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Dokumentazioaren kontrola 

Bertsioen historikoa: 
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Bertsioa Data Egindako aldaketen laburpena 

18 2018/03/06 Aplikazio berriaren lehenengo bertsioa 

19 2018/08/28 Bertsio berrikusia 

20 2018/11/14 Gordailuzainen informazio eskabideekin lotutako 
aldaketak 

21 2019/01/07 Aldaketak 0. ereduan (eremuen beharrezkotasuna, eta 
aktuarioa ezabatzea) eta 1. ereduan (erakunde 
gordailuzaina esleitzea) 

22 2019/03/27 Izapidetze Elektronikoarekin lotutako aldaketak 

23 2019/06/11 Informazio estatistikoa Europako Banku Zentralari 
bidaltzearekin lotutako aldaketak 

24 2019/09/05 Aldaketa txikiak 

25 2019/12/04 Birsailkapenak eta errebalorizazioak gehitzea. Aldaketak 
1.6 ereduan 

 2019/12/17 

 

Aldaketak 3.8, 3.9, 3.10 eta 3.11 ereduetan (sektore 
instituzionalak) 

Eredu ezberdinetako «Hiruhileko balio aldaketa, soilik 
merkatua» eremuak balio positiboak zein negatiboak 
onartzen ditu. 

3.7 eta 3.8 ereduetan ezabatu egin da «Hiruhileko balio 
aldaketa, soilik merkatua» eremua 

26 2020/02/26 

2020/03/04 

Aldaketa txikiak 2020ko 1. hiruhilekoan 

Bazkide sustatzaileen eta babesleen aldaketak 

27 2020/06/02 Aldaketa txikiak 2020ko 2. hiruhilekoan 

 0. eredua gordetzeko beharrezkotasuna 

 3.7 eremuaren beharrezkotasuna aldatzea 

28 2020/09/15 Aldaketa txikiak 2020ko 3. hiruhilekoan 

Transakzio Garbiak eremu berria gehitu da eredu 
hauetan: 3.1, 3.2, 3.6, 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3, 3.9, 3.10 eta 
3.11 

Epeari dagokion eremua aldatu da 3.9, 3.10 eta 3.11 
ereduetan 

29 2020/12/15 Aldaketa txikiak 2020ko 4. hiruhilekoan 

Erreferentzia/kontrako aldearen eremuan balio posibleak 
aldatu dira  

"Sektore instituzionalak" eremuko baliozkotzeak aldatu 
dira 3.1 eta 3.2 ereduetan 

30 2021/03/15 Aldaketa txikiak 2021eko 1. Hiruhilekoan 
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31 2021/12/15 Aldaketak 2021eko 4. hiruhilekoan 

Kampo berri batzu erantsi eta balioztatze batzu aldatu 
egin dira 1.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10 eta 3.11 
ereduetan. 
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1. Aurretiko baldintzak 

 Internet Explorer 9 edo berriagoa, Mozilla Firefox edo Chrome 
nabigatzailea edukitzea 

Balioztatzeko eta sinatzeko, nabigatzaileak Javaren Applet-ak 
exekutatzeko aukera izan behar du, edo Idazki Desktop 
instrumentuak instalatuta egon behar du 
(https://www.izenpe.eus/web_corporativa/eu/idazki.shtml) 

 Aplikazioan sartzeko baimena duen erakundearen edo 
pertsonaren ziurtagiri digitala. Hemen kontsulta daitezke sartzeko 
zer ziurtagiri mota erabil daitekeen: 

https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-
bitartekoak/web01-sede/eu/ 

 Txartel digitalen irakurgailua 

 Ziurtagiri digitalak kudeatzeko softwarea 

https://www.izenpe.eus/web_corporativa/eu/idazki.shtml
https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/
https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/
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2. Prozeduraren laburpena 

2.1. Aplikazioan sartzea 

Aplikazioan sartzea, URL honen bitartez:  

http://www.euskadi.eus/c42aEpsvWar/control/iniciar 

2.2. Autentifikatzea 

Erakundearen ziurtagiriaren bidez autentifikatzea. Sarbidea onartu 
ahal izateko, ziurtagiriaren IFZak bat etorri behar du sisteman 
baimendutako BGAE batenarekin. 

