
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua

“El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
(CSCE-EKGK) es el órgano de encuentro para
garantizar la promoción y difusión del
cooperativismo, y asesor de las administraciones
públicas vascas en materia cooperativa.
Asumirá, defenderá, promoverá y difundirá
asimismo los valores y principios cooperativos.”
En la actualidad los aspectos relativos a su
organización y funcionamiento se regulan en
el “Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Superior de
Cooperativas de Euskadi” (BOPV nº 55 del 
20-03-2000).
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Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua

“Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua
(CSCE-EKGK) kooperatibismoa sustatu eta
zabaltzea bermatuko duen topaketa-organoa
da, eta euskal herri-administrazioen aholkulari
kooperatiba-gaietan.
Halaber, balio eta printzipio kooperatiboak
onartu, defenditu, sustatu eta zabalduko ditu”.
Gaur egun, bere antolaketa eta funtzi-
onamenduari buruzko gaiak “Euskadiko
Kooperatiben Goren Kontseiluaren Antolamendu
eta Jarduera Araudiak” arautzen ditu (EHAA,
55.a, 2000-03-20koa).

Egoitza soziala:
Reyes de Navarra, 51
01013-GASTEIZ
Tfnoa.: 945 12 11 55 - Faxa: 945 42 22 63
E-posta: info@csce-ekgk.coop
www.csce-ekgk.coop
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Presidentearen agurra

CSCE-EKGKren 2008ko ekitaldiko
jarduera-txostena

• Izaera orokorrekoa
• Araubide Juridikoaren Batzordea
• Sustapen Batzordea

CSCE-EKGK-ren osaera

Aurrekontuari dagozkionak

Estatistika-eranskina

Actos del 25 aniversario
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Presidentearen agurra

2008ko ekitaldi ekonomikoan, euskal ekonomia ez da egoera ekonomiko orokorraren
konplexutasun eta ziurgabetasunarekiko salbuespen izan, nahiz eta egoera pixka bat leundu
duen gure egitura sektorial orekatu eta dibertsifikatuak. Horrela, termino errealetan euskal eko-
nomia %2,1 hazi da ekitaldian.

Hori horrela izanda ere, enpresa-adierazleek (salmenta-zifrak, esportazioek, inbertsioak eta
enpresa-konfiantzak) atzera egin dute urtearen bukaeran. Eta zehatz esanda, enpleguari dago-
kionean, ekitaldiaren bukaeran, EAEk hasieran baino 4.237 lanpostu gutxiago ditu, eta lanpos-
tuak 1.022.596 dira, EUSTATen datuen arabera.

Historikoki horrelako egoerei era berezian erantzun izan die kooperatibismoak bere enpre-
sa-ezaugarri eta gizarte-balioengatik, eraginkorki bultzatuz suspertze ekonomikoa.

Testuinguru horretan, Kontseiluak, bere eskuduntza-eremuan eta garatu beharreko jar-
dueraren barruan, laguntza berezia emango du honako hauetan: enplegu kooperatiboa man-
tendu eta sustatzeko politiketan, are elkarlan estuagoan arituz gainerako euskal kooperatiben
mugimenduarekin eta kooperatiba berriak sustatzeko sorturiko lankidetza-erakundeekin; eredu
kooperatiboaren zabalkundean, enpresa eratzeko sozietate-eredu berezia baita kooperatiba, eta
enpresa malgu, demokratiko eta solidarioa den aldetik, batasunaz eta lankidetzaz, era berezian
aurre egiten die kinka larriei ere; euskal kooperatibismoak bere historia osoan garatu eta meta-
turiko ezagupenen eta esperientzien aplikazioan; eta azken batean, enplegua mantentzeko eki-
menak zehaztu eta aplikatzerakoan.

Kinka larrietan laguntza berezia emateko politika hau Kontseiluak datozen lau urteetarako
egin duen plangintza-jardueraren barruan definitu eta onartu da.

Izan ere, 2008a garrantzi bereziko ekitaldia izan da, ohiko kudeaketaz gain, erretrospekti-
ba eta prospektibazko ariketak egin baitira, horiek Kontseiluaren jarduera birkokatu egin dute eta
bere funtsa, izateko arrazoia eta xedea indartu dituzte, euskal kooperatibismoaren zerbitzura
dagoen erakunde gisa.

Horrela, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua sortu zela XXV. Urteurrena ospatu da,
erakundearen zentzu eta helburuari buruzko hainbat jarduera esanguratsurekin, eta horien zabal-
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kundearekin. Jarduera horietatik nabarmentzekoa da aurreko eta egungo kontseilu-kideen pre-
sentzia Eusko Legebiltzarrean, bertako talde politikoekin; izan ere, Kontseilua Eusko
Legebiltzarraren lege baten bidez sortu zen 1982an, eta berretsi eta indartu egin zuen 1993an.

Aurrekoarekin koherentzian, Kontseiluak hausnarketa estrategiko berriarekin hasi du 2009-
2012 denboraldia, funtsezko gaitzat hauek hartuta: kooperatibismoaren errealitateaz eta etorki-
zunaz topaketarako, eztabaidarako eta hitzartzeko organo gisa, Kontseiluaren eraketan aurrera
egitea; kooperatibismoa euskal gizartean eta erakundeetan zabaltzeari bultzada ematea; presta-
kuntza kooperatiboa gehiago zabaldu eta hedatzea; eta kooperatibismoa eta enplegu koopera-
tiboa sustatzeko jarduerak bultzatzea, besteak beste.

Bestalde, bere eraginkortasun teknikoa hobetzeko ahaleginetan jarraitzen du, jardueren
sistematizazioaren bidez batez ere, hobetzeko elementuak identifikatuz, eta prozesuak bereziki
zainduz.

Bera osatzen duten erakundeekiko _Kooperatiba Federazio, Unibertsitate eta
Administrazioarekiko_ harremanetan sakontzeko sistemak bilatzea ere nabarmendu behar da;
baita zuzenean edo zeharka, euskal kooperatiben edo kooperatibismoaren bilakaeran eragina
duten erakunde guztiekiko harremanetan ere. Horren haritik, betetze-maila handiarekin ari da
garatzen Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Kooperatiben Mugimenduaren artean izenpeturiko
Lankidetza Akordioa.

Ezin da sarrera hau amaitu Kontseiluaren langileak aipatu gabe, beraien profesionaltasun,
eraginkortasun eta ohiko eta aparteko jardueraren erritmoetara eta eskakizunetara egokitzeko
duten gaitasunari esker egin ahal izan baita hau guztia.
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CSCE-EKGKren
2008ko ekitaldiko
jarduera-txostena
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Kontseiluaren 
jarduera-arloak

Bere arau erregulatzaileen arabera betetzen
dituen funtzioen izaera kontuan hartuta,
Kontseiluaren jarduerak ondorengo arloetan
sartzen dira:

" Administrazioarekiko elkarlana, agin-
duzko edo nahitaezko txostenetan, koo-
peratibak kitatu eta eraldatzeko espedien-
teetan, eta Kooperatiben Erregistroan
egindako kontsultetan zertutako adminis-
trazio-jardueren bidez.

" Zerbitzu-ematea, batez ere gatazkak
konpontzera bideratuta BITARTUren
bidez, hau arduratzen delarik arbitraje,
adiskidetze eta bitartekotzako prozedurak
bideratzeaz.

