurtasunaren Behatokiak sustatutako ekimen
eta jardueretan.

- 40. helburua - Gauzatua 60

o Zibersegurtasun Zentroak lagundutako enpresen kopurua (asmo anitzekoa): 5O

- 50, helburua - Gauzatua 100

o 3. konpromisoa: Zibersegurtasunaren arloko ekintzailetzarako euskarria, Gipuzkoa
zi berseg u rtasu nea n espezial izatuta ko eki ntza i letza -g u ne g isa kokatzeko.

Exekuzioa: Harremanak egin dira eta hitzarmenak formalizatu dira entitate eta erakundeekin,
Gipuzkoan zibersegurtasunaren arloko ekintzailetzari euskarria emateko amaitutako
ekimenarekin, adibidez (BIC Gipuzkoa, EHU, Mondragon Unibertsitatea). Era berean, ZIURen
ekintza-plana zehazteko barne-proiektu bat garatu da, eta datozen bi urteetan garatuko da
(2022-2023).

o Helburua o/o75 - Exekutatua o/o0

4. konpromisoa: Gipuzkoako industria-sarearen beharrak identifikatzea eta aztertzea, ZIUR

eboluzionatzen eta merkatuaren beharretara egokitzen joan dadin.
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Exekuzioa: Zenbait proiektu egin dira Gipuzkoako industria-enpresekin (Deception, Rating,
BAS, etab.), eta, horien bidez, ZIUR informazioa ateratzen du Gipuzkoako industria-enpresek
dituzten arrisku eta mehatxuei buruz.Era berean, sektoreko lantaldea sortu da, eta ZIUR maiz
biltzen da horiekin, industria-sektorearen beharrak ezagutzeko:

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

. MCC

¡ Iraurgi Berritzen
o Urola Kosta

. Tolosako Udala

. Ingenieritz eskola

202 1 ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa, jardueraka

Ondoren, 2021 ekitaldiari buruzko Aurrekontuaren kitapena azaltzen da:

Erabateko aurreikuspena benetan erabilita baliabide ekonomikoak:

Zenbatekoa

788.394,179.500,00
iezinak izan ezikHistorikoko hi

Ibilgetua eskuratzea (Ondare
91 .105,73

akainekoIrabazien

Kudeaketa- eta ad mi nistrazio-
ak

atiktresnak besterentzea
Hondatzea eta emaitza finantza-
Aldaketak trukean

Arrazoizko ba I io- a I d a keta k
fi nantza-tresnetan

astuakFi nantza-
ati kbesterentzea

Hondatzea eta emaitza ibilgetua
(172.033,20)172.033,20000etuaren amortizazioarbi

(349.17'1 ,90)472.420,94123 04astu batzuk*xJardueraren beste

(9.561,47)3'18.060,47308.4 00astuakxxPertsonaleko
501.182,92501.182,92Hornidu rak

Aldaketa ama itutako prod u ktuen
eta fabrikazioan dauden

roduktuen izakinetan

astuakobernu-o tikonoen
c) Lankidetzengatiko eta

u ntza kla
b) Diruzkoak ez diren

Diru- u ntza ka

ati kbatzue
Gastuak laguntzengatik eta beste

DesbideratzeaAurreikusia
Gastuak / Inbertsioak
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Ondare Historikoko Ondasunak
izan ezik

Gastuen 29.583,65 €-ko desbideratze negatiboa gertatu da, batez ere
hauengati k:

. Hornidurak,501.tB2,92 €-ko desbideratze positiboa izan da.

. Amortizazioetan, 772.033,2O €-ko desbideratze negatiboa gertatu da,

. Langile-gastuetan, 9.56I,47 €-ko desbideratze negatiboa izan da.