2.3. Ereduen egoera - Laburpen-pantaila 

Agertzen den lehendabiziko interfazea laburpen-pantaila da. 

http://www.euskadi.eus/c42aEpsvWar/control/iniciar
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Pantaila horretan honako informazio hau azaltzen da: 

 Eredu bakoitzaren egoera 

 Konpontzeko eskaera, hala badagokio. Konpondu beharreko 
testua ikusteko, dagokion zutabean jarri behar da sagua 

 Egungo egoera. Egungo egoera pantailaren behealdean 
adierazita dago, eta ereduen uneko egoerak kontuan hartzen 
ditu. Egungo egoera alda dadin, ereduen egoera guztiak 
egoera berera aurreratu behar dira. «Betetzea» egoeran 
hasten da. Azken EKD bidaltzeko, egoerak «Bidaltzeko zain» 
izan behar du 

 Konpondu izanaren jakinarazpenaren azken data 
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 EKD erregistroko sarrera-zenbakia eta data (Adierazpena 
bidaltzea eta grabaketa amaitzea) 

«Idazkariak balioztatua» eta «Presidenteak balioztatua» zutabeetan 
adierazten da Idazkariak eta Presidenteak balioztatu egin dituela (1etik 
7ra bitarteko ereduak) edo sinatu egin dituela (0. eredua).  

Ereduak honako fase hauetan egon ohi dira: 

 Betetzea: hasierako karga duen eredua, inolako grabaziorik 
gabea. 

 Balioztatzeko zain: ereduaren datuak grabatu dira eta 
balioztatzeko zain dago, edo Idazkariak eta Presidenteak 
sinatzeko zain, 0. ereduaren kasuan. 

 Bidaltzeko zain: eredua balioztatua, edo Idazkariak eta 
Presidenteak sinatua (0 ereduaren kasuan). 

 Amaitua: eredu guztiak bidali dira. 

 Konpontzeko eskaera: Finantza Politikako Zuzendaritzaren 
eskaera, ereduetako daturen bat konpontzeko 

EKD bidaltzeko, eredu guztiek «Bidaltzeko zain» egon behar dute. 
Laburpena eredutik egiten da bidalketa, «Bidalketa amaitzea» botoiari 
sakatuta eta erakundearen txartela erabiliz sinatuta. 

2.4. Prozedura orokorra 

Honako hau izango da prozedura orokorra: 

 1. ereduaren («Oinarrizko datuak») «Datuak sartzeko egitura» 
erlaitzean datuak grabatzea. Erlaitz honetan adierazten denak 
gainerako ereduen funtzionamenduan eragingo du, hortaz, 
2.etik 7.era bitarteko ereduak grabatu aurretik datu hauek 
grabatu beharko dira 

 1.etik 7.era bitarteko ereduak grabatzea, honako alderdi hauek 
kontuan hartuta: 

o 2. eredua. Balantzea grabatzeko honako arau hau bete 
behar da: aktiboa = pasiboa + ondare garbia. 

o 3. eredua: 3.1 Errenta Finkoa, 3.2 Errenta Aldakorra, 
3.3 Egituratuak, 3.4 Deribatuak eta 3.7 Gordailuak 
ataletako datuak grabatzeko, baita 3.12.1 Errenta Finko 
Negoziagarria, 3.12.2 Errenta Aldakor Negoziagarria 
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eta 3.12.4 Gordailuak azpiataletako datuak grabatzeko, 
ezinbestekoa da gutxienez jaulkitzaile/kontrako alde 
batek alta egina edukitzea. Era berean, 3.10 eta 3.11 
ataletako «Finantza-inbertsioak» eremuari dagozkion 
datuak grabatzeko ere, talde batek eta 
jaulkitzaile/kontrako alde batek izan behar dute alta 
egina. 

o 4. eredua: Eredu hau grabatzeko, 3. ereduak beteta 
egon beharko du, plan bakoitzari esleitutako aktiboen 
arabera, haren datuak behar baitira kalkuluak egin ahal 
izateko. Hornidura matematikoa duten prestazio eta 
ekarpen definituko planen kasuan soilik bete beharko 
da eredu hau. 

o 5. eredua: 

 5.1. eredua: Eredu hau eskuragarri egongo da 
soilik 4. eredua bete duten erakundeentzat 
(salbu eta % 100eko kanpo-bermatzea 
badago). 