" Kooperatibismoa sustatzea, zuzeneko
jardun bidez, edota erakunde laguntzaile-
ekin (Elkarte Kooperatiboekin edo EAEko
Unibertsitateetako Ikasketa Kooperati-
betako Institutuekin) egindako hitzarmen
bidez, baita Kontseilu honen eta Euskal
Kooperatiben Mugimenduko beste era-
kunde batzuen partaidetzaz eratutako
estaldura-erakundeen bidez ere, jardun
estrategikoaren hainbat eremutan:

# Kooperatiba  berrien sustatzea (Elkar-
Lan, S. Coop.)

# Abalak ematea (Oinarri, S.G.R.) eta

# Kooperatibismoaren arautze eta sozio-
ekonomiaren arloan azterketa eta iker-
keta (Elkar-Ikertegia, S. Coop.)

Dauden barne-organo eta koordinazio-orga-
noen arabera, ondorengo gauzatze-modali-
tate hauetakoren baten bidez egiten dira:

" Administrazioarekiko lankidetza-jardue-
rak, baita zuzenean Kontseiluaren aurrean
planteaturiko kontsultei erantzutea ere,
Araubide Juridikoaren Batzorde-
aren bidez gauzatuko dira, eta batzorde
hau osatzen duten kideak Kontseiluaren
osaerari dagokion atalean zehaztuko dira.

" Gatazkak konpontzeari buruzko jarduerak
BITARTUren bidez egin dira, eta dagoz-
kien atalean agertuko da horren txosten
edo Oroitidazkia.

" Kooperatibismoa sustatzeko jarduerak
Sustapen Batzordearen bidez garatu
dira, eta kasu honetan ere batzordekide-
ak Kontseiluaren osaerari dagokion atale-
an daude zehaztuta..

Halaber, esan behar da bitarikoa lan-taldea
eratu dela Kontseiluaren eta Euskadiko
Kooperatiben Konfederazioaren artean:
baterako jarduerak koordinatzen dituelarik
zenbait ekimen orokorretan.

Ondoren, Kontseiluak 2008ko ekitaldian
garatutako jarduerak agertzen dira, horien
ardura duten Batzordeen eta BITARTU
Zerbitzuaren arabera multzokatuta, eta
horien aurretik izaera orokorrekoak agertzen
dira.

Izaera orokorrekoak

2008ko ekitaldiak legeek Euskadiko
Kooperatiben Goren Kontseiluari emandako
eginkizunak betetzen 25 urte egitea ekarri
du.

Horregatik ekitaldi honetan egindako guztia-
ren artean, aipagarriak dira urteurren horrekin
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lotura dutenak; urteurren bera ospatzeaz
gain, helburua izan da bizi izandako espe-
rientzia guztia hausnarketarekin eta etorkizu-
neko estrategien analisiarekin uztartzea.

Hausnarketa eta analisi horren emaitza,
2009-2012 Plan Estrategikoa izan da, horren
alderdi nagusiak gero azalduko ditugularik.

Egindakoaren balantzea eta etorkizunari
buruzko hausnarketa izan dira, halaber,
Eusko Jaurlaritzaren, Euskadiko Kooperati-
ben Goren Kontseiluaren eta Euskadiko
Kooperatiben Konfederazioaren arteko
Lankidetza Akordioan ekintza-ildoak.

2008ko ekitaldian Akordioaren Segimendu
Batzordeari egokitu zaio Txostena egitea:
bertan 2005eko ekainean Akordioa izenpetu
zenetik hainbat lankidetza-eremutan eginda-
ko aurrerapenak ontzat jo ondoren, beste
Akordioñ bat egitea komeni dela ondorioztat-
zen da, eta honetarako proposamena 2009.
urtean zehar egin beharko da, aurrerago
zehaztuko den bezala.

Halaber, eta Kontseiluaren eta Kooperatiben
Konfederazioaren lankidetzaren emaitza
gisa, FOROKOOP Eztabaida Kooperati-
borako Foroa indartzeko lanean jarraitu da
Foro birtualaren bidez eta Jardunaldi bat egi-
nez; hori guztia interes kooperatiboko gaie-
tan eztabaida eta hausnarketa eragiteko hel-
buruarekin, eta Jardunaldiaren ondorio eta
proposamenetatik eratorritako ekintzak bult-
zatzeko.

Kontseiluaren eraketa formalaren
XXV. Urteurrenaren ospakizuna

" Kontseiluaren eraketa formala 1983. urte-
an izan zen, eta egunarekin eta hilabetea-
rekin bat eginda, 2008ko urtarrilaren 28an
egin zen Osoko Bilkura berezia; bertan,
besteak beste, eta gertaera hura oroitze-

ko, 1983ko urtarrilaren 28an Eusko
Jaurlaritzaren egoitza nagusian egindako
bileraren akta  irakurri zen osorik.

" 2008ko apirilaren 21eko dataz, lagunarte-
ko bilera egin zen Kontseiluko kide ohie-
kin, eta ondoren erakundezko harremana
izan zen Eusko Legebiltzarrarekin, bertan
Legebiltzarreko lehendakariak eta Lan eta
Gizarte Gaietako Batzordeko kideek parte
hartu zutelarik.

" Kooperatibismoaren Mundu Egunaren
esparruan eta Euskadiko Kooperatiben
Konfederazioarekin batera, Bilboko
Euskalduna Jauregian erakundezko eki-
taldi bat egin zen; bertan Eusko
Jaurlaritzako lehendakaria izan zen, eta
Mundu Egunari zegozkion ekitaldiez gain,
Kontseiluaren XXV. Urteurrena ospatu
zen, eta eraketaren lehen egintza formal
hura egin zutenak omendu ziren; film bat
eman zen DVDn, Kontseiluak denboraldi
horretan egindako ibilbidea erakusteko,
eta nahil duenak aukera dui Kontseiluaren
web gunean ikusteko (www.csce-
ekgk.coop).

" Halaber, aipatzekoa da liburu bat ari dire-
la egiten, Kontseiluaren historia kontatzen
duena, eta 2009ko ekitaldian argitaratu
eta zabalduko dena. 

2009 / 2012 hausnarketa estrategi-
koa

Hona hemen orain identifikaturiko erronka
estrategiko nagusiak, baita horiek garatzeko
ekintza-ildoak ere:

" Kontseiluaren osaketan aurrera egitea,
kooperatibismoaren errealitateaz eta etor-
kizunaz topaketa, eztabaida eta hitzarme-
nerako organo gisa.
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Hona hemen planteaturiko ekintza-ildoak:

# Kontseilua osatzen duten hiru sektore-
en artean sinergiak identifikatu eta
bultzatzea, esku-hartze heterogeneoa
duten proiektuei lehentasuna emanez.

# FOROKOOP-i laguntzea etorkizuneko
kooperatibismoarentzat interesgarriak
diren gaien analisian eta eztabaidan,
ekintzzta-proposamenak eginez.

# Euskal Erakunde Publikoekin Lanki-
detza-Akordio berria dinamizatu eta
koordinatzea.

" Kooperatibismoa erakundeetara eta
gizartera zabaltzeko eginkizuna bete-
tzea:

# Kooperatibismoaren elementu bere-
zien, lorpen eta balioen (parte-hartze,
elkartasun eta bestelakoen) zabalkun-
dea, eta horiek berrikuntza eta lehia-
kortasun sozio-enpresarialerako fakto-
re gisa hartzea, egungo errealitatean,
batez ere.

" Prestakuntza kooperatiboari zabaltasun
handiagoa ematea, ondorengo ekintza-
ildo hauen bidez:

# Kontseiluaren barruan Unibertsitateen
artean koordinazio-plataforma gara-
tzea egindakoa aprobetxatzeko eta
proiektu berriei elkarrekin aurre egite-
ko.

# Kooperatibismoari buruzko presta-
kuntza-ekintzak egitea bigarren maila-
ko hezkuntzan eta lanbide-heziketan.

# Prestakuntza kooperatiboan dauden
eskariak aztertzea, baita eskainitako
erantzunak eta eskaintza aberatsagoa
sendotzeko erak ere.