. Jardueraren beste gastu batzuk, 349,17I,90€-ko desbideratze negati
na g usi ko zerbitzu profesio na I i ndependenteen g astuagati k

28

honako arrazoi

gertatu da,

J

61.522,081.050.908,881.112.430,96GUZTIRA

91.105,7388.394,27179.500,00Inbertsioen q uztizko partzia la

Merkataritzakoa ez den zorra
kitatzea

Fi nantza-in bertsioak esku ratzea

1.050.908,881.050.908.88
ERABILIKO DIREN BALIABIDEEN

AURREIKUSPENA GUZTIRA

88.394,2788.394,27Inbertsioen quztizko oartziala
Merkataritzakoa ez den zorra kitatzea
Fi nantza-i n bertsioak eskuratzea
Ondare Historikoko Ondasunak eskuratzea

88.394,2788.394,27
Ibilgetua eskuratzea (Ondare Historikoko higiezinak
izan ezik)

962.514,61962.514,61Gastuen guztizko partziala
Irabazien qaineko zerqak
Kudeaketa- eta ad m inistrazio-qastua k

Hondatzea eta emaitza finantza-tresnak
besterentzeaqati k

Aldaketak trukean
Arrazoizko ba I i o- a I d a keta k fi n a ntza -tres n eta n

Fi nantza-qastua k
Hondatzea eta emaitza ibilqetua besterentzeaqatik

172.033,20172.033,20Ibilqetua ren amortizazioa

472.420,94472.420,94x*Jardueraren beste qastu batzuk

318.060,47318.060,47x xPertsonaleko qastuak
Hornidurak

Aldaketa amaitutako produktuen eta fabrikazioan
dauden produktuen izakinetan.

c) La n kidetzen gati ko eta gobern u -orga noen g ati ko
qastuak.

b) Diruzkoak ez diren laguntzak,
a) Diru-laquntzak.

Gastuak laguntzengatik eta beste batzuengatik

Iarduerak
guztira

Jarduera

ZIBERSEGIJRTASUNA

GASTUAK/TNBERTSTOAK

Jauna
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Guztira 9L.LOs,73 €-ko desbideratze positiboa gertatu da egindako inbertsioetan, egindako
inbertsioa aurreikusitakoa baino handiagoa izan baita. Hori, batez ere, aurreikusitako inbertsioak
egin ahal izan direlako gertatu da.

Erakundeak lortu beharreko guztizko Baliabide ekonomikoen aurreikuspena eta benetakoak

Diru-sarreretan, nagusiki desbideratze positiboak gertatu dira :

o Gastu arrunterako diru-laguntzen desbideratze positiboa (0,55 €).
o Gastu arrunterako dirulaguntzak 168.333,38 € desbideratze

aurreikusitakoa baino askoz txikiagoa izan delako
o Aldundiak inbertsioetarako egindako transferentziak 179.500

aurrekontuan jasota koa ren zenbateko bera.

negatiboa, gastua

€-koak izan dira,

7,466,251.104.965,16',.112.430,96
LORTU BEHARREKO DIRU.

SARREREN AURREIKUSPENA
GUZTIRA

Fi nantzetako d i ru -sarrera k

Ekaroen oribatuak

7.466,80172.033,20179.500,00
Ka pita l-tra nsferentzia-ema itza ren
inputazioa

0,55932.931,55932.930,96Sektore publikoko diru-laquntzak

Merkataritza-jardueretako oh i ko d i ru-
sarrerak

Jarduera propioetako salmentak eta
zerbitzu -eska i ntzak

Ondarearen ondorio diren errentak eta beste
diru-sarrera batzuk

Bazkideen eta afiliatuen kuotak;
era bi ltzaileen ekarpena k;
promozioetako, ba besleen eta
lankidetzenqatiko d i ru-sarrera k

DesbideratzeaEginaAurreikusiaSARRERAK

(631.014,91)810.514,91179.500,00
LORTUTAKO BESTE BALIABIDE

BATZUK GUZTIRA

Onartutako beste finantza-obliqazio batzuk

Eqindako zorrak

Finantza-i n bertsioa k saltzea

Ondare Historikoko Ondasunak saltzea

Ibilgetua saltzea (Ondare Historikoko
Ondasunak izan ezik)

(631 014,91)
631.014,91

Tra nsferentzia hainbat u rtetara ko
qastuak

179.500,00179.500,00Inbertsiora ko d i ru-laq u ntza k

Fundatze Zuzkidurarako Eka rpenak

Desbideratz
ea

EginaAurreikusiaBESTE BALIABIDE BATZUK

jauna
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Urte anitzeko gastuak transferentzietan desbideratze positiboa izan da 637.014,91
eurotan.

