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6. Enpresaren funtzionamendua
Enpresaren elementu guztiak koordinatzeko eta aurretik zehaztutako helburuak lortzeko, 
enpresak zenbait funtzio-arlo ditu. Horietako bakoitzak bere asmoak eta ezaugarriak dituen 
arren, elkarrekin jarduten dute. 1.6 taula honetan dituzu:

1.6. taula. Enpresaren funtzio-arloak

Merkaturatze-
arloa

Ekoitzitako produktuak eta zerbitzuak kontsumitzaileengana helarazteko behar-
beharrezkoak diren jarduerek osatzen dute. Merkaturatze-arloak bi eginkizun nagusi 
ditu. Lehenengoa ekoizpenaren aurrekoa da: kontsumitzailearen premiak  aztertzen 
ditu, merkatu-azterketa bat eginez. Bigarrena eginkizuna, berriz, produktua  ekoitzi 
ondoren betetzen da: produktua saltzeko politika komertzial egokiena zehaztu behar 
da.

Ekoizpen-arloa

Alde batetik, lehengaien hornidura kontrolatzen du, eta, bestetik, ondasunen eta 
zerbitzuen ekoizpena kudeatzen. Merkaturatze-arloak adierazten dio zer nahi duen 
eta zer duen gustuko kontsumitzaileak eta hark ematen dio merkatuaren egoera 
ekonomikoaren berri ere.  Eta inbertsio- eta finantzaketa-arloak jakinarazten dio 
jarduteko zer marjina ekonomiko duen.

Inbertsio- eta 
finantzaketa-
arloa

Enpresak funtzionatzeko behar dituen funtsak bildu behar ditu, baina, horrez 
gain, inbertsio-politikaren ardura ere badu. Enpresako arlo edo sail guztiek behar 
dute finantziazioa, hots, baliabide ekonomikoak. Arlo honek onartu behar ditu eta 
enpresaren aurrekontuari egokitu behar zaizkio. Esate baterako, ekoizpen- arloak 
makinak erosteko inbertsioren bat egin behar badu, edo merkaturatze- arloak 
 salmenta-prezioa ezarri behar badu irabazi-marjina eta guzti, arlo honekin  elkarlanean 
jardun behar du.

Giza baliabideen 
arloa

Honako eginkizun hauek ditu: batetik, langileak aukeratu eta kontratatzea, 
langileak prestatzea, eta, oro har, langile guztiak antolatzea; eta, bestetik, 
oinarrizko  administrazio-eginkizuna, aurreko eginkizun horiek dakartena, alegia 
(langileen kontratuak,  nominak eta abar). Arlo guztietako giza taldeak arlo honetatik 
koordinatzen dira, jakina. Esate baterako, langileak hautatzeko prozesuari ekin 
aurretik, arlo honi arlo bakoitzean behar diren pertsonen ezaugarriak jakinarazten 
zaizkio.

Arlo bakoitzaren funtzioak gorabehera, badira hemen adierazitako sail guztiak ez dituzten 
enpresak (dela txikiak direlako, dela sektorearen ezaugarriengatik, edo beste zerbaitengatik), 
eta zenbaitetan, kanpoan egiten dira funtzio horiek, enpresa espezializatuen bidez.

12> Zer funtzio-arlo ditu musika duen taberna batek? Azaldu, 
labur- labur.

13> Zure ustez, zein da enpresaren inbertsio- eta finantzaketa-
arloaren helburu nagusia?

Jarduerak

Adierazi zer funtzio egin ditzakeen arlo bakoitzak detergenteak ekoizten dituen enpresa 
batean.

Erantzuna:

• Merkaturatze-arloa: merkatua aztertuko du, jakiteko kontsumitzaile potentzialek pro-
duktuaren zer premia duten.

• Ekoizpen-arloa: merkaturatze-arlotik ateratako informazioa baliatuz, aztertuko du zer 
premia dituen (lehengaiak, makinak, etab.) ekoiztea erabakitzen duen ondasuna ekoiz-
teko edo eman nahi den zerbitzua emateko.

• Inbertsio- eta finantzaketa-arloa: ainerako sailen eskariak aztertuko ditu (eta, bereziki, 
ekoizpen-arloarenak), behar diren baliabide ekonomikoak bilatuko ditu, eta non inberti-
tuko diren erabakiko du. 

• Giza baliabideen arloa: gainerako sailek eskatutakoari jarraituz, lanpostuetarako ego-
kienak diren pertsonak bilatuko ditu.

2. adibidea

Liburuko edukiak azaldu ahala lan-
tzeko, eta, har tara, irakaskuntza 
osoa lortzeko.

Jarduerak

Ebatzitako adibideak, teorian azal-
dutako kontzeptuak landu eta finka-
tzeko.

Adibidea

 Amaierako atalak
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Enpresa eta enpresaburua
Enpresa da merkatu-ekonomiako erakunderik garrantzitsuena: pertsonen premiak asetzeko 
ondasunak eta zerbitzuak ekoizteaz gain, beste helburu batzuk ere baditu.

Jarduera ekonomikoa

Enpresa

• Zer ekoitzi?

• Nola ekoitzi?

• Norentzat ekoitzi?

• Ondasun ekonomikoak

• Zerbitzuak

• Kontsumo-ondasunak

• Kapital-ondasunak

Honi 
erantzuten 
dio:

Pertsonen premiak 
asetzeko.

Hauek lortzeko prozesua:

Fasetan antolatzen da: ekoizpena, banaketa eta kontsumoa.

Ondasun eta zerbitzuen kontsumoaren ordainketa

Ekoizpen-faktoreak (lana, kapitala, natura baliabideak)

Ekoizpen-faktoreen ordainketa

Ondasunak eta 
zerbitzuak

Familiak Sektore publikoa Enpresak

Zergak

Ondasun eta zerbitzuak
Diru-laguntzak

Ondasun eta zerbitzuak
Diru-laguntzak

Zergak

1

2

3

4

Enpresari eta enpresaburuei buruzko teoriak enpresa ekoizpen-unitate moduan sortu eta merkatu-ekonomia garatu zen unea baino 
askoz geroago sortu ziren: enpresaburuari buruzko lehen teoriak XVIII. mendekoak dira, eta enpresa erakunde gisa hartzen zuten 
lehen teoriak, berriz, XIX. mendean garatu ziren.

XII.-XV. mendeak

Artisauak

Merkatariak

Adam Smith

Enpresaburu 
kapitalista, ekoizpen
bitartekoen jabe.

Cantillon eta Say
Enpresaburua, arriskuak 
bere gain hartzen dituen 
negozio-gizona.

Marshall
• Enpresaburu profesionala.
•  Enpresaburua, 

ekoizpenfaktoreen 
antolatzaile.

Knight
•  Enpresaburua, arriskua 

bere gain hartzen duen 
pertsona.

•  Enpresaburu profesionala 
eta ondarea jarri duena.

Schumpeter
Enpresaburua, 
pertsona berritzailea.

XVI.-XVII. mendeak

Lehen 
fabrikak

XVIII.-XIX. . mendeak

I. Industria Iraultza

Sozietate anonimoak

Teoria neoklasikoa
• Enpresaren ekoizpen-funtzioa.
• Enpresa kutxa beltz modukoa da.

Transakzio-kostuen teoria
• Bereizi egiten dira:

– Transakzio-kostuak (merkatua)
– Kudeaketa-kostuak (ekoizpena bera)

•  Kudeaketa-kostuak transakzio-kostuak baino 
txikiagoak badira soilik egongo da enpresa.

Siglo  XIX

I. Industria Iraultza

Automatizazioa

XX. mendeA

Kateko ekoizpena

Enpresa multinazionala

XX.-XXI. mendeak

Globalizazioa

Merkatuak Interneten

• Ekintza-plana egin.
• Enpresa kudeatu.
• Enpresako elementuak antolatu eta koordinatu.
• Prozesu guztiak kontrolatu.

Faktoreen 
konbinazioa

Ondasun eta zer-
bitzuen ekoizpena

Kontsumitzaileei 
saltzea

Arrisku-baldintzak

Enpresa talde askok 
osatzen dute

Gatazka-
arriskua

Helburuak negoziatu 
beharra

Enpresaburua
Enpresaren helburuak

Elementuak Funtzionamendua

Ekoizpen-unitate ekonomikoa da:

Zuzendaritzaren ikuskapena

Xedea, 
Helburu nagusia

Enpresaren misioa edo zioa.

Faktore materialak eta ukiezinak
Enpresaren ondasun ekonomikoak:
• Kapital ez-korrontea
• Kapital korrontea

Merkaturatze-arloa

•  Merkatua eta 
kontsumitzaileen 
premiak aztertu.

• Merkaturatze-politika diseinatu.

• Balio ekonomikoa sortzea.
• Errentagarritasuna handitzea.
• Haztea.
• Gizarte-erantzukizuna.

Finantziazio-arloa

•  Behar diren funtsak 
lortu.

•  Inbertsioak 
planifikatu.

Ekoizpen-arloa

Ondasunak ekoizteaz 
eta zerbitzuak emateaz 
arduratu.

Giza baliabideen arloa

•  Langileak hautatu 
eta prestatu.

•  Plantilla antolatu 
eta administratu.

Ingurunea
Enpresaren atal organikoa izan 
gabe hura baldintzatzen 
duten faktoreak.

Giza faktoreak
Enpresarekin lotura zuzena
duten pertsonak:
• Jabeak
• Langileak
• Zuzendariak

Antolakuntza
Giza taldearen jarduera osatzen
                duten aginte-harremanak 
                koordinaziokoak eta 
                komunikaziokoak.

Teoria soziala

Enpresaren erantzukizuna ez da helburu 
ekonomikoa betetzea soilik, baditu 
helburu sozialak ere.

Galbraith

• Enpresaburu teknokrata.

•  Botere-eskubide mugatua: 
teknoegitura.

• Zuzendaritza kolektiboa.

Bennis

• Enpresaburu berritzailea.

•  Berrikuntza teknikoa eta 
kudeaketa berrikuntza.

Agentziaren teoria

Enpresa kontratu-harremanen 
multzoa da. 

Sistemaren teoria

Enpresa sistema irekia da, beste azpisiste-
ma batzuez osatua; bere burua erregulatu 
eta ingurunearekin erlazionatzen da.

Enpresaren berezko helburuak 
Enpresak epe batean lortu nahi 

dituen helburuak.

Azpihelburuak edo saileko helburuak
Helburuak garatzen dituzte, haiek lortzeko.

Infografia
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1. Familien funtsezko funtzio ekonomikoak bi dira: ekoizpen-
faktoreak eskaintzea eta ondasunak eta zerbitzuak kontsu-
mitzea. Sailkatu, funtzioaren arabera, familia batek egin dit-
zakeen jarduera hauek:

a) Parisa joan, oporretan.

b) Denda batean lan egin.

c) Haur bat zaintzeko eskaintza egin.

d) Zinemara joan.

e) Apartamentu bat erosi kostaldeko leku batean.

f) Dirua bankuko kontu korronte batean sartu.

g) Azokara joan erosketak egitera.

2. Adierazi zer ekoizpen-faktore diren beharrezkoak jarduera 
hauetarako: gozotegi bat, eskola bat, diskoteka bat eta 
bidaia-agentzia bat.

3. Ondoren, Espainiako ekonomia-egunkarietan agertu diren 
zenbait albiste dituzu. Adierazi zer helburu nagusi duen 
albiste horietan agertzen diren enpresa bakoi tzak: etekinak 
lortzea, haztea, merkatuari egokitzea, gizarte-helburua edo 
besteren bat

a) Bankuen arloko adituek diotenez, Bankinter erakundea 
Espainiako beste banku batek xurgatuko du, eta litekeena 
da Banco Popular izatea.

b) Unicaja finantza-erakundeak erabaki du saskibaloi- estadio 
berri bat eraikitzea bere saskibaloi talderako, eta Caixa-
Bank erakundeak zaharren etxeen instalazioak hobetzeko 
asmoa du.

c) Cementos de Antequera enpresak kalkulatu du 75.000 
tona gutxiago ekoitziko dituela, hilabete eta erdian lehen-
gaiak hornitu ez dizkiotelako.

d) Gamesa enpresak Amerikan eta Afrikan zenbait parke 
eoliko egiteko asmoa du.

e) El Corte Inglések iragarri du supermerkatuetako hainbat 
eta hainbat salgairen prezioa jaitsiko duela, lehiakide 
zuzenekin lehiatzeko (Mercadona eta Eroski).

f) Inditex taldeak, astero-astero, azterketak egiten ditu mun-
duko 30 bat herrialdetako hiri nagusietan, jakiteko zer-
nolako arropa daraman jendeak kalean, eta horretan oina-
rrituta, bere bildumak sortzeko.

g) Adolfo Domínguez konpainia etxeko arroparen segmen-
tuan sartu da horrelako zenbait denda ireki baititu Espai-
nian.

h) El Corte Inglések alokatu egin behar izan ditu hiri handie-
tako leku estrategikoetan kokatuta dituen saltegi handie-
tako espazioetako batzuk.

i) Telefónicak telefonia mugikorraren negozioan parte har-
tzea erabaki du Brasilen, Argentinan eta Txilen, herrialde 
horietan kokatuta dauden enpresekin elkartuz eta enpre-
sak sortuz.

j) Indra ikerketak egiten ari da Espainian baso-suteak haute-
mateko sistema bat abian jartzeko.

k) Ministro-kontseiluak diru-laguntzak onartu zituen lehiako-
rra ez den ikatz-ekoizpena egiteari uzteak dakartzan 
aparteko kostuei aurre egiteko, eta Hunosa enpresa 
publikoarentzat onuragarriak izango dira.

4. Azaldu zergatik esaten den enpresa dela jarduera ekonomiko 
ororen ardatza.

5. Zer teoria du oinarri balantze sozialak? Zuk dakizunez, enpre-
saren batek egiten al du Espainian?

6. Enpresa sistema irekia dela esaten da. Zer esan nahi du 
horrek.

7. Adierazi enpresaren zer teoriari buruzkoa den adierazpen 
hau: «Enpresaren erantzukizuna ez da helburu ekonomikoa 
betetzea soilik, baditu bete beharreko gizarte-helburuak ere.»

8. Azaldu zer den sinergia eta aplikatu enpresarekin lotutako 
adibide batean. 

9. Joxe Martin jaunak 1.000 € inbertitu ditu Repsol enpresaren 
akzioetan, eta, beraz, enpresa horren jabeetako bat da. Mar-
tin jauna enpresaburua al da?

10. Irakurri esaldi hau eta adierazi zer iruditzen zaizun: «Enpresa 
batean enpresaburuak eta jabeak bat bera izan behar dute.»

11. Baserri Ibilgailuak SL enpresak nekazaritzako lanak egiteko 
ibilgailuak egiten ditu, eta hura zuzentzen dutenek eginkizun 
hauek dituzte:

a) Urtero erabakitzea zer aldaketa egingo dizkieten merkatu-
ratzen dituzten ibilgailuei, berritzaileak izan eta merkatu-
kuotari eusteko.

b) Kostu guztiak aztertzea eta diru-sarrerak kontrolatzea.

c) Baliabide ekonomikoak enpresako arloetan banatzea.

d) Langile batzuei karguak ematea eta langileen ardurak 
banatzea.

Lotu eginkizun horietako bakoitza enpresaburuaren funtzio 
batekin.

Egin unitatearen zeure kontzeptu-mapa. Landu diren eduki garrantzitsuenak jaso behar ditu, elkarren arteko loturak adierazita.

Ariketak

22

Unitateko eduki nagusiak modu bisual eta argian aurkezten 
dituen atala.

Infografia

Unitatean ikasitakoa finkatzeko amaierako 
jardueren multzoa.

Ariketak
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 1. UNITATEA. ENPRESA ETA ENPRESABURUA

Unitate hau teorikoa da erabat, eta gaiari buruz egiten diren galderak teorikoak eta test motakoak dira.

Jarraian ikusiko duzunez, galdera nagusiak enpresa kontzeptuari eta haren elementuei buruzkoak dira, eta enpresaburua zer den, 
enpresaburuari buruzko zer teoria dauden eta zer eginkizun dituen ere galdetzen da.

Zati teorikoa

1. Definitu zer den enpresa eta aipatu enpresaren elementu 
edo osagai nagusiak.

  Enuntziatuan definizio bat eskatzen digutenez, ez dugu 
oso erantzun zabala eman behar; aitzitik, definizio ze-
hatz bat eman eta enpresa defini tzen laguntzen duten 
eduki guztiak adierazi behar ditugu.

  Nabarmendu behar da enpresak oso funtzio ekonomiko 
garrantzitsua duela: ekoizpen-faktoreak konbinatzen 
ditu, ondasunak eta zerbitzuak lor tzeko.

  Galderaren bigarren zatian elementu nagusiak aipa-
tzeko esaten zaigu, eta, horrenbestez, nahikoa izango 
litzateke elementuen izena esatearekin: giza faktoreak, 
faktore materialak eta ukiezinak, antolakuntza eta in-
gurunea.

2. Garatu gai hau: Enpresa sistema gisa eta haren ingurunea.

  Gai bat garatzeko eskatzen digute. Horrenbestez, teoria 
bat garatu behar dugu, enpresa sistema gisa ikusten 
duena, eta haren ezaugarri guztiak adierazi eta azaldu 
behar ditugu ikuspegi horretatik; hots, sistema irekia 
dela, azpisistemen konbinazioa dela, globala eta bere 
burua erregulatzeko gai dena.

  Enpresaren ingurunea bereziki nabarmendu behar da 
kasu honetan, asko baldintzatzen baitu inguruneak en-
presa. Unitate honetan azaletik soilik aipatu diren in-
gurune motak, haietako bakoitzaren azalpen labur bat 
eman daiteke.

3. Garatu gai hau: Enpresaren helburuak.

  Galdera honetan, gai bat garatzea eskatzen digute. He-
men enpresaren helburuei buruzko teoria azaldu behar 
dugu, eta sarrera moduan, enpresa-helburu orokorrak 
azaldu ditzakegu: balio ekonomikoa sortzea, errenta-
garritasuna handitzea, egokitzea, haztea eta gizarte-
erantzukizunez jokatzea. Ondoren, enpresaren beraren 
helburuak aipatuko ditugu: helburu orokorra edo xedea, 
berezko helburuak eta azpihelburuak. 

  Erantzuna amaitzeko helburuen arteko gatazkei buruz 
ere hitz egin dezake.

4. Enpresak bere elementu guztiak koordinatzeko eta helburuak 
betetzeko, enpresa elkarrekin jarduten duten zenbait funtzio-
arlotan banatzen da. Definitu enpresaren lau funtzio-arlo, 
gutxienez, eta azaldu, labur-labur, zer eginkizun dituzten.

  Galdera laburra da, eta, beraz, ezin gara asko luzatu. 
Arlo nagusiak aipatu beharko genituzke: merkaturatze-
arloa, ekoizpen-arloa, inbertsio- eta finantzaketa-arloa, 
eta giza baliabideen eta administrazioaren arloa. Galde-
ra osatzeko, arloak elkarrekin lotzen dituen adibide bat 
eman dezakegu.

5. Azaldu, labur-labur, enpresa-jarduera zein sektoretan bana
tzen den, eta eman sektore horietako bakoitzeko enpresen 
bi adibide. 

  Galderan azalpen laburra egiteko esaten digutenez, ezin 
gara luze jardun eta sektoreak zehatz aipatu beharko 
ditugu. Sektoreak, funtsan, hiru dira: lehen sektorea, 
bigarren sektorea eta hirugarren sektorea. Garrantzitsua 
da horietako bakoitzaren adibide adierazgarri eta argia 
ematea.

  Tertziarizazio-fenomenoa zertan datzan ere adieraz de-
zakegu.

6. Zein dira enpresaburuaren ezaugarri nagusiak Knight eta 
Schumpeter autoreen begietan?

  Lehendabizi, autoreak denboran kokatu behar ditugu, 
eta, ondoren, haien teoriaren ezaugarri nabarmenenak 
azaldu; hau da, lehengoarentzat enpresaburua arriskuak 
bere gain hartzen dituen pertsona da, eta bigarrenarent-
zat, pertsona berritzailea eta aurrerapen teknikoaren al-
deko apustua egiten duena.

7. Definitu, labur eta zehatz, teknoegitura kontzeptua.

  Definizio bat eskatzen da enuntziatuan, eta ez dugu 
asko sakondu behar: teknoegitura kontzeptua definitu 
behar dugu, baina, aurretik, adierazi egin behar da zein 
den kontzeptuaren autorea, Galbraith, eta denboran 
kokatu behar da.

  Definizioan, ezinbestean aipatu behar da enpresa han-
dien antolakuntza hierarkikoa eta azpimarratu behar da 
erabakiak erakundearen botere exekutiboak  hartzen 
dituela, horretan espezializatuta dauden profesionalek, 
alegia.

Azterketarako aholkuak
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1. Enpresako zein funtzio-arloren egitekoa da langileen pres-
takuntza?

a) Ekoizpen-arloarena.

b) Giza baliabideen arloarena.

c) Merkaturatze-arloarena. 

2. Zein dira enpresaren funtzio-arloak?

a) Akziodunen Batzar Nagusia, batetik, eta Administrazio 
Kon tseilua, bestetik.

b) Ekoizpena, merkaturatzea eta finantzaketa.

c) Langileak eta enpresaburuak. 

3. Nola deritzo, aurretik ezarritako helburuak lortzeko, enpre-
san erabakiak hartzea eta enpresa osatzen duten elementu 
guzti-guztien artean orekari eustea helburu duen pertso-
nari? 

a) Enpresaburua. 

b) Inbertitzailea. 

c) Akzionista.

4. Adierazi alderdi hauetako zein den enpresako funtzio-arlo 
bat:

a) Dimentsioa eta kokapena.

b) Giza baliabideak.

c) Nazioartekotzea. 

5. Jarduera hauetako zein har daiteke enpresaren merkaturatze- 
funtzioko jardueratzat?

a) Ekoizpena. 

b) Inbertsio-proiektuak aukeratzea. 

c) Merkatu-azterketak egitea. 

6. Alderdi hauetako zein da enpresaren funtsezko helburuetako 
bat? 

a) Enpresako langileen absentismoa ahalik eta txikiena iza-
tea. 

b) Kosta ahala kosta aberastea. 

c) Ahalik errentagarritasun handiena lortzea. 

7. Zein da enpresa baten ekoizpen-arloaren eginkizuna? 

a) Enpresak funtziona dezan beharrezkoak diren fun tsak lor-
tzea. 

b) Produktua ekoitzi eta merkatuan banatzea. 

c) Enpresako bertako ekoizpena eta lehengaiak horni tzea. 

8. Knighten aburuz, zein da enpresaburuaren ezaugarri nagusia?

a) Arriskua.

b) Berrikuntza.

c) Asmakuntza.

9. Knighten teoriak dio enpresaburuak arriskuak hartzen dituela 
bere gain. Horri jarraituz:

a) Enpresaburuak ekoizpen-faktoreak ez dakien prezio 
batean erosten ditu.

b) Ez daki zer mozkin lortuko duen.

c) Enpresaburuak ez du aurreikuspenik egin behar.

10. Hau da enpresa: 

a) Kontsumoko unitate ekonomikoa.

b) Ekoizpeneko unitate ekonomikoa.

c) Inbertsioko unitate ekonomikoa.

11. Adierazi helburu hauetako zein dagoen lotuen enpresa baten 
jabeekin:

a) Enpresaren erabakietan parte-hartze handiagoa izatea.

b) Lanbide-prestigio handiagoa lortzea.

c) Enpresaren inbertsioaren errentagarritasuna. 

12. Industria-jabetza honelako baliabidea da:

a) Giza baliabidea.

b) Baliabide ukigarria. 

c) Baliabide ukiezina.

13. Hiru esaldi hauetako bat okerra da. Adierazi zein den eta zergatik:

a) Enpresek ekoizpen-faktoreak koordinatzen dituzte.

b) Enpresek ondasunak sortzen dituzte edo ondasunen era-
bilgarritasuna handitzen dute.

c) Enpresek ez dute arriskurik hartzen beren gain. 

Autoebaluazio-testa
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Opción A

1. Explica la empresa como sistema (2 puntos)

2. Explica los elementos de la empresa (2 puntos)

3. Explica la teoría sobre el empresario de Adam Smith (1 punto)

4. Define los siguientes conceptos (2 puntos)

a) Agente económico.

b) Capital.

c) Área de producción.

d) Tecnoestructura.

5. Explica los objetivos que tienen las empresas en la sociedad 
(1 punto)

6. De las siguientes cuestiones escoge la única respuesta que 
consideres válida (no hace falta justificarla). Cada repuesta 
errónea descuenta un 33 % de la puntuación prevista (0,5 pun-
tos). Las preguntas no contestadas no descuentan (2 puntos):

I. El empresario es aquella persona que:

a) Posee acciones de una empresa.

b) Asume la responsabilidad de la gestión de la empresa.

c) Es el director financiero de una empresa.

II. ¿Qué teoría de la empresa la define como la unidad económi-
ca de producción?

a) Costes de transacción.

b) Agencia o contractual.

c) Neoclásica.

III. El empresario como persona que asume el riesgo es un con-
cepto que utiliza por primera vez:

a) Smith.

b) Knight.

c) Schumpeter.

IV. No son objetivos del departamento de recursos humanos:

a) Seleccionar y formar a las personas.

b) Hacer llegar al consumidor los bienes producidos por la 
empresa.

c) Intentar que el trabajador satisfaga sus necesidades al 
mismo tiempo que trabaja para la empresa.

Opción B

1. Explica los agentes que intervienen en de la actividad econó-
mica de la empresa y la relación entre ellos (2 puntos)

2. Explica la teoría Neoclásica de la empresa (1 punto) ¿Tiene 
alguna relación con el balance social? (1 punto)

3. Explica las principales áreas de la empresa. (1 punto)

4. Explica la teoría sobre el empresario de Adam Smith (1 punto)

5. Define los siguientes conceptos (2 puntos)

a) Actividad económica

b) Trabajo.

c) Bien libre.

d) Planificación.