" Kooperatibismoa eta enplegu kooperati-
boa sustatzeko jarduerak bultzatzea,
ondorengo jardueren bidez:

# Kooperatiben Mugimenduko erakun-
deei eta kooperatiba berriak sustatze-
ko erakundeei laguntza ematea.

# Kooperatiba-ikuspegiak beste sozie-
tate-eredu batzuen aldean dituen
elementu bereizgarri eta onak
zehaztea.

# Kooperatiben Mugimenduko senior
aholkularien ezagupen eta gaitasunez
baliatzea.

# Enpleguari eustera bideratutako eki-
menak zehaztu eta garatzea.

Lankidetza Akordioa

2008ko ekitaldian, 2005eko ekainaren 1ean
Eusko Jaurlaritzaren, Euskadiko Koopera-
tiben Goren Kontseiluaren eta Euskadiko
Kooperatiben Konfederazioaren artean izen-
peturiko Lankidetza Akordioaren Segimendu
Batzordearen bileren esparruan, Akordioa
izenpetu zenetik hainbatta lankidetza-eremu-
tan lortutakoaren balantzea egin da, eta hori
dagokion Txosten edo Oroitidazkian jasota
geratu da.

Egindakoaren balantze orokorra gogobete-
garria izan da, Akordio berri batera bideratu-
tako ekintzak hasi dira, eta hor erakunde
sinatzaileek planteaturiko proposamenez
gain, Eusko Legebiltzarrean Lan eta Gizarte
Ekintzako Batzordearen ebazpenak onartze-
aren ondoriozko ekintza-konpromisoak sar-
tuko dira; ebazpen horiek 2008ko apirilaren
9an onartu ziren Eusko Jaurlaritzaren komu-
nikazio bat (“Botere publikoek kooperatiben
fenomenoa eta oro har gizarte-ekonomia

2 0 08txostena
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" Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Estatutuko II. Idazpuruko VII. Kapitulua
garatzen duen Dekretuaren Aurrepro-iek-
tua. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Hizkuntza Eskubideei buruzkoa.

" Aginduaren Aurreproiektua, Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza sailburuarena.
Agindu honen bidez lan-merkatuaren
azterketa egiteko laguntzak arautzen dira.

" AGINDUA, Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantzako Sailburuarena, langileek
enpresetan parte hartzeko laguntzak
antolatzen dituena.

AGINDUA, Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantzako Sailburuarena, Euskal
Autonomia Erkidegoko Gizarte Ekono-
miako enpresetan laguntza teknikorako
laguntzak arautzen dituena.

Agindua, Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantzako Sailburuarena, Gizarte
Ekonomian murgiltzeko laguntzak antolat-
zen dituena.

Agindua, Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantzako Sailburuarena, Euskal
Autonomia Erkidegoko Gizarte Ekono-
miako enpresetan elkarteak sortu eta sen-
dotzera bideratutako laguntzak ezartzen
dituena.

Agindua, Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantzako Sailburuarena, Gizarte
Ekonomiako enpresetan bazkideak sart-
zeko laguntzak arautzen dituena.

Agindua, Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantzako Sailburuarena, Gizarte
Ekonomiako Prestakuntzarako laguntzak
ezartzen dituena.

Agindua, Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantzako Sailburuarena, Gizarte
Ekonomian enpresa-lankidetzarako lagun-
tzak ezartzen dituena.

sustatu, indartu eta garatzeko egin beharre-
ko lana”) eztabaidatu ondoren.

Eztabaida kooperatiborako foroa
(FOROKOOP)

Kooperatiben Konfederazioarekin elkarlane-
an, hainbat jarduera izan da bai Foro
Birtualean, horretarako irekitako web gunean
(www.forokoop.coop), parte hartzen duten
pertsonen arteko eztabaida eta hausnarketa
bultzatuz, eta bai aurrez aurreko jardunal-
dian. Jardunaldi horretan “Genero-berdinta-
suna kooperatibetan” gaia jorratu zen eta
Bilboko Euskalduna jauregian egin zen
2008ko azaroaren 20an; bertan 14 hizlari
izan ziren guztira eta, ondorioen artean, bes-
teak beste, hauxe nabarmendu zen: koope-
ratibentzat ekarpen onak direla “Berdintasun
Planean” dauden lan-tresnak; eta Plan hori
Elkar-Ikertegiak egindako azterlan batek
garatu du, lan-tresna hori enpresa kooperati-
boen espezifikotasunezitateetara egokituz.

Araubide juridikoaren
batzordea
Esparru arauemailearen hobekuntza

Ekitaldian zehar aginduzko txostenak egin
dira ondorengo hauetaz:

" DEKRETU-ZIRRIBORROA, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko 2009. urteko jaiegunen
egutegi ofiziala onartzen duena.

" Aginduaren Aurreproiektua, Euskal
Autonomia Erkidego barruan bidaiari-
garraio publikoan diharduten automobile-
tan lokalizaziorako eta kontrolerako ekipo
eta elementuak jartzeko laguntzak araut-
zeko dena.

2 0 08txostena
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" Dekretua, uztailaren 22koa, Registro de
Empresas Acreditadas en el Sector de la
Construcción / Eraikuntzako Enpresa
Bermatuen Erregistroa (REASC/EEBE)
Euskadin sortzen duena eta haien funtzio-
namendua arautzen duena.

" Agindua, salgaien errepideko garraio
publikoaren arloan enpresa-kontzentra-
ziorako laguntza-programa bat ezartzen
duena.

" Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko
salgaien eta bidaiarien errepideko garraio
publikoan teknologia berriak ezartzeko
laguntza-programa bat ezartzen duena.

" Lege Aurreproiektua, Gizarte Bazterkeri-
aren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998
Legea eta Gizarte Eskubideen Agiriaren
abenduaren 27ko 10/2000 Legea aldat-
zekoa.

" EAEko salgaien errepideko garraio publi-
koaren arloko elkarte profesional eta
enpresarialentzako laguntza-programa
ezartzen duena.

" Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko
salgaien eta bidaiarien errepideko garraio
publikoan kalitatezko kudeaketarako eta
ingurumenaren kudeaketarako sistemak
ezartzeko laguntza-programa bat sortzen
duena.

" Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Berma-
tzeko Legea.

" Dekretua, laneratzeko enpresen kalifika-
zioa arautzen duena, horietan sartzeko
prozedura eta horien erregistroa ezartzen
dituena.

" Dekretua, Osalan-Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Erakundearen
Egitura eta Jarduerarako Araudia onartze-
ko dena.

" Dekretu-zirriborroa, Euskal Herriko Agin-
taritzaren Aldizkaria arautzen duena.

Sozietate-iraungitzeak

Ondorengo kitatze-espedienteak bideratu
dira:

" IBARRA BERRI, S. COOP. (Etxebizitza) -
Aretxabaleta

" GRUPO GISMA, S. COOP. (Lan Elkartua)
- Donostia

" SAN ROQUE, S. COOP. (Kontsumoa) -
Barakaldo

" VIVIENDAS ALAVESAS-3, S. COOP.
(Etxebizitza) - Gasteiz

" VIVIENDAS ALAVESAS-7, S. COOP.
(Etxebizitza) - Gasteiz

" GRUPO 80, S. COOP. (Etxebizitza) -
Gasteiz

" BIZIGUNEA, S. COOP. (Etxebizitza) -
Miñao

" VALLECOOPEURO, S. COOP. (Lan
Elkartua) - Gasteiz

" GAEXVI, S. COOP. (Lan Elkartua) -
Gobeo; Gasteiz

" LEKUEDER, S. COOP. (Etxebizitza) -
Oion

" JUDIZMENDI, S. COOP. (Etxebizitza) -
Gasteiz

" ALONGAR, S. Coop. (Lan Elkartua) - Irun

" CONFECCIONES LEWISA, S. Coop.
(Lan Elkartua) - Irun

" BASERRI IN CA SA, S. Coop. (Lan
Elkartua) - Basauri

" JAZKI 19, S. COOP. (Lan Elkartua) -
Errenteria

" GARAJE EUROPA, S. COOP. (Lan
Elkartua) - Gasteiz

" VIVIENDAS ALAVESAS-2, S. Coop.
(Etxebizitza) - Gasteiz

" VIVIENDAS ALAVESAS-4, S. Coop.
(EtxebizitzaVivienda) - Gasteiz

" HAIMA, S. COOP. (Lan Elkartua) - Bilbo

" NESKUTZ, S. COOP. (Lan Elkartua) -
Barakaldo
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Kontsultak

Guztira 7 kontsulta formal jaso dira ondo-
rengo gai hauei buruz:

" Bazkideen nahitaezko ekarpenez gain
finantzaketa gehigarria egiteko aukera.