 5.2. eredua: Eredu hau eskuragarri egongo da 
soilik ekarpen definituko sistemadun planak 
dituzten erakundeentzat. 

o 6. eredua: gizarte-prestazioetarako eta aurreikuspen-
planek estalitakoak ez diren bestelako 
gertakizunetarako hornidura teknikoen estaldurari 
buruzko informazioa jasotzen du. Atal hau betetzeko, 
3.10. ereduak beteta egon beharko du esleituta dauden 
aktiboen arabera, haren datuak behar baitira kalkuluak 
egin ahal izateko. Aurreikuspen-planen estalduran ez 
dauden gizarte-prestazioak eta gertaerak estaltzen 
dituzten BGAEek soilik bete beharko dute eredu hau. 

 Idazkariak eta Presidenteak balioztatzea 1.etik 7.era bitarteko 
ereduak. 

 Idazkariak eta Presidenteak 0 eredua digitalki sinatzea. 

 EKD bidaltzea (datuen grabazioa amaitzea) - Erakundearen 
sinadura digitala. Eusko Jaurlaritzaren sarrera-erregistroaren 
liburuan idazpena egiten du sistemak eta ereduen aldaketak itxi 
egiten ditu. Une horretatik aurrera, eredu bat aldatzeko 
ezinbestekoa izango da Finantza Politikako Zuzendaritzak 
eredu hori konpontzeko eskaera egitea. 
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EKD bidali ondoren, Finantza Politikako Zuzendaritzak bidalitako 
datuak berrikusiko ditu. Eredu batean akatsen bat antzemanez gero, 
eredu hori konpontzeko eskatuko da. 
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3. Osagai komunak 

3.1. Zerrendak 

Zerrendetan honako ekintza hauek egin ahal izango dira: 

 Gehitu 

Zerrenda batetik elementu berri bat gehitzeko, sakatu «Gehitu» 
botoia, bete sortu den leihoan eskatutako datuak eta sakatu 
«Gorde». 

  

 Aldatu 

Zerrenda batean elementuren bat aldatzeko, hautatu 
elementua eta sakatu «Aldatu» botoia. Leiho bat irekiko da eta 
bertan jasota egongo dira elementuaren datuak; aldatu datu 
horiek eta, gordetzeko, sakatu «Gorde» botoia.  
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 Ezabatu 

Zerrenda batean elementuren bat ezabatzeko, hautatu 
elementua eta sakatu «Ezabatu» botoia. Horrela, elementua 
zerrendatik desagertuko da. 

 

 Inprimatu 

Zerrenda bateko elementuak inprimatzeko, sakatu «Inprimatu» 
botoia. Microsoft Excel formatuko fitxategi bat sortuko da, eta 
hura gorde edo/eta inprimatu ahal izango du erabiltzaileak. 
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3.2. Datuak fitxategi bidez kargatzea 

Zerrenda batzuk fitxategi bidez karga daitezke. 

«EKD fitxategien diseinua» dokumentuan adierazita daude fitxategiak 
kargatzeko prozesuaren baldintzak eta horien egitura. 

3.3. Idazkariak eta Presidenteak balioztatzea 

Idazkariak eta Presidenteak balioztatzeko botoiak 4., 5. eta 6. ereduak 
gorde ondoren agertzen dira, edota 1. ereduko atal guztiak bete 
ondoren; hau da, botoi horiek komunak dira eredu bakoitzean edo 
adierazitako ereduetako ataletan. 

Edonola ere, 2., 3. eta 7. ereduetan, aplikazioak egiaztatzen du eredu 
horietako atal guztietan datuak daudela eta, atalen batean daturik egon 
ezean, dagokion ataleko «Daturik gabe» aukerak markatuta egon 
beharko du. Bestela, eredua ez da «Balioztatzeko zain» egoerara 
pasako eta ez dira balioztatzeko botoiak agertuko. 

Kontuan izan behar dugu eredu horien balioztatzea atal guztiak bete 
ondoren egin behar dela; izan ere, ez da atal bakoitza balioztatzen, 
eredu osoa baizik. Hortaz, ereduak balioztatu baino lehen, 
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betetzeaz arduratu den pertsonak sartu dituen datuak zuzenak 
direla egiaztatu beharko da. 

Presidenteak eta Idazkariak soilik balioztatu behar dute, eredu 
guztietan datuak erabat kargatu direnean. 

Presidenteak edo Idazkariak prozedura balioztatzeko, eredu guztien 
Laburpenak erlaitzaren egoera «Balioztatzeko zain» izan beharko du. 