6. De las siguientes cuestiones escoge la única respuesta que 
consideres válida (no hace falta justificarla).Cada repuesta 
errónea descuenta un 33 % de la puntuación prevista (0,5 pun-
tos). Las preguntas no contestadas no descuentan (2 puntos):

I. ¿Qué teoría de la empresa la define como conjunto de 
elementos ordenados en una estructura organizativa que 
desempeña funciones específicas para lograr unos objeti-
vos relacionados siempre con el entorno?

a) Costes de transacción.

b) Agencia o contractual.

c) Sistema.

II. El subsistema de producción de la empresa tiene como come-
tido:

a) La venta de los productos en todos los mercados posibles.

b) La elaboración de los bienes y servicios en condiciones 
eficientes.

c) La dirección y control de los recursos humanos.

III. Según Schumpeter, el empresario se entiende como:

a) Hombre de negocios.

b) Persona innovadora.

c) Tecnócrata.

IV. Di cuál de estas áreas no encontraríamos en una tintorería:

a) Producción.

b) Inversión.

c) Comercial.

Examen propuesto 

Azterketetan atera ohi diren galdera 
batzuk, ongi erantzuteko zenbait ga-
korekin eta aholkurekin.

Azterketarako aholkuak

Galdera labur sorta bat, unitatean 
ikasi beharreko funtsezko edukiak 
berrikusteko.

Autoebaluazio-testa

Bi azterketa proposatzen dira, unita-
tean ikasitakoa berrikusteko.

Proprosatutako azterketa
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9
ENPRESAREN KONTABILITATEAREN EGOERA-ORRIAK 
ETA ENPRESAREN GAINEKO ZERGAK

 Unitate honetan, enpresaren barne-informazioko itu-

rrietako bat azalduko dugu: kontabilitatea. Enpresaren 

ondarea eta enpresa-jardueraren ondorioz ondarean 

etengabe gertatzen diren aldaketak adierazteko modua 

aztertuko ditugu.

 Bestalde, kontabilitate-prozedura horretarako arau 
orokor bat dagoela eta enpresa guztiek arau hori bete 
behar dutela ikusiko dugu: Kontabilitate Plan Orokorra.

 Horrez gain, enpresak zer zerga ordaindu behar dituen 
ikusiko dugu, bai eta haren ezaugarriak eta gizarte-egin-
kizuna ere.

Jakin beharreko funtsezko kontzeptuak

 Enpresa-ondarea.

 Ondarearen elementuak.

 Aktiboa.

 Ondare garbia eta pasiboa.

 Egoera-balantzea.

 Galdu-irabazien kontua.

 Kontabilitate Plan Orokorra.

 Enpresaren gaineko zergak.
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1. Informazioa enpresan

Aurreko unitateetan ikasi dugu enpresek erabakiak hartu behar dituztela, eta kontabilitatea da 
horretarako erabiltzen duten ekonomia-informazioko iturrietako bat.

Kontabilitatea deritzo enpresaren ondarea eta enpresaren informazio ekonomikoa erre-
gistratzeko arauak eta oinarri zientifikoak aztertzen dituen ekonomia-zientziari.

Azterketa hori bi motatakoa izan daiteke: estatikoa, ondarea eta ondareak une jakin batean 
duen egoerari behatuz, eta dinamikoa, denboraren joan-etorrian gertatzen diren aldaketak 
erregistratuz.

Informazioa oso tresna garran tzitsua da gure gizartean, eta, horregatik, gero eta beharrezkoa-
goa da enpresetan, garapen teknikoaren eta enpresen arteko lehia gogorraren ondorioz eten-
gabe gertatzen diren aldaketak direla eta. Informazio ekonomikoaren laguntzaz, enpresak 
erabaki onenak har ditzake. Beraz, kontabilitateak, kalitate onekoa izateko, informazio ugari 
eman behar die erabiltzaileei eta zehatz-mehatz islatu behar du enpresaren egoera.

Konparagarria eta objektiboa izateko, kontabilitate-informazioak ezaugarri hauek izan behar 
ditu:

• Fidagarria: kontrastatutako eta ikuskatutako iturriak izan behar ditu sorburu.

• Adierazgarria: baliagarria izan behar du, beharrezkoa ez den edukirik gabea.

• Nazioarteko araudiarekin eta kontabilitate-legediarekin bat datorrena: Informazio Finan-
tzarioari buruzko Nazioarteko Arauak (NIIF) eta Nazioarteko Kontabilitate Arauak (NIC) bete 
behar ditu, kontabilitate-informazioa nazioartean alderagarria izan dadin.

• Kontu-unitate komun batean adierazia: moneta-magnitudeak alderatzeko moduan adiera-
zi behar dira; gurean, eurotan. Nazioarteko informazioa jorratzen denean, beste moneta 
adierazgarri batzuk (dolarrak, liberak edo yenak) erabil daitezke, baina beti moneta bera 
erabiltzen dela.

Kontabilitatearen helburua informazio ekonomikoa ematea da, zenbait mailatan zein enpresa-
ko eta haren ekonomia-inguruneko zenbait erabiltzailerentzat:

• Zuzendarientzat, erabakiak hartzeko eta etorkizuneko ekintzen plangintza egiteko nahikoa 
informazio izan dezaten.

• Jabe edo akziodunentzat, beraien interesak ondo babestuta daudela egiazta dezaten, bai 
batzuek, bai besteek.

• Langileentzat, enpresaren emaitzen mende daudelako bai lanpostuan jarraitzeko aukerak 
bai mozkinengatik lor ditzaketen pizgarriak.

• Enpresaren hartzekodunentzat, jakin dezaten enpresaren kaudimena zenbatekoa den, eta 
zer-nolako bermeak ematen dituen hartzekodunek kredituak kobratzeko segurtasuna iza-
teko.

• Inbertitzaile izan daitezkeenentzat, enpresan inbertituko duten erabakitzeko behar adina 
informazio izan dezaten.

• Bankuentzat; izan ere, hartzekodun pribilegiatuak dira, enpresari finantziazioa emateko 
ezinbestez jakin behar dutelako nolakoa den haren finantza-osasuna; hau da, jakin behar 
dute enpresa gai izango den ematen zaizkion maileguak itzultzeko.

• Estatuarentzat edo administrazio publikoentzat. Hain zuzen ere, diru-laguntzak edo finan-
tziazioa eskuratzeko, edo ondasunak edo zerbitzuak hornitzeko kontratu publikoetan parte 
hartzeko, erakunde publikoen esku-hartzea arrazoitua izateko behar adina informazio aur-
keztu behar da.

Informazio Finantzarioari buruzko 
Nazioar teko Arauak (NIIF) eta 
Nazioarteko Kontabilitate Arauak 
(NIC) arau-, lege- eta printzipio-mul-
tzo bat dira, kontabilitatearen egoera-
orriek zer informazio eman behar 
duten zehazteko. Halaber, informazio 
hori egoera-orri horietan nola adierazi 
behar den arautzen dute, enpresaren 
benetako egoera adieraz dezaten, 
bai eragiketekin lotutako alder-
diei buruzkoa bai finantza-egoerari 
buruzkoa.

Ba al zenekien?
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2. Enpresaren ondarea

Enpresaren ondarea enpresa batek dituen ondasunen, eskubideen eta betebeharren 
multzoa da, behar bezala balioztatua, ondasun, eskubideen eta betebeharren xedea-
ren arabera.

Erabiltzen duten pertsonek preziatu eta balioetsi dezaketen orori ondasun esaten diogu. 
Eskubideak (kobratzekoak) bezeroek edo beste zordun batzuek enpresari ordaindu behar 
dizkioten zorrak dira. Betebeharrak (ordaintzekoak) enpresak hornitzaileei edo beste har-
tzekodun batzuei ordaindu behar dizkien zorrak dira.

Hau da enpresaren ondarea edo aberastasuna: enpresak dituen ondasunak eta eskubideak 
ken betebeharrak. Kontabilitatean, emaitza horri ondare garbia edo baliabide propioak de-
ritze.

Ondare garbia = Ondasunak + Eskubideak – Betebeharrak

Kontabilitatean, enpresen ondasunei eta eskubideei aktibo esaten zaie, eta betebeharrei, 
berriz, pasibo edo beste batzuekiko pasibo. Horregatik, ondare garbiaren aurreko ekuazioa 
honela ere adieraz dezakegu:

Ondare garbia = Aktiboa – Pasiboa

Aktiboaren guztizkoa bat dator ondare garbiaren eta pasiboaren baturarekin. Horixe da en-
presaren ondarea adierazteko funtsezko berdintza edo ekuazioa: aktiboa enpresak egindako 
inbertsioen guztizkoa da, eta ondare garbia gehi pasiboa, berriz, inbertsio horien finantzia-
zioa.

Aktiboak enpresaren egitura ekonomikoa adierazten du; hau da, inbertsioen guztizkoa 
edo funtsen erabilera.

Ondare garbiak eta pasiboak enpresaren egitura finantzarioa adierazten dute; hau da, 
enpresak dituen finantziazio-baliabideen (baliabide propioak gehi enpresatik kanpoko 
beste batzuekiko zorrak) jatorria.

Kontabilitate modernoan, eragiketa guztietan bi kontu-idazpen egiten dira, zenbatekoak bitan 
idazten dira: alde batetik, dirua nondik datorren, eta bestetik, non edo zertan inbertitzen den. 
Horrenbestez, logikoa da bi zutabeak bat etortzea; hau da, aktiboa eta ondare garbia gehi 
pasiboa.

Aktiboa

(inbertsioak)

Ondasunak 
Eskubideak

Ondare garbia eta pasiboa

(finantziazio-iturriak)

Ondare garbia

Betebeharrak

=

Aktiboko, ondare garbiko eta pasiboko multzo bakoitza zenbait ondare-multzok osatzen dute; 
hau da, elkarrekiko homogeneoak diren elementuen zenbait multzok.

Enpresaren jabetzakoak diren onda-
sunez gain, diru-sarrerak (kobratzeko 
dauden eskubideak) eta diru-irteerak 
(ordaintzeko dauden betebeharrak) 
eragingo dituzten elementuek osa-
tzen dute enpresaren ondarea.

Gogoan izan
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Aktiboko elementuak erabilgarritasunaren edo likideziaren arabera sailkatu ohi dira (diru bi-
hurtzeko ahalmenaren arabera) eta honako ondare-multzo hauek osatzen dute:

• Aktibo ez-korrontea. Enpresan ekitaldi ekonomiko batetik gorako denbora-aldian dauden 
ondare-elementuak dira. Ondare-multzo hauek osatzen dute aktibo ez-korrontea: ibilgetuak, 
epe luzeko inbertsio finantzarioek eta higiezinetako inbertsioek

• Aktibo korrontea. Etengabeko errotazioan dauden elementuak dira; hau da, ekitaldi eko-
nomiko berean zenbait aldiz berritzen direnak. Ondare-multzo hauek osatzen dute aktibo 
korrontea: izakinek, bihurgarriak eta erabilgarriak.

Ondare garbiko eta pasiboko elementuak galdagarritasunaren arabera sailkatzen dira (lehen 
mugaeguneratzen diren zorrak dira galdagarrienak), eta honako ondare-multzo hauek osatzen 
dute:

• Ondare garbia. Enpresak autofinantziaziorako erabiltzen dituen baliabideak dira (baliabi-
de propioak edo funts propioak), bai eta besteenak izanda itzuli behar ez direnak ere; 
esaterako, diru-laguntzak edo dohaintzak. Osagai nagusia kapitala da; hau da, bazkideen 
ekarpena. Ez-galdagarria ere esaten zaio.

• Pasibo ez-korrontea. Ekitaldi ekonomiko batetik gorako epean itzuli behar diren baliabide-
iturriek osatzen dute; hau da, enpresak epe luzera (urtebetetik gora) itzuli beharreko 
zorra diren ondare-elementuak. Ondare-multzo horri, batzuetan, epe luzeko galdagarria 
ere esaten zaio.  

• Psibo korrontea. Enpresak ekitaldi ekonomiko batetik beherako epean itzuli behar dituen 
zorrek osatzen dute pasibo korrontea; hau da, enpresak epe laburrera itzuli beharreko 
zorrak dira. Egoera hauetan sortzen dira: enpresak ondasunak erosi edo zerbitzuak es-
kuratzen dituenean, berehala ordaindu gabe. Beraz, zorretan geratzen da enpresa, eta 
ordaintzeko betebeharra sortzen da. Batzuetan, ondare-multzo horri epe laburreko galda-
garria ere esaten zaio.

Aktibo ez korrontea

Aktibo korrontea

Ondare garbia

Pasibo ez-korrontea

Pasibo korrontea

=

A. Ondare-elementuak

Ondare-elementuak enpresaren ondarea osatzen duten ondasunak, eskubideak eta be-
tebeharrak dira. 

Elementu bakoitza edo antzeko ezaugarriak dituzten elementuen multzo bakoitza izenda tzeko 
erabiltzen den izena ez da hautazkoa, normalizatuta baitago; hau da, kontabilitatea erabiltzen 
duten pertsona guztiek izen bera erabiltzen dute elementu bererako. Adibidez, merkataritza-
lokalei, biltegiei eta bulegoei, eraikuntzak esaten zaie. Izenak ez ezik, kontabilitatean era-
biltzen diren irizpideak ere normalizatuta daude, bai eta aplikatutako metodoa eta emaitzak 
aurkezteko modua ere. Hori guztia, Kontabilitate Plan Orokorrean jasota eta araututa dago. 
Geroago aztertuko dugu zertan den kontabilitate- plan orokorra. 

Korronte hitzaren bidez, adierazten 
da elementu jakin batek ondare-mult-
zo batean gehienez urtebetez (epe 
laburra) irauten duela.

Ez-korronte hitzak, berriz, elemen-
tuak ondare-multzoan ur tebetetik 
gora (epe luzea) irauten duela adie-
razten du.

Gogoan izan
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Hurrengo orrialdeetan, enpresaren ondareko zenbait elementuren zerrenda aztertuko dugu, 
ondare- multzotan banatuta (9.1. taulan eta 9.2. taulan, hain zuzen ere). Zerrendan, ez dau-
de enpresa -ondareko elementu guztiak; ohikoenak eta enpresa gehienetan dituztenak soilik 
azalduko ditugu. 

Ibilgetuko elementuak, higiezinen inbertsioetako elementuak eta finantza-inbertsio iraunkorretako elementuak

A
kt
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o 
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Ibilgetu ukiezina

Enpresak  ekoizteko behar dituen  ondasun 
 ez-materialak dira; esaterako,  patenteak eta 
markak. 

•  Industria-jabetza. Industria-jabetzako elementuen (patenteak edo markak) jabetzagatik edo 
 erabilera-eskubideagatik ordaindutako zenbatekoa. 

•  Traspasatze-eskubideak. Lokalen errentamendu-eskubideengatik ordaindutako zenbatekoa, 
non  errentari berriak aurreko kontratu batetik sor daitezkeen eskubideak eta betebeharrak 
bere gain hartzen dituen.

•  Aplikazio informatikoak. Informatika-programak edo programa horiek erabiltzeko eskubidea 
 eskuratzean ordaindutako zenbatekoa. Enpresak berak egindako programak ere hor sartzen 
dira. 

Ibilgetu materiala

Enpresaren jabetzako aktibo ukigarriak dira, 
zenbait alditan ekoizpen-jardueran erabiltzen 
direnak. 

•  Lurrak eta ondasun naturalak. Orubeen, landa-finken eta hiri-lurrak ez diren lurren, meategien 
eta harrobien balioa da. 

•  Eraikuntzak. Eraikinen eta, oro har, eraikuntzen balioa, haien erabilera dena delakoa izanda ere. 

•  Instalazio teknikoak. Ekoizpen-prozesuan erabilera espezializatua duten unitate konplexuak. 
Eraikinak, makineria, materiala, piezak edo osagaiak izan daitezke; adibidez, gasolindegiak 
edo ur-araztegiak. 

•  Makineria. Enpresak erositako makinen multzoa, erauzketak, eraldaketak edo produktuak 
egiteko, adibidez.

•  Tresneria. Bakarrik edo makinekin batera erabil daitezkeen tresnak eta lanabesa. 

•  Altzariak. Altzariak eta beste bulego-material eta -ekipamendu batzuk; esate baterako, 
mahaiak, aulkiak eta idazmakinak. 

•  Informazioaren prozesamendurako ekipoak. Ordenagailuak eta gainerako ekipamendu 
elektronikoak. 

•  Garraio-elementuak. Pertsonak, animaliak edo salgaiak lehorretik, itsasotik edo airetik 
garraiatzeko  erabil daitekeen ibilgailu-mota oro. 

HIgiezinetako inbertsioak

Enpresak errentak edo gainbalioak lortzeko 
dituen higiezinak edo lursailak.  

•  Inbertsioak lursailetan edo ondasun naturaletan.

•  Inbertsioak eraikuntzetan.

Elementu horiek ez dira erosten ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko, ezta ohiko eragiketetan 
saltzeko ere.

Epe luzeko finantza-inbertsioak

Beste enpresa batzuetan egindako inbertsio 
iraunkorrak dira. 

•  Epe luzeko finantza-inbertsioak ondare-elementuetan. Enpresaren talde berekoak ez diren 
edo enpresarekin elkartuta ez  dauden sozietateen akzioetan eta bestelako balore batzuetan 
egindako inbertsioak.  

•  Epe luzeko zor-baloreak. Epe luzerako egindako inbertsioak, obligazioak, bonuak eta errenta 
finkoko bestelako balore batzuk harpidetuz edo erosiz.  

•  Epe luzeko kredituak. Enpresak emandako mailegu eta bestelako kreditu ez-komertzialak, 
 urtebetetik gorako epemuga dutenak.  

Ibilgetuaren amortizazio metatuak 

Eskuratzen direnetik balioa galtzen duten 
elementu guztien urteroko amortizazio 
metatua da. 

•  Ibilgetu materialaren amortizazio metatua.  

•  Ibilgetu ukiezinaren amortizazio metatua. 

•  Higiezinetako inbertsioen amortizazio metatua.

Ondare-elementu horiek (amortizazio metatuak) aktibo ez-korrontekoak badira ere, ez dira 
berez inbertsioak, baizik eta guztiz kontrakoa: finantziazio-iturria dira, eta ondare garbiarekin 
dute lotura handiagoa. Izan ere, emaitzen kontutik funtsak zuzkituta lortutako baliabideak 
dira, ekitaldiko gastu gisa sartzen dira-eta emaitza-kontuan, finantziazio-tresna bat eratzeko. 
Horregatik, elementu horiek aktibo ez-korrontean jasotzen dira, zeinu negatiboz, ibilgetuko 
dagokion elementuaren balioa gutxitzeko, elementu horren balio garbia zenbatekoa den jakin 
ahal izateko. 
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Izakinetako, bihurgarriko eta erabilgarriko ondare-elementuak
A
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Izakinak

Produktua egiteko erabiltzen diren materialak 
dira, edota enpresaren berezko jarduera 
osatzen duten landutako salgaiak. Ondasun 
horiek guztiak eraldatu edo saldu egin behar 
dira, likido bihurtzeko, denbora-epe bat igaro 
eta gero. 

•  Salgaiak. Enpresak inolako eraldaketarik egin gabe saltzeko erositako produktu 
oro da.  

•  Lehengaiak. Produktu bukatuen osagai izateko lantzen edo eraldatzen diren 
produktuak.  

•  Produktu bukatuak. Enpresak egindako produktuak, azken kontsumorako edo beste 
enpresa  batzuen kontsumorako. 

•  Beste hornidura batzuk. Inbentarioan erregai, ordezko pieza, ontzi eta bulego-material 
moduan sar daitezkeen izakinei buruzko kontuak sartzen dira atal honetan.

Bihurgarria

Enpresaren aldeko kredituak eta eskubideak 
dira, jada burutu diren eragiketek 
eragindakoak. Horiei esker, enpresak 
eskudirua eta horren pareko baliabideak lor 
 ditzake denbora-epe nahiko laburrean. Egoera 
hauetan sortzen da bihurgarria: ondasunak 
saldu edo zerbitzuak emateagatik kobratzeko 
eskubidea sortzen denean (epe laburrean 
kobratzeko, betiere), berehala kobratu 
beharrean. 

•  Bezeroak. Enpresak dituen kobrantza-eskubideak, enpresaren jarduera nagusia 
osatzen duten ondasunen eta zerbitzuen ohiko erosleekiko, kreditura egindako 
salmentengatik.  

•  Epe laburreko finantza-inbertsioak. Enpresak aldi baterako egindako inbertsioak, 
 nolabaiteko etekina lortzeko. Adibidez, akzioetan egindako inbertsioak, kotizazioak gora 
egitean saldu eta gainbalioak lortzeko.  

•  Bezeroak, kobratzeko merkataritza-efektuak. Bezeroei emandako kredituak, onartutako 
 kanbio-letren bidez formalizatuak.  

•  Zordunak. Enpresak dituen kobrantza-eskubideak, bezeroen kategorian sartzen ez diren 
 zerbitzu-erosleei emandako kredituengatik.  

•  Zordunak, kobratzeko merkataritza-efektuak. Zordunei emandako kredituak, onartutako 
 kanbio-letren bidez formalizatuak.  

•  Ogasuna, hainbat kontzepturengatik zorduna. Herri-administrazioek zenbait 
kontzepturengatik (zerga-itzulketak eta antzekoak) enpresarekin dituzten zorrak 
jasotzen ditu.  

•  Gizarte Segurantzako organismoak, zordunak. Enpresak Gizarte  Segurantzako 
organismoekiko dituen aldeko kredituak, haiek ematen dituzten gizarte-prestazioekin 
lotuta.  

Erabilgarria

Likidoak izateagatik berehala erabil daitezkeen 
elementuek osatzen dute talde hau. 

•  Banku eta kreditu-erakundeak. Enpresaren aldeko saldoak banku eta kreditu-
erakundeetako ageriko eta aurrezkiko kontu korronteetan.  

•  Kutxa. Eskudirua.  

9.1. taula. Enpresaren aktiboko ondare-elementuak.

Ondare garbiko eta pasiboko ondare-elementuak

O
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e 
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•  Kapitala. Banako enpresei dagokie. Zenbatekoa den jakiteko, negozioaren aktiboa ken galdagarria egiten da, oro har. Funtsean, jabeak 
enpresan egindako ekarpenen balioa da.  

•  Kapital soziala. Merkataritza-sozietateetan harpidetutako kapitala. Bazkideen ekarpenen balioa da.  

•  Erreserbak. Enpresak banatu gabeko mozkinak dira. Zenbait motatakoak izan daitezke: legezko erreserba, borondatezko erreserba, 
estatutu-erreserba.  

•  Ekitaldiko emaitza. Enpresaren mozkinen balioa, behin ekitaldi ekonomikoa amaitu ondoren eta bazkideek erabakitako moduan 
banatu aurretik. Galerak badira, pasiboan jasotzen dira, zeinu negatiboz.
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ea •  Epe luzeko ibilgetuaren hornitzaileak. Ibilgetuko hornitzaileekin hartutako zorrak, urtebetetik gorako epemuga dutenak.  

•  Epe luzeko merkataritza-efektuak. Urtebetetik gorako epemuga duten zorrak, onartutako  kanbio-letren bidez formalizatuak.  

• Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak. Kreditu-erakundeengandik jasotako maileguak,  urtebetetik gorako epemuga dutenak.  
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•  Hornitzaileak. Lehengaien, salgaien eta abarren hornitzaileekiko zorrak.

•  Hornitzaileak, ordaintzeko merkataritza-efektuak. Hornitzaileekiko zorrak, onartutako  kanbio-letren bidez formalizatuak.

• Zerbitzu-emateengatiko hartzekodunak. Hornitzaile-kategorian sartzen ez diren zerbitzu-emaileekiko zorrak.

•  Hartzekodunak, ordaintzeko merkataritza-efektuak. Hartzekodunekiko zorrak, onartutako kanbio-letren bidez formalizatuak.

•  Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak. Kreditu-erakundeengandik jasotako maileguak, enpresak urtebetetik beherako epean 
itzuli beharrekoak.

•  Ogasuna, hainbat kontzepturengatik hartzekoduna. Ogasunarekin  zerga-betebeharren ondorioz hartutako zorra jasotzen du.

•  Gizarte Segurantzako organismoak, hartzekodunak. Enpresak kotizazioen eta enpresaren bestelako betebeharren ondorioz Gizarte 
Segurantzarekin duen zorra jasotzen du.  

9.2. taula. Enpresaren ondare garbiko eta pasiboko ondare-elementuak.
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B. Egoera-balantzea

Ondare-elementuen multzo horri aktiboko kontuak edo ondare garbiko eta pasiboko kontuak 
ere esaten zaio, talde batekoak edo bestekoak diren. Enpresa baten ondarea osatzen duten 
ondare guztiak multzotan antolatzen baditugu, egoera-balantzea izango dugu.

Egoera-balantzea kontabilitateko egoera-orri bat da, enpresaren ondarea osatzen duten 
elementu guztiak ondare-multzotan egoki antolatuta eta eurotan balioztatuta jasotzen 
dituena.

Egoera-balantzeak datuak modu orekatuan adierazi behar ditu, unitatearen hasieran aipatu-
tako kontabilitatearen funtsezko ekuazioa betetzen dela. Hona hemen: 

Egitura ekonomikoa Finantza-egitura

Aktiboa =  Ondare garbia + Pasiboa

Egoera-balantzean, aktiboa osatzen duten elementuak likideziaren edo erabilgarritasunaren 
irizpidearen arabera antolatzen dira (hau da, ondasun edo eskubide bat likido bihurtzeko 
erraztasunaren arabera), eta likidezia txikieneko elementutik likidezia handienekora ordena-
tzen dira. 

Ondare garbia eta pasiboa osatzen duten elementuak galdagarritasunaren irizpidearen ara-
bera antolatzen dira. Pasiboko elementu batekin lotutako betebeharra betetzeko epea zenbat 
eta laburragoa izan, orduan eta galdagarriagoa izango da elementu hori. Galdagarritasun 
txikienetik galdagarritasun handienekora ordenatzen dira balantzean (9.1. irudia).