" Kontseilu Errektorearen eskuduntzak baz-
kideak onartzeko.

" Konkurtsoa deklaratzen denean, bazkide-
ei kredituak eskatzeko gaitasuna.

" Bazkide langile baten eskubidea, bere
lotura berrikusten ari denean Gizarte
Segurantzako Institutu Orokorra.

" Bazkideen bajarako prozedura ekonomia,
teknika, antolaketa edo ekoizpen arloko
kausengatik edo ezinbesteko kasuetan
gertatzen denean.

" Etxebizitza Kooperatiba batean hainbat
estatutu-aginduren interpretazioari buruz-
koak.

" Kontseilu Errektoreko kide izateko bate-
raezintasunak.

Bestalde, abokatu aholkulariak hainbat
eratako 305 kontsultari erantzun die zuze-
nean; hona hemen zein kooperatiba motata-
tik egin zaizkion, eta zer-nolako gaien ingu-
ruan:

" TTAKUN, S. COOP. (Lan Elkartua) -
Astigarraga

" BERTOKO ETXEAK-2, S. COOP.
(Etxebizitza); Bilbo

" JAZKI ZAZPI, S. COOP. (Lan Elkartua) -
Muskiz

" JAZKI PREST, S. COOP. (Lan Elkartua) -
Errenteria

" JAZKI 13, S. COOP. (Lan Elkartua) -
Errenteria

" JAZKI 20, S. COOP. (Lan Elkartua) -
Errenteria

" CONSTRUCCIONES OLARIZU, S.COOP.
(Lan Elkartua) - Gasteiz

" ESCUELA GAIA, S. COOP. (Irakaskuntza)
- Donostia

Sozietate-eraldaketak

Ondorengo kooperatiba hauen sozietate-
eraldaketa homologatzearen aldeko txoste-
na egin da:

" Atxarte, S. Coop. (Lan Elkartua) - Lemoa
(BI)

" Ihardun Multimendia, S. Coop. 
(Lan Elkartua) - Arrasate (GI)

" Ferrocal, S. Coop. (Lan Elkartua) -
Urnieta (GI)

" Kidelan, S. Coop. (Lan Elkartua) -
Hernani (GI)

" Aseficarchitel (Lan Elkartua) - Bilbo
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Sustapen batzordea

Jardunbide Egokien zabalkundea

Hainbat izen erabiliz, baina “Jardunbide
Egokien Zabalkundea” deitura komunaz,
azken ekitaldiotan hainbat programa eta eki-
menetan lan egin da Kontseilutik; funtsean,
benetako enpresa-aurrerapenak eragiteko
gaitasuna izan duten esperientzia berritzaile-
ak bildu dira, emaitza ekonomiko eta sozial
inbidiagarriak eragin dituztenak.

2008ko ekitaldian, eta zehatzago esanda
otsailaren 28an, esperientzia hauetako bat-
zuen zabalkunde-jardunaldia egin zen, eta
erakunde hauen ordezkariek parte hartu
zuten bertan:

" Mondragon Corporación Cooperativa

" Eroski S.Coop.

" Burdinola S.Coop.

" Colegio Vizcaya S.Coop.

" Ampo S.Coop.

Jardunaldian parte hartu zutenek aukera izan
zuten gainera erakunde horiek ikusteko eta
jardunbidle horiek egiaztatu eta beren jato-
rrizko kooperatibetan aplikatzeko moduko
jarduera-ildoak planteatze aldera.

Txosten Sozio-Ekonomikoa

Kontseiluaren web gunean eskuragarri dago
2007ko ekitaldian egindako txosten sozio-
ekonomikoaren edukia.

2008ko ekitaldian dagokion txostena egin
da, eta hor, 2005/2006 Gizarte Ekonomiako
Kontuez eskura daitekeen informazioaz gain
eta aldagai batzuek 2007an izango zuten
portaera aurreratzeaz gain [kontu horiek
Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza
Sailak argitaratu ditu], jarduera kooperatibo-
aren alderdirik garrantzitsuenei buruz elkarte
kooperatiboek egindako balioespen kualitati-
bo batzuk ere azaltzen dira.

Kooperatiba motak Kontsulta Kop

LAN ELKARTUA 159

ETXEBIZITZAK 105

IRAKASKUNTZA 20

KONTSUMOA 13

GARRAIOLARIAK 3

KREDITUA 0

NEKAZARITZAKOA 5

GUZTIRA 305

Azterturiko gaiak Nº consultas

BAZKIDEEN ESKUBIDEAK 84

ORGANO SOZIALAK 31

ARAUBIDE EKONOMIKOA 35

ZIGOR-ARAUBIDEA 14

LAN-GAIAK 30

KONTABILITATEA 12

AUZIGAIAK 4

HERRI-ADMINISTRAZIOARI BURUZKO GAIAK 3

KITAPENA 44

ERAKETA 11

ASKOTARIKOAK 2

GUZTIRA 305
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berriak dira, merkatura orain irten direnak,
eta bat beste sozietate-figura baten arabera
eratua zegoen enpresa-proiektua kooperati-
ba bihurtzearen ondorio izan da. Eremu
honetan egindako jarduera guztia baturik,
horrek esan nahi du Elkar–Lan, S. Coop.en
lehenengo sei urteotan 230 kooperatiba
sortu dituela.

2008an eratutako kooperatibek 264 enplegu
sortu dituzte ondorengo banaketa geografi-
koarekin:

Elkar-Lan, S. Coop.ek ongi balioetsi du eki-
taldiko hirugarren hiruhilekoan indarrean
sartu zen 6/2008 Legea, ekainaren 25ekoa,
Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikiei
buruzkoa; besteak beste, bi pertsonara
murrizten du kooperatibak sortzeko gutxie-
neko kopurua, eta martxan jartzen ditu
Euskadiko kooperatiba-sozietate txikien
aholkularitzarako eta hasierako izapideetara-
ko guneak (EKSTAHIG); uste du neurri horiek
eta aipaturiko Legean dauden beste batzuek
ekintzailetza bultzatuko dutela eredu koope-
ratiboaren bidez.

OINARRI, S.G.R. bultzatzea

2008ko ekitaldia bukatzean, OINARRI S.G.R.k
ondorengo datuak zituen bere jarduerako
aldagai esanguratsuenen inguruan:

" Sozietate-oinarria bazkide
" Formalizaturiko abalak (milaka euro)

" Kapital soziala (milaka euro)

2008ko txosten honen edukia ere eskuraga-
rri dago Kontseiluaren web gunean, bere
argitalpenen atalean.

Kooperatiba-kudeaketarako 
aholkulari seniorrak

Ekitaldian zehar euskal kooperatibetako
zuzendari erretiratuek osaturiko taldeak lane-
an jarraitu du, eta enpresa-kudeaketan duten
eskarmentua eta jakintza eskaintzen dizkie,
era altruistan, kooperatiba-enpresa txiki eta
ertainei.