Lan hori errazteko, nahikoa izango da Presidenteak zein Idazkariak 
eredu bakoitzeko edozein atal balioztatzea. 

3.4. «Daturik gabeko» ereduak 

 

2. ereduko atalen batean edo 4., 5. eta 6. ereduetako batean daturik 
sartzea behar ez duten erakundeek, atal edo eredu horiek grabatzeko, 
«Daturik gabe bezala markatu» botoia sakatu behar dute. Horrela, 
eredu guztien egoera aldatuko da, Deklarazioa egiten jarraitu ahal 
izateko. 

4. ereduan, ezin izango da botoi hori sakatu, baldin eta PD planak, edo 
hornidura matematikoa duten ED planak, edo ED duten PD planak 
badaude. 

5. ereduaren kasuan: 
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 5.1. eredua: Ezin izango da botoi hori sakatu, baldin eta PD 
planak, hornidura matematikoa duten ED planak, edo ED duten 
PD planak badaude, salbu eta eredu honetako plan baliagarri 
bakoitzerako % 100eko kanpo-bermea badago. 

 5.2. eredua: Ezin izango da botoi hori sakatu, baldin eta 3.12 
eredua bete bada Ekarpen Definituko sistemetako planetarako 
(ED planak, 4koak ez diren Hornidura Matematikoa duten ED 
planak [ED inbertsioaren emaitzaren bermea], edo ED duten 
PD planak) 

3. eta 7. ereduen kasuan, aukera hau markatu beharko da plan mailan, 
baldin eta hautatutako planak daturik ez badauka. Plan guztietan 
datuak sartu ondoren, edo aukera hau sakatu ondoren, eredua 
«Balioztatzeko zain» egoerara pasako da. 

3.5. Planak hautatzea 

Aurreikuspen-planak dituzten erakundeetarako, eredu jakin batzuetan 
menu zabalgarri bat dago, zeinak aukera ematen baitu aukeratzeko 
zein planetarako sartu nahi diren datuak. Eskuinaldean «Iragazi» 
botoia dago. 

Plan bati lotuta dagoeneko sartuta dauden datuak ikusi/kargatzeko, 
aukeratu plana menu zabalgarrian eta sakatu «Iragazi». 

 

Aukera lehenetsi gisa, inprimakian sartzean, menu zabalgarrian ageri 
den lehenengo planari lotuta sartutako datuak ikusi/kargatuko dira. 
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3.6. Datuak balioztatzeari buruzko mezuak 

Sartutako datuak zuzenak ez badira, grabatu baino lehen, sistemak 
zenbait mezu erakutsiko ditu, balioztatu ezin diren datuak adierazita. 
Erakundeak beharrezkoak diren zuzenketak egin behar ditu datuak 
grabatu ahal izateko. 

Oro har, mezuak pantailaren goialdean agertuko dira: 
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4. 0 eredua – Deklarazio-orria 

Eredu honetan dago jasota deklarazioen sinadura, zeina idazkariak eta 
presidenteak egin behar baitute. 

4.1. Interfazea 

Pantaila bi bloketan bereizita dago: alde batetik, idazkariaren eta 
presidentearen sinadurak daude, eta bestetik auditoretza-enpresaren 
datuak eta auditoretzaren datak. 

 

4.2. Sinadurak 

4.2.1. Sinatu baino lehen 

0 eredua sinatu ahal izateko, gainerako ereduek «Bidaltzeko zain» 
egoeran egon behar dute. Gainera, 0 ereduak aldez aurretik gordeta 
egon behar du. 
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Idazkariaren eta presidentearen datuak 1. ereduko «Gobernu 
Batzordea» inprimakitik jasotzen dira, eta eredu honetan ezin dira 
aldatu. 

4.2.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Beharrezkoa? 

EKDak hizpide duen ekitaldiaren 
aurreko ekitaldiko kontuak onartzeko 
Batzar Nagusiaren bileraren data. 

Dataren formatua 

EKDak hizpide 
duen ekitaldiko 
urtarrilaren 
lehenaren eta 
betetze-dataren 
artean. 