Fig. 9.1. Ondare-elementuak ez dira ausaz kokatzen balantzean: elementu horiek enpresan iraun 
dezaketen denboraren arabera antolatuta egoten dira. Horrenbestez, aktiboa osatzen duten 
inbertsioak likideziaren arabera ordenatzen dira, likidezia gutxienekotik likidezia handienekora. 
Pasiboa osatzen duten finantziazio-iturriak, berriz, galdagarritasunaren arabera ordenatzen dira, 
galdagarritasun txikieneko elementutik galdagarritasun handienekora.

Inbertsioak Finantziazio-iturriak

Aktiboa
Ondare garbia eta 

pasiboa

Likidezia

-

+

Galdagarritasuna

-

+

9.2. irudia.  Enpresa batek 
ekoizpenerako dituen instalazioak 
inbertsioa dira eta aktiboan adierazten 
da harien balioa.

Erreserbak, oro har, enpresak bazki-
deen artean banatzen ez dituen moz-
kinetatik sortzen dira, eta horregatik, 
autofinantziazio ere esaten zaie, 
enpresak erabil ditzakeen finantza-
baliabideak baitira.

Ba al zenekien?
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Egoera-balantzearen oinarrizko egitura honako hau da, ikusi berri dugun ondare-multzoen eskemari jarraitzen baldin 
 badiogu:

 Aktiboa Ondare garbia eta pasiboa

Aktibo ez-korrontea
Ibilgetu ukiezina
Ibilgetu materiala
Higiezinetako inbertsioak
Epe luzerako finantza-inbertsioak

Aktibo korrontea
Izakinak
Bihurgarria
Erabilgarria

Ondare garbia

Pasibo ez-korrontea

Pasibo korrontea

Garbizu Etxetresna Elektrikoak, SL enpresak etxetresna elektrikoen salmentan jarduten du. 2016ko urtarrilaren 7an hasi 
zuen jarduna. Bazkideek 30.000 €-ko hasierako ekarpena egin zuten, eta banku-kontu korronte batean jarri zuten, enpre-
saren izenean, salerosketa-jarduera egiten hastean erabiltzeko.

Garbizu Etxetresna Elektrikoak, SL enpresaren 2016ko urtarrilaren 7ko balantze-egoera enpresaren ondarearen inbenta-
rioa da, data horretan dituen ondasunek, eskubideek, betebeharrek eta baliabide propioek osatua. Hauxe da, hain zuzen:

Aktiboa Ondare garbia eta pasiboa

Aktibo ez-korrontea
Ibilgetu ukiezina
Ibilgetu materiala
Higiezinetako inbertsioak
Epe luzerako finantza-inbertsioak

–
–
–
–

Ondare garbia
Kapital soziala 30.000

Aktibo korrontea
Izakinak
Bihurgarria
Erabilgarria
Bankuak eta kreditu-erakundeak

–
–

30.000

Pasibo ez-korrontea –

Pasibo korrontea –

Aktiboa, guztira 30.000 Ondare garbia eta pasiboa, guztira 30.000

Balantze horretan, pasiboaren eta ondare garbiaren atalean (baliabide propioak eta betebeharrak), bazkideen hasierako 
ekarpena baino ez dago: Kapital soziala deritzon ondare-elementua da, eta ondare garbiaren ondare-multzoan sartzen 
da. Enpresaren aktiboa (ondasunak eta eskubideak) bankuan sartutako dirua da: Banku eta kreditu-erakundeak izeneko 
ondare-elementua, Bihurgarria ondare-multzokoa. Aktiboak eta pasiboak, jakina, zenbateko bera dute, errealitate bera 
adierazten dutelako, bi ikuspegi desberdinetatik.

Etxetresna elektrikoen salerosketa-jarduerak martxan jarri eta gero, hau da enpresaren ondarearen inbentarioa ekitaldi 
ekonomikoaren amaieran (2016ko abenduaren 31):

•  Dirua. Eskudirutan: 2.000 €; banku- 
kontuetan: 12.000 €.

•  Etxetresna elektrikoen izakinak:
– 10 telebista, alea 900 €-an
– 5 telebista, alea 810 €-an
– 4 garbigailu, alea 750 €-an
– 3 hozkailu, alea 930 €-an.

• Altzariak: 2.400 €.

Enpresak laburtuta jaso ditu sarreren guztizkoa (etxetresna elektrikoen salmentak) eta gastuen guztizkoa (merkatari tza-
lokalaren alokairua, pertsonal-gastuak, zergak, fabrikatzaileei erositako etxetresna elektrikoak, energia- eta telefono- 
kontsumoak). Sarrerak eta gastuak alderatuta, enpresak jarduerako lehenbiziko urte horretan 5.240 €-ko guztizko mozki-
nak izan dituela kalkulatu dugu. Geroago azalduko dugu enpresaren emaitzak kalkulatzeko prozesua.

• Bezero batek telebista bat erosi du eta 700 € zor ditu. 

• Bezeroek onartutako letrak: 1 000 €.

•  Ordenagailua eta beste informatika-gailu batzuk: 
2.300 €.

•  Hornitzaileekiko zorrak, telebistak erosteagatik: 2.000 €.

•  Banku batek emandako mailegua, 6 hiletan 
itzultzekoa: 2 000 €.

1. adibidea

(Jarraitu egiten du)
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1> 2016ko urtarrilean, Miguel Vila jaunak bere negozioa mar-
txan jarri du. 60.000 € ditu banku-kontu batean. Egin balan-
tzea, haren ondare-egoera adierazteko.

2> Jardunaren lehenbiziko urtean, Miguel Vila jaunak zenbait 
eragiketa egin ditu eta haren ondare-egoera aldatu egin da. 
Abenduaren 31n, hauek dira ondarea osatzen duten ele-
mentuak:

Eskudirutan, 1.200 € ditu, eta bankuan, berriz, 8.000 €. 
Bankuari 10.000 € zor dizkio, bost urtean itzuli beharreko 
mailegu bat dela-eta; eta hornitzaileei, berriz,  3.500 € zor 
dizkie. Bezeroek onartutako kanbio-letrak ditu, 2.000 € 
guztira. Izakinen balioa 2.450 €-koa da. Lokal bat erosi 
du 50.000 €-an, eta zenbateko horretatik 5.000 € zor diz-
kio oraindik eraikuntza-enpresari. Altzariak ere erosi ditu 
(4.000  €).

Adierazi zein den enpresaren ondare-egoera, egoera- 
balantzearen bidez, eta kalkulatu, zeharka, enpresak jar-
duneko lehendabiziko urtean izan dituen galerak edo iraba-
ziak.

3> Jarduneko bigarren urtea amaitzean, hau da Miguel Vilaren 
enpresaren egoera:

50.000 €-ko lokala du, eta zenbateko horretatik, 2.500 € 
zor ditu oraindik (datorren urrian itzuliko ditu). Altzariak 
(4.000 €), ordenagailu bat (3.000 €) eta informatika-progra-
mak (800 €) ditu. Bankuari  5.000 € zor dizkio, epe luzeko 
mailegu bat dela-eta; eta hornitzaileei, berriz, 1.000 €. 
200 € ditu eskudirutan, eta 2.000 €, berriz, banku-kontu 
batean. Izakinen balioa 400 €-koa da. Bezeroen fakturak 
zenbatuta, 3.000 € zor dizkiote, eta 2.500 € ditu onartutako 
kanbio-letretan.

a) Egin balantze-egoera, bigarren urtearen amaierako onda-
rea adierazteko.

Kalkulatu emaitza zeharka ere.

b) Alderatu aktiboko eta pasiboko ondare-multzoak bi urte 
horien amaieran, eta kalkulatu zer aldaketa izan diren.

Zer ikusi duzu?

Jarduerak

Egin dezagun Garbizu Etxetresna Elektrikoak, SL enpresaren 2016ko abenduaren 31ko balantze-egoera, enpresaren on-
dareari buruzko informazioa antolatuta izateko.

Aktiboa Ondare garbia eta pasiboa

Aktibo ez-korrontea
Ibilgetu materiala
Altzariak 
Informazio-prozesuetarako ekipamendua

2.400
2.300

Ondare garbia
Kapital soziala
Ekitaldiko emaitza

30.000
5.240

Aktibo korrontea
Izakinak
Salgaiak
Bihurgarria
Bezeroak
Bezeroak, kobratzeko merkataritza-efektuak
Erabilgarria
Bankuak eta kreditu-erakundeak
Kutxa

18.840

700
1.000

12.000
2.000

Pasibo ez-korrontea -

Pasibo korrontea
Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak
Hornitzaileak 

2.000
2.000

Aktiboa, guztira 39.240 Ondare garbia eta pasiboa, guztira 39.240

Enpresak 5.240 €-ko irabaziak izan dituela jakin gabe ere, badago hori zeharka zehazterik. Horretarako, balan tzearen gai-
nerako elementuak berdin jarrita, Ekitaldiko emaitza ondare-elementua hutsik uzten da (ezezagun gisa), eta gero, aldeak 
kalkulatuta, zer balio duen jakingo dugu, berdinak baitira beti, batetik, aktiboaren balioa, eta bestetik, ondare garbia gehi 
pasiboaren balioa.

Enpresari buruz 2016ko abenduaren 31n eskura genuen informazioa erabiliz, une horri dagokion ondare-egoeraren labur-
pena egin dugu. Ikusi ondare-multzoak ohiko moduan antolatu direla:

• Aktiboa: erabilgarritasunaren edo likideziaren arabera, likidezia txikieneko elementutik likidezia handienekora.

• Ondare garbia eta pasiboa: galdagarritasun txikieneko elementutik galdagarritasun handienkora.

1. adibidea (Jarraipena)
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3. Enpresaren emaitzak
Kontabilitateak, egoera-balantzearen bidez enpresaren ondarearen egoera sistematikoki ja-
kiteko modua izateaz gain, enpresak jarduneko aldi jakin batean izandako emaitza jakiteko 
aukera ere ematen du. Hau da, aldi horren amaieran enpresak galerak edo irabaziak izan 
dituen jakin daiteke, sarreren eta gastuen arteko aldea kalkulatuz. Oro har, egutegiko urtea 
da (urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra artekoa) kontabilitatean erabiltzen den denbora-aldi 
ohikoena.

Informazio hori guztia batera eta laburtuta azaltzeko, galdu-irabazien kontua deritzona erabil-
tzen da:

Galdu-irabazien kontua kontabilitateko egoera-orri bat da, enpresak ekitaldi ekonomiko 
batean izandako emaitza kalkulatzeko erabiltzen dena. Emaitza adierazteaz gain, emai-
tzaren osaera eta hura lortzeko egin diren eragiketak ere jasotzen dira galdu-irabazien 
kontuan.

Galdu-irabazien kontuan sarrerak batu eta gastuak kendu egiten dira. Horrela, emaitza  hauek 
lortzen dira, hurrenez hurren: 

• Ustiapeneko emaitza. Enpresaren berezko jardueraren emaitza da. Honela ere esaten 
zaio: interesak eta zergak ordaindu aurreko mozkina.

• Emaitza finantzarioa. Finantza-eragiketen arteko aldea da (inbertsioen eta finantziazioaren 
artekoa, alegia).

• Zerga aurreko emaitza. Aurreko bi emaitzen batura da. Zerga aurreko mozkina ere esaten 
zaio.

• Emaitza garbia da. Ekitaldi ekonomikoaren emaitza da, mozkinen gaineko zerga kendu 
ondoren galerak edo irabaziak izan diren adierazten duena. Emaitza horri mozkin garbia 
ere esaten zaio.

Galerak izango ditugu gastuak sarrerak baino handiagoak badira, eta irabaziak izango ditugu, 
berriz, sarrerak gastuak baino handiagoak badira.

9.3. taulan adierazita duzu galdu-irabazien kontuaren egitura.

9.3. taula. Galdu-irabazien kontuaren egitura.

Galdu-irabazien kontua

+ Ustiapeneko sarrerak (1)
a) Negozio-zifraren zenbateko garbia (salmentak)
b) Produktu bukatuen izakinen aldakuntza (±)
c) Ustiapeneko beste sarrera batzuk

- Ustiapeneko gastuak (2)
a) Hornidurak (Erosketak ± Izakinen eta lehegaien aldakuntza)
b) Pertsonal-gastuak
c) Ibilgetuaren amortizazioa
d) Ustiapeneko beste gastu batzuk

A) Ustiapeneko emaitza (1 - 2) = Interesak eta zergak ordaindu aurreko mozkina

 + Finantza-sarrerak (3)
 - Finantza-gastuak (4)

B) Emaitza finantziarioa (3 - 4) 

C) Zerga aurreko emaitza (A + B) = Zerga aurreko mozkina

 - Mozkinen gaineko zerga (5)

D) Ekitaldiko emaitza (C - 5) = Mozkin garbia

Baina galdu-irabazien kontua egin aurretik, enpresaren gastuei eta sarrerei zer izen jartzen 
zaien jakin behar dugu. Ondare-elementuak aztertu ditugunean ikusi dugunez, gastuek eta 
sarrerek izen normalizatuak dituzte, arbitrariotasunik egon ez dadin. Erabilienak 9.4. eta 9.5. 
tauletan adierazita daude, gastuen eta sarreren ezaugarrien arabera sailkatuta.

Salmenten gaineko rappelak deritze-
nak bezeroek eskabide handiagoak 
egitera animatzeko pizgarriak dira, 
eta ekonomia-eskalak balia tzea dute 
helburu.

Ba al zenekien?

Enpresaren kargurako Gizar te 
Segurantza izeneko kontuan, enpre-
sak gizarte-segurantzako kotizazioen-
gatik izandako gastuak jasotzen dira. 
Langileek kotizazio horiengatik egin-
dako gastua, ordea, ez da zehatz-
mehatz jasotzen gastu-kontu jakin 
batean. Nolanahi ere, gastu hori 
kontuan hartzen da, baina soldaten 
eta lansarien kontuan, kontu horre-
tan langileak jasotzen duen soldata 
gordina sartzen baita.

Ba al zenekien?

Badago gastuen eta sarreren osa-
gaiak adierazteko izen orokorrago 
bat: kudeaketa-kontuak.

Gogoan izan

Sozietateen gaineko zerga edo mo-
zikinen gaineko zerga merkataritza-
sozietateek ordaindu behar duten 
zerga bat da eta mozkinen gaineko 
ehuneko bat izaten da. Ez da zenba-
teko finkoa, enpresa-motaren ara-
bera edo mozkinen zenbatekoaren 
arabera aldatzen da.

Gaur egun, EAEn zerga-tasa orokorra 
% 28koa da.

Gogoan izan
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9.4. taula. Sarreren sailkapena.

Sarrerak

Ustiapeneko 
sarrerak 

a) Negozio-zifraren zenbateko garbia:
 + Salgaien salmentak. Enpresaren merkataritza-eragiketetako berezko ondasunak saltzeagatik lortutako sarrerak. 
  + Zerbitzu-prestazioak. Enpresak ematen dituen zerbitzuengatik eskuratutako sarrerak dira. 
 -  Salmenten itzulketak eta antzeko eragiketak. Bezeroek itzulitako partidak dira; normalean, eskabideko baldintzak bete ez 

direlako. Arrazoi beragatik egindako deskontuak ere kontu horretan jaso tzen dira. 
  -  Salmenten gaineko rappelak. Bezeroei emandako deskontuak dira, denbora-aldi jakin batean erosketa-bolumen jakin bat gainditu 

delako. 
  -  Salmenten gaineko deskontuak, goiz ordaintzeagatik. Bezeroei emandako deskontuak, ordainketak aurreratzeagatik. 
b) Produktu bukatuen  izakinen aldakuntza:
  ±  Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen  izakinen aldakuntza. Ekitaldi ekonomikoa amaitzean amaierako izakinen 

eta hasierako izakinen arteko kendura erregistratzen da. Gastutzat jotzen da hasierako izakinak amaierakoak baino handiagoak 
badira, eta sarreratzat, txikiagoak badira. 

c) Ustiapeneko beste sarrera batzuk:
  +  Errentamenduengatiko sarrerak. Enpresak eskuratutako sarrerak, bere jabetzako ondasun higigarri edo higiezinak beste batzuei 

lagatzeagatiko alokairuengatik. 

Finantza-
sarrerak

+  Finantza-sarrerak. Enpresaren aldeko finantza-arloko sarrerak; esaterako, banku- kontuen interesak eta antzekoak. Hauek dira kontu 
nagusiak: ondare-tresnetako partaidetzengatiko sarrerak, zor-baloreengatiko sarrerak, kredituengatiko sarrerak eta beste finantza-
sarrera batzuk.

9.5. taula. Gastuen sailkapena.

Gastuak

Ustiapeneko 
gastuak 

a) Hornidurak:
 - Salgaien erosketak. Salgaien hornidura da. 
  - Lehengaien erosketak. Lehengaien hornidura da. 
  +  Erosketen itzulketak. Hornitzaileei itzulitako partidak dira; normalean, eskabideko baldintzak bete ez direlako. Arrazoi beragatik 

egindako deskontuak ere kontu horretan jaso tzen dira. 
 +  Erosketen gaineko rappelak. Hornitzaileek emandako deskontuak dira, denbora-aldi jakin batean erosketa-bolumen jakin bat 

gainditu delako. 
  +  Erosketen gaineko deskontuak, goiz ordaintzeagatik. Hornitzaileek emandako deskontuak, ordainketak aurreratzeagatik.
  ±  Izakinen eta lehengaien aldakuntza. Ekitaldi ekonomikoa amaitzean amaierako izakinen eta hasierako izakinen arteko kendura 

erregistratzen da. Gastutzat jotzen da hasierako izakinak amaierakoak baino handiagoak badira, eta sarreratzat, txikiagoak badira. 
b) Pertsonal-gastuak:
  - Soldatak eta lansariak. Plantillako langileen ordainsariak dira. 
 - Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza. Enpresak Gizarte Segurantzari gizarte-kotizazioengatik ordaindutako kuotak dira. 
c) Ibilgetuaren amortizazioa:
  -  Ibilgetuaren amortizazioa. Ibilgetuak izaten duen urteko balio-galeraren isla, ekoizpen- prozesuan erabiltzeak sorrarazitakoa. 

Kontu hauetan banakatu daiteke: ibilgetu higiezinaren amortizazioa, ibilgetu materialaren amortizazio, eta higiezinetako 
inbertsioen amortizazioa.

d) Ustiapeneko beste gastu batzuk:
  -  Errentamenduak eta kanonak. Ondasun higigarrien eta higiezinen alokairuagatiko gastuak dira. Profesionalei ordaintzen zaien 

kopurua da.
  - Konponketak eta kontserbazioa. Ibilgetuko ondasunen mantentze-lanek eragindako gastuak dira.
  - Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. Enpresaren merkaturatze-politikaren gastuak dira.
  - Profesional independenteen zerbitzuak. Profesionalei (abokatuak, aholkulariak, notarioak, etab.) ordaindutako zenbatekoak dira. 
  - Garraioak. Salmenten garraioengatiko gastuak, enpresen kargurakoak, baina beste batzuek eginak. 
  - Hornikuntzak. Biltegiratu ezin daitezkeen elementuen (esaterako, elektrizitatea, ura eta gasa) kontsumoagatiko gastuak dira. 
  - Bestelako zergak. Enpresak ordaindutako beste zerga batzuen zenbatekoak. 
  - Banku-zerbitzuak. Banku-komisioengatiko eta antzekoengatiko gastuak.

Finantza-
gastuak

-  Zorren interesak. Enpresak jasotako maileguen interesen eta beste zor batzuen zenbatekoak, epe luzekoak zein laburrekoak. Hauek 
dira nagusiak: obligazioen eta bonoen interesak, zorren interesak eta beste finantza-gastu batzuk.

Sozietateen 
gaineko zerga

-  Mozkinen gaineko zerga. Enpresak ekitaldi bakoitzean lortutako mozkinengatik ordaindutako zergen zenbatekoa da. Enpresaren 
izara juridikoaren araberakoa da: banako enpresa bada pertsona fisikoen errentaren gainek zergaren bidez ordaindu beharko da 
(zenbatekoa aldakorra da, legez ezarritako eskalaren araberakoa da), eta merkataritza-sozietatea edo kooperatiba bada, sozietateen 
gaineko zergaren bidez ordaidn beharko da (tasa orokorra % 28koa da, baina enpresa txikiek % 24 ordaintzen dute).

Enpresaren emaitzan, enpresak galerak edo irabaziak izan dituen jasotzen da; hau da, en-
presak egindako ekonomia-jarduerak soberakin ekonomikorik sortu duen ala ez adierazten 
da. Soberakinak, mozkinak edo irabaziak sortu badira, enpresaren baliabide propioek gora 
egin dute. Enpresaren emaitza ekonomikoa negatiboa izan bada, hau da, galerak izan baldin 
badira), enpresaren baliabide propioek, berriz, behera egin dute. 2. adibidean landuko dugu 
hori guztia. 
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Enpresa batek informazio hau du ekitaldi ekonomikoko gastuen 
eta sarreren laburpenean:

• Salgaien salmentak: 4.000 €.

• Zorren interesak: 50 €.

• Salgaien erosketak: 1.500 €.

• Beste finantza-sarrera batzuk: 25 €.

• Soldatak eta lansariak: 200 €.

• Beste zerga batzuk: 20 €.

• Ibilgetuaren amortizazioa: 110 €.

• Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza: 50 €.

• Hornikuntzak: 30 €.

•   Izakinen aldakuntza: 300 € (hasierako izakinak amaierakoak 
baino gutxiago direla joko dugu; beraz, kasu honetan, 
izakinen aldakuntza sarreratzat hartuko dugu).

Informazio hori kontuan hartuta, galdu-irabazien kontua egingo 
dugu:

Galdu-irabazien kontua

1. Ustiapeneko sarrerak
Salgaien salmentak

2. Ustiapeneko gastuak
Salgaien erosketak
Salgaien izakinen aldakuntza
Soldatak eta lansariak
Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza.
Hornikuntzak
Beste zerga batzuk
Ibilgetuaren amortizazioa

4.000
+4.000
(1.610)
-1500
+300
-200
-50
-30
-20

-110

A) Ustiapeneko emaitza (1 – 2) 2.390

3. Finantza-sarrerak
 Beste finantza-sarrera batzuk
4. Finantza-gastuak
 Zorren interesak

25
+25
(50)
-50

B) Emaitza finantzarioa (3 – 4) (25)

C) Zerga-aurreko emaitza (A + B) 2.365

5. Etekinen gaineko zerga (% 28) (662,20)

D) Ekitaldiko emaitza (C – 5) 1.702,80

2. adibidea

Hauek dira Iparraldeko Salgaiak, SA enpresaren ondarearen elementuak eta ekitaldi ekonomiko bateko gastuen eta sarreren 
laburpena.

Salgaien salmenta
Salgaiak
Ekitaldiko emaitzak
Ibilgetu materialaren amortizazioa
Makineria
Bankuak
Ibil. mat. am. met (makineria)
Ibil. mat. am. met (mobiliario)
Hornitzaileak
Zorren interesak

9.700
8.500

?
200

15.000
3.200
1.100

700
4.200

300

Kapital soziala
Altzariak
Soldatak eta lansariak
Bezeroak
Epe luzerako maileguak
Kutxa
Salgaien erosketak
Legezko erreserbak
Hornikuntzak

20.000
4.200
2.100
6.600
5.500
1.000
5.700
7.000

700

Lehendabizi, ondare-elementuak bereizi eta sailkatuko ditugu, balantzea osatzeko:

Aktiboa Ondare garbia eta pasiboa

Aktibo ez-korrontea
Ibilgetu materiala
Makineria
–  Makineriaren amortizazio metatua

Altzariak
– Altzarien amortizazio metatua

15.000
(700)
4.200
(400)

Ondare garbia
Kapital soziala
Legezko erreserbak
Ekitaldiko emaitza

20.000
7.000

?

Aktibo korrontea
Izakinak
Salgaiak
Bihurgarria
Bezeroak
Erabilgarria
Kutxa 
Bankuak eta kreditu-erakundeak

8.500

6.600

1.000
3.200

Pasibo ez-korrontea
Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak 5.500

Pasibo korrontea
Hornitzaileak 4.200

Aktiboa, guztira 37.400 Ondare garbia eta pasiboa, guztira 36.700?

3. adibidea

Enpresaren ustiapeneko emaitza 2.390 €-ko irabaziak izan dira. Emaitza finantzarioa berriz, 25 €-ko galerak izan dira. Bi 
emaitzak batuta, enpresak 2.365 €-ko mozkinak izan ditu zerga aurretik, eta etekinen gaineko zergaren 662,20 € kendu 
ondoren, ekitaldiko emaitza hau izan da: 1.702,80 €-ko mozkinak.

(Jarraitu egiten du)
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Ikus dezakegunez, ekitaldiko emaitzaren zenbatekoa ez dakigu-
nez, aktiboaren batura ez dator ondare garbiaren eta pasiboaren 
baturarekin.