Ikerketa Kooperatiboaren sustapena

Kontseiluak Elkar-Ikertegia, S. Coop.en
Kontseilu Errektorean parte hartzen du,
beste hauek ere bazkide partaide direlarik
bertan: Euskadiko Kooperatiben Konfede-
razioa, Erkide eta MCC; euskal kooperatibis-
moari buruzko azterketa eta ikerketa bultzat-
zea du helburu. 

2008ko ekitaldian zenbait azterlan egin da;
besteak beste: 

" Kooperatibetako gatazkei buruzko azter-
keta jurisprudentziala bi helbururekin:
batetik, araudian egin daitezkeen hobe-
kuntzak detektatu ahal izatea; bestetik,
epaitegiek kooperatiba-espezifikotasunari
loturiko gaietan emandako epaiak bildu
eta aztertzea.

" Kooperatibetako erronka berriak
Berdintasun Legearen aurreeran: haus-
narketa eta proposamenak, gai honetaz
Kooperatiba Eztabaidarako Foroak
(FOROKOOP) egin zuen aurrez aurreko
Jardunaldiaren esparruan garatu zelarik
edukia.

Elkar–Lan, S. Coop. Kooperatibak
Susta-tzeko Elkartea 

Nabarmentzekoa da beste 40 kooperatiba
sortu direla 2008an; horietako 39 enpresa

Lurraldea Kooperatiba kop Lanpostu kop.

Araba 9 43

Bizkaia 16 60

Gipuzkoa 15 161

GUZTIRA 40 265
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Kontseiluaren diru-funtsen bilakaerari dago-
kionez eta finantza-erakundearekin izenpetu-
tako hitzarmenekin lotuta —oro har 380.056
¤-ko baliabideak ziren 2008-12-31n—,
OINARRI, S.G.R.k abalak emateko eskatzen
dituen sozietate-partaidetzetako batzuk
Kontseiluak eskuratu ditu; eta horretatik
onura ateratzen sortu berri edo/eta Enpresa
Txiki eta Ertainen arlokoak ziren 91 koopera-
tiba ari ziren, aipaturiko datan.

Erakunde laguntzaileekin egindako
Hitzarmenen bidezko ekintzak
Kooperatiba-sustapenerako pro-
gramen garapenean

Sustapenaren arloan bultzatu nahi diren jar-
dunbide edo ekintza-ildoak aurrez zehaztu
ondoren Kontseiluak, eta lerro horiek garat-
zeko erakunde laguntzaileek aurkezturiko
proposamenak aukeratu ondoren, guztira
393.915 € bideratu dira ondoren zehaztuko
diren programa hauek kofinantzatzera: 

Kooperatibismoa sustatzeko 
kanpaina (ERKIDE)
Irratien bidez eta aldizkari eta egunkarietan
iragarkiak txertatuz kooperatibismoa
zabaltzeko egin den kanpainaren finantza-
ketan parte hartu da.

Aholkularitza-enpresetako 
kanpaina (ERKIDE)
ERKIDEren datu-basean dauden aholkula-
ritza-enpresa guztietara, kontabilitate,
araudi, gizarte-segurantza eta zerga-gaie-
tan kooperatibek dituzten berezitasunei
buruzko dokumentazioa bidaltzeak eragin-
dako kostuak finantzatzen lagundu da.

KOOP aldizkaria (ERKIDE)
KOOP-Euskal Enpresa Kooperatiboa”
aldizkaria finantzatzen lagundu da; zabal-
kunde handia du kooperatiba, aholkularit-
za-enpresa, hedabide, Kooperatiben
Mugimenduko erakunde eta erakunde
publikoen artean.

Elkar – Euskaraz programa (ERKIDE)
Hizkuntza-laguntzarako Zerbitzua, “Elkar-
euskara” deitua, ezartzeak izandako kos-
tuak finantzatzen lagundu da; kooperatibe-
tan euskararen erabilera normalizatzeko
prozesuan eraginkortasunez laguntzeko
helburua du.

5S-en ezarpena (ERKIDE eta FCAE)
5S-ak funtsezko kontzeptuak biltzen dituen
kudeaketa-tresna baten parte dira, eta
horien inguruan langileek eta enpresak
berak, egoera egokia lor dezakete kalita-
tezko produktuak edo/eta zerbitzuak egin
eta eskaintzeko.

Autotxekeo juridikorako 
eskuliburua (ERKIDE)
Kooperatiben artean “Kooperatibentzako
Gidaliburu juridikoa” zabaldu da, koopera-
tibaren jarduera arautzen duten lege eta
araudien hainbat alderditan autotxekeo
juridikoa egiteko tresna bat eskura izateko.

Kooperatiba Txikien Legearen
zabalkundea (ERKIDE)
Postaz, diptikoak banatuz eta irratiz zabal-
kunde-kanpaina egin da, Kooperatiba
Sozietate Txikien Legeari buruzko alderdi
nagusiak jakinarazteko, bai kooperatiben
erroldan daudenentzat eta bai publiko guz-
tiarentzat oro har.

Kontabilitate Eskuliburua 
kooperatibentzat (ERKIDE)
Kooperatiba eta aholkularitza-enpresen
artean dokumentu bat zabaldu da, Kontu
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Erkide-Irakaskuntzako plangintza
estrategikoa (ERKIDE)
Erkide-Irakaskuntza taldean 2008-2011
hausnarketa estrategikoaren prozesuak
egitura bat finkatzea ekarri du, euskal hez-
kuntza kooperatiboaren munduarentzat
erreferentzia izan dadin, eta gainera irakas-
kuntzako kooperatiben integrazioa bultzatu
du, taldearen pertenentzia eta identitate-
sentimendua orokortuz.

Bidaia Teknikoa (FCAE)
Austriara egin da bidaia: 65 pertsona joan
dira 2008ko abuztuaren 31tik irailaren 6ra,
eta jarduera-programa ongi bete da aurrez
ikusitakoaren arabera.

Jardunbide Egokien Diagnostikoa
(FCAE)
Nekazaritzan hainbat jardueratan ari diren
kooperatiba batzuen diagnostikoa egin da:
jardunbide kooperatibo egokiak aztertu
dira, eta horien lehiakortasun-maila beren
sektoreetako beste enpresa batzuekin
alderatuz.

Urteko Txostena GRI-ren arabera
(FCAE)
FCAEren Gizarte Erantzukizuneko
Balantzean agertzen diren zenbait alderdi
jasotzen dituen Txostena ezagutarazteko
eta zabaltzeko, Urteko Txostena diseinatu
eta landu da, Global Reporting Initiative
(GRI) adierazleen indizeari jarraituz.

Etorkinen harrerako eskuliburua
(FCAE)
Legez ezarrita dauden aginduak betetzen
laguntzeko eta langile etorkinen gizarterat-
zea errazteko, harrera-eskuliburua prestatu
da, nekazaritzako kooperatibetan fruta eta
barazkien arloan langile etorkinen kontrata-
zio berriak egiterakoan erabiltzeko.

Plan berriaren interpretazioa eta kooperati-
ben artean horren aplikazio zehatza erraz-
ten duena.

Balantze Soziala (ERKIDE)
ERKIDEk 2008. ekitaldian egindako jardue-
ren Oroitidazkian iraunkortasun Txostena
sartu da, eta hor sartzen dira, besteak
beste, enplegu-kalitatearen adierazleei,
gizarte-ehunaren kohesioaren bilakaerari
eta kooperatiben arteko lankidetzari buruz-
ko gai nagusiak.

Euskara mailaren diagnostikoa
(ERKIDE)
Dokumentu bat egin da hizkuntza-mailan
hobekuntza-arloen diagnostikoan neurketa
eta aholkularitza jasotzen dituena; Lehen
Hezkuntzako 6. mailako ikasleen artean
egin da, irakaskuntzako 30. ikastetxe koo-
peratibotan, eta hori guztia ikasleen euska-
ra-mailan hobekuntza-neurriak aztertzen
eta gero ezartzen lan egiteko ikastetxe
horietan.