Data aurrekoa 
bada, 1.1 ereduko 
oharren eremua 
bete beharko da 

Beharrezkoa da presidenteak eta 
idazkariak sinatu ahal izateko 

Presidentearen sinadura Luzera (50) Beharrezkoa da presidenteak sinatu 
ahal izateko 

Idazkariaren sinadura Luzera (50) Beharrezkoa da idazkariak sinatu ahal 
izateko 

EKDak hizpide duen ekitaldiaren 
aurreko ekitaldiko kontuak onartzeko 
auditoretza-enpresa 

Luzera (100) Beharrezkoa da gizarte-
aurreikuspeneko planak dituzten 
BGAEetan 

Zuzendaritza Luzera (100) Beharrezkoa da gizarte-
aurreikuspeneko planak dituzten 
BGAEetan 

ROACen zenbakia Luzera (20) Beharrezkoa da gizarte-
aurreikuspeneko planak dituzten 
BGAEetan 

EKDak hizpide duen ekitaldiaren 
aurreko ekitaldiko kontuak onartzeko 
txosten orokorraren data 

Dataren formatua 

EKDak hizpide 
duen ekitaldiko 
urtarrilaren 
lehenaren eta 
betetze-data artean. 

Data aurrekoa 
bada, 1.1 ereduko 
oharren eremua 
bete beharko da 

Beharrezkoa da gizarte-
aurreikuspeneko planak dituzten 
BGAEetan 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 15  
16/12/2021          

EKDak hizpide duen ekitaldiaren 
aurreko ekitaldiko kontuak onartzeko 
txosten gehigarriaren data 

Dataren formatua 

EKDak hizpide 
duen ekitaldiko 
urtarrilaren 
lehenaren eta 
betetze-data artean. 

Data aurrekoa 
bada, 1.1 ereduko 
oharren eremua 
bete beharko da 

 

EKDak hizpide duen ekitaldiaren 
aurreko ekitaldiko kontuak onartzeko 
txosten bereziaren data 

Dataren formatua 

EKDak hizpide 
duen ekitaldiko 
urtarrilaren 
lehenaren eta 
betetze-data artean. 

Data aurrekoa 
bada, 1.1 ereduko 
oharren eremua 
bete beharko da 

 

HM deklaratuak oinarritzen diren 
azterketa aktuarialak 

Bai/Ez Beharrezkoa  

Bidalitako azterketa aktuarialak Bai/Ez Beharrezkoa  

HM deklaratuak oinarritzen diren 
azterketa aktuarialak = BAI 

Eremu hauek: «EKDak hizpide duen ekitaldiaren aurreko ekitaldiko 
kontuak onartzeko Batzar Nagusiaren bileraren data», «EKDak hizpide 
duen ekitaldiaren aurreko ekitaldiko auditoretza enpresa», «ROACen 
zenbakia» eta «EKDak hizpide duen ekitaldiaren aurreko ekitaldiko 
kontuak onartzeko txosten orokorraren data»; eta, hala badagokio, 
beste hauek ere: «EKDak hizpide duen ekitaldiaren aurreko ekitaldiko 
kontuak onartzeko txosten gehigarriaren data» eta «EKDak hizpide 
duen ekitaldiaren aurreko ekitaldiko kontuak onartzeko txosten 
bereziaren data» betetzeko orduan, aurreko 1. hiruhilekoan sartutako 
datu berbera adierazi beharko da.  

Eredu hau ez da «Bidaltzeko zain» egoerara pasako harik eta sinadura 
guztiak sartzen diren arte. Egoera horretara igarotzeko, ezinbestekoa 
da presidentea eta idazkaria izendatuta egotea. 

Eredua eguneratuz gero, eta sinadurak sortuz gero, aplikazioak 
ohartaraziko du, eredu berria gordetakoan, sortutako sinadurak 
ezabatu egingo direla eta, ondorioz, berriro sartu beharko direla. 
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4.3. Jardunbidea 

4.2.1 puntuan adierazi denez, gainerako ereduak «Bidaltzeko zain» 
egoeran daudenean sinatu ahal izango da 0 eredua, eredu honen 
eremuak aurreko ataletan adierazi legez beteta daudenean. 

Sakatu «Sinatu <KARGUA>» botoia, aukeratutako pertsonaren 
sinadura sartzeko: 

 Konfigurazio-fitxategian irakurriko da karguari dagokion testua, 
eta datu aldagarriez osatuko da. 

 IZENPE sinadura-osagaia erabiliko da. 