Jardueraren beste helburu batzuk eta adierazleak.

b) Ondare-elementuak helburu propioetara aplikatzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2076 Legearen 29.
Artikuluaren arabera, fundazioaren sarreren o/o70 gutxienez fundazio-borondateak zehaztutako
helburuak betetzera zuzendu beharko da, eta, gainerakoa, administrazio-gastuak endu ondoren,
fundazio-zuzkidura handitzera. Artikulu honek aztergai dituen errenta edo sarreren proportzioa
haiek lortzen diren unetik hasi eta hiru urteko epean zuzendu ahal izango du Fundazioak
dagokion xedera.

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

c) Administrazio-gastuak y diru-sarrerak helburu

202teko ekitaldian, fundazioak 94.584,80 euroko administrazio-gastuak egin ditu (134.846,95
euro joan den ekitaldian), fundazioaren zuzendaritza gisa,

-27.746,574t.766,374I.766,311.500.0014.or9,7420 1B

r.000,7479.84r,0279.847,021.500,0080.847,762019

1 1.570,58I34.846,95r34.846,951.500,00L46.417,532020
97.978,1294.584,8094.584,801.500,00792.502,92202r

Gainditu (-)
Ez gainditu

(+)
gehieneko

muga (1)-(4)

EKITALDIAN
SORTUTAKO

ADMINISTRAZIO-
GASTUAK, GUZTIRA

(a)=(2)+(3)

Babesleen
gastuak

(3)

Ondarearen
administrazioak

zuzenean
erag¡ndako gastuak

(2)
Funts

propioen
o/o 5

Diru-
sarrereno/o 20

29, artikulua
9/2O16 Legea

Eta art, 31
tLs/2019

Dekretua l1)

Ariketa

Muga> bien artean

Ad min ¡strazio-g a stua k

o

J

2520
o/o

Laborateg i-ord u oku pazioa hi rugarren

45050
Zenbaki

a bsol utua
Zentroaren bategatik etekina ateratzen duten
en presa k

EginaAurreikusiaAdierazleaHelburua
Kuantifikazioa

iauna
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Errenten eta dirrr-sarreren yedearen hetetTe-ma¡la

(x) Ikus LL5/20L9 Dekretuaren 30. aftikulua (LLs/2019 Dekretuaf uztailaren 23koa, Euskal Autonomia Erk¡degoko Fundazioen
Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onaftzen duena).

HELBURUAK BETETZEKO GASTUAK

202L 2lJ20

Langileen gastua
Kanpo Zerbitzuak
Admin¡strazio-gastuak

TOTAL

3t8.060,47
472.42O,94
(94.s84,80)

287.446,42
344.550,59

(134.846,95)

497.r50,06695.896,61

Hona hemen administraz¡o-gastuen xehetasuna

ZUZENDARITZAKO PERTSONAL GASTUAK

ADMINISTMZIOAKO PERTSONAL GASTUAK

BESTE GASTU ADMINISTRATIBOAK

2021 2020

39.94r,26
33.129,56

21.513,98

41.822,93

42.'t77,07

50.846,95

94.584,80 134.846,95

J

956.323,901.014.370,3779',1.6'14,24130.601,78130.601 ,781.518.230,022.168.900,03TOTAL

956.323,90

1.014.370,37

791.614,24

130.601,78130.60'l ,78

791.6'14,24

1.014.370,37

0,7

o,7

0,7

0,7

49.062,08

282.946,15

512.461,34

673.760,23

70.088,69

404.208,79

732.087,63

962.514,61

2018

2019

2020

202',1

20 18

o/oZenbatekoa

Lortutal(o
d iru -sarrera

garb¡ak
Ekitald¡a Ordaintzeke

dagoen
zenbat.202120202019

FUNDAZIOAREN
HELBURUAK
BETETZEKO

EMBILI DIREN
BALIABIDEAK

B¡deratu beharreko
crrenta

HELBURUAK BETETZEKO EMBILI DIREN BALIABIDEEN APLIKAZIOA *

956.323,90Guzt¡ra l1 + 2'l

88.394,27

172.033,02

88.394,27
172. 20

172.033.20

2.1. Ekitaldian eglndakoak

2.2. Procedentes de eJercicios anteriores

a) Aurreko ekitaldietan kitatutako zorrak
b) Aurreko ekitaldietako dlru-laguntzak, dohaintzak eta kapital-