Ikaskuntza kooperatiboa eta 
bizikidetza (ERKIDE)
“Baketik” gatazkak etikoki lantzeko zentro-
arekin elkarlanean, esperientzia pilotu bat
gauzatu da, eta horrek ikasleak bizikidetza-
ren eta giza eskubideen kulturan hezi
beharraz kooperatibak sentiberatzeko
balio izan du.

Irakaskuntzako kooperatiben
kostuen azterketa gaurkotzea
(ERKIDE)
Itun edo hitzarmen bidez herri-agintariekin
elkarlanean ari diren irakaskuntzako koo-
peratiben kostuak aztertzeak bakoitzaren
kostuak kontrastatu eta hobetzeko aukera
eman du.
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Kooperatiba Kudeaketako Gidak
(FECOE)
Hiru hilero gidaliburu bat eman da argitara
kooperatibei dagozkien lan-, zerga-, eta
zuzenbide-gaiei buruzko edukiak gaurkot-
zeko; sustatzaile, aholkulari, enpresak sus-
tatzeko zentro eta herri-administrazioent-
zat izaten dira.

RULESCOOP Biltzarra (EHU)
Argitalpen bat egin da Gizarte eta
Kooperatiba Ekonomian Azterketak egite-
ko Unibertsitate Sare Euro-Latinoamerika-
rraren Biltzarrean parte hartu zuten pertso-
nen eta lantaldeen ekarpenak eta ondo-
rioak biltzen dituen argitalpen bat egin da.

Prestakuntza kooperatiboaren
hedapena (M.U.)
Kooperatibetako organoentzat prestakunt-
za-programa garatu da, eta prestakuntza
kooperatiboaren arduradunentzat eta
organoetako kideentzat ikastaro aurreratu
bat jarri da abian, hori guztiori MCCk disei-
naturiko hezkuntza kooperatiboaren espa-

rruan. Helburua? Hausnarketa kolektibo
parte-hartzaile eta interaktiboa egitea
beste enpresa-eredu batzuekiko Koopera-
tiben alderdil bereizgarri nagusiei buruz,
kooperatiba-kulturaren pertenentzia-zent-
zua eraginez eta printzipio kooperatiboen
zentzua bilatuko duten funtsezko galderen
formulazioa eraginez.

Mondragon Komunitate
Akademiko Kooperatiboa (M.U.)
Mondragon Kooperatiba Esperientziari, eta
hedaduraz kooperatibismoari, buruzko
informazio eta ezagutza prestatu, ikertu eta
zabaltzeko munduan erreferentzia den
Komunitate Akademiko honen jarduerak
finantzatzen parte hartu da.

Nazioarteko Kooperatiba
Lankidetza
Mundukide-rekin eta Munduko Landa
Foroarekin lan egin da garapen bidean
dauden herrialdeetan ekonomia herrikoi
eta solidarioen esperientziak sustatu eta
bultzatzeko programak eta jarduerak
finantzatzen. 
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" ARB 7/2008: Bazkide baten aurka dizipli-
na-espedientea abiaraztea

" ARB 8/2008: Hainbat bazkideren boron-
datezko bajaren ondoriozko kitapena

" ARB 9/2008: Informazio-eskubidea baz-
kide baten baja-prozeduran

" ARB 10/2008: Bazkide-multzo zabal
baten informazio-eskubidea

" ARB 11/2008: Informazio-eskubidea baz-
kide baten baja-prozeduran

" ARB 12/2008: Bazkide baten bajaren
ondoriozko likidazioa

Adiskidetzeak

" CON1/2008: Kooperatiba bateko hainbat
bazkidek formulaturiko informazio-eskabi-
dea.

" CON2/2008: Bazkide gisa kooperatibatik
irteteko baldintzen aplikazioa

Bitartekotzak

FOMED Bitartekotza Institutuaren bidez,
BIDE-ONERA Kontsumo Kooperatibetan
gatazkak konpontzeko prozedura ezarri da

Esku-hartzeak 

" INTER 1/2008: bazkide esleipendunen
eskubidea etxebizitza-kooperatibetan

" INTER 2/2008: bazkide esleipendunen
eskubidea etxebizitza-kooperatibetan

BITARTU-ren 
oroitidazkia 
“BITARTU” Kooperatibetan gatazkak kon-
pontzeko Euskal Zerbitzuaren helburua,
gatazkak konpontzea ez ezik, prebenitzea
ere bada. Bere jarduera “Euskal
Kooperatibetan Gatazkak Konpontzeko pro-
zedurei buruzko Araudiak” (EHAA 2004-09-
21) arautzen du, eta hor, besteak beste,
ondorengo modalitateak ezartzen dira gataz-
kak konpontzeko: 

" Arbitrajea

" Adiskidetzea

" La MediaciónBitartekotza

" La IntermediaciónEsku-hartzea

Hona hemen laburtuta BITARTUk 2008ko
ekitaldian izan duen jarduera:

Arbitrajeak

" ARB 1/2008: Baja-kalifikazioa eta ekarpe-
nak itzultzea

" ARB 2/2008: Baja-kalifikazioa eta ekarpe-
nak itzultzea

" ARB 3/2008: Orubearen jabetza etxebizit-
za-kooperatibetan

" ARB 4/2008: Bazkide baten aurka dizipli-
na-espedientea abiaraztea

" ARB 5/2008: Informazio-eskubidea

" ARB 6/2008: Diziplina-espedientea kan-
poratzeko zigorrarekin
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Jardunaldia Eusko Jaurlaritzako Justizia
sailburuordeak, Joseba Josu Sagastik, itxi
zuen.

Beste jarduera batzuk

" Informazio-zirkular bat Kooperatiba guz-
tietara bidali da beren estatutu sozialetan
zera sartzeko aukeraz: arbitraje koopera-
tiboaren mende jartzen direla adierazteko
klausula.

" “Arbitraje Kooperatiboaren Eskuliburu
Praktikoa” editatu eta argitaratu da;
BITARTUren aldetik gatazkak konpontze-
ko modalitate desberdinen prozedurazko
alderdiez gain, espedienteen tramitazioan
erabiltzeko formularioak agertzen dira,
Kontseiluaren web gunean ere jarriko
direnak.

Ikastaroak eta Jardunaldiak

Ondorengo jarduerak egin dira:

" Otsailean, Gatazka Kudeaketan Presta-
kuntza ikastaroa eman da, eta 12 pertso-
nak parte hartu dute, bai elkarte koopera-
tiboetakoak eta bai aholkularitza juridiko-
an ari diren kooperatibetakoak.

" Azaroaren 14an Kontseiluaren egoitza
sozialean Jardunaldi Tekniko bat egin zen:
“Lan Gatazken arbitrajeari” buruzkoa;
BITARTUko teknikariez eta epaileez gain
Tomas Arrietak, Lan Harremanetarako
Kontseiluko presidenteak, parte hartu
zuen, eta oso ongi balioetsi ziren bertara-
tuen ekarpenak, eta interes handiko
ondorioak atera ziren, bazkideen eta koo-
peratibaren arteko lan-gatazkekin loturiko
arbitraje-espedienteen garapenerako.
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CSCE-EKGK-ren
osaera
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2008ko ekitaldian ordezkotze hau izan da:

Alejandro Martínez Berriotxoa jauna,
Kontsumoko Kooperatiben Federaziokoa
(FECOE), Marta Areizaga Ezkurdia andrearen
ordez sartu da.

Beraz, Kontseiluaren osaera honako hau zen
ekitaldiaren bukaeran: 

" Lehendakaria

Jesus Alfredo Ispizua Zuazua jn.t.a.
(Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta
Gizarte Segurantza Saila)

" Lehendakariordea

Patxi Ormazabal Zamakona jna. Erkide

" Kontseilariak

Iñaki Mujika Aizpurua jna. .