 Sinadura-osagaiak sinatu beharreko testua erakutsiko du 

 Erabiltzaileak txartelaren PINa sartuko du eta sinadura grabatu 
egingo da datu-basean 

 Sinatzeko botoia desaktibatu egingo da eta sinadura-data 
adieraziko da pantailan dagokion eremuan (sinadura-datak era 
automatikoan betetzen dira sinatu eta berehala). Sinaduraren 
datu osagarrien kasuan (bileraren data...), sinatu ondoren 
blokeatu egingo dira eremu horiek. 

 Sinadurari lotutako eremuren bat aldatu nahi izanez gero, 
egindako sinadura ezabatu ahal izango da eta berri bat sortu. 

Sinadura guztiak sartu direnean, eredua «Bidaltzeko zain» egoerara 
igaroko da. 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 17  
16/12/2021          

5. 1. eredua - Datu Orokorrak 

Eredu honek sei atal barne hartzen ditu; horietan zehar nabigatzeko, 
pantailaren behealdean dauden botoiak erabili behar dira: 

 Oinarrizko datuak 

 Bazkide arrunten mugimenduak 

 Gobernu Batzordea 

 Kontratu-erreferentziak 

 Aurreikuspen-planak 

 Bazkide sustatzaile eta babesleak 

5.1. Jardunbidea 

1. eredua «Betetzea» egoeratik «Balioztatzeko zain» egoerara 
igarotzeko, eta «Presidenteak balioztatzea» eta «Idazkariak 
balioztatzea» botoiak gaitzeko, honako urrats hauek eman beharko 
dira: 

1. Beharrezkoak diren datu guztiak betetzea («*» marka dute), 
atal guzti-guztietan 

2. Ataletan dauden balioztatzeak betetzea: Gobernu Batzordea, 
Kontratupeko erreferentziak eta Bazkide sustatzaile eta 
babesleak, zeinak dagozkion interfazeen behealdean baitaude 

Gainera, 1. eredua «Balioztatzeko zain» egoeran manten dadin, 1. 
ereduko Bazkideen mugimenduak ataleko balioztatzea bete beharko 
da, 7. ereduaren Banaketa; eta Ekarpenak atalari dagokionez, 11.2.2 
«Jardunbidea» puntuan adierazita dagoenez, 2. puntuan. 

5.2. Oinarrizko datuak 

1. ereduaren atal honetan jasoko dira erakundeen datu orokorrak, hala 
nola izena, helbidea, eremua, etab.  

Harremanetarako pertsonaren datuak ere gordeko dira eta erlaitz berri 
bat ezarriko da, «Datu sarreraren egitura». Pantaila honetan, zenbait 
galdera egingo zaizkio erabiltzaileari. Hark ematen dituen erantzunen 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 18  
16/12/2021          

arabera, datu sarrera baldintzatu egingo da planetan eta beste eredu 
batzuetan. 

5.2.1. Interfazea 

«Oinarrizko datuak» pantailak bi zati ditu: 

 Lehenengoan erakunde baten datu orokorrak sartuko dira, hala 
nola telefono zenbakia, helbide elektronikoa, eremua eta 
BGAEaren langile kopurua. 

 Bigarren atalean gorde egingo dira erakundeko 
harremanetarako pertsonaren datuak, hala nola izena, 
helbidea, telefono zenbakia… 
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«Datu sarreraren egitura» erlaitzean hiru galdera egiten zaizkio 
erabiltzaileari, erakundeak eskaintzen dituen prestazio motak 
ezagutzeko eta horiek nola estaltzen diren jakiteko. 

Lehenengo galdera da ea erakundeak aurreikuspen-planak soilik 
dituen. Erantzuna baiezkoa bada, erakundeak, aurreikuspen-plan 
bakoitzeko, nahitaez sartu beharko ditu bere aurreikuspen-planen 
datuak 1. ereduan eta 3. ereduaren atal guztietan; 3.1etik 3.9ra 
bitartean plan bakoitzari esleitutako aktiboen arabera, eta 3.12.1etik 
3.12.4ra bitartean Ekarpen Definituagatik hala badagokio, eta baita 
3.11 ere. Atal jakin batean barne hartu beharreko aktiborik ez badago, 
«Daturik gabe bezala markatu» botoia sakatu beharko da. 