Ondoren, gauza bera egingo dugu enpresak izan dituen gastue-
kin:

Galdu-irabazien kontua

1. Ustiapeneko sarrerak
 Salgaien salmentak
2. Gastos de explotación

Salgaien erosketak
Soldatak eta lansariak
Hornidurak
Ibilgetu materialaren amortizazioa

9.700
+ 9.700
(8.700)
-5.700
-2.100

-700
-200

A) Ustiapeneko emaitza (1 – 2) 1.000

3. Finantza-sarrerak
4. Finantza-gastuak
 Zorren interesak

-
(300)
-300

B) Emaitza finantzarioa (3 – 4) (300)

C) Zerga aurreko emaitza (A + B) 700

5. Etekinen gaineko zerga (% 25) (175)

D) Ekitaldiko emaitza (C – 5) 525

Taulan izan daitekeenez, enpresak 525 €-ko irabaziak izan ditu. 
Alde horrek eta Ogasunari zor dion mozkinen gaineko zergak  
(175 €) koadratzen dute balantzea: ondare garbian, ekitaldiko 
emaitzen atalean sartuko lirateke mozkinak (kasu honetan ira-
baziak), eta Ogasunarekin duen zorra, berriz, pasiboan sartuko 
litzateke:

Aktiboa Ondare garbia eta pasiboa

Aktibo ez-korrontea
Ibilgetu materiala
Makineria
–  Makineriaren 

amortizazio 
metatua

Altzariak
–  Altzarien amortizazio 

metatua

15.000

(700)
4.200

(400)

Ondare garbia
Kapital soziala
Legezko erreserbak
Ekitaldiko emaitza

20.000
7.000

525

Aktibo korrontea
Izakinak

Salgaiak
Bihurgarria

Bezeroak
Erabilgarria

Kutxa 
Bankuak 
eta kreditu-
erakundeak

8.500

6.600

1.000

3.200

Pasibo ez-korrontea
Kreditu-erakundeekiko 
epe luzeko zorrak 5.500

Pasibo korrontea
Hornitzailea 
Ogasuna, zerga-
kontzeptuengatik 
hartzekoduna

4.200

175

Aktiboa, guztira 37.400
Ondare garbia eta 
pasiboa, guztira 37.400

3. adibidea (Jarraipena)

4> Hona hemen Egunon SA enpresari buruzko datuak (milaka 
eurotan). Egin galdu-irabazien kontua eta kalkulatu ekital-
diko emaitza, kontuan izanda mozkinen gaineko zerga-tasa 
% 25 dela.

Salgaien salmentak, 10.000 €; salgaien izakinen hasie-
rako saldoa, 2.000 €; salgaien izakinen amaierako saldoa, 
1.200 €; salgaien erosketak, 4.000 €; errentamenduen-
gatiko sarrerak, 1.200 €; soldatak eta lansariak, 2.000 €; 
Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza, 1.000 €; ordain-
dutako alokairuak, 160 €; ibilgetuaren amortizazioa, 340 €; 
ura, gasa eta elektrizitatea, 600 €; garraioak, 100 €; beze-
roei emandako rappelak, 300 €; zorren interesak, 500 €; 
beste finantza-gastu batzuk, 200 €.

5> Ordenatu kontu hauek, egoera-balantze batean, eredu ofizial 
laburtuaren arabera:

Kapital soziala, 12.000 €; lur-sailak, 4.000 €; eraikuntzak, 
10.000 €; lehengaiak, 3.800 €; bukatutako produktuak, 
3.480 €; legezko erreserba, 1.720 €; borondatezko erre-
serba, 4.000 €; hornitzaileei ordaintzeko efektuak, 2.900 €; 
makineria, 6.700 €; ibilgetu materialaren amortizazio meta-
tua, 3.880 €; bezeroak, 5.468 €; bankuak, 952 €; Kreditu-
erakundeekiko epe luzeko zorrak, 4.484 €; hornitzaileak, 
3.816 €; aldi baterako finantza-inbertsioak, 400 €; Oga-

suna, hartzekoduna, 700 €; ekitaldiko emaitza (irabaziak), 
1.300 €.

6> Egin enpresa honen egoera-balantzea, kontuan izanda eki-
taldi ekonomikoaren amaieran datu ahuek eman dituela. 
Sozietateen gaineko zergaren zerga-tasa % 25ekoa dela 
joko dugu.

Kontua Saldoa

Kapital soziala
Altzariak
Garraio-elementuak
Altzarien amortizazio metatua
Garraioaren amortizazio metatua
Salgaiak
Hornitzaileak
Bezeroak
Ogasuna, hartzekoduna
Kutxa
Bankuak
Salgaien erosketak
Garraioak
Soldatak eta lansariak
Salgaien salmentak
Izakinen aldakuntza (sarrerak)

55.000
10.000
20.000
1.500
2.500

20.000
15.000
12.000
12.000

6.000
20.000
35.000

5.000
50.000
80.000
12.000

Jarduerak

w
w

w
.m

he
du

ca
tio

n.
es



9. UNITATEA. ENPRESAREN KONTABILITATEAREN EGOERA-ORRIAK ETA ENPRESAREN GAINEKO ZERGAK 253

4. Kontabilitate Plan Orokorra

4.1. Zer da Kontabilitate Plan Orokorra?

Kontabilitatean erregistratutako informazio guztiak erabiltzaile interesdun guztiek interpreta-
tzeko eta alderatzeko modukoa izan behar du. Horretarako, informazioak homogeneoa izan 
behar du; hau da, funtzionamendu-arau komun batzuk behar dira erabiltzaile guztientzat, en-
presen kanpo-txostenen interpretazioa, analisia eta alderaketa errazteko.

Herrialdeek kontabilitate-plan orokorren bitartez lortzen dute homogeneizazio hori. Kontabili-
tate-plan orokor horiek unitatearen hasieran aipatu ditugun nazioarteko kontabilitate-arauak 
bete behar dituzte.

2. unitatean, merkataritza-zuzenbidea eta enpresen betebeharrak aztertu ditugu. Betebehar 
horietako bat kontabilitate-arauak betetzea da. Arau horien lege-erreferentzia nagusia Konta-
bilitate Plan Orokorra da.

Kontabilitate Plan Orokorra enpresek kontabilitatea nola eraman behar duten arautu eta 
azaltzen duen araudia da. Ekonomia-gertaera guztiak eta egiten diren eragiketa guztiak 
nola jaso behar diren adierazten du, ematen den informazioa homogeneoa, alderagarria 
eta fidagarria izan dadin.

Gaur egungo Kontabilitate Plan Orokorra 2008ko urtarri laren 1etik dago indarrean. 1990etik 
indarrean zegoen plana ordeztu zuen eta kontabilitatearen modernizazioa ekarri zuen, 
nazioarte- esparruko normaliza ziorako zenbait neurri onetsi baitziren. 

Kontabilitate Plan Orokorra kontabilitatea eraman behar duten enpresa guztiek nahitaez aplika-
tu behar dute, haien forma juridikoa (banako enpresa, sozietatea...) dena delakoa izanda ere. 
Plana egiteko, informazioa kontabilitatearen ikuspegitik prozesatu behar da, eta, horretarako, 
zenbait protokolo, prozesu eta dokumentu erabili behar dira, enpresaren informazio ekono-
mikoa modu sistematikoan aztertzeko aukera izateko.

Kontabilitate Plan Orokorraren zenbait bertsio daude, enpresaren ezaugarrien araberakoak. 
Batetik, KPOren bertsio orokorra dago, enpresa guztiek erabil dezaketena, eta bestetik, 
enpresa txiki eta ertainentzako KPO eta mikroenpresentzako KPO daude. Azken horiek 
aplikatu ahal izateko, egoera hauetatik gutxienez bi gertatu behar dira elkarren segidako bi 
ekitaldi ekonomikotan:

Gehieneko aktiboa
Gehieneko negozio-

zifra
Gehieneko langile-

kopurua

ETE-entzako KPO 2.850.000 € 5.700.000 € 50

Mikroenpresentzako KPO 1.000.000 € 2.000.000 € 10

Behin enpresak bertsio horietako bat erabiltzea aukeratzen duenean, gutxienez hiru urtez 
erabili beharko du. 

Bertsio sinplifikatuetako bat (enpresa txiki eta ertainetarako bertsioa edo mikroenpreseta-
rakoa) erabiltzearen abantaila da aukera ematen duela informazio gutxiago azaltzeko edo 
administrazio-lanak murrizteko, eta horren ondorioz, kontabilitatearen administrazio-kostua gu-
txitu daiteke. Oro har, bertsio guztien egitura oso antzekoa da; beraz, atal honetan, elementu 
komunak azalduko ditugu, KPO orokorra oinarritzat hartuta.

Enpresa txiki eta ertainetarako kontabilitate-plan orokorrari dagokionez, urteko kontuen ere-
duetan eta beste alderdi batzuetan daude, batez ere, berezitasunak eta sinplifikazioak (esa-
terako, kontuen taula edo kontabilitate-taldeak).

Kontabilitate Plan Orokorraren testu 
osoa hemen kontsulta daiteke: ber-
tsio orokorra, 2007ko azaroaren 20ko 
BOEn (azaroaren 16ko 1514/2007 
Errege Dekretua), eta ETE-entzako 
bertsioa 2007ko azaroaren 21eko 
BOEn (azaroaren 16ko 1515/2007 
Errege Dekretua). Estatuko Aldizkari 
Ofizialaren webgunean kontsulta dai-
teke: www.boe.es.

Ba al zenekien?

Kontabilitate eta Kontu Ikuskari tza 
Institutuaren web orria kon tsulta dai-
teke (www.icac.meh.es). Ekonomia 
Ministerioaren mendeko organismoa 
da) eta kontabilitate-arauen garapena 
eta aplikazioa ditu funtsezko eginki-
zun.

Interneten
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9.6. taulan dago adierazita Kontabilitate Plan Orokorraren egitura:

9.6. taula. Kontabilitate Plan Orokorraren egitura.

Kontabilitate Plan Orokorraren atalak

1.   Kontabilitatearen 
kontzeptu-esparrua

Plan osoaren oinarrizko ideiak, printzipioak eta kontzeptuak azaltzen dira. Lehentasuna ematen zaio informazio finantzarioaren 
irudi fidela lortzeko helburuari, informazio hori erabil tzen dutenentzat argia, ulergarria eta erabilgarria izan dadin.

2.   Erregistratze- eta 
balorazio-arauak

Atal horretan, ondare-elementuei eta transakzio edo gertaera ekonomikoei aplikatu beharreko erregistratze- eta balorazio-
arauak zehazten dira.

3.  Urteko kontuak

Urteko kontuak kontabilitateko egoera-orri batzuk dira, enpresaren emaitzei eta ondare- eta finantza-egoerari buruzko 
informazioa ematekoak. Hain zuzen, hauek dira enpresa baten urteko kontuak: balantzea, galdu-irabazien kontua, 
ondare garbiaren aldaketen egoera-orria, diru-fluxuen egoera-orria eta memoria. Dokumentu horiek multzo bakar 
bat osatzen dute.

4.  Kontuen taula Kontuen taula enpresaren ondare-elementu guztien zerrenda zehatza eta kodetua da. Elementu horiek kontuetan sailkatzen 
dira, eta kontu bakoitza zenbait azpitaldetan banatzen da, edukiaren arabera.

5.   Definizioak eta 
kontabilitate-
erlazioak

Kntabilitateko talde, azpitalde eta kontu guzti-guztien definizioa ematen da, eta kontu bakoitzaren mugimenduak azaltzen 
dira. Bederatzi talde daude, eta horietan biltzen dira enpresaren ondare-multzoak eta haien elementuak: 1. Oinarrizko 
finantzaketa, 2. Aktibo ez-korrontea, 3. Izakinak, 4. Merkataritza-eragiketengatiko hartzekodunak eta zordunak, 5. Finantza-
kontuak, 6. Erosketak eta gastuak, 7. Salmentak eta sarrerak, 8. Ondare garbiari egotzitako gastuak, 9. Ondare garbiari 
egotzitako sarrerak.

4.2. Urteko kontu ofizialak

Lehen aipatu bezala, Kontabilitate Plan Orokorrak balantze-egoerarako eta galdu-irabazien 
konturako ereduak proposatzen ditu, oso zehatzak, baina baita oso konplexuak ere, betetzeko 
zailak baitira. Enpresa txiki eta ertain zein mikroenpresa askok ez dute behar horrenbeste-
ko konplexutasun-maila, eta guk hemen, gaia lantzeko, enpresa txiki eta ertainetarako eta 
mikroenpresetarako KPOn adierazitako egoera-orriak erabiliko ditugu. Horrek eragina du, ha-
laber, gainerako kontu ofizialetan.

Lehenago ikusi dugu legedi ofizialak (Kontabilitate Plan Orokorrean zehazten da, batez ere) 
enpresen urteko kontuak egitera derrigortzen duela. Oro har, abenduaren 31ri dagozkion 
egoera-orriak erabiltzen dira urteko kontuetarako. Ekitaldi ekonomikoa egutegiko urtearekin 
bat hasi eta amaitzen duten enpresetan egiten da, batez ere, horrela. Baina badago beste 
data batzuetan egiteko aukera ere. Esate baterako, ikastetxeetan, ekitaldia irailaren 1ean 
hasi eta abuztuaren 31n amaitzen da, eta, beraz, data horretako egoera-orriak erabiltzen dira 
urteko kontuetarako.

Jarraian, batez ere, balantzea eta galdu-irabazien kontua Kontabilitate Plan Orokorraren ara-
bera nola egiten diren azalduko dugu, kontu horiek egiteko modu orokorra jada ikasi baitugu 
unitatean. Oraingoan, enpresa txiki eta ertainetarako Kontabilitate Plan Orokorrari dagoz-
kionak egingo ditugu, Kontabilitate Plan Orokorraren bertsio orokorrekoak baino errazagoak 
baitira. 

A. Egoera balantzea Kontabilitate Plan Orokorraren arabera

Oro har, hizkera arruntean, «balantzea egitea» diogunean, «gauzen egoera orokorra azter-
tzea, denbora-aldi jakin bat igaro ondoren» esan nahi dugu. Esamoldeak negozioen alorrean 
du jatorria, eta enpresa-arloan duen esanahia ulertzeko, nahikoa da «gauzak» hitza «ondare- 
elementuak» terminoaz ordeztea.

Lehenik eta behin, ikus dezagun nolakoa den balantzearen eredu ofiziala Kontabilitate Plan 
Orokorraren arabera. Hurrengo orrialdeko 9.7. taulan daukazu, hain zuzen ere. Han ikus 
dezakezunez, balantze horren funtsezko egitura eta oraintxe egiten ikasi dugunarena oso 
antzekoak dira: ondare-multzoak daude, aktiboa eta ondare garbia eta pasiboa osatzen du-
tenak; ondare- multzoak taldetan banatuta daude eta erromatar zenbakien bidez adierazten 
dira. Horrez gain, ezkerreko zutabean, multzo bakoitzeko ondare-elementuei dagozkien kontu- 
zenbakiak adierazten dira.

9.3. irudia. Denda-kate eta saltoki 
handi batzuen kontabilitate-zikloa 
otsailetik urtarrilera izaten da: 
inbentarioak urtarrileko beherapenak 
amaitu ondoren egiten dituzte, stockak 
maila txikienean daudenean. Horrek 
asko errazten du kontabilitatea.
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Kontu-zenbakiak Aktiboa Memoriako 
oharrak 201X 201X-1

A) Aktibo ez-korrontea

20, (280), (290)
21, (281), (291), 23

22, (282), (292)
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424,
(2493), (2494), (2933), (2934), (2943),

(2944), (2953), (2954)
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252,

253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935),
(2945), (2955), (296), (297), (298)

474

I. Ibilgetu ukiezina.
II. Ibilgetu materiala.
III. Higiezinetako inbertsioak.
IV.  Taldeko enpres. eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak.

V. Epe luzerako finantza-inbertsioak.

VI. Zerga geroratuengatiko aktiboak.

B) Aktibo korrontea

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) 
5580

44, 460, 470, 471, 472, 544

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334,
5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524,

(5933), (5934), (5943), (5944), (5953) (5954)

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395),
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549),

551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945),
(5955), (596), (597), (598),

480, 567

57

I. Izakinak.

II.  Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk.
 1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik.
 2. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketengatik.
 3. Beste zordun batzuk.

III.  Taldeko enpres. eta elkartuetako epe laburreko inbertsioak.

IV. Epe laburreko finantza-inbertsioak.

V. Epe laburreko periodifikatzeak.

VI.  Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.

Aktiboa, guztira (A + B)

9.7. taula. Enpresa txiki eta ertainetarako balantzea, ekitaldi ekonomikoaren amaieran.

Kontu-zenbakiak Ondare garbia eta pasiboa Memoriako 
oharrak 201X 201X-1

A) Ondare garbia

100, 101, 102,
(1030), (1040)

110
112, 113, 114, 119

(108), (109)
120, (121)

118
129
(557)

130, 131, 132

A-1) Funts propioak.
  I. Kapitala.
  1. Kapital eskrituratua.
  2. (Kapital galdatu gabea).
 II. Jaulkipen-prima.
 III. Erreserbak.
 IV.  (Akzioak eta ondare-partaidetza propioak).
 V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.
 VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.
 VII. Ekitaldiko emaitza.
 VIII. (Konturako dibidendua).
A-2) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.

B) Pasibo ez-korrontea

14

1605, 170
1625, 174

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634

479
181

 I. Epe luzeko hornidurak.
 II. Epe luzeko zorrak.
  1. Kreditu-erakundeekiko zorrak.
  2.  Finantza-errentamenduengatiko hartzekodunak.
  3. Epe luzeko bestelako zorrak.
 III.  Taldeko enpres. eta elkartuekiko epe luzeko zorrak.
 IV. Zerga geroratuengatiko pasiboak.
 V. Epe luzeko periodifikatzeak.

C) Pasibo korrontea

585, 586, 587, 588, 589

5105, 520, 527
5125, 524

(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 

551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 

5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564

400, 401, 403, 404, 405, (406)
41, 438, 465, 475, 476, 477

485, 568

 I. Epe laburreko hornidurak.
 II. Epe laburreko zorrak.
  1. Kreditu-erakundeekiko zorrak.
  2. Finantza-errentamenduengatiko hartzekodunak.
  3. Epe laburreko bestelako zorrak.

 III.  Taldeko enpres. eta elkartuekiko epe laburreko zorrak.

 IV.  Hartzek. kom. eta ordaintzeko beste kontu batzuk.
  1. Hornitzaileak.
  2. Bestelako hartzekodunak.
 V. Epe laburreko periodifikatzeak.

Ondare garbia eta pasiboa, guztira (A + B + C)
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Egoera-balantzerako erabiltzen den prozedura aztertzeko, adibide bat landuko dugu. Balan-
tzean elkarren segidako bi ekitaldiren kontabilitate-datuak idazten badira ere, adibide honetan 
ekitaldi ekonomiko bakar bateko datuak erabiliko ditugu.

Selsa, SA enpresak metalezko edukiontziak ekoizten ditu, eta behean adierazitako datuak 
aurkeztu ditu ekitaldi ekonomikoaren amaieran. Egin abenduaren 31ri dagokion egoera-
balantzea.

Salgaiak, 1.200 €; kutxa, 6.000 €; bankuak, 10.000 €; altzariak, 4.000 €; makinak, 
5.000 €; bezeroak, 400 €; kapital soziala, 21.100 €; estatutu-erreserbak, 1.400 €; solda-
tak eta lansariak, 100 €; hornikuntzak, 800 €; banku-zerbitzuak, 100 €; errentamenduen-
gatiko sarrerak, 400 €; salgaien salmentak, 1.000 €; ibilgetu materialaren amortizazioa, 
300 €; altzarien amortizazio metatuta, 500 €; makineriaren amortizazio metatua, 700 €; 
hornitzaileak, 900 €; epe luzeko ibilgetuaren hornitzaileak, 1.200 €; Ogasuna, zerga- 
kontzeptuengatik hartzekoduna, 700 €.

Erantzuna:

Lehenik eta behin, aktiboko, ondare garbiko eta pasiboko kontuak bereiziko ditugu, bai eta 
kudeaketako kontuak ere (gastuak eta sarrerak):

Aktiboa Ondare garbia eta pasiboa

Salgaiak

Kutxa

Bankuak, k.k.

Altzariak

Makineria

Bezeroak

Makineriaren amortizazio metatua

Altzarien amortizazio metatua

1.200

6.000

10.000

4.000

5.000

400

(700)

(500)

Kapital soziala

Estatutu-erreserbak

Ekitaldiko emaitza

Hornitzaileak

Ibilgetuaren epe luzeko hornitzaileak

Ogasuna, zerga-kontzeptuengatik 
hartzekoduna

21.100

1.400

?

900

1.200

700

25.400 25.300?

Gastuak Sarrerak

Soldatak eta lansariak

Hornikuntzak

Banku-zerbitzuak

Ibilgetu materialaren amortizazioa

100

800

100

300

Salgaien salmentak

Errentamenduengatiko sarrerak

1.000

400

1.300 1.400

Kudeaketa-kontuen informazioa baliatuta, ekitaldiko emaitza jakin daiteke. Horretarako, 
sarreren eta gastuen arteko aldea kalkulatu behar da.

Beraz: 1.400 – 1.300 = 100 €.

Hau da, emaitza 100 €-ko mozkina da, eta zenbateko hori galdu-irabazien kontuan idatziko 
da.

4. adibidea

(Jarraitu egiten du)

Ibilgetuko elementuen amortizazio 
metatua ondare garbiko kontu bat 
da, berez, ibilgetuaren balio-galera 
konpentsatzeko baliabide propioak 
baitira. Baina, balantzean, aktiboan 
kokatzen dira, ibilgetuko dagokion 
elementuari balioa kenduz.

Gogoan izan
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Datu horiekin, egoera-balantzea egingo dugu. Hona hemen:

4. adibidea (Jarraipena)

Aktiboa

A) Aktibo ez-korrontea 7.800

 II.  Ibilgetu materiala
  Makineria 
  Makineriaren amortizazio metatua
  Altzariak 
  Altzarien amortizazio metatua 

5.000
(700)

4.000
(500)

7.800

B) Aktibo korrontea 17.600

 I. Izakinak 
  Salgaiak 

 II. Merkataritza-zordunak
  Bezeroak

 VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likidoak
  Kutxa 
  Bankuak, k.k. 

1.200

400

6.000
10.000

1.200

400

16.000

Aktiboa, guztira (A + B) 25.400

Ondare garbia eta pasiboa

A) Ondare garbia 22.600

 I.  Kapitala
  Kapital soziala 
 III. Erreserbak
  Estatutu-erreserbak

 VII. Ekitaldiko emaitza
  Ekitaldiko emaitza

21.100

1.400

100

21.100

1.400

100

B) Pasibo ez-korrontea 1.200

 II.  Epe luzeko zorrak
  Ibilgetuaren epe luzeko hornitzaileak 1.200

1.200

C) Pasibo korrontea 1.600

 IV. Merkataritza-hartzekodunak
  Hartzekodunak
    Ogasuna, zerga-kontzeptuengatik 

hartzekoduna

900

700

1.600

Ondare garbia eta pasiboa, guztira (A + B + C) 25.400

7> Sailkatu kontu hauek, ondare-multzoen eskemaren arabera:

Bankuak; bulego-materiala; eraikuntzak; hornitzaileak, ordaintzeko merkataritza- 
efektuak; bezeroak; Gizarte Segurantzako erakundeak, hartzekodunak; epe luzeko 
zorrak; salgaiak; legezko erreserbak; galdu-irabaziak.

8> Azaldu zer informazio ematen duen egoera-balantze batek.

9> Zer da aktibo korrontea?

Jarduerak

Kontabilitateari buruzko arauetan, 
zenbait Kontabilitate Plan Orokor 
jasotzen dira, enpresa-motaren ara-
bera erabiltzekoak. Guk enpresa txiki 
eta er tainetarako planarekin egin 
dugu lan, osatzeko errazena delako 
eta aplikazio zabalena duelako.

Gogoan izan

w
w

w
.m

he
du

ca
tio

n.
es



9. UNITATEA. ENPRESAREN KONTABILITATEAREN EGOERA-ORRIAK ETA ENPRESAREN GAINEKO ZERGAK258

B. Galdu-irabazien kontua Kontabilitate Plan Orokorraren arabera

Lehen aipatu bezala, galdu-irabazien kontuak ekitaldiko emaitza jasotzen du, ekitaldiko sa-
rrerek eta gastuek osatua. 

9.8. taulan, enpresa txiki eta ertainetarako galdu-irabazien kontuaren eredu ofiziala jaso da, 
eta hor, guztizko partzial gisa kalkulatzen dira ustiapeneko emaitza eta emaitza finantzarioa. 
Bi emaitza horiek batuta, zerga aurreko emaitza lortzen da, eta horren arabera kalkulatzen da 
sozietateen gaineko zerga. Zerga hori kenduta, ekitaldiko emaitza lortuko dugu.

Galdu-irabazien kontua egiteko abiapuntua kudeaketa-kontuen (sarrerak eta gastuak) saldoak 
dira; hau da, enpresak aldian-aldian egiten dituen eragiketen edo kontabilitate-gertaeren sal-
doak. 

Alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

Galdu-irabazien kontuan, uneko ekitaldiko zenbatekoez gain, aurreko ekitaldikoak adierazi behar dira, 
balantzean bezala.

Aurreko eta uneko ekitaldietan saldorik duten kontuak edo kontu-multzoak soilik adierazi
behar dira.

Balantze ofizialean bezala, ezkerreko zutabean sarreren eta gastuen elementuen kontuak ageri dira, behar 
bezala kodetuta.

9.8. taulan jasotzen den ereduan, kontua bertikalean edo mailaz maila antolatuta dago. Ho-
rrek esan nahi du lehenbizi emaitzak osatzen dituzten sarrerak eta gastuak multzokatzen 
direla

Batzuetan, enpresak salbuespenezko egoeren ondorioz izandako galerei aurre egin behar 
izaten dio, ez-ohiko gastu gisa (adibidez, uholdeen, suteen, isunen edo zehapenen ondorioz 
izandako gastuak). 

Beste batzuetan, erregistratu egin behar izaten da ibilgetuko elementu bat edo aktibo ez-
korronteko beste edozein elementu saltzearen ondorioz izandako galera (edo irabazia). Ho-
rrelakoetan, lortutako emaitza (galera edo irabazia) ustiapeneko emaitzan jaso behar da, 
ibilgetuaren narriadura eta besterentzearen emaitza izeneko multzoan.

Fig. 9.4. Ohikoa da balantzea enpresak une jakin baten duen ondarearen argazki finkoa dela 
esatea. Galdu-irabazien kontuak, ordea, antz handiagoa du urtebeteko epea hartzen duen bideo 
batekin: ondare horrek denbora-aldi jakin batean izandako bilakaera adierazten da, aldi horretan 
izandako mugimendu guztiak jasoz.