leoatuak eooztea

260.427,29260.427,2902. Helburuak betetzeko inbertsioak - (2,L+2,2)

Diru-laguntzak,
doha¡ntzak eta

leoatuak

Funts
propioak

695.896,611. Helburuak betetzeko oastuak*
GuztiraZenbatekoa

TOTAL

Jauna
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13.Oharra.- Lotutako alderdiekiko eragiketak

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

Gipuzkoako Foru Aldundiak 232Lean egindako transakzioak 1.056.809,97 €-koak izan dira, eta
Donostiako Udalak 55.621,58 €-koak. Ekitaldi amaieran ez dago kobratzeko zenbatekorik.

l4.Oharra.- Bestelako informazioa

2}27eko Ekitaldian zehar, Fundazioak bost langile izan ditu batez beste (bost pertsona 2020ko
ekitaldan).

2021eko ekitaldiko auditoretza-kostua 3.000 eurokoa da, eta 2O2Oko ekitaldian 3.150 eurokoa
izan zen,

Fundazioaren patronatuari buruzko informazioa

Fundazioaren Patronatuak honako osaera hau du 2021 eko abenduaren 31n:

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

Eta batzordekideak:

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

Patronatuko kideek ez dute inongo ordainsaririk jasotzen. 2021eko abenduaren 31n ez dago
indarrean Patronatuari emandako aurrerakinik edo krediturik, ezta pentsioen edo bizi-aseguruen
alorreko obligaziorik ere.

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

aJauna
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15.Oharra.-Ekitaldia itxi ondorengo gertaerak

Urteko kontu hauek formulatzeko egunean, ez dugu ageri horiei nabarmen eragiten dien
gertaera edo egoerarik.

16.Oharra.- Hornitzaileei egindako ordainketa geroratuei buruzko
informazioa.

Hornitzaileei qrdaintzeko batez besteko epea 12,81 egunekoa da 202lean, eta 32,83 egunekoa
2020an.

Jauna



17.Oharra.- Inbentarioa

202Oko abenduaren 31rako Fundazioko inbentarioaren laburpena hurrengoa da

34

20600000

Deskribapena

WEB TRES iDIOMAS
HW AUDIOVISUAL
VIDEOWALL
OFFICE STANDARD 2019
LICENCIA
HW AUDIOVISUAL
VIDEOWALL
SPYRO
WEB ZIUR
PAGINA WEB
SISTEMA NOMINAS
APLICACIONES
INFORMATICAS

20800000

Deskribapena

DEFINICION E IMAGEN
ESTRATEGIC

21200000

Deskribapena

ACONDICIONAMIENTO
INTEGRAL
SOLUCIóN INTEGRAL
EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL

Zenbatekoa

9,196,00

17.938,35

387,20

r.480,7r
9.r76,40
6.535,21
12.469.8O
2.855,61

36.564,69

96.597,97

Zenbatekoa

L3.794,OO

L3.794,00

Zenbatekoa

31 1.530,46
1,815,00

18.080,86

Balio Res.
Metatutako
amortizarioa

5.5r7,60

10,615,58

r37,39

533,67
3.670,56
3.O44,40
260,34
62,59

23.842,13

Metatutako
amortizarioa

8.276,4O

8.276,40

Metatutako
amortizarioa

t22.251,67
522,r8

753,53

Saldo garbia

5.517,60

7.322,77

243,8t

947,04
5.505,84
3.490,81
72.209,46
2.793,O2

36.564,69

72.755,84

Saldo garbia

5,517,60

5.517,60

Saldo garbia

189.278,85
r.292,82

77.327,33

0,00

0,00

0,00

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

0,00

Balio Res.