Eusko Jaurlaritzako  (Unibertsitate,
Hezkuntza eta Ikerketa Saila.)

Mª Isabel Sola Brea andrea.  

Eusko Jaurlaritzako  (Nekazaritza eta
Arrantza Saila.)
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CSCE-EKGK-ren osaera

Eusquera 2008-22/4/09  11/5/09  08:22  Página 24



" Araubide Juridikoaren Batzordea

Juan M. Larrañaga jna.

Patxi Ormazabal jna.

Baleren Bakaikoa jna.

Alejandro Martínez Charterina jna.

Isabel Sola Brea and.

Imanol Igeregi jna.

Alejandro Martínez Berriotxoa jna.  AAA

" Kontseiluko langileak

Juan Luis Arrieta jna. (Idazkari Orokor
Teknikoa)

Gotzon Gondra Elgezabal jna. (Abokatu
Aholkularia)

Ricardo Moreno jna. (Administraria)

Alejandro Martínez Charterina jna.
(Deustuko Unibertsitatea)

Baleren Bakaikoa Azurmendi jna. Euskal
Herriko Unibertsitatea

Jose Mª Aizega Zubillaga jna.
Mondragon Unibertsitatea

Alfredo Montoya Estibalez jna.
Nekazaritzako Kooperatiben Federazioa

Alejandro Martínez Berriotxoa jna.
Kontsumoko Kooperatiben Federazioa

Juan M. Larrañaga Zabala jna. Erkide

Imanol Igeregi Bilbao jna. Erkide

Juan Mª Concha Aspiroz jna. Erkide

Gonzalo Saez de Ibarra Martinez de
Estarrona jna. Garraiolarien Kooperatiben
Federazioa

Halaber, ekitaldiaren bukaeran Batzordeen
osaera zein zen zehaztuko dugu; lehen esan
bezala, berregituratu egin dira ekitaldiaren
bukaeran, eta ondorengo hauek osatzen
dituzte:

" Sustapena

Juan Mª Concha jna.

Jesús Alfredo Ispizua jna.

José Mª Aizega jna.

Alfredo Montoya jna.

Imanol Igeregi jna.

Gonzalo Saez de Ibarra jna.

Iñaki Mujika jna.
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Aurrekontuari
dagozkionak

Eusquera 2008-22/4/09  11/5/09  08:22  Página 27



2 0 08txostena

28

delarik kontuak, eta aldekoa izan zen
Txostena

3. Ondoan dauden 2008ko urteko kontuak
Kontabilitate Plan Orokorra (1515/2007
Errege Dekretuak onartua) aplikatuz pres-
tatu diren lehenengoak dira. Horren hari-
tik, aipatu Errege Dekretuaren, Laugarren
Xedapen Iragankorrean, 1. atalean ezarri-
takoaren arabera, kontu horiek hasierako
urteko kontutzat hartu dira, eta ez dira
beraz aurreko ekitaldiko zifra konparatibo-
ak sartu. Ondoko Oroitidazkiaren 2.4 oha-
rrean (kontabilitate-arau berrietarako
trantsiziotik eratorritako alderdiak) balant-
zea eta galdu-irabazien kontua sartu dira,
2007ko urteko kontu onartuetan sartuak,
ekitaldi hartan indarrean zegoen
Kontabilitate Plan Orokorra aplikatuz for-
mulatu zirenak, baita aplikaturiko kontabi-
litate-irizpideen eta egungo irizpideen
arteko desberdintasun nagusien azalpena
ere, baita kontabilitate-irizpideen aldaketa
honek ondare garbian 2008ko urtarrilaren
1ean, trantsizio-egunean, eragindako
inpaktuaren kuantifikazioa ere.

4. Gure iritziz, 2008ko urteko kontuek, beren
alderdi garrantzitsu guztietan, EUSKADI-
KO KOOPERATIBEN GOREN
KONTSEILUAk 2008ko abenduaren 31n
zuen ondarea eta finantza-egoera zuzen
adierazten dituzte, baita data horretan
itxitako ekitaldian egindako eragiketen
emaitzak eta ondare garbian izandako
aldaketak ere; gainera, behar hainbat
informazio dute egoki interpretatu eta
ulertzeko, aplikatu beharreko espainiar
araudian orokorki onarturik dauden kon-
tabilitate-printzipio eta arauen arabera
betiere”.

2008ko ekitaldia itxi eta kontuak ikuskatu
ondoren, hona hemen Balantze laburtua,
eurotan.

Aurrekontuari   
dagozkionak
Ondoren 2008ko ekitaldiari dagozkion eko-
nomia- eta finantza-datuen laburpena aur-
keztuko da, eurotan.

Esan behar da 2008ko ekitaldiari dagozkion
datu errealen euskarri diren egoera-orriak
Zubizarreta Consulting enpresak ikuskatu
dituela eta, bere iritziz, zuzen adierazten
dutela Euskadiko Kooperatiben Goren
Kontseiluak 2008ko abenduaren 31n zuen
finantza- eta ondare-egoera.

1. EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN
KONTSEILUAren urteko kontuak ikuskatu
ditugu: berauetan 2008ko abenduaren
31n zuen egoera-balantzea, eta data
berean itxitako ekitaldiko galdu-irabazien
kontua, ondare garbiko aldaketa-egoera
eta oroitidazkia sartzen dira, horien for-
mulazioa Kontseiluaren Osoko Bilkuraren
ardura delarik. Gure ardura urteko kontu
horiei buruz, orokorrean, iritzia ematea da,
egin dugun lanean oinarrituta. Lan hau,
orokorki onarturik dauden ikuskaritza-
arauen arabera egin dugu, eta hauek,
hautazko probak eginez, urteko kontuen
egiaztagirien azterketa eta berorien aur-
kezpena, erabilitako kontabilitate-printzi-
pioak eta egindako kalkuluak ebaluatzea
eskatzen dute

2. Osoko Bilkurak merkataritza-legerian eza-
rritakoaren arabera aurkeztu ditu urteko
kontuak, baina ekitaldi honetan ez dira
sartu aurreko ekitaldiari dagozkion zifra
konparatiboak, ez baitu hori eskatzen
aipaturiko legeriak. Gure iritzia soil-soilik
2008ko ekitaldiko urteko kontuei buruz-
koa da. 2008ko urtarrilaren 31ko dataz,
beste kontu-ikuskari batzuek eman zuten
2007ko ekitaldiko urteko kontuei buruzko
ikuskaritza-txostena, ekitaldi hartan inda-
rrean zegoen espainiar araudian normale-
an onarturiko kontabilitate-printzipio eta
arauekin adostasunean formulatuak zeu-
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A) AKTIBO EZ KORRONTEA 6.073.386
I. Ibilgetu ukiezina 5 284.226

Erabilera-lagapenak 282.594
Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 1.091
Informatika-aplikazioak 541

II. Ibilgetu materiala 6 62.909
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material bat 62.909

III. Inbertsio higiezinak 6 153.160
Lursailak eta eraikuntzak 153.160

V. Epe luzerako finantza-inbertsioak 7 5.573.091
Ondare-tresnak 534.698
Hirugarrengoentzat kredituak 5.037.775
Beste finantza-aktibo batzuk 618

B) AKTIBO KORRONTEA 2.749.280

III. Merkataritza-zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk 8 785.719
Beste zordun batzuk 785.719

IV. Epe laburrerako finantza-inbertsioak 23.773

VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 1.939.788

AKTIBOA GUZTIRA 8.822.666

A) ONDARE GARBIA 658.873
A-1) Funts Propioak 9 350.638

III. Erreserbak 448.300

VII. Ekitaldiko emaitza (97.662)

A-3) Jasotako subentzioak, dohaintzak eta legatuak 10 308.235

B) PASIBO EZ KORRONTEA 7.402.712

I. Epe luzerako hornidurak (FAEC) 11 4.807.245

II. Deudas a largo plazo 12 2.595.467
Epe luzerako beste zor batzuk 2.595.467

C) PASIBO KORRONTEA 761.081

IV. Merkataritza-hartzekodunak eta ordaintzeko 
beste kontu batzuk 761.081

Beste hartzekodun batzuk 13 761.081

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 8.822.666

AKTIBOA Oharrak 31.12.08

Nota 1: Se corresponde con los saldos de cuentas en participación y créditos a cooperativas transformadas así como la par-
ticipación de OINARRI, S.G.R.