Ustiapeneko emaitza eta emaitza 
finantzarioa bereizi egiten dira:  ustia-
peneko emaitza enpresaren berezko 
negozioarekin lotutako jarduereta-
tik (negozioaren ustiaketa) lortzen 
da, eta emaitza finantzarioa, berriz, 
enpresaren berezko negozioarekin 
loturarik ez duten jardueretatik. Bi 
emai tza horiek independenteak dira, 
eta batzuetan, zeinu desberdina ere 
izan dezakete batak eta besteak.

Gogoan izan
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9.8. taula. Enpresa txiki eta ertainetarako galdu-irabazien kontua, 201X ekitaldiari dagokiona.

Kontu-zenbakiak Oharra
(Zor.) Hartz.

201X 201X-1

700, 701, 702, 703, 704, 705, 
(706), (708), (709)

(6930), 71*, 7930

73

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 
609, 61*, (6931), (6932), (6933), 

7931, 7932, 7933

740, 747, 75

(64)

(62), (631), (634), 636, 639, (65), 
(694), (695), 794, 7954

(68)

746

7951, 7952, 7955

(670), (671), (672), (690), (691), 
(692), 770, 771, 772, 790, 791, 792

 1. Negozio-zifraren zenbateko 
garbia.

 2.  Produktu bukatuen eta 
fabrikazio-bideko produktuen 
 izakinen aldakuntza.

 3. Enpresak bere aktiborako 
egindako lanak.

 4. Hornidurak.

 5. Ustiapeneko best. sarrerak.

 6. Pertsonal-gastuak.

 7. Ustiapeneko best. gastuak.

 8. Ibilgetuaren amortizazioa.

 9.   Ibilgetu ez-finantzarioko diru-
laguntzen eta bestelakoen 
egozpena.

10. Hornidura-soberakinak.

11.  Ibilgetuaren narriadura 
eta besterentzearen 
emaitza.

A)  Ustiapeneko emaitza 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 
+ 9 + 10 + 11)

760, 761, 762, 769

(660), (661), (662), (664), (665), 
(669)

(663), 763

(668), 768

(666), (667), (673), (675), (696), 
(697), (698), (699), 766, 773, 775, 

796, 797, 798, 799

12. Finantza-sarrerak.

13. Finantza-gastuak.

14.  Finantza-tresnen arrazoizko 
balioaren aldakuntza..

15. Kanbio-diferentziak.

16.  Finantza-tresnen narriadura 
eta besterentzearen 
emaitza.

B)  Emaitza finantzarioa 
(12 + 13 + 14 + 15 + 16)

C)  Zerga aurreko emaitza (A + B)

(6300)*, 6301*, (633), 638 17. Mozkinen gaineko zergak.

D) Ekitaldiko emaitza (C + 17)

* Zeinu positiboa edo negatiboa izan dezakete.

Eredu ofizialari jarraituz (unitate honetan azalduatakoaren oso antzekoa da), hurrengo orrial-
deko adibidea ebatziko dugu:

Parentesi artean dauden kontuek 
zeinu negatiboa dute; hau da, kendu 
egiten dira sarrerak badira, eta gehi-
tu, gastuak badira. Hori gertatzen 
da, adibidez, salmenten itzultzeekin, 
sarreretatik kopurua kentzen baitute 
(minus zeinua du), bai eta erosketen 
itzultzeekin ere, kopurua gehitzen  
baitute (plus zeinua du).

Gogoan izan
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Zorion, SL enpresak jokoak eta jostailuak merkaturatzen jarduten du, eta informazio hau 
aurkeztu du galdu-irabazien kontua egiteko, enpresa txiki eta ertainetarako eredu labur-
tuan. Datuak milaka eurotan adierazita daude, eta sinplifikatzeko, uneko ekitaldiari dagoz-
kion eragiketak soilik hartuko ditugu kontuan:

Salgaien salmentak, 10.000 €; salgaien izakinen hasierako saldoa, 2.000 €; salgaien 
izakinen amaierako saldoa, 1.200 €; salgaien erosketak, 4.000 €; errentamenduengatiko 
sarrerak, 1.200 €; soldatak eta lansariak, 2.000 €; enpresaren kargurako Gizarte Segurant-
za, 1.000 €; ordaindutako alokairuak, 160 €; ibilgetuaren amortizazioa, 340 €; ura, gasa 
eta elektrizitatea, 600 €; garraioak, 100; bezeroei emandako rappelak, 300 €; epe luzeko 
zorraren interesak, 500 €; bestelako gastu finantzarioak, 200 €; 50 akzioen salmenta, 
bakoitza euro batean (2 €-an erosi ziren); 450 €-an kontabilizatutako ibilgailua 400 €-an 
saldu da; 1.600 €-an kontabilizatutako makineria 2.000 €-an saldu da.

Erantzuna:

Galdu-irabazien kontua egiteko, lehenik eta behin, sarrerak eta gastuak bereizi behar ditu-
gu, eta gero, haien ezaugarrien arabera sailkatu.

Hasteko, ustiapeneko gastuak eta sarrerak jarriko ditugu:

Gastuak:

• Erosketak: 4.000 €.

•  Izakinen aldakuntza: 800 €. Gastutzat jotzen da, amaierako izakinak hasierakoak baino 
gutxiago direlako. Horrek adierazten du ekitaldian egindako erosketa guztiak kontsumitu 
direla. Gainera, hasierako izakinen zati bat ere erabili da, eta hori hartzen da gastutzat 
kontu honetan: 2.000 - 1.200 = 800.

•  Soldatak eta lansariak: 2.000 €.

• Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza: 1.000 €.

• Ordaindutako alokairuak: 160 €.

• Ibilgetuaren amortizazioa: 340 €.

• Ura, gasa eta elektrizitatea: 600 €.

• Garraioak: 100 €.

• Bezeroei emandako rappelak: 300 €.

• Ibilgailu baten salmentagatiko mozkinak: 50 €.

• Makineria saltzeagatiko mozkinak: 400 €.

Sarrerak:

• Salmentak: 10 000 €.

• Errentamenduengatiko sarrerak: 1 200 €.

Emaitza finantzarioak: finantza-gastuak soilik daude.

• Epe luzeko zorraren interesak: 500 €.

• Bestelako finantza-gastuak: 200 €.

• Akzioekin egin diren eragiketek eragindako galerak: 50 €.

Behin urrats hori egin eta gero, enpresa txiki eta ertainetarako galdu-irabazien kontuaren 
eredua egingo dugu.

Emaitza kalkulatzeko, gastuak zorrean idazten dira, eta sarrerak, berriz, hartzekoan, bakoi-
tza dagokion lekuan. Sozietateen gaineko zerga moduan % 25 ordaindu behar dela joko 
dugu.

Ejemplo 5

(Jarraitu egiten du)

La variación de existencias es el 
mecanismo contable que permite 
regularizar el saldo de las existen-
cias, ya que se obtiene de compa-
rar las existencias iniciales con las 
finales. Se trata de unos datos obte-
nidos de información extracontable, 
tal como ya hemos estudiado en la 
Unidad 7 en la ficha de existencias.
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5. adibidea (Jarraipena)

9.9. taula. Zorion SL enpresaren galdu-irabazien kontua, 2016ko abenduaren 31n amaitutako 
ekitaldiari dagokiona.

(Zorra) Hartzekoa

 1.  Negozio-zifraren zenbateko garbia
Salgaien salmentak
Salmenten gaineko rappelak

 4.  Hornidurak 
Salgaien erosketak 
Salgaien izakinen aldakuntzak

 5.  Ustiapeneko bestelako sarrerak 
Errentamenduengatiko sarrerak

 6.  Pertsonal-gastuak 
Soldatak eta lansariak 
Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza

 7.  Ustiapeneko bestelako gastuak 
Errentamenduak 
Hornikuntzak 
Garraioak

 8.  Ibilgetuaren amortizazioa
Ibilgetu materialaren amortizazioa

11.   Ibilgetuaren narriadura eta besterentzearen emaitza
Ibilgetua besterentzearen mozkinak

10.000
(300)

(4.000)
(800)

1.200

(2.000)
(1.000)

(160)
(600)
(100)

(340)

450

9.700

(4.800)

1200

(3.000)

(860)

(340)

450

A) Ustiapeneko emaitza (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) 2.350

 13.  Finantza-gastuak 
Zorren interesak 
Bestelako finantza-gastuak

 16.  Finantza-tresnen narriadura eta besterentzearen emaitzak
Akzioekin egindako eragiketetako galerak

(500)
(200)

(50)

(700)

(50)

B) Emaitza finantzarioa (12 + 13 + 14 + 15 + 16) (750)

C) Zerga aurreko emaitza (A + B) 1.600

 17. Mozkinen gaineko zergak (400)

D) Ekitaldiko emaitza (C + 17) 1.200

10> Demagun enpresa baten ekitaldiko emaitza 24.500 eurokoa 
izan dela. Emaitza finantzarioa 7.000 eurokoa izan dela eta 
sozietateen gaineko zergan % 28 ordaindu dela jakinda, 
zenbatekoa izan da enpresaren ustiapeneko emaitza?

11> Datu hauek kontuan har tuta, egin enpresaren galdu- 
irabazien kontua:

• A salgaien guztizko erosketak: 3.000 € (horietatik, 
800 € zor ditu oraindik).

• B salgaien guztizko erosketak: 1.800 € (horietatik, 
500 € zor ditu oraindik).

• Ekitaldiko guztizko salmentak: 8.000 € (oraindik,  
2.000 € ditu kobratzeko fakturetan).

• Soldatak eta lansariak: 4 000 €.
• Urte-hasieran 1.000 €-ko mailegua eskatu zuen, bi 

urtean itzultzekoa. Aurten 50 € ordaindu ditu jada inte-
resetan.

• 150 € ordaindu ditu ura eta elektrizitatearengatik.

• Makineriaren % 10 amortizatu du. 3.000 €-an erosi zuen, 
duela hiru urte. Beti ehuneko bera amortiza tzen du.

• Altzariak erosi zituen (1.000 €, baina oraindik 300 € zor 
ditu). Aurten, altzarien % 5 amortizatuko du.

• A salgaien amaierako izakinak 500 €-koak dira, eta B 
salgaienak, berriz, 400 €-koak. Ekitaldiaren hasieran, B 
salgaiak baino ez zeuden biltegian (100 €).

• 2.000 €-ko kapitala du.

• 400 € ditu bankuan, eta 100 € eskudirutan.

• Ekitaldiaren amaieran makineria saldu zuen, behin 
urteko amortizazioa egin ondoren, 3.000 €-an.

• Mozkinen gaineko zerga % 28koa da.

Jarduerak
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5. Enpresek ordaindu beharreko zergak

Zergei buruzko arau nagusia Tributuen Lege Orokorra da: hark ezartzen ditu tributuak eta haiei 
buruzko arauak garatzeko  lege-esparrua, hartan definituta daude zerga-kontzeptu nagusiak, 
zerga-erakundeen egitura eta funtzionamendua nolakoa den ezartzen du, bai eta zein den 
tributuak kudeatzeko prozedura ere.

Estatuak diru-sarrerak behar ditu gastu publikoak, Estatuko Aurrekontu Publikoetan jaso-
takoak, estaltzeko, eta arau batzuk onartzen ditu horretarako: zerga-zuzenbidea osatzen 
duten arauak.

5.1. Tributuak eta tributu-motak

Tributuen bidez lortzen ditu Estatuak aurrekontuan ezarrita dituen diru-sarrera gehienak. Tribu-
tuak nahitaez ordaindu behar dituzte herritarrek eta bi helburu nagusi dituzte: gastua finantza-
tzeko beharrezkoak diren baliabideak lortzea eta herrialdeko jarduera ekonomikoa kontro-
latzea (politika makroekonomikoak). Hiru tributu mota bereiz ditzakegu: tasak, kontribuzio 
bereziak eta zergak.

Tasak erakunde publiko bati emandako diru-prestazioak dira, hark erabiltzaileari onura 
zuzena dakarkion zerbitzu publiko edo jarduera bat ematearen ordainetan (esate bate-
rako, tasak dira erakusketa baterako sarrera eta unibertsitate publiko batean ikasteko 
ordaindu beharreko matrikula). 

Kontribuzio bereziak obra publikoei edo zerbitzu publikoei esker ondasunek izandako 
balio- handitzea zergapetzen du. Partikular batek ordaintzen du erakunde publiko batean, 
baina dagokion obra edo zerbitzu publikoaren onura ez du zerga ordaintzen duen horrek 
soilik jaso tzen, gizarteak oro har baizik. Hala gertatzen da, adibidez, urbanizazio-lanetan: 
lana zuzenean eragiten duenak izaten du, bereziki, onura, baina baita gainerako herrita-
rrek ere, oro har. 

Zergak administrazio publikoek ordainetan zuzenean ezer eman gabe zergapekoei es-
katzen dizkieten ordainketak dira; hau da, diru horrek ez du helburu zuzenik. Horrelakoak 
dira, adibidez, pertsona fisikoen gaineko errenta (norbanakoek ordaintzen dute) eta so-
zietateen gaineko errenta (enpresek ordaintzen dute). Horrelakoetan jarriko dugu arreta.

5.2. Zergak eta zerga-motak

Zergen ezaugarriak ongi ulertzeko, bi mota bereiziko ditugu: zeharkako zergak eta zerga zuzenak:

Zerga zuzenak pertsonak edo enpresak zuzenean zergapetzen dituzten zergak dira, dela 
etekina lortu dutelako dela beren jabetzako ondasun bat erabiltzeagatik.

Zeharkako zergak pertsonen ondasunen edo zerbitzuen kontsumoa zergapetzen dute, 
bai eta ondasunen eta eskubideen eskualdatzeak ere.

Euskal Autonomia Erkidegoan, zerga gehienak foru-aldundiek eta toki-erakundek kudeatzen 
dituzte. Foru-aldundiek biltzen dituzten zergen zati bat EAEko gastu-konpromisoak betetzeko 
erabiltzen da, eta beste zati bat, berriz, EAEk bereak ez dituen eskumenetako gaietan Esta-
tuak egindako gastuak finantzatzen laguntzeko. Toki-erakundeek —udalek— biltzen dituzten 
zergak, haien gastuak ordaintzeko erabiltzen dira. 

Zergei buruzko informazio gehiago 
duzu, foru-aldundien webguneetan, 
www.gipuzkoa.net/ogasuna helbi-
dean, adibidez.

Interneten

2008. urteko urtarriletik, Espainako 
herritar gehien-gehinek ez dute onda-
rearen gaineko zerga ordaindu beha-
rrik. Zerga zuzena eta pertsonala da 
ondarearen gaineko zerga, eta per-
tsona fisikoen ondarea zergapetzen 
du; alegia, pertsona hori titular den 
ondasun eta eskubide ekonomikoak 
zergapetzen ditu.

Ba al zenekien?
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9.10. taulan daude laburbilduta zerga nagusiak.

9.10. taula. Zerga-mota nagusiak.

Foru-aldundiak Toki-administrazioak

Zerga 
zuzenak

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 
(PFEZ): bere lanetik, bere kapitaletik edo 
beste diru-sarrera batzuetatik errentak 
lortu dituzten pertsonek ordaintzen 
dute.

Ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ): 
enpresa-jarduera, jarduera profesionala edo 
jarduera artistikoa egiten duten pertsonek 
ordaintzen dute.

Sozietateen gaineko zerga (SZ): 
merkataritza-sozietateek ordaintzen dute, 
lortu dituzten etekinengatik, eta lortutako 
etekinaren araberakoa da ordaintzen duten 
zenbatekoa.

Ondasun higiezinen gaineko zerga (OHZ): 
udal-mugartearen  barruan dauden 
higiezinak zergapetzen ditu, direla 
landakoak, hirikoak edo bereziak.

Foru-aldundiak

Zeharkako 
zergak

Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ): eragiketa ekonomiko gehienetan ordaintzen da, 
direla enpresen artekoak, direla enpresen eta partikularren artekoak. Erositako ondasunen 
edo zerbitzuen balioaren ehuneko bat ordaintzen da.

Zerga bereziak: kontsumo jakin batzuen gaineko zerga da, eta zenbait ondasunen 
fabrikazioa, inportazioa eta, hala badagokio, Estatuko lurralde-eremuan sartzea 
zergapetzen dute, bai eta zenbait ibilgailuren matrikulazioa ere. Hauek dira zerga berezi 
nagusiak:

a) Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga bereziak.

b) Hidrokarburoen gaineko zerga. 

c) Tabako-laboreen gaineko zerga.

d) Elektrizitatearen gaineko zerga.

Enpresarekin zuzenean lotutako zergak aztertuko ditugu hemen; baina hori egin aurretik, zer-
gek zer elementu dituzten azalduko dugu:

• Zerga baten zergapeko egitatea: legean ezarritako zirkunstantzien multzoa da, eta horiek 
gertatzen direnean (errenta bat lortzea, ondasun bat erostea...) ezartzen da dagokion 
zerga- araua.

• Zerga-oinarria: zerga-tasaren xede den kantitatea; oro har, dirutan adierazten da (faktura-
ren guztirakoa, zergapekoaren guztirako errenta…)..

• Oinarri likidagarria:  zerga-oinarriari legeak zerga bakoitzerako ezartzen duen kopurua ken-
duta ateratzen den zenbatekoa. Halakorik ez badago, oinarri likidagarria zerga-oinarria 
izango da.

• Zerga-tasa: oinarri likidagarriari —edo zerga-oinarriari, hala badagokio— ezartzen zaion 
ehuneko bat da. Zerga proportzionala bada, zerga-tasa bakarra da, eta beti berdina, zerga- 
oinarria edozein dela ere (BEZa, adibidez, proportzionala da). Zerga progresiboa bada, 
berriz, ez da horrela: zerga-oinarria zenbat eta handiagoa, orduan eta handiagoa izango da 
hari ezartzen zaion tasa edo ehunekoa (adibidez, PFEZ).

• Zerga-kuota: oinarriari zerga-tasa ezarrita ateratzen den kopurua. Ordaindu beharreko ko-
purua izango da, ez badago hari kendu beharreko kenkaririk edo erantsi beharreko erre-
kargurik.

• Zerga-zorra: ordaindu beharreko kopurua da. Zerga-kuotari kenkariak kenduta edo errekar-
guak gehituta ateratzen den emaitza da (halakorik balego).

• Zergapekoa: zerga dagokion pertsona fisikoa edo juridikoa da.

• Subjektu pasiboa: legeari jarraituz zerga-prestazioak eta obligazio materialak eta formalak 
bete behar dituen pertsona naturala edo juridikoa. Zergapekoa bera izan daiteke subjektu 
pasiboa.
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Zergapeko egitatea

Oinarri likidagarria

Zerga-tasa (% x)

Zerga-kuota

Zerga-zorra

Zerga-oinarria

9.5. irudia. Zerga osatzen duten elementuak.

A. Zerga zuzenak

Ondoren, zehatzago aztertuko ditugu zerga zuzen batzuk.

 Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ)

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga tributu pertsonala da, zuzena eta progresiboa, 
eta pertsona fisikoen errenta zergapetzen du haren zirkunstantziak kontuan hartuta. Hau 
da, ekoizpen-faktoreen (lana, kapitala...) errendimendu guzti-guztiak zergapetzen ditu, bai eta 
zerga pekoaren ondare-irabaziak eta -galerak ere.

Zerga horrek bost atal ditu:

• Lanaren irabaziak (besteren konturako lanarenak).

• Kapital higiezinaren errendimenduak (etxebizitzenak).

• Kapital higigarriaren errendimenduak (kapitalaren jabetzatik eratorritako sarrerak; adibidez, 
banku-interesak eta enpresa-akzioen dibidenduak).

• Jarduera ekonomikoen errendimenduak (norberaren konturako jarduera ekonomikoak era-
gindakoak).

• Ondare-irabaziak eta -galerak.

Enpresari berariaz dagokion zerga atala landuko dugu hemen; hots, jarduera ekonomikoen 
errendimenduak.

Ondasunak edo zerbitzuak ekoitzi eta banatzeko prozesuan parte hartzeko, norberaren lanak 
eta kapitalak sortutako errendimenduak (biak batera zein bakoitza bere aldetik) jotzen dira 
jarduera ekonomikoen errendimendutzat.

Horrenbestez, zergapekoak legeak adierazitakoen arteko jardueraren bat badu (adibidez, ba-
nako enpresaburua bada), errentaren aitorpena egiterakoan hartan lortutako irabaziak sartu 
beharko ditu. 

Bi erregimen daude PFEZren zerga- 
oinarria kalkulatzeko:

• Zuzeneko zenbatespeneko erregi-
mena. Jardueraren etekina kalku-
latzeko, diru-sarrerak ken horiek 
lortzeko sortutako gastuak egiten 
da. Horretarako, kontabilitatea 
eraman behar da.

• Zenbatespen objektiboko erregi-
mena. Zenbatespen hori egiteko, 
kontuan hartzen dira jardueraren 
ezaugarriak eta zenbat parame-
tro objektibo neurgarri; hala nola, 
eragiketen bolumena, langile ko-
purua, erosketen zenbatekoa, jar-
duera egiteko lokalen azalera eta 
erabilitako aktibo finkoak.

Garrantz itsua

Dibidenduak enpresak akziodunei 
banatzen dizkien mozkinak dira.

Gogoan izan
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 Sozietateen gaineko zerga (SZ)

Sozietateen gaineko Zerga tributu zuzena eta pertsonala da, eta sozietateen eta beste 
erakunde juridiko batzuen errenta zergapetzen du. Euskal Autonomia Erkidegoan, Ekonomia 
Itunean ezarritakoari jarraituz, foru-aldundiek biltzen dute zerga hori; hots, Arabako, Bizkaiko 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiek.

Sozietateen gaineko Zergaren zergapeko egitatea subjektu pasiboak lortutako etekinak dira; 
hots, enpresak lortutakoak. Sozietateen gaineko zerga ordaintzeko, enpresek nortasun juri-
dikoa izan beharko dute (sozietatea osatzen duten kide, bazkide edo partaidetzadunez bes-
telakoa), eta ez dute egon behar pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren jarduera 
ekonomikoak zergapetzeko erregimenean.

Zerga-oinarria zerga-aldian lortutako errenta izango da, eta errendimendu guztiek eta ondare-
gehikuntza eta ondare-murrizpen guztien batura izango da. Errendimenduak honela kalkula-
tzen dira: diru-sarrerei haiek lortzeko sortutako gastuak kenduz. Eta ondare-gehikuntzak eta 
ondare-murrizpenak, berriz, honela: dagokion aktiboen eskualdatzean jasotako kopuruari hura 
eskuratzeko balioa edo kostua kenduta.

Zerga-tasa, zerga-oinarriari ezartzen zaion ehunekoa, % 25ekoa da, oro har, Espainian, 
eta % 28koa Euskal Autonomia Erkidegoan, baina subjektu pasiboa zer motatakoa den, 
badira beste zerga-tasa batzuk ere.

Esate baterako, EAEn, badira zenbait hobari, foru-arauetan jasota dagoenez. Adibidez, enpre-
sa txikiek zerga-tasa berezia dute, % 24koa. Enpresa txikiek amortizazio-askatasuna edukiko 
dute, eta ertainentzat aplikatu beharreko amortizazioa hau izango da: amortizazioen taula 
nagusian ezarritako gehienezko koefizienteak 1,5ekin biderkatuz ateratzen dena. Eta zerga 
horretan, kenkariak ere badaude. Adibidez: aktibo arruntetan inbertsioak sustatzeko kenka-
riak, enpresen finantzaketa sustatzeko kenkariak eta zenbait jarduera sustatzeko kenkariak 
(ikerkuntza eta garapeneko jarduerak, berrikuntza teknologikoko jarduerak, ingurumena zaint-
zeko jarduerak...).

Sozietateen gaineko Zerga ordaindu behar duten sozietate edo erakundeek dagokion aldun-
diko Ogasun eta Finantza Departamentuko entitateen aurkibidean inskribatuta egon behar 
dute, eta, horretarako, alta-aitorpen bat aurkeztu beharko dute. Eta subjektu pasiboek, berriz, 
ekitaldi ekonomiko bakoitza amaitzen denean, emaitza ekonomikoen aitorpena aurkeztu be-
harko dute.

Oro har, sozietateen gaineko zergaren zerga-aldia eta entitatearen ekitaldia bat etorriko dira (es-
kuarki, urte batekoa izaten da), eta zergaldia ez da hamabi hilabetekoa baino luzeagoa izango, 
inoiz. Zerga sortzeari dagokionez, zerga-aldiaren azken egunean sortzen da zerga.

 Ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ)

Udal-zerga bat da, udalak biltzen du, beraz, eta horrek beste erakunde batzuek biltzen dituzten 
zergetatik bereizten du.

Ekonomia Jardueren gaineko Zerga zerga zuzena eta erreala da, eta enpresa-jarduera, jardue-
ra profesionala edo jarduera artistikoa zergapetzen ditu. Enpresa-jardueratzat hartzen dira 
hauek: abeltzaintzakoak (independenteak badira), meatzaritzakoak, industriakoak, merkatarit-
zakoak eta zerbitzugintzakoak.

Zergak gutxieneko tarifa batzuk izaten ditu ezarrita, eta horiei koefiziente bat ezartzen zaie (uda-
lak erabakitzen du zenbatekoa izango den), eta indize batzuk aplikatzen zaizkio dagokion zona-
ren maila kontuan hartuta, eta haztatze-indize, batzuk jardueraren bolumena kontuan hartuta.

Zerga hori ordaintzetik salbuetsita daude milioi bat eurotik beherago negozio-zifra duten subje-
ktu pasiboak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, toki-ogasunak arau-
tzen dituen legearen testu bategina onartzen duenak, 82.1. c artikuluan ezarritakoa betez.

Zergak sailkatzeko beste modu bat 
ere badago: zerga progresiboak, 
zerga erregresiboak eta zerga pro-
portzionalak ditugu. 

• Zerga progresiboak: zergaren zer-
ga-oinarria zenbat eta handiagoa, 
orduan eta handiagoa da zerga-
tasa. 