0,00

0,00

Balio Res.

0,00
0,00

0,00

33r.426,32 0,00 t23.527,32 207 899,00

Jauna
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2 1 500000

Deskribapena

OBRAS
ACONDICIONAMIENTO
INTERI
OBRA PROYEC
ACONDICIONAMIENTO
TRABAJOS VARIOS
MATERIAL LABORATORiO
CIBERSEGURIDAD

2160000

Deskribapena

DIVERSO MOBILIARIO
OFICINA
CORTINA STOR
ENROLLABLE
MAMPARA SITAB

21700000

Deskribapena

(2) SAMSUNG GALAXY A
9
LENOVO THiNKPAD L3BO
coRE i7-B
LENOVO THINKPAD L3BO
CORE I7-B
PORTATIL THINKPAD
E590 15,6"
ROUTER CATALYST 2960-
X-48
7 MONITORES LCD 24357
2 EQUiPOS THIKCENTRE
M92O Y AC
3 ProBook 430 G13,3
2 SERVIDORES CON 2 Y
PROCESADO
SERVIDOR FUJITSU Y
CABINA
SERVIDOR, CABINA,
CISCO
1 SWITCH CISCO 48

Zenbatekoa

75.077,23

t2.293,60
39.051,54

112.658,10

239.O2r,47

Zenbatekoa

28,998,19

2.905,56
t.773,65

33.677,4O

Zenbatekoa

968,81

7.85r,77

7.600,76

r.076,27

5,510,34
990,99

2.413,73
4.527,99

8.194,37

74.450,O0

9.855,00
4.774,66

Metatutako
amortizarioa

22.5O5,16

5.r27,95
6.487,9r

16.898,72

5r.or3,74

Metatutako
amortizarioa

9.283,40

852,90
546,68

10.682,98

Metatutako
amortizarioa

726,60

1.388,82

7.2O0,57

69r,47

3.464,76
612,93

2.4L3,73
2.800,55

5.012,03

8.481,95

5.784,75
2.67r,86

Saldo garbia

52.572,07

7.765,65
32.569,63

95.759,38

188.006,73

Saldo garbia

19.7L4,79

2.O52,66
t.226,97

22.994,42

Saldo garbia

242,2L

462,95

400,19

384,80

2.O45,58
378,06

0,00
7.727,44

3.t82,34

5,968,05

4.O7O,25

Balio Res.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Balio Res.

0,00

0,00
0,00

0,00

Balio Res.

0,00

0,00

0,00
0,00

0

0

0

0

0
0

0
0

00

00

00

00

00
00

00
00

J

2. 2,80



PUERTOS
LICENCIAS WINDOWS
20L6
SOLUCION ATE REGISTRO
VISITAS
EQUIPOS E INSTALACION
FIREWALL
PORTATIL THINKPAD
E590 15,6"
MATERIAL
CIBERSEGURIDAD
ALMACENAMIENTO
MEMORIAS
APLICACIONES
INFORMATICAS
ORDENADOR
H.P.
EQUTPOS LABORATORIO

2190000

Deskribapena

5.420,8O

9.891,01

14.883,00

7.076,27

208.558,18

8.784,60

3.758,53
1.658,84
852,90
46.462,23

357,561,05

Zenbatekoa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Balio Res.

3.003,27

5.894,4O

7.594,4r

844,80

55.1 3 1,1 6

3.369,83

r.572,60
767,25
43

tt2.870,74

Metatutako
amort¡zar¡oa

785,1 5

785,1 5

330,998,46

2.4L7,53

3.996,61

7.288,59

23L47

753.427,02

5.414,77

2.185,93
r.49L,59
809,90
46.462,23

244.690,3r

Saldo garbia

2.336,65

2.336,65

744.2OO,55

36

SENALIZACION PARKING 3.121,80 0,00

3.121,80 0,00

1,075.199,01 0,00

Donostian, 2022ko Martxoa ren 3 lean

\/

J Larrañaga Jauna