Nota 2: El F.A.E.C. (Fondo de Aplicación de Extinciones Cooperativas)  recoge el saldo no aplicado de las cantidades pues-
ta a disposición del Consejo en el ejercicio 2007, así como en ejercicios anteriores, como consecuencia de las coope-
rativas liquidadas y/o transformadas.

Nota 3: Se corresponde, básicamente, con los importes pendientes de pago a las entidades asociativas derivadas y los
ingresos registrados por los procesos de liquidación y transformación de cooperativas.

Egoera Balantzea abenduaren 31n
EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

CIF: Q-5150003-A 

ONDARE GARBI ETA PASIBOA Oharrak 31.12.08

Eusquera 2008-22/4/09  11/5/09  08:22  Página 29



2 0 08txostena

30

Hornidurak -29.203

c) Beste enpresa batzuek egindako lanak -29.203

Ustiapeneko beste sarrera batzuk 14 6.239.853

a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk 5.271.355
b) Ustiapeneko diru-laguntzak ekitaldiko emaitzan sartuak 968.498

Pertsonal Gastuak -172.944

a) Soldatak, ordainsariak eta asimilatuak -139.836
b) Zama sozialak -33.108

Beste ustiapen-gastu batzuk -6.158.294

a) Kanpoko zerbitzuak 14 -150.610
b) Zergak -1.435
c) FAEC hornidura dotazioa 12 -5.231.714
d) Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk 14 -774.535

Ibilgetzearen amortizazioa -29.648

Finantzarioa ez den ibilgetzeko subentzioen egozpena eta besterik 29.648

USTIAPENEKO EMAITZA -120.588

Finantza-sarrerak 22.951

b) Balio negoziagarriak eta beste finantza-tresna batzuk 22.951

Finantza-gastuak -25

b) Beste batzuekiko zorrengatik -25

FINANTZA-EMAITZA 22.926

ZERGEN AURRETIKO EMAITZAK -97.662

EKITALDIKO EMAITZA -97.662

KONTZEPTUAK Oharrak (Zor) Hartzeko
31.12.08

Nota 1: Se corresponde, básicamente, con los ingresos y dotaciones al Fondo de Aplicación de Extinciones
Cooperativas procedentes de los ingresos en concepto de liquidación y/ó transformación de cooperativas.

Galdu-Irabazien Kontua abenduaren 31n
EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA 

C.I.F.: Q-5150003-A
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2008 ekitaldiko aurrekontu-egoera

SARRERA AURREKONTUA Aurrekontua Erreala %
2008 31.12.08 Gauzatzea

OHIKO SARRERAK 997.000 991.449 99,44%

Aurrekontuko diru-zuzkidura 972.000 968.498 99,64%

Ohiko bestelako sarrerak 25.000 22.951 91,80%

SARRERA BEREZIAK 1.118.000 880.172 78,23%

Kitatzeak eta eraldaketak 1.068.000 817.168 76,51%

Bestelako finantza-sarrerak 50.000 63.004 126,01%

SARRERAK guztira 2.115.000 1.871.621 88,49%

GASTU AURREKONTUA Aurrekontua Erreala %
2008 31.12.08 Gauzatzea

PERTSONAL GASTUAK 170.000 170.324 100,19%

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 115.400 134.986 116,97%

Bidaiak, egonaldiak, leku-aldatzeak 8.900 9.073 101,94%

Kuotak eta harpidetzak 3.000 4.661 155,37%

Osoko Bilkuretara eta Batzordeetara joatea 37.500 50.043 133,45%

Azpikontratazioa 25.000 29.203 116,81%

Bestelako funtzionamendu-gastuak 41.000 42.006 102,45%

IZAERA OROKORREKO JARDUERA GASTUAK 60.500 89.362 147,71%

ZUZENEAN EGINDAKO JARDUERAK 162.000 147.981 91,35%

ERAKUNDE PARTAIDETUAK 122.000 124.037 101,67%

ELKARTZE-EGITUREN KOFINANTZAKETA 398.000 417.031 104,78%

FAEC HITZARMEN JARDUERAK 534.000 408.584 76,51%

ERAKUNDE LAGUNTZ. HITZARMEN JARDUERAK 406.000 393.915 97,02%

FAEC GASTUAK 5.000 5.390 107,80%

ZUZKIDURA OSAGARRIA 173.000 – –

GASTUAK guztira 2.145.900 1.891..610

AURREKONTU EMAITZA - SUPERABITA (30.900) (19.989)
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Ondoren, 2008ko ekitaldiko aurrekontu-emaitzaren eta kontabilitate-emaitzaren arteko bate-
ratzea aurkezten da:

KONTZEPTUA ZENBATEKOA

AURREKONTU-EMAITZA  (19.989)

KONTABILITATEKOAK EZ DIREN AURREKONTU-SARRERAK (1) (880.172)

KONTABILITATEKOAK EZ DIREN AURREKONTU-GASTUAK (2) 802.499

Koop. Sustapen Jarduera Hitzarmenak 393.915

Hitzarmenak FAEC Elkarteak 408.584

AURREKONTUKOAK EZ DIREN KONTABILITATE-SARRERAK 29.648

Kapital-subentzioak emaitzara intsuldatuak 29.648

AURREKONTUKOAK EZ DIREN KONTABILITATE-GASTUAK (29.648)

Amortizazioak (29.648)

EKITALDIKO EMAITZA (97.662)

(1) Kooperatiben iraungipenetatik datozen eta jada sorturiko sarrera gisako kobrantzen zenbateko globalari dagokio.
(2) FAEC-Kooperatiben Iraungipeneko Aplikazio Funtsaren kargura egindako erabilpenen aurrekontu-kopuruei dago-

kie.
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Estatistika-eranskina
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Kooperatiben erregistroko datuak
2008-12-31n Euskal Autonomia Erkidegoan eratutako kooperatibak

MOTAK Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

NEKAZARITZAKOAK 97 49 23 25

ENPRESA-ELKARTEAK 2 1 1

KONTSUMOKOAK 32 3 16 13

KOOPERATIBA KORPORAZIOAK 1 1

KREDITUKOAK 1 1

BIGARREN MAILA EDO GORAGOKOAK 46 10 11 25

IRAKASKUNTZAKOAK 93 11 43 39

ERKIDEGOAN USTIATZEKOAK 4 2 2

MISTOAK 20 2 2 16

ENPRESA-ZERBITZUAK 34 5 7 22

ZERBITZU PROFESIONALAK 46 7 22 17

LAN ELKARTUKOAK 1083 149 473 461

ETXEBIZITZA-KOOP 236 105 61 70

GUZTIRA 1695 342 661 692

2008. ekitaldian EAEn eratutako Kooperatibak

MOTAK Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ENPRESA-ELKARTEAK 1 1

KONTSUMOKOAK 1 1

BIGARREN MAILA EDO GORAGOKOAK 3 1 1 1

IRAKASKUNTZAKOAK 2 1 1

MISTOAK 3 3

ENPRESA-ZERBITZUAK 4 1 3

LAN ELKARTUKOAK 45 4 15 26

ETXEBIZITZA-KOOP 17 6 7 4

GUZTIRA 76 14 24 38
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25
AÑOS / URTE

Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua
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