• Zerga erregresiboak: zergaren 
zerga-oinarria zenbat eta txikiagoa, 
orduan eta handiagoa da zerga-
tasa 

• Zerga proportzionalak: zergaren 
zerga-oinarria edozein dela ere, 
bat bera da zerga-tasa, eta, ho-
rrenbestez, ordaindu beharreko 
kuota zerga-oinarriarekiko propor-
tzionala izango da.

Gogoan izan
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B. Zeharkako zergak

Zeharkako zerga bat baino gehiago badago ere, guk garrantzitsuena aztertuko dugu: BEZa.

 Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ)

Ekoitzitako ondasunen balioaren eta hori ekoizteko erabilitako lehengaien eta bitarteko beste 
ondasun batzuen kostuaren arteko aldea da balio erantsia.

BEZa balio erantsi horren gaineko zerga da. Zeharkako zerga da, kontsumoaren gainekoa, eta 
eragiketa hauek zergapetzen ditu:

• Enpresaburuek eta profesionalek emandako ondasunak eta zerbitzuak.

• Batasunaren barneko ondasun-erosteak.

• Enpresaburuek, profesionalek eta partikularrek egindako ondasun-inportazioak.

Espainiako penintsularen lurraldean eta Balear Uharteetan ezartzen da zerga.

Eragiketa guzti-guztietan ez da BEZa ordaintzen, batzuk salbuetsita baitaude (adibidez, irakas-
kuntza eta osasungintza), eta gastu batzuk ere bai (adibidez, aseguruak kontratatzean sortu-
takoak).

BEZari dagokionez, enpresek eta profesionalek jasan egiten dute ondasunak eta zerbitzuak 
erosten dituztenean (erosketak eta gastuak) eta jasanarazi egiten dute produktua kobratzen 
dutenean edo zerbitzuak ematen dituztenean (salmentak edo diru-sarrerak). Bitarteko lana 
egiten dute hornitzaileen eta bezeroen artean; hau da, zerga-biltzailearen lana egiten dute eta 
Ogasunean sartzen dute jasanarazi dutenaren eta jasan dutenaren arteko aldea. Horrenbes-
tez, zerga benetan jasaten duena azken kontsumitzailea da, ezin baitio inori jasanarazi.

Kontserba-fabrika batek diru-sarrera eta gastu hauek izan ditu 
ekitaldi ekonomiko honetan:

• Salgaien salmentak: 95.000 €

• Salgaien erosketak (salmenten kostua): 38.000 €

• Soldatak eta lansariak: 22.500 €

• Finantza-gastuak: 2.500 €

• Finantza-sarrerak: 1.200 €

•  Ibilgetu materialaren mozkinak (lokal baten salmenta: 
10.000 €

Kalkulatu:

a) Ekitaldiko mozkinak (zerga aurrekoak).

b) Ordaindu beharreko zergak.

c) Ekitaldiko emaitza garbia (zergen ondorengoa).

Erantzuna:

a) Lehenik eta behin, mozkinik izan den kalkulatu behar dugu. 
Eta mozkinik izan bada, dagokion zerga ezarriko diogu. 
Emaitza lortzeko, diru-sarreren eta gastuen arteko aldea 
kalkulatu behar da:

Diru-sarrerak:

• Salgaien salmenta  ........................................ 95.000 €

• Finantza-sarrerak  .........................................  + 1.200 €

• Ibilgetu materialaren mozkinak  ..................   + 10.000 €

Guztira  .......................................................... 106.200 €

Gastuak:

• Salgaien erosketak ........................................ 38.000 €

• Soldatak eta lansariak  ...............................  + 22.500 €

• Finantza-gastuak  ........................................   + 2.500 €

Guztira  ............................................................ 63.000 €

b) Zergen aurreko mozkinak, diru-sarreren eta gastuen arteko 
aldea dira:

106.200 € – 63.000 € = 43.200 €

Mozkin hori da zerga-oinarria; hots, hari ezarriko zaio zer-
ga-tasa. Kasu honetan, sozietateen gaineko zerga da, eta 
EAEn % 28koa da, oro har. Hau izango da, beraz, Ogasu-
nean sartu beharreko kopurua:

43.200 € · % 28 = 12.096 €

c)  Ekitaldiko emaitza garbia hau izango da:

43.200 € – 12.096 € = 31.104 €

6. adibidea

w
w

w
.m

he
du

ca
tio

n.
es



9. UNITATEA. ENPRESAREN KONTABILITATEAREN EGOERA-ORRIAK ETA ENPRESAREN GAINEKO ZERGAK 267

Hona hemen BEZaren funtzionamendua:

Jasanarazitako BEZa - Jasandako BEZa = Ordaindu beharreko BEZa edo Jaso beharreko BEZa

 (saltzean) (erostean) (Ogasunari ordaindu) (Ogasunak  
    ordaindu)

Beraz, zergaren subjektu pasiboa enpresak eta profesionalak dira (Ogasunean sartzen dute 
bildutakoa) eta zergapekoa kontsumitzailea da, BEZa jasaten baitu, inondik kendu ahal izan 
gabe.

Zerga-oinarria —hots, BEZa ezarriko zaion kopurua— zergaren pean dauden eragiketen guzti-
rako kontraprestazioa da, eta barne daude komisioek, ontziek, garraioak eta bilgarriek dakar-
tzaten gastuak.

Produktu guztiek ez dute zerga-tasa bera izatean, premiazko ondasunak, kontsumo arrunteko 
ondasunak edo luxuzko ondasunak bereizten baitira. Gaur egun, hiru zerga-tasa daude:

• Tasa oso murriztua, % 4koa. Premiazko ondasunei ezartzen zaie: barazkiei, esneari, ogiari, 
fruituei...

• Tasa murriztua, % 10ekoa. Hauei ezartzen zaie: elikagaiei, oro har; bidaiarien garraioari; 
etxebizitzari; eta liburutegien, artxiboen, dokumentazio-zentroen, museoen, arte-galerien, 
pinakoteken eta abarren sarrerari.

• Tasa orokorra, % 21ekoa. Gainerako ondasunei eta zerbitzuei ezartzen zaie. Adibidez: 
antzerkietarako, ikuskizunetarako, kontzertuetarako sarrerei eta zoologiko, zine-areto eta 
diskotekarako sarrerei; telefonia mugikorreko zerbitzuei; ile-apaindegien zerbitzuei; eta ta-
bakoari eta edari alkoholdunei.

Zerga-oinarriari zergaren zenbatekoa gehitzen zaio, eta horren emaitza erosketaren edo zerbit-
zuaren truke guztira ordaindu behar dena da.

Zerga-oinarria  +  BEZaren zenbatekoa  =  Eragiketaren guztirako zenbatekoa
 (ZO) (ZO · zerga-tasa)

Ederzur SA enpresak zura erosi du. 1.000 € ordaindu du 
zura, garraioa 100 € izan dira eta bilgarriak 15 €. Eragiketa 
eskura ordaindu da. 

a) Nolakoa izango da faktura xehatua?

b)  Enpresak jangelarako mahaiak egiten ditu, eta oraingoan, 
3 mahai saldu ditu, bakoitza 600 €-an. Zenbat diru sartu 
behar du Ogasunean, BEZaren ordainetan?

Erantzuna:

a) Faktura xehatuak egitura hau izango du:

Zura  .............................................   1.000 €

Garraioa  .......................................   + 100 €

Bilgarriak  ......................................   + 15 €

Guztira  .........................................   1.115,00 €

BEZa, guztira (% 21)  ......................   + 234,15 €

Fakturaren guztirakoa  ....................   1.349,15 €

b) Hau izango da faktura:

3 mahai (600 €/alea)  ................................   1.800 €

BEZa, guztira (% 21)  ..................................   + 378 €

Fakturaren guztirakoa  ................................   2 178 €

Ederzur SA enpresak honela kitatu behar du BEZa:

Jasandako BEZa: 234,15 €   

Jasanarazitako BEZa: 378 €

378 € – 234,15 € = 143,85 €

Beraz, enpresak 143,85 € sartu behar ditu Ogasunean, beze-
roari salmentan kobratutako BEZetik.

7. adibidea

Hemen azaldutako BEZaren zerga-
tasen egitura 2012ko irailaren 1ean 
sartu zen indarrean. Espainiako Zerga 
Administrazioko Estatu Agentziaren 
webgunean (www.agenciatributaria.
es), egungo egitura aurreko egitura-
rekin alderatzen duen PDF bat duzu.

Interneten
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Gehienetan, jasanarazitako BEZa handiagoa da jasandako BEZa baino, eta, horrenbestez, 
Ogasunean sartu behar da bien arteko aldea. Jasandako BEZa jasanarazitakoa baino handia-
goa bada, dagokion zenbatekoa konturako geratzen da, gerora egingo diren likidazioetarako.

Enpresek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ordainketa eta kobrantza behar bezala egin 
dezaten, zenbait lege-betebehar eta obligazio formal bete behar dira:

• Enpresaren hornitzaileek eta hartzekodunek emandako fakturak eta ordainagiriak gor-
detzea.

• Enpresek liburu hauek izan behar dituzte: egindako fakturen erregistro-liburua, jaso-
tako fakturen erregistro-liburua eta inbertsio-ondasunen erregistro-liburua.

Horrez gain, enpresaburuek, hots, zergaren subjektu pasiboek, honako obligazio hauek 
dituzte:

• Ondasun eta zerbitzu guztien fakturak egitea.

• Egindako eta jasotako faktura guztien zerrenda xehatua aurkeztea.

• Hilean-hilean edo hiru hiletik behin BEZari buruzko agiri ofiziala aurkeztea.

• Urteko eragiketa guztien laburpena aurkeztea.

Euskal Autonomia Erkidegoan, 
kon tzer tu ekonomikoa dela eta, 
zergak aldundiek biltzen dituzte, 
baina Espainian badira autonomia- 
erkidegoei biltzeko laga zaizkien 
zerga batzuk. Horietako bat oinor-
detza eta dohaintzen gaineko zerga 
da. Dirua edo beste ondasun batzuk 
doan jaso tzeagatik ordaintzen da, 
hots, hildako pertsona baten oinorde-
tzan jasotako edo bizirik dagoen 
baten dohaintzan jasotako ondasu-
nengatik.

Beste bat ondare-eskualdaketen 
eta egintza juridiko doku mentatuen 
gaineko zerga da. Partikular batek 
ondasun bat beste par tikular bati 
erosten dionean ordaintzen da eta 
dokumentu publiko inskribagarrietan 
eta dirua tartean dutenetan ezartzen 
da (adibidez, etxebizitzen erosketan 
eta hipoteketan).

Garrantz itsua

9.6. irudia. Enpresaburuak bere jarduerako ondasun edo zerbitzu guztiak BEZ eta guzti fakturatu 
behar ditu ezinbestean. Izan ere, fakturan banakatuta azaldu behar du BEZak, eta horrela egiten 
ez badu, iruzurra egiten ari zaio Ogasunari. 2007. urtean, enpresa txiki eta ertainek Espainian egin 
dituzten iruzur nagusiak hauek izan dira: faktura faltsuak egitea, diru-sarrerak ez aitortzea, fakturak 
ez gordetzea eta kontabilitaterik ez eramatea.

12> Azaldu zein den zerga-zuzenbidearen abiapuntua eta zein den haren oinarrizko araua.

13> Aipatu zenbait zerga, eta esan pertsona fisikoei zuzenean eragiten dieten ala ez.

14> Azaldu zertan den desberdina zerga baten subjektu pasiboa eta zerga baten zergape-
koa.

15> Enpresa batek lehengaiak erosi dizkio hornitzaile bati, 12.000 €-an, eta manufakturatu 
ondoren, bezero bati saldu dizkio 22.000 €-an.

Jakinda BEZaren zerga-tasa % 21ekoa dela, kalkulatu zenbat sartu behar den Ogasu-
nean eta zein diren eragiketaren subjektu pasiboa eta zergapekoa.

Jarduerak
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5.3. Zergak eta gizartea 

Estatuak aurrekontuan sartuta dituen gastuei aurre egiteko dituen diru-sarrera garrantzitsue-
nak dira zergak, eta ekitatearen printzipioa izan behar dute oinarri; hots, berdintasuna eta 
errenta gizartean birbanatzea izan behar du helburua.

Zergak nahitaez ordaindu behar dira, bi arrazoi direla-eta, funtsean: batetik, ez badira or-
daintzen Ogasunaren interesen aurka jotzen delako, eta, beraz, zerga-betebeharrak betetzen 
dituen gehiengoaren aurka egiten delako; eta, bestetik, lehia desleiala dakartelako ordaint-
zen ez diren sektorean, eta, horrenbestez, Espainiako ekonomian. Eta, izan ere, Espainiako 
Konstituzioan, 31.1 artikuluan, hau ezartzen da: guztiek gastu publikoei aurre egiten lagun-
duko dute, bakoitzak bere ekonomia-ahalbidearen arabera; horretarako, zerga-sistema zuzena 
ezarriko da, berdintasun- eta progresibitate-printzipioetan oinarriturik; sistema hori ez da inoiz 
konfiskagarri izango. Konstituzio Auzitegiak adierazi duenez, obligazio hori ez betetzea insoli-
darioa da gizartearekin eta zerga-iruzurra da.

Zerga-iruzurra gora egiten ari da urtean-urtean, enpresa-arloan bereziki, eta horregatik, Minis-
troen Kontseiluak zerga-kontroleko urteko plana egiten du. Zerga-iruzurraren aurka egiteko 
lantzen da plana, urtero, urte horretako egoera eta koiuntura ekonomikoari egokituta. Zerga-
ikuskaritzaren jarduera-ildo nagusiak ezartzen ditu planak, eta adierazten du ekonomiaren 
zer sektore edo alorretan izan daitekeen handiena iruzur-arriskua. Alderdi horietan oinarrituta 
egiten du prebentzio- eta kontrol-programa, zerga-betebeharrak bete ez dituzten zergapekoei 
zergak ordainarazteko eta dagozkion zerga-sarrerak lortzeko. EAEn, foru-aldundiek ere ahale-
gin handia egiten dute iruzurraren aurka.

Zerga-kontroleko plana egiteko, zerga-administrazioak ikerketak egiten ditu, jakiteko ekono-
miaren zer sektoretan hauteman daitekeen iruzurra. Oro har, arlo hauetan jartzen da, bereziki, 
arreta:

1. Ezkutuko ekonomiako zirkuituen aurka egitea, eta, bereziki, faltsutzat jotako fakturak era-
biltzen direla hautematen bada.

2. Diru-sarrerak ezkutatzeko arriskua hautematen den jarduera ekonomikoetan, zergak ez 
baitituzte ordainduko benetan lortutako errenten arabera. Arlo horretan, Ogasunak be-
reziki kontrolatu nahi ditu jarduera profesionalak (jarduera egiteko, sozietateak erabiltzen 
dituzten artistak eta kirolariak, batez ere), eta zerga gutxi ordaintzen dituzten pertsonak, 
aberastasuna badutela erakusten duten zantzuak badiren arren.

3. Paradisu fiskaletan edo zerga gutxi ordaintzen diren lurraldeetan ondarea duten edo haieta-
tik errentak jasotzen dituzten pertsonen informazioa lortzea, jakiteko ondare hori benetan 
Espainian lortu duen ala ez.

4. Informazioa trukatzea estatuko administrazioaren eta erkidegoko administrazioaren artean, 
plangintza koordinatua egiteko, eta elkarrekin erabakitzeko zer zergapekori egingo zaion 
ikuskaritza.

5. Ikerketa-jarduerak egitea, zerga-aitorpenean jaso gabeko etxebizitzen eta negozio-lokalen 
errentamenduak aurkitzeko.

Lan horren guztiaren funtsezko helburua da pertsona fisiko eta juridiko guztiek izan dituz-
ten diru-sarreren arabera ordaintzea zergak eta dagokion herrialdean ordaintzea. Izan ere, 
zenbait ikerketak adierazi dutenez, Espainian zerga-iruzurra barne-produktu gordinaren % 20 
eta % 25 artekoa da —Europar Batasuneko batez bestekoaren halako bi—, 89.000 milioi 
euro, urtean.

16> Zer erakunderi dagokie Espainian eta EAEn zerga-iruzurraren aurka egitea?

17> Zergen helburuetako bat errenta Espainia osoko biztanleen artean modu orekatuan bir-
banatzea da. Zure ustez, betetzen al da helburua? Nahi izanez gero, bilatu informazioa 
Interneten.

Jarduerak

Ez da berdina IFZ eta IFZ-BEZa. 
IFZ pertsona fisikoek edo juridikoek 
behar dute, zerga-ondorioak dituzten 
edonolako harremanetarako, eta IFZ-
BEZa, berriz, Batasunaren barneko 
eragiketa batzuk egiteko behar da. 
Interesdunak Batasunaren barruko 
operadoreen erregistroan sar tzea 
eskatu behar du, errolda horretan 
alta ematea edo aldaketa eska-
tuz. Zerga Administrazioko Estatu 
Agentziak zenbaki hori ematea uka 
dezake, hari buruzko araudian eza-
rritako baldintzak betetzen ez badira.

Ba al zenekien?
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Infografia

Enpresaren kontabilitatearen egoera-orriak

Kontabilitateak enpresaren ondarea zein enpresaren jardueraren ondorioz ondarean etengabe 
gertatzen diren aldaketak modu fidelean islatzeko metodo bat erabiltzen du. Kontabilitate-
prozedura horretarako, arau orokor bat dago, enpresa guztiek bete beharrekoa: Kontabilitate 
Plan Orokorra.

Egoera-balantzea: ondare-multzoen arteko kontabilitate-oreka

Aktiboa

Aktibo ez-korrontea

Aktibo korrontea

Ondare garbia
Baliabide propioak

(Galdaezina)

Epe luzeko 
galdagarria

Epe laburreko 
galdagarria

Pasibo ez-korrontea

Pasibo korrontea

Ondare garbia 
eta pasiboa

• Izakinak
• Bihurgarria
• Erabilgarria

Likidezia handiena

Likidezia txikiena Galdagarritasun txikiena

Galdagarritasun handiena

• Ibilgetua
• Higiezinetako inbertsioak
•  Epe luzerako finantza-

inbertsioak

Ondare-elementuak: enpresari 
lotutako ondasunak, eskubideak 
eta betebeharrak. Ondare-
multzoak osatzen dituzte.

Egoera-balantzea enpresak une jakin 
batean duen egoeraren argazkia dela 

esan daiteke. Kontabilitateko egoera-
orri horretan, enpresak une horretan 
dituen ondare-elementuak ordenatuta 

adierazten dira. Horrek aukera ematen 
du finantziazio-iturriak eta inbertsioak 

begiratu batez lotzeko.

Ondasunak eta 
eskubideak

Egitura 
ekonomikoa

Finantza-
egitura

Obligazioak

Merkataritzako 
Kodearen arabera, 
enpresak eragiketen 
jarraipen kronologikoa 
egiteko moduko 
kontabilitatea eraman 
behar du. Horretarako, 
zenbait liburu ofizial 
bete behar dira. w
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Galdu-irabazien kontua:
jarduera-aldi bateko emaitzak Enpresak ordaindu beharreko zergak

Zeharkako zergak

Zerga zuzenak

Beste tributu batzuk

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

12

13

17

9-11

14-16

Urtarrilak 1

Abenduak 31

Negozio-zifraren zenbateko garbia

Izakinen aldakuntza

Enpresak bere aktiborako
egindako lanak

Hornidurak

Ustiapeneko bestelako sarrerak

Pertsonal-gastuak

Ustiapeneko bestelako gastuak

Ibilgetuaren amortizazioa

Bestelako sarrerak eta gastuak

Ustiapeneko emaitza

Finantza-sarrerak

Finantza-gastuak

Bestelako sarrerak eta gastuak

Emaitza finantzarioa

Zerga aurreko emaitza

Mozkinen gaineko zergak

Ekitaldiko emaitza C 17

•  Ondasunen eta zerbitzuen kontsumoa 
zergapetzen dute, bai eta ondasunen 
eta eskubideen eskualdatzeak ere.

•  Foru-aldundiek kudeatzen dituztenak: 
BEZa, zerga bereziak.

•  Pertsonk edo enpresak zuzenean zergapetzen 
dituzte.

•  Foru-aldundiek kudeatzen dituztenak: PFEZ, 
sozietateeen gaineko zerga.

•  Tokikoak: ekonomia-jardueren gaineko zerga, 
ondasun higiezinen gaineko zerga.

•  Tasak: zerbitzu publiko edo 
jarduera bat ematearen ordainetan 
emandako diru-prestazioak.

•  Kontribuzio bereziak: obra 
publikoei edo zerbitzu publikoei 
esker ondasunek izandako balio- 
handitzearekin lotutakoak dira.

Kontabilitate Plan Orokorra enpre-
sek kontabilitatea nola eraman behar 
 duten arautu eta azaltzen duen arau-
dia da; hau da ekonomia-gertaera eta 
egiten diren eragiketa guztiak nola 
jaso behar diren adierazten du, ema-
ten den informazioa homogeneoa, 
alderagarria eta fidagarria izan dadin.

Egitura:

1. atala  Kontabilitatearen 
kontzeptu-esparrua

2. atala  Erregistratze- eta 
balorazio-arauak

3. atala  Urteko kontuak

4. atala  Kontuen taula

5. atala  Definizioak eta 
kontabilitate-erlazioak

A B
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1. Azaldu zer den Kontabilitate Plan Orokorra.

2. Azaldu zer den bihurgarria eta eman adibide batzuk.

3. Zer dira enpresa baten ustiapeneko emaitzak? Azaldu labur-
labur.

4. Esan nola kalkulatzen den ekitaldi ekonomiko bateko emaitza 
finantzarioa.

5. Erreparatu enpresa baten balantzea osatzen duten ele-
mentuen zerrenda honi. Sailkatu elementu horiek, ondasu-
nak, eskubideak edo betebeharrak diren kontuan hartuta. 
Ondoren, sailkatu, halaber, aktibo ez-korrontekoak, aktibo 
korrontekoak, ondare garbikoak, pasibo ez-korronte koak edo 
pasibo korrontekoak diren kontuan hartuta.

• Epe luzeko kredituak.
• Altzariak.
• Salgaiak.
• Bezeroak.
• Kobratzeko merkataritza-efektuak.
• Kapital soziala.
• Ogasuna, hartzekoduna.
• Aplikazio informatikoak.
• Erreserbak.
• Hornitzaileak.
• Ekitaldiko emaitza.
• Epe luzeko ibilgetuaren hornitzaileak.
• Makineria.
• Lehengaiak.
•  Lurrak eta ondasun naturalak.
• Bankuak eta kreditu-erakundeak.

6. Bonbilla, SA enpresaren jarduera nagusia zenbait motatako 
bonbillen salmenta da. Enpresaren ondasunen eta betebe-
harren inbentario orokorra egin dute, 2016ko abenduaren 
31ri dagokiona. Hau da ondare-elementuen deskribapena 
eta balorazioa:

•  Eraikin bat, 11.000 €-an balioztatua.
•  Enpresaren aldeko saldoak bankuetako kontu korrontee-

tan: 1.000 €.
•  Saltzeko bonbillak: 2.320 €.
•  Altzariak: 300 €.
•  Ordenagailuak: 300 €.
•  Enpresaren akzio guztien balio nominala, eratzeko unean: 

1.000 €.
•  Inbertsio iraunkorra, beste enpresa batzuen akzioetan: 

800 €.
•  Azken urteetan banatu ez diren mozkinak: 8.140 €.

•  Hornitzaileekiko zorrak: 2 000 €.
•  Salgaien erosleen gaineko kobrantza-eskubideak: 

5.000 €.
•  Makineria: 710 €.
• Eskudirua, enpresaren kutxan: 630 €.
•  Programa informatikoak: 790 €.
•  Kobratzeko dauden kanbio-letrak: 1.000 €.
•  Salgaien hornitzaileekiko dauden ordaintze-betebeharrak: 

3.000 €.
•  Kobratzeko merkataritza-efektuak: 400 €.
•  Bezero baten zorra: 250 €.
•  Banku batekin duen zorra, 6 urterako mailegu bat  dela-eta: 

5.000 €.
•  Aplikazio informatikoen amortizazio metatua: 

115 €.
•  Eraikuntzen amortizazio metatua: 4.700 €.
•  Altzarien amortizazio metatua: 52 €.
•  Informatika-ekipamenduen amortizazio metatua: 

35 €.
•  Makineriaren amortizazio metatua: 458 €.

Egin 2016. ur teko abenduaren 31ri dagokion egoera- 
balantzea.

7. Honako hauek dira Comercial del Corcho, SA enpresari buruzko 
da tuak, eurotan. Egin galdu-irabazien kontua eta balan tze-
egoera.

• Salgaien salmentak: 300.
• Salgaien erosketak: 178.
• Energia-kontsumoa: 15.
• Garraio-elementuak: 96.
• Amortizazio-gastuak: 14.
• Kobratzeko efektuak: 10.
• Bezeroak: 17.
• Epe luzerako maileguak: 43.
• Bi urtean itzultzeko banku-zorrak: 4.
• Ogasuna, hartzekoduna: 15.
• Hornitzaileak: 15.
• Soldatak eta lansariak: 45.
• Finantza-gastuak: 12.
• Salgaiak: 32.
• Dirua, kontu korronte batean: 58.
• Bazkideen ekarpenak: 85.
• Erreserbak: 15.

8. 2016. urteko abenduaren 31n, Recambios de Automóvil, 
SA enpresak honako saldo-balantze hau du. Egin enpresa 

Egin unitatearen zeure kontzeptu-mapa. Landu diren eduki garrantzitsuenak jaso behar ditu, elkarren arteko loturak adierazita.

Jarduerak
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horren galdu-irabazien kontua eta balantze-egoera:

Kontua Saldoa

Kapital soziala

Lege-erreserba

Makineria

Makineriaren amortizazio metatua

Lurrak

Salgaiak

Hornitzaileak

Bezeroak

Bankuak

Salgaien erosketak

Soldatak eta lansariak

Efektuak deskontatzeagatiko interesak

Salgaien salmentak

Izakinen aldakuntzak (sarrerak)

Erosketen itzulketak

Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak

Ibilgetu materialaren amortizazioa

12.730

3.200

5.600

1.680

12.000

10.000

20.400

18.400

7.200

23.200

6.240

1.040

32.400

3.000

5.200

5.630

560

9. Enpresa baten ondarea eskubideek, betebeharrek eta onda-
sunek osatzen dute. Adierazi kontzeptu horietako bakoitza-
ren definizioa, eta eman adibide batzuk. Zeri esaten zaio 
ondare garbia?

10. Esan esaldi hauek zuzenak edo okerrak diren, eta arrazoitu 
erantzuna:

a) Makineriaren kontua aktibo korrontekoa da.

b) Hornitzaileen kontua pasibo korrontekoa da.

c) Bezeroen kontua aktibo ez-korrontekoa da.

d) Erreserben kontua funts propioetakoa da.

11. Janari izoztuak ekoizten dituen enpresa baten kontabili-
tatean, ekitaldi ekonomikoaren gastu eta sarrerei buruzko 
informazio hau ageri da. Egin enpresa horren galdu-irabazien 
kontua.

Kontua Gastos Ingresos

Salgaien erosketak

Hornikuntzak

Soldatak eta lansariak

Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza

Salmenten gaineko deskontua, goiz
ordaintzeagatik

Ibilgetu materialaren amortizazioa

Salgaien salmentak

Zenbait zerbitzurengatiko sarrerak

Izakinen aldakuntza

540.000

40.000

1.500.000

375.000

36.900

65.000

600.000

15.000

100.000

12. Industria Hornidurak, SL enpresa banatzaileak ondare- 
elementu hauek ditu:

Kontua Saldoa

Bankuak

Legezko erreserbak

Makineriaren amortizazio metatua

Altzarien amortizazio metatua

Hornitzaileak

Bezeroak

Kapital soziala

Kutxa

Epe luzeko zorra

Salgaiak

Ogasuna, hartzekoduna

Altzariak

Makineria

Eraikuntza

1.200

525

107

68

6.100

2.700

7.000

700

14.000

4.200

2.500

3.700

5.800

12.000

a) Egin enpresa horren egoera-balantzea.

b) Eragiketa hauek egin dira: 

•  Bezero baten faktura kobratu da, eskudirutan: 1.700 €.

• Salgaiak saldu dira, kreditura: 2.200 €.

•  salgaiak erosi dira, eta hornitzailearekiko zorra (1.900 €) 
kanbio-letra batean jaso da.

•  Ogasunari zorraren zati bat ordaindu zaio: 1.025 €.

Egin balantze-egoera berriro, eragiketa horiek jasota daudela.

13. Antolatu, egoera-balantzearen eredu ofizial laburtuaren 
arabera, Lampado enpresaren informazio ekonomikoa, eta 
kalkulatu ekitaldiko emaitza sarreren eta gastuen arteko 
kenketa eginez.

Kontua Saldoa

Bankuak

Kutxa

Salgaiak

Altzariak (balio garbia)

Aplikazio informatikoak (balio garbia)

Ibilgetu ez-materialaren amortizazio metatua

Ibilgetu materialaren amortizazio metatua

Bezeroak

Kapital soziala

Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak

Hornitzaileak

Gizarte Segurantzako erakundeak, hartzekodunak

Ogasuna, hartzekoduna

Galdu-irabaziak

1.000

2.500

4.000

7.520

1.000

200

480

1.000

1.500

12.000

300

700

500

?
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14. Jarraian ageri den informazioa kontuan hartuta, egin galdu-
irabazien kontua eta egoera-balantzea:

Kontua Saldoa

Salgaiak

Altzariak

Bezeroak

Bankuak

Bezeroak, kobratzeko merkataritza-efektuak

Altzarien amortizazio metatua

Garraio-elementuen amortizazio metatua

Hornitzaileak, ordaintzeko merkataritza-efektuak

Hornitzaileak

Kapital soziala

Salgaien erosketak

Salgaien salmentak

Zenbait zerbitzurengatiko sarrerak

Salmenten gaineko deskontuak, goiz 
ordaintzeagatik

Hornikuntzak

Garraio-elementuak

Epe luzeko ibilgetuaren hornitzaileak

Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza

Soldatak eta lansariak

Gizarte Segurantzako erakundeak, hartzekodunak

Ogasuna, hartzekoduna

Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak

Ibilgetu materialaren amortizazioa

Izakinen aldakuntza (saldo hartzekoduna)

11.000

30.000

8.000

108.486

2.000

5.750

1.900

6.400

4.000

53.000

5.400

6.000

150

369

400

10.000

10.000

3.750

15.000

4.455

2.400

100.000

650

1.000

15. Hauek dira jantziak merkaturatzen dituen enpresa baten 
ondareari eta jarduerari buruzko datuak:

Kontua Saldoa

Salgaien salmentak
Legezko erreserbak
Galdu-irabaziak
Kapital soziala
Makineria
Bankuak
Makineriaren amortizazio metatua
Altzarien amortizazio metatua 
Hornitzaileak
Salgaien erosketak
Altzariak
Soldatak eta lansariak
Bezeroak
Epe luzeko maileguak
Kutxa
Salgaiak
Hornikuntzak
Ibilgetu materialaren amortizazioa
Zorren interesak

18.400
15.000

?
40.000
30.000

6.400
1.700

500
8.400

11.400
8.400
4.200

13.200
11.000

2.000
17.000
1.400

400
600

Enpresaren egoera-balantzea (ondare-elementuak) eta galdu-
irabazien kontua (gastuak eta sarrerak) egin behar dira. 

Ondoren, emaitza kalkulatu behar da (galerak edo irabaziak) 
eta aurretik egindako egoera-balan tzea koadratu.

16. Abasolo, SA mekanizazio-lantegi bat da, eta elementu hauez 
osatutako ondarea du:

 1. Dirua, kutxan, eskudirutan

 2. Erreserbak

 3. Enpresaren aldeko saldoa, BBVAn, k.k.

 4. Hornitzaileekiko zorrak

 5. Bulegoko informatika-ekipamendua

 6. Ekitaldiko emaitza

 7. Bezeroak

 8. Hornitzaileak

 9. Lantegiko makineria

10.  BBVAk emandako mailegua, 5 urtean
itzultzekoa

11. Jarduera egiteko lokala

12. Hornitzaileei onartutako letrak

13. Gizarte Segurantzarekiko zorra

14. Bukatutako eta biltegiratutako piezak

15. Bazkideen ekarpena

16. Bulego-altzariak

17.  Informatika-aplikazioen amortizazio 
metatua

18. Eraikuntzen amortizazio metatua

19. Altzarien amortizazio metatua

20. Informatika-ekipamenduen amortizazio metatua

21. Makineriaren amortizazio metatua

22. Bezeroei kobratzeko dauden letrak

23.  Enpresak erositako programa 
informatikoak

1.200

26.000

5.000

30.000

50.000

50.000

5.100

15.000

72.100

21.000

100.000

10.000

10.000

4.100

?

1.500

700

4.300

600

2.200

3.400

10.000

20.000

Datu horiek kontuan hartuta, enpresaren balantzea egin 
behar da, ondare-multzotan sailkatuta.

17. Egin zergen sailkapen bat eta jarri zergen adibideak.

Jarduerak
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18. Azaldu zertan diren desberdinak zerga proportzionalak eta 
zerga progresiboak.

19. Azaldu zer diren zerga bereziak. Ados al zaude zerga bereziak 
egotearekin? Jarri adibideak.

20. Azaldu zer den pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 
(PFEZ). Enpresaburuak PFEZren aitorpena egin behar al du? 
Nolatan?

21. Eraikuntzako materialen enpresa batek 168.600 €-ko balioa 
(BEZa barne) zuten salgaiak erosi zituen, eta eskudirutan 
ordaindu zuen. BEZa % 21ekoa izan zen. Zenbatekoa izan 
zen zerga.

22. Salgai batzuk 156.000 €-an saldu ziren. Produktuen balioa 
150.000 €-koa zen. Kalkulatu zer zerga-tasa ezarri zitzaien.

23. Demagun aurreko bi eragiketak enpresa berberak egin 
dituela. Kalkulatu BEZaren likidazioa.

24. Azaldu zer elementu izaten diren kontuan zerga baten aitor-
pena egiteko.

25. Posible al da zerga batek ez edukitzea zergapeko egitaterik 
Eta zerga-oinarririk?

26. Zein da Sozietateen gaineko Zergaren zergapeko egitatea?

27. Zer da zerga baten zerga-oinarria? Zein da balio eran tsiaren 
gaineko zergaren zerga-oinarria? Eta sozietateen gaineko zer-
garena?

28. Gerezi, SMk diru-sarreren eta gastuen zerrenda hau aurkeztu 
du azken ekitaldi ekonomikoan:

Gastuak: soldatak, 1.000 €; aseguru-primak, 4.000 €; hor-
nidurak (ura eta argia), 500 €; alokairua, 1.660 €; mailegu 
batean ordaindutako interesak, 8.900 €.

Diru-sarrerak: salmentak, 15.000 €; makina baten salmenta, 
4.800 €; kontu korronteko interesak, 600 €; eta komisioen-
gatiko diru-sarrerak, 1.000 €.

Informazio hori oinarri hartuta, kalkulatu enpresaren emai-
tzak, eta, hala badagokio, ezarri dagokion sozietateen gai-
neko zerga.

29. Azaldu zer den ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ).

30. Azaldu zertan diren desberdinak foru-aldundiek biltzen dituz-
ten zergak eta udal-zergak.

31. Zergatik esaten dute batzuek PFEZren aitorpena egiten dute-
nean «kobratzea ateratzen zait»? Zer esan nahi du, ez duela 
zerga hori ordaindu behar? Arrazoitu erantzuna.

32. Enpresa batek salgaiak erosi ditu. Salgaien balioa 
50.000 €-koa da eta 1.000 € kobratu diote garraioa. BEZa 
% 21ekoa bada, zenbatekoa izango da faktura? Enpresa 
horrek salgaiak saltzean % 30eko irabazi-marjina lortu du. 
Zenbatekoa izango da salmentaren faktura, BEZa % 21ekoa 
bada? Kalkulatu BEZaren kitapena.

33. Azaldu zer diren zergak. Beharrezkoak iruditzen al zaizkizu? 
Arrazoitu erantzuna.

34. Adierazi zein diren zerga zuzenen eta zeharkako zergen 
arteko desberdintasunak. 

35. Definitu balio erantsiaren gaineko zerga.

36. Deskribatu zergen funtsezko elementuak.

37. BEZa Espainian 1985. urtean ezarri zenetik, zenbait aldaketa 
izan dira zerga horren zerga-tasan. Bilatu horri buruzko infor-
mazioa.

38. Definitu tasak eta kontribuzio bereziak eta azaldu zertan 
diren desberdinak. 

39. Ekipamendu informatikoen banatzaile batek horrelako bat 
saldu du 2.350 €-ko prezioan, eta etxeraino eramateagatik 
90 € kobratu dizkio bezeroari, fakturan. 

Enpresa horrek berak, aldi horretan, erosketa bakarra egin 
du: ekipamendu bat erosi dio fabrikatzaileari 1.300 €-an. 
Jakinda eragiketa horietan BEZa % 21ekoa dela eta hiruhi-
lekoan erosketa eta salmenta horiek bakarrik egin dituela, 
erantzun galderei eta egin eskatzen zaizun kalkulua. Ariketa 
taldean egiteko aukera dago.

a) Banatzailea BEZaren subjektu pasibo al da?

b) Zein da zerga horren zergapeko egitatea.

c) Egin hiruhileko horretako BEZaren aitorpena. 
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Enpresaren kontabilitateko egoera-orrien gaia gai garrantzitsua da. La variedad de las preguntas se centra fundamentalmente en tres 
modalidades por orden creciente de importancia: Hiru mota hauetako galderak jarri ohi dituzte: balantzea edo galdu-irabazien kontua 
egitearekin lotutako problemak; test motako galderak; eta labur erantzuteko galdera teorikoak. Oro har, ez dira zailak izaten; beraz, 
aukera ona dira nota onak lortzeko.

Sarritan jartzen dituzte kontabilitate-alderdiei buruzko test motako galderak; batez ere, ondare-multzoekin eta multzoen elementuekin 
lotutako kontzeptuei buruz. Adibideetan, ikusiko duzue badaudela urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuei eta haien helburuei 
buruzko zenbait galdera; beraz, dokumentu horien zeregin zehatza zein den jakin beharko da, gutxienez.

Zati teorikoa

1. Zer da balantzea eta zer jasotzen da hartan? Zer ondare- 
multzok osatzen dute? Ordenatu ondare-multzo bat, galdaga-
rritasun txikieneko elementutik handienekora, eta beste bat, 
likidezia txikienekotik handienekora.

  Oso galdera sakona da, eta balantze baten funtsa azal-
tzeko eskatzen dela esan daiteke. Horregatik, guztiz 
komenigarria da erantzuna ondo antolatzea, eta propo-
satutako ordenan erantzutea galderei.

2. Ekitaldi ekonomikoaren amaieran aurkeztutako egoera-
balantzean, enpresaren ondarea ondasunek, eskubideek eta 
betebeharrek osatzen dute. Azaldu, adibideen bidez, horie-
tako bakoitzaren esanahia.

  Galdera honetan, komeni da ondo aukeratzea ondasu-
nen, eskubideen eta betebeharren definizioekin bat da-
tozen adibideak.

   Ondasunetarako, ibilgetu materialeko edo izakinetako 
edozein elementu hauta daiteke; eskubideetarako, bi-
hurgarriko edozein; eta betebeharretarako, berriz, pasi-
bo korronteko edo ez-korronteko edozein.

3. Zer kontzeptu dela-eta banatzen da balantze bateko pasiboa 
pasibo korrontean eta pasibo ez-korrontean? Eman adibide 
bat.

  Labur erantzuteko galdera da, korrontearen eta ez-
korrontearen ar teko aldea zehazten duen irizpidea 
azaltzeko baino ez baitzaigu eskatzen. Irizpide hori, 
hain zuzen, denbora-epeak dira.

4. Zein dira enpresaren egitura ekonomikoaren eta egitura 
finantzarioaren sailkatze-irizpideak? Egin sailkapen horien 
eskema.

   Eskatzen den erantzuna sakonagoa da, gogoratu behar 
baita egitura ekonomikoa aktiboa dela, eta egitura fi-
nantzarioa, berriz, ondare garbia eta pasiboa.

Zati praktikoa

5. Serviland enpresaren egoera-balantzeko kontuak dituzu 
jarraian, zenbatekoak eurotan adierazita dituela. Kontu 

horiek aintzat har tuta, kalkulatu balan tzeko ondare - 
multzoak eta aurkeztu multzo horiek antolatuta. Horrelako-
rik egonez gero, adierazi azpimultzoak ere. 

Activo

Aplikazio informatikak (software)

Bankuak, ageriko kontua

Kutxa 

Bezeroak 

Eraikuntzak 

Informazioa prozesatzeko ekipoka 

Salgaiak 

Altzariak 

Industria-jabetza (patenteak) 

6.000 

35.000

29.000

35.900

350.000

9.900

19.870

7.600

67.800

Aktiboa, guztira 561.070

Ondare garbia eta pasiboa

Kapital soziala 

Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak 

Epe luzeko zorrak 

Hornitzaileak 

Epe laburreko ibilgetuaren hornitzaileak 

Ekitaldiko emaitza 

299.500 

7.840

199.500

5.700

3.000

45.530

Ondare garbia eta pasiboa, guztira 561.070

  Oso ariketa ohikoa da; hain zuzen, kontabilitateko infor-
mazioa aktiboan, batetik, eta ondare garbian eta pasi-
boan, bestetik, antolatuta eman da, eta egoera-balantzea 
egin behar da, ondare-multzoak eta -azpimultzoak adie-
razita.

  Ez da eskatzen Kontabilitate Plan Orokorreko eredu ofi-
ziala zorrotz aplikatzea, baina fun tsezkoa da aktiboa liki-
dezia-mailaren goranzko ordenan adieraztea, eta ondare 
garbia eta pasiboa galdagarritasun-mailaren goranzko 
hurrenkeran.

6. Ingurumen enpresak enpresei eta beste erakunde  batzuei 
ingurumen-aholkularitza ematen jarduten du, eta ekitaldiaren 
amaieran, elementu hauek ditu, eurotan balioztatuta:

Zure azterketarako aholkuak
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Azalpena Zenbatekoa

Bazkideek negoziorako egindako ekarpenak 
Legezko eta borondatezko erreserbak 
Eskudirua 
Kudeaketarako informatika-ekipoak 
Industria-jabetza, patenteak eta markak 
Bulegoaren alokairuagatik ordaindu beharrekoa
Bezeroak, kobratzeko merkataritza-efektuak
Banku-kontuetako saldoa
Enpresak epe luzera egindako finantza- inbertsioa
Epe laburreko zorrak, zenbait hornitzaileekiko 
Bankuak epe luzera emandako mailegua
Ogasuna, hainbat kontzepturengatik  hartzekoduna
Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak
Aurrezki-kutxa batek epe laburrera emandako 
kreditua
Ekitaldiko emaitza (mozkina edo galera)

160.000 
20.000
4.500

36.000
220.000

8.000
28.000
18.500

123.000
40.000
60.000
20.000
30.000

45.000
?

Ordenatu balantzea ondare-multzotan eta kalkulatu ekitaldiko 
emaitza.

  Ariketa horretan, funtsean, gauza bera eska tzen da: 
balantzea ondare-multzotan antolatuta egitea. Bi be-
rrikuntza ditu, ordea, aurreko adibidearekin alderatuta. 
Lehenbizikoa: osagaiak izendatzeko ez dira ondare-ele-
mentuen ohiko irizpideak erabili; adibidez, «eskudirua» 
erabil tzen da «kutxa» erabili beharrean. Itxuraz, ez da 
eskatzen ondare-elementu bihurtzea, ondare-multzotan 
sailka tzea baino ez baita eskatzen, baina egin badaite-
ke, hobe. Bigarrena: ekitaldiko emaitza kendura bidez 
kalkulatu behar da; hau da, galdu-irabazien kontuaren 
saldoa kalkulatu behar da. Emaitza hori ondare garbian 
sartuko da; irabaziak badira, zeinu positiboz, eta gale-
rak badira, berriz, zeinu negatiboz.

7. Hariak, SL, enpresak ehunak ekoizten ditu, eta sarrerei eta 
gastuei buruzko honako datu hauek ditu 2016. urtearen 
amaieran:

a) Salmentengatiko sarrerak: 840.000 €.

b) Lehengaien erosketak: 124.000 €.

c) Lantegiaren alokairua 120.000 €-koa izan da.

d) Ur, elektrizitate eta beste hornikuntza batzuengatiko faktu-
ren guztizkoa 26.150 €-koa izan zen ekitaldi osorako.

e) Bankuak 520 € ordaindu zizkion kontu korrontean, intere-
sengatik.

f) Pertsonalerako soldatak 230.000 € izan ziren, eta enpre-
saren kargurako Gizarte Segurantzarako kuotak, berriz, 
90.500 €.

g) Biltegian izandako ustekabeko sute baten ondorioz, 
2.600 €-ko galera izan zen salgaietan.

h) Maileguen interesengatik, 1.890 € ordaindu ziren.

i) 65.500 €-ko hornidura egin zen, ibilgetu materialaren 
amortizaziorako.

Datu horiek kontuan hartuta, egin 2016ko ekitaldiaren galdu-
irabazien kontua eta kalkulatu ekitaldiko emaitza, jakinda 
sozietateen gaineko zergarako % 25eko zerga-tasa aplikatu 
behar dela.

  Ariketa horretan galdu-irabazien kontua  egitea eskatzen 
da, sarreren eta gastuen osagaien  izendapenen arabera 
prozesatu ez diren datu  ba tzuk erabiliz. Kontua egin au-
rretik, datu bakoi tza sarrera edo gastua den interpretatu 
beharko dugu.

  Ariketan ez da eskatzen kontua eredu ofizialaren ara-
bera egitea, baina kontzeptuak sailkatu egin beharko 
lirateke bederen, ustiapeneko emaitzakoak edo emai-
tza finantzariokoak diren kontuan hartuta. Gogoan izan 
zerga aurreko emaitzaren gainean (hau da, ustiapeneko 
emaitza gehi emaitza finantzarioa) kalkulatzen dela so-
zietateen gaineko zerga.

8. Eguzkia eta Ura, SA, enpresaren jarduera bainujantziak egi-
tea da, eta honako ondare hau zuen 2016. urteko abendua-
ren 31n: 

•  Jarduera egiteko lantegia: 312.500 €. 

•  Biltegian bainujantziak egiteko duen oihalaren balioa: 
17.100 €.

•  Bezeroek onartutako letrak 65.000 €. 

•  Legezko erreserbak: 85.800 €.

•  Aldeko saldoa bankuko kontu korrontean: 62.400 €.

•  Lantegia kokatuta dagoen lurra: 187.200 €. 

•  Hornitzaileei zor dizkion fakturak, oihalen ordainetan: 
30.600 €.

•  Eskudirua, kutxan: 7.800 €.

•   Bankuak emandako mailegua, 3 urtean itzultzekoa: 
182.000 €.

•  Instalazioen garbiketarengatiko faktura: 1.360 €.

•  Bezeroek ordaindu beharreko fakturak: 53.300 €. 

•   Ordaintzeko fakturak, epe laburrean ordaintzeko makineria-
ren erosketarengatik: 75.900 €.

•  Saltzeko bainujantziak biltegian: 33.800 €.

•  Makineria: 94.900 €. 

• Ibilgetuaren amortizazio metatua: 118.400 €.

•  Gizarte Segurantzarekiko zorra: 26.000 €.

•  Oihal-hornitzaileei onartutako letrak: 55.900 €.

•  Kapital soziala: ? 

Hau eskatzen da: 

a) Egin enpresa horren balantzea, ondare-multzotan sailka-
tuta. 

b) Kalkulatu errotazio-funtsa edo maniobra-funtsa, eta inter-
pretatu emaitza. 
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  Ariketa honetan, lehenbiziko zailtasuna da jakitea zer 
ondare-elementutakoak diren zerrenda ren osagaiak. 
Oso garrantzitsua da, lehenik eta behin, jakitea osa-
gai horiek aktiboko ala ondare garbiko edo pasiboko 
elementu diren.

9. Nirelarrosa enpresarek kontu hauek aurkeztu ditu 2016ko 
abenduaren 31n:

Erreserbak, 40.000 €; lurrak, 80.000 €; bezeroak (kobrat-
zeko kontuak), 9.000 €, hornitzaileak (ordaintzeko kon-
tuak), 18.000 €; kapital soziala, 54.000 €; bulego-altzariak, 
32.000 €; epe luzerako maileguak, 36.000 €; patenteak, 
15.000 €; materialen izakinak, 11.000 €; eta bankuak (ze-
hazteko). 

a) Kalkulatu bankuak sailaren zenbatekoa (kontu korronteena).

b) Egin egoera-balantzea, egoki ordenatuta. 

  Jarduera honen zailtasun nagusia enpresaren ondare-
elementuak aktiboan, pasiboan eta ondare garbian ego-
ki sailkatzea da, ondoren bankuak sailaren zenbatekoa 
kalkulatzeko, bataren eta bestearen arteko kendura egi-
nez, balantzea koadratzeko.

10. Hauek dira enpresa baten galdu-irabaziaren kontuko sailak 
(eurotan adierazita daude). Datu horiek guztiak kontuan har-
tuta,

Azalpena Zenbatekoa

Salmenta garbiak eta beste sarrera batzuk

Pertsonal-gasutak

Kanpoko gastuak eta ustiapenekoak

Erosketa garbiak 

Amortizazioetarako zuzkidura

Izakinen aldakuntza (amaierako iz. – hasierako iz.)

Finantza-sarrerak 

Finantza-gastuak (zorrengatik ordaindutako 
interesak) 

Mozkinen gaineko zerga

765.000 € 

155.000 € 

38.000 € 

178.000 € 

52.000 € 

-20.000 € 

125.000 € 

120.000 € 

98.000 € 

Kalkulatu ustiapeneko emaitza edo interesen eta zergen au-
rreko mozkina; zerga aurreko mozkina; eta ekitaldiko emaitza 
edo interesak eta zergak ordaindu ondorengo mozkina). 

  Jarduera hau egoki ebazteko, ongi zehaztu bat da gai 
horietako zein diren sarrerak eta zein gastuak, jakiteko 
zein diren ustiapenari dagozkionak, eta zein, finantza-ar-
loari dagozkionak. Ondoren galdu-irabazien kontua egin 
behar da, hurrenez hurren, eskatzen diren hiru alderdiak 
kalkulatzeko.

11. Rolesa enpresaren egoera-orrietan agertzen den informa-
zioaren laburpena duzu hurrengo lerroetan. 2015. urteko eta  
2016. urteko abenduaren 31ko ekitaldikoak dira, hain zuzen 
ere:  

Kontuak 2015 2016

Eraikuntzak 

Altzariak 

Merkataritza-izakinak 

Bezeroak 

Bankuak, k.k. 

Kapitala 

Erreserbak 

Ekitaldiko emaitza 

Epe luzeko maileguak 

Hornitzaileak 

76.000 €

20.000 €

65.000 €

55.000 €

20.000 €

110.000 €

 ? 

8.000 €

26.000 €

80.000 €

75.000 €

23.000 €

50.000 €

67.000 €

10.000 €

110.000 €

? 

7.000 €

40.000 €

60.000 €

Egin bi ekitaldietako egoera-balantzea, ondare-multzotan 
antolatuta, eta kalkulatu erreserben sailari dagokion zenba-
tekoa.

  Jarduera honetan, aurrekoan bezala, ongi ordenatu be-
har dira kontzeptuak, dedukzioz kalkulatzeko zenbate-
koak diren erreserbak, balantzea koadratzeko. Bi urte-
tako balantzea denez, zutabe bat jarriko dugu ekitaldi 
ekonomiko bakoitzerako. Ez da beharrezkoa bi balantze 
egitea.

12. Bereizi zerga zuzenak eta zeharkako zergak. Azaldu adibide 
baten bidez.

  Galdera honetan zergei buruzko azalpen labur samarra 
eskatzen da: zerga zuzenen eta zeharkako zergen tal-
deak definitu behar dira eta haien arteko aldeak azaldu. 
Kasu guztietan, azaldu egin beharko da nor zergapetzen 
duen zergak eta horietako bakoitzaren adibide bat jakin 
beharko da, gutxienez.

13. Azaldu zerga hauen zergapeko egitatea: Sozietateen gaineko 
zergarena (SZ), pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga-
rena (PFEZ), eta Kanarietako zeharkako zerga orokorrarena 
(IGIC).

  Galdera honen asmoa da jakitea ea ongi ulertu den 
zerga bakoitza zertan den eta zergatik ezar tzen den. 
Eta izan ere, zergapeko egitateak zerga eragin duten 
zirkunstantziak zein diren adierazten du. Kontuan izan 
behar da IGICa BEZaren anteko zerga bat dela, Kana-
ritetan ezarten dena, eta haren zergapeko egitate bera 
duela, funtsean.

14. Sozietateen gaineko zerga zerga zuzena ala zeharkako zerga 
da? Arrazoitu erantzuna.

  Erantzun zuzeneko galdera da: aukera bat ala bestea 
hautatu behar da. Erantzuna arrazoi tzea eskatzen due-
nez, zuzeneko zergaren eta zeharkako zergaren defini-
zioetan oinarritu behar dugu.

Zure azterketarako gomendioak
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1. Zer ondare-multzori dagokio kapitala?

a) Pasibo ez-korronteari.

b) Ondare garbiari.

c) Aktibo ez-korronteari.

2. Ibilgetu materialeko elementuak dira:

a) Lurrak eta natura-ondasunak, instalazio teknikoak eta 
eraikuntzak.

b) Lurrak eta natura-ondasunak, makineria eta izakinak.

c) Makineria, izakinak eta eraikuntzak.

3. Epe luzerako mailegu bat multzo honetako ondare-elementua 
da:

a) Aktibokoa.

b) Pasibokoa.

c) Ondare garbikoa.

4. Ondare garbiko aldaketen egoera-orria:

a) Ez da urteko kontu bat.

b) Enpresaren ondare garbian ekitaldi batetik bestera izan-
dako aldaketak jasotzen dituen orria da.

c) Balantzean eta galdu-irabazien kontuan adierazitako infor-
mazioa azaltzeko eta zabaltzeko da.

5. Zein dira aktibo korronteko elementuak?

a) Lurrak eta ondasun naturalak; makineria; eta izakinak.

b) Makineria, izakinak eta eraikuntzak.

c) Salgaiak, produktu bukatuak eta bezeroak.

6. Kontzeptu hauetatik, zein da ondare-multzoa? 

a) Egoera-balantzea. 

b) Galdagarria. 

c) Inbentarioa. 

7. Espainiako merkataritza-legediaren arabera, zein dira enpresa 
handiek nahitaez egin beharreko urteko kontuak? 

a) Balantzea, galdu-irabazien kontua, memoria, ondare gar-
biaren aldaketen egoera-orria, eta diru-fluxuen aldaketen 
egoera-orria. 

b) Balantzea, galdu-irabazien kontua, memoria, ingurumen-
kudeaketaren egoera-orria eta arriskuen kudeaketaren 
txostena. 

c) Liburu egunkaria, liburu nagusia, inbentarioen liburua eta 
aurrekontua.

8. Zerk osatzen dute ondare-multzo bat? 

a) Ondarea osatzen duten elementu guztiek. 

b) Ekoizpen-fase berarekin lotuta dauden elementuek. 

c) Esanahi ekonomiko-finantzario berbera duten elementu 
guztiek. 

9. Diru-fluxuen aldaketen egora-orriak: 

a) Ekitaldiko altxortegiaren eta partida baliokideen jatorriari 
eta erabilerari buruzko informazioa ematen du. 

b) Enpresa guztiek nahitaez aurkeztu beharreko orriak dira. 
c) npresak aldi horretan egindako amortizazioak eta aplikatu-

tako hornidurak xehetasunez jasotzen ditu.

10. Zein da enpresaren ondareari dagokion funtsezko ekuazioa?

a) Ondare garbia = Aktiboa + Pasiboa
b) Aktiboa = Pasiboa + Ondare garbia
c) Pasiboa = Ondare garbia – Aktiboa

11. Zer adierazten da enpresaren kapital iraunkorrak terminoaren 
bidez?

a) Enpresaren ondare garbia.
b) Enpresaren kapital propioak.
c) Enpresaren ondare garbia eta epe luzeko zorrak.

12. Zein dira aktibo korrontearen osagaiak?

a) Enpresako zirkulazio askeko ondare-elementuak.
b) Amortizatzen diren ekoizpen-elementuen multzoa.
c) Enpresek beren jardueretan erabiltzen dituzten on dasun 

eta eskubideak, denbora-epe labur batez diru bihur tzen 
dituztenak.

13. Enpresa baten balantzean hau agertzen da: kapitala, 
10.000 €; erreserbak, 2.000 €; eta ekitaldiko emaitza (gale-
rak), berriz, 1.000 €. Zer balio dute enpresaren funts pro-
pioek? 

a) 10.000 €, hori baita akziodunek benetan egindako funts-
ekarpena. 

b) 12.000 € hori baita ondare garbia osatzen duten zeinu 
positiboko sailak.

c) 11.000 €, hori baita funts propio moduan sartutako sailen 
zenbatekoa. 

14. Ondare-multzo berean sartzen diren elementu guztiek: 

a) Galdagarritasun-maila bera dute.
b) Likidezia-maila bera dute.
c) Esanahi ekonomiko-finantzario berbera dute. 

15. Hau adierazten du galdagarritasunak:

a) Enpresa batek guztira dituen zorrak.
b) Ondaren garbiaren eta pasiboaren arteko aldea.
c) Hirugarren batek zor bat ordaintzea eskatzeko dagoen 

aukera. 

16. Enpresa baten balantzean, bezeroen kontu-sailean hau jaso-
ten da: 

a) Aldi batean izan diren salmenten guztizkoa.
b) Bezeroko batez besteko salmentak.
c) Bezeroek enpresari zor dioten zenbatekoa. 

Autoebaluazio-testa
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17. Salgaiak enpresak erosten ditu, honetarako:

a) Ekoizpen-prozesuan eraldatzeko.
b) Eraldatu gabe saltzeko.
c) Enpresan gordetzeko, produktu bukatu bihurtzen den arte. 

18. Zer dira hornidurak?

a) Enpresan, akziodunen batzarrean zerbitzatzeko gordetzen 
den cateringa. 

b) Zenbait aktibok izaten duten balio galdera, denboraren 
poderioz edo teknologia-zaharkitzearen ondorioz. 

c) Enpresa batek sortzen dituen funtsak, aurreikusita egon 
arren oraindik izan ez diren gastuei edo galerei aurre 
egiteko. 

19. Zer da da finantza-erakunde batekin dagoen zorra, hiru hile-
tan itzuli beharrekoa? 
a) Finantza-aktibo bat.
b) Kapital ez-korrontea.
c) Pasibo korrontea. 

20. Enpresa baten egoera-balantzean, honako hau bete behar 
da: 
a) Aktiboa = Pasiboa + Ondare garbia.
b) Aktiboa = Pasiboa - Ondare garbia.
c) Aktiboa = Pasiboa +/- Ekitaldiko irabaziak eta galerak.

21. Enpresa batek honako hauek soilik ditu: 10.000 €-ko balioa 
duen lursail bat, eta 4.000 €-ko zorra, kreditu-erakunde bate-
kin. Hau da enpresa horren ondare garbia:

a) 14.000 €.
b) 6.000 €.
c) Bietako bat ere ez. 

22. Enpresa batek honako hauek soilik ditu: 500.000 €-ko balioa 
duen lantegi bat, eta banku batek emandako mailegu bat, 
400.000 €-koa. Hau da enpresa horren ondare garbia:

a) 500.000 €.
b) 400.000 €. 
c) 100.000 €. 

23. Banku batek enpresa bati 3 urterako emandako mailegu bat 
honen barruan sartzen da: 

a) Funts propioetan. 
b) Aktibo ibilgetuan.
c) Epe luzeko hartzekodunetan. 

24. Enpresa baten egoera-balnatzeak bi multzo handitan bana
tzen ditu enpresaren ondare-elementuak. Hauek dira multzo 
horiek: 

a) Irabaziak eta galerak.
b) Gastuak eta sarrerak.
c) Inbertsioa (aktiboa) eta finantziazioa (ondare garbia eta 

pasiboa). 

25. Enpresa batean aktiboa ondare garbiaren adinakoa baldin 
bada, enpresa egoera honetan dago: 

a) Enpresa ondare-egoera larrian dago. 

b) Enpresa finantza-egoera egonkor egonkorrean dago. 

c) Enpresaren finantza-egoera normala da.. 

26. Honako ondare-elementu hauetako zeinek du likideziarik han-
diena?

a) Informazioa prozesatzeko ekipamenduek. 

b) Salgaiek. 

c) Kutxak, eurotan. 

27. Zerga bat progresiboa da, baldin eta:

a) Zerga-oinarri txikiena duenak ordaintzen badu gehien.

b) Kuota zerga-oinarriaren alderantziz proportzionala bada.

c) Zerga-tasa zerga-oinarriarekin batera aldatzen bada.

28. Bereziki herritar bati eragiten dion zerbitzu bat emateagatik 
eskatzen den tributu-motari honela deritzo:

a) Zerga zuzena.

b) Zeharkako zerga.

c) Tasa.

29. Balio erantsiaren zerga hau da enpresa batentzat:

a) Gastu bat.

b) Galera bat.

c) Ezer ez, ez diolako enpresa baten emaitzari eragiten.

30. Adierazi honako elementu hauetatik zein ez den pasibo 
korrontekoa:

a) Kapital soziala.

b) Hornitzaileak.

c) Ogasuna, hartzekoduna.

31. Enpresa baten ondaren garbia 500 €-koa da; pasibo ez- 
korrontea, 700 €; eta aktiboa 2.000 €-koa.

a) Pasibo korrontea 1.200 €-koa da.

b) Aktibo korrontea 800 €-koa da.

c) Pasibo korrontea 800 €-koa da.

32. Adierazi honako elementu hauetatik zein den ondare garbiko 
elementua:

a) Kapital soziala.

b) Finantza-gastuak.

c) Bezeroak.

Autoebaluazio-testa
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A aukera

1. Azaldu kontzeptu hauen esanahia: aktibo ez-korrontea, 
kudeaketa-txostena eta emaitza finantzarioa (3 puntu; puntu 
bat, kontzeptu bakoitzeko).

2. Motorgain, SL enpresak motorren ordezko piezen saleros-
ketan jarduten du. 4.000 € balioa zuen materiala erosi du. 
Garraio-gastuak 130 €-koak izan dira. Enpresak ordezko pieza 
horiek erosi baino % 40 garestiago saldu ditu. Bi eragiketetan, 
BEZaren zerga-tasaren ehunekoa berdina da: % 21. Kalkulatu 
zenbat euro sartu behar dituen enpresa horrek zerga hori dela 
eta. Zer erakundetan egin behar du diru-sarrera hori (2 puntu).

3. Sardinak eta Bokartak, SL enpresak, arrain-kontserbak ekoiz-
ten jarduten du. 2015eko abenduaren 31n, hau zen haren 
ondarearen inbentarioa:

Legezko erreserbak, 34.250 €; jarduera egiteko lantegia, 
125.000 €; kontserbak egiteko produktuak, 6.800 €; bezeroek 
onartutako kanbio-letrak, 25.000 €; Gizarte Segurantzarekiko 
zorra, 10.400 €; ordaintzeko fakturak, makineria epe luzera 
ordaintzeko erosteagatik, 30.400 €; arrain-hornitzaileei onartu-
tako letrak, 22.500 €; aldeko saldoa bankuaren kontu korron-

tean, 25.700 €; arrain-hornitzaileei ordaindu beharreko faktu-
rak, 12.200 €; eskudirua kutxan, 3.400 €; bankuak 3 urtean 
itzultzeko emandako mailegua, 72.800 €; instalazioen garbike-
tagatiko ordaindu beharreko fakturak, 50 €; bezeroek ordaindu 
beharreko fakturak, 21.400 €; lantegia kokatzen den lurra, 
74.300 €; saltzeko kontserbak, biltegian, 13.500 €; makineria, 
38.000 €; ibilgetuaren amortizazio metatua, 47.000 €.

Hau egin behar da: 

a) Enpresaren balantzea, ondare-multzotan sailkatuta (2 
puntu).

b) Kalkulatu kapital sozialaren balioa (puntu bat).

4. Enpresa batek sarrera eta gastu hauek (milaka eurotan) izan 
ditu ekitaldi ekonomiko batean: salgaien salmentak, 700; 
finantza-gastuak, 50; salgaien erosketak, 250; soldatak eta 
lansariak, 115; sarrera finantzarioak, 70; erosketen itzulke-
tak, 35. Kalkulatu ekitaldiko emaitza, kontuan hartuta moz-
kinen gaineko zerga % 25 izango dela (2 puntu).

B aukera

1. Azaldu kontzeptu hauen esanahia: pasibo  ez-korrontea, bihur-
garria eta sozietateen gaineko zerga (3 puntu; puntu bat, kon-
tzeptu bakoitzeko). 

2. Enpresa batek urteko gastu hauek ditu: soldatak, 34.000 €; 
lokalaren alokairua, 5.000 €; lehengaiak, 50.000 €; mailegu 
baten interesak, 10.000 €. Eraldatutako materialen salmen-
tatik 150.000 €-ko sarrerak ditu. Enpresa horrek sozietateen 
gaineko zerga ordaindu behar al du? Zergatik? Ordaindu 
egin behar badu, zein izango da ordaindu beharreko kopurua 
% 25eko zerga-tasa badagokio? (2 puntu).

3. La Tacita de Plata SL enpresak ostalitzako ma terialak bana-
tzen ditu, eta elementu hauek osatutako ondarea du: jar-
duera egiteko lokala (280.000 euro; horietatik, 160.000 
lurren balioari dagozkio). Kutxan, 4.200 euro ditu eskudiru-
tan. 7.000 euro zor dizkio kuotengatik Gizarte Segurantzari. 
Bezeroek zor dizkioten fakturen zenbatekoa 14.000 eurokoa 
da. Enpresaren altzarien balioa 17.200 eurokoa da. Informa-
tika-ekipoen balioa 12.500 eurokoa da, eta erabilitako progra-
mena, berriz, 4.300 eurokoa. Biltegiko salgaien balioa 7.500 
eurokoa da, eta oraindik 5.000 euro zor dizkie hornitzaileei. 
107.500 euroko legezko erreserba du. Enpresaren garraio-

elementuak (29.000 euro) mailegu baten bidez erosi ziren; 
mailegu horretatik, oraindik 2.500 euro ordaindu behar dira 
ekitaldi honetan, eta beste 16.000 epe luzera. 9.100 euroko 
zorra du Ogasunarekin. Bankuetako kontu korronteetako sal-
doen zenbatekoa 24.000 eurokoa da. Eraikuntzen amortiza-
zio metatua 16.000 eurokoa da; garraio-elementuena, 3.000 
eurokoa; eta informatika-ekipoena, 2.000 eurokoa.

Hau egin behar da:

a) Antolatu informazio hori ondare-multzotan eta egin balan-
tzea (2 puntu).

b) Kalkulatu kapitalaren balioa (puntu bat).

4. Sailkatu enpresaren emaitzari buruzko datu hauek; batetik, gas-
tutan eta sarreretan, eta bestetik, ustiapeneko emaitzan eta 
emaitza finantzarioan: salmentengatiko sarrerak; lehengaien 
erosketak; lantegiaren alokairua; elektrizitatearen, uraren eta 
beste hornikuntza batzuen ordainagiriak; interesen abonua 
banku-kontuan; per tsonalaren soldatak; Gizarte Segurantza-
rako enpresaren kuotak; maileguen interesak; ibilgetu materia-
laren amortizazioa (2 puntu).

Proposatutako azterketa 
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Publicaciones personalizadas a tu medida

¡Elige el contenido y crea el manual que mejor se adapta 
a tus necesidades!

Entra en nuestra web:
http://create.mheducation.com

¡Accede a todo el catálogo!
y crea tu libro a medida en 3 sencillos pasos

Create permite crear una obra personalizad a través de un proceso fácil e intuitivo seleccionando 

material del catálogo de McGraw-Hill. Además, se puede adaptar a las necesidades de cada 

docente ¡añadiendo material propio!

El deseo de todos los profesores ha sido siempre tener el libro que refleje fielmente los temas 

del curso y con el que los alumnos dispongan de todo el material que necesitan para seguir la 

clase y superar la asignatura. McGraw-Hill Education fiel a su misión de ayudar a los docentes 

y enseñar a los estudiantes, pone a disposición de cualquier profesor su oferta editorial y la 

diversidad de las soluciones de aprendizaje de las que dispone para lograr este objetivo.
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McGraw-Hill Education
Telf. Servicios al educador 902 289 888 / educador@mheducation.com 

www.mheducation.es
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Porque el aprendizaje lo cambia todo

Una nueva forma de leer...
Una nueva forma de aprender 

¿Te imaginas un libro de texto 
adaptado a las necesidades 
individuales de cada estudiante?

SmartBook® es la primera 
y única experiencia de 
lectura y aprendizaje 
adaptativo diseñada 
para cambiar la forma 
en la que los estudiantes 
leen y aprenden, 
rompiendo con el camino 
lineal de los libros de 
texto tradicionales 
y adaptándose a las 
necesidades y al ritmo 
de cada estudiante.

PREMIO
SIMO

EDUCACIÓN

2015

SmartBook®, ganador del

Premio SIMO Educación al

MEJOR RECURSO DIGITAL

DE CREACIÓN EDITORIAL

en la modalidad Tecnologías

y recursos para el aula.
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2

SmartBook® es una herramienta de aprendizaje adaptativo que combina 
una revolucionaria tecnología desarrollada por McGraw-Hill Education con 
un libro digital interactivo. SmartBook® analiza la forma en la que lee y 
aprende el estudiante y, en función de sus respuestas a preguntas sobre lo 
estudiado y la seguridad sobre sus conocimientos, le va guiando a través de 
los contenidos del libro, de una manera personalizada y adaptada a su propio 
ritmo de aprendizaje, para que cada minuto que pasa el alumno estudiando 
sea lo más efectivo posible.

¿Qué es?

Lee

¿Cómo funciona?

SmartBook®

En la fase de lectura, el 
estudiante es guiado a través 
del texto para que lea de 
una manera adaptada a sus 
necesidades. En SmartBook® el 
estudiante tiene acceso al texto 
completo, pero se le mostrarán 
áreas resaltadas en amarillo 
que indican el contenido en el 
que debería centrar su estudio 
en ese momento concreto. 
Las áreas resaltadas del texto 
van variando en función de sus 
respuestas en la parte práctica, 
subrayando nuevos temas y 
conceptos de más nivel, una vez 
que el estudiante ha demostrado 
el dominio de los conceptos 
esenciales del tema.

SmartBook® consta de varias fases: 
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Lee Practica

Practica

Repasa

En la fase de práctica, los estudiantes 
afianzan lo aprendido hasta el momento 
realizando una serie de actividades de 
diversa tipología.
Antes de responder, se pedirá al estudiante 
que evalúe el grado de seguridad sobre sus conocimientos:

En función de las respuestas a esas preguntas,  el grado de seguridad que establezcan y 
otros datos que va recogiendo el sistema mientras los estudiantes trabajan, SmartBook® 
irá ajustando el camino de aprendizaje de cada estudiante adaptándolo a su ritmo y 
necesidades y determinando cuál será la siguiente pregunta.

Sé la respuesta Eso creo No estoy seguro Ni idea

Para asegurar el dominio de los 
temas y la retención a largo plazo 
de los conceptos aprendidos, en 
esta fase el estudiante repasa en 
forma de actividades el contenido 
importante que el sistema ha 
identificado que es más probable 
que olvide.

De vuelta en la fase Lee, el estudiante se encontrará con nuevas partes del texto 
resaltadas en amarillo, que indican el nuevo contenido a estudiar, y otras resaltadas en 
verde, que son los temas o conceptos que el estudiante ha demostrado que domina al 
responder correctamente a las preguntas en la fase de práctica.

Subrayado amarillo: muestra el contenido que es importante para el estudiante en este 
momento.
Subrayado verde: muestra el contenido que el estudiante ha demostrado que domina 
realizando preguntas en la fase de práctica.

La mejor manera de estudiar con SmartBook® es ir pasando de una fase a otra hasta 
completar la unidad. La propia herramienta ayudará al estudiante a identificar cuándo ha 
llegado el momento de cambiar de fase.
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Informes completos 
sobre el progreso del curso

Todo son ventajas

Estudiante
Los informes del estudiante proporcionan detalles sobre su progreso, sobre los temas que domina y los que necesita 
estudiar más, para que pueda maximizar su tiempo de estudio.

Profesor
Los informes del profesor le permiten conocer en tiempo real las fortalezas y las debilidades de sus alumnos de manera 
individual y a nivel global, y adaptar así sus clases y tutorías.

Para el profesor:
• Mejora la calidad y la productividad de las clases.

•  Facilita la adaptación de las clases al nivel y necesidades
de los alumnos.

•  Ayuda a prevenir el posible fracaso escolar y a remediarlo
antes de que ocurra.

•  Mejora el rendimiento de los alumnos y su nivel de notas.

Para el estudiante:
•  Ofrece el contenido adecuado para cada estudiante en el

momento preciso para maximizar el tiempo de estudio.

•  Excelente preparación para clase y para los exámenes.

•  Ayuda a retener conceptos clave a largo plazo.

•  Ayuda a conseguir mejores notas.

•  Herramienta online: sin descargas, sin necesidad de
grabar el progreso.

•  Acceso en cualquier momento a través de una conexión a
Internet y desde múltiples dispositivos.

•  Interfaz intuitiva y atractiva.

•  Es divertido, porque permite competir con otros usuarios.

Informes

Beneficios
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La mejor manera de sacar el máximo provecho a las ventajas de SmartBook® es crear una clase a la 
que se apuntarán tus alumnos. Los estudiantes pueden trabajar independientemente o asociados 
a tu clase, pero la experiencia es mucho más positiva y productiva si se integra SmartBook® como 
una parte más de la asignatura. Te damos algunas opciones o ideas:

... como deberes

... antes del examen

... antes de ir a clase

Puedes decir a tus alumnos que estudien con SmartBook® antes de ir a clase. Así, podrás basar tus clases 
en los datos que obtengas con la herramienta.

Puedes presentar el contenido en clase y después, a modo de deberes, decirles que estudien el tema con 
SmartBook®. Posteriormente, en función de los datos que obtengas sobre el progreso, las fortalezas 
y las debilidades de tus alumnos, podrás reforzar ciertos contenidos y hacer un seguimiento general e 
individual de lo que realmente se ha aprendido.

Puedes dar la unidad completa y recomendar a tus alumnos que utilicen SmartBook® para preparar el 
examen. Si tienen examen de final de curso, recuerda a tus alumnos que utilicen regularmente la fase 
Repasa para estar preparados cuando llegue el gran día. 

...

Integra SmartBook® en tu curso

Si tus alumnos tienen dificultades para acceder a Internet, una buena solución puede 
ser dedicar periódicamente tiempo de clase a SmartBook® en el aula de informática.
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SECUNDARIA

PRIMARIA

BACHILLERATO

CICLOS
FORMATIVOS

FORMACIÓN
PROFESIONAL
CERTIFICADOS

MEDICINA

UNIVERSIDAD

Para más información: Tel. 902 289 888 
educador@mheducation.com

www.mheducation.es / www.mhe.es

PROFESIONAL

McGraw-Hill Education
una editorial global a tu servicio
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Ahora en McGraw-Hill Education 
te regalamos los gastos de envío. 
Si el importe de tu pedido es 
superior a 25€, los gastos de 
envío valorados en 5€ serán 
descontados de tu compra.

Compra cualquiera de nuestros 
títulos para Primaria y ESO y 
disfruta de un descuento inmediato 
del 20% en el precio de tus libros.

Todos los productos 
McGraw-Hill Education más 
económicos en nuestra tienda 
online. Selecciona tu producto 
y benefíciate de un 5% de 
descuento comprando 
cualquiera de nuestros títulos.

Consigue tus Gastos 
de Envío GRATIS

¡Ahórrate un 20% 
en los libros de 
tus hijos cada curso!

5% de descuento en todo 
nuestro fondo editorial

Regístrate como cliente y visualiza siempre que quieras el contenido de tu cesta o las compras realizadas

La tienda de

McGraw-Hill Education
te ofrece las

mejores ventajas

Nuestro proceso de compra es muy sencillo

¡Todo el fondo de McGraw-Hill Education 
en papel o formato digital ahora más fácil y económico!

www.mheducation.es

Porque el aprendizaje lo cambia todo

Localiza todos nuestros productos en el apartado TIENDA en el menú principal.

Encuentra tu producto navegando por nuestro catálogo o en el buscador.

Añade a la CESTA lo que quieres adquirir e inicia el proceso de compra, 

pinchando en REALIZAR PEDIDO.

1

2

3

Tus libros de texto 
con un

20% de
descuento

a partir
de 25€

Envío GRATIS
en todo nuestro

fondo
editorial

5% de descuento
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¡La tienda online de McGraw-Hill Education! 
www.mheducation.es

Toda la información | Todos los productos | Sencillo y rápido

McGraw-Hill Education
Basauri, 17 - Edificio Valrealty - Planta 1ª
28023 Aravaca (Madrid)
Teléfono: 91 180 30 00 • Fax: 91 180 31 00
www.mheducation.es

Atención al profesorado:
902 929 008 • 902 289 888
educador@mheducation.com
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