Erantzuna ezezkoa bada, erretiro-prestazioak eta gehigarriak 
estaltzen dituen galdetuko zaio. Erantzuna ezezkoa bada, 
erabiltzaileak ezgaitua izango du 1. eta 3. ereduko aurreikuspen-planei 
dagokion erlaitza, salbu eta honako inprimaki hauek: «Aurreikuspen-
planak ez diren bestelako gizarte-aurreikuspenerako ekintzei 
atxikitako beste aktibo batzuk» (nahitaez bete beharko da) eta 
«Gizarte-aurreikuspenera atxikirik ez dauden bestelako aktiboak». 

Erabiltzaileak baiez erantzuten badu, azken galdera egingo zaio: 
«Erretirorako aurreikuspen-plana eta gehigarriak?». Erantzuna 
baiezkoa bada, aurreikuspen-planen datuak sartu beharko dira 1. 
ereduan, eta horietako bakoitzari dagokion 3. eredua bete beharko da. 
Halaber, «Aurreikuspen-planak ez diren bestelako gizarte-
aurreikuspenerako ekintzei atxikitako beste aktibo batzuk» inprimakia 
bete beharko du. 

Erantzuna ezezkoa bada, ordea, plan bati dagozkion datuak bete 
beharko ditu (0 plana) 1. ereduan, eta 3. eredua bete beharko da, behin 
baino ez, erretiro-prestazio eta gehigarriengatik. Halaber, 
«Aurreikuspen-planak ez diren bestelako gizarte-aurreikuspenerako 
ekintzei atxikitako beste aktibo batzuk» inprimakia bete beharko du. 

Edozein kasutan, erakundeak beti izango du 3. ereduan «Gizarte-
aurreikuspenera atxikirik ez dauden bestelako aktiboak» inprimakia 
betetzeko aukera. 
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5.2.2. Datuak eta balioztatzeak 

Oinarrizko datuei buruzko atalean, erabiltzaileak nahitaez sartu beharko ditu datu 
guztiak, oharrei, fax-ari eta posta elektronikoari dagozkion eremuak izan ezik.  

Bigarren atalean, harremanetarako pertsonaren datuei dagokienean, ez da nahitaezkoa 
izango ezein eremu betetzea, guztiak aukerakoak izango dira. Harremanetarako 
pertsonaren telefonoari dagokion eremuan, EKD bete duen pertsonaren telefono 
zenbakia jaso beharko da. 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Modalitatea Ezin da aldatu   

Izena Ezin da aldatu   

Helbidea Ezin da aldatu   

Lurralde historikoa Ezin da aldatu   

Udalerria Ezin da aldatu   

Posta kodea Ezin da aldatu   

IFZ Ezin da aldatu   

Telefono zenbakia Luzera (9) X  

Faxa Luzera (9)   
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E-maila E-mailaren 
formatua 

  

Eremua Balioen zerrenda X - Autonomia-erkidegoa 

- Lurralde historikoa 

- Lokala 

- Beste batzuk 

Eremuaren oharrak Luzera (500) Eremua = «Beste 
batzuk» 

 

Bizi-zikloaren estrategia 
Batzarrean ikusia 

Balioen zerrenda «Modalitatea» 
eremuan Lana edo 
Elkartua bada, eta 1.5 
«Aurreikuspen-
planak» ereduan jaso 
duen aurreikuspen-
plan batek gutxienez 
ekarpen definituko 
«Sistema» badu. 

- Bai 

- Ez 

Bizi-zikloaren estrategia 
Batzarrean onartua 

Balioen zerrenda «Bizi-zikloaren 
estrategia Batzarrean 
ikusia» eremuan 
«Bai» aukeratu bada. 

- Bai 

- Ez 

Bizi-zikloaren estrategia 
- Batzarraren data 

Dataren formatua «Bizi-zikloaren 
estrategia Batzarrean 
ikusia» eremuan 
«Bai» aukeratu bada. 

Bizi-zikloaren planak ezartzea 
aztertu den batzarraren data. 

Gizonezko langileen 
kopurua 

Zenbakizkoa (5) X  

Emakumezko langileen 
kopurua 

Zenbakizkoa (5) X  

Langile kopurua Zenbakizkoa (5) X Eremu kalkulatua, aurreko 
guztien batura 

Harremanetarako 
pertsonaren izena 

Luzera (150)   

Harremanetarako 
pertsonaren e-maila 

E-mailaren 
formatua 

  

Harremanetarako 
pertsonaren telefonoa 

Luzera (9)   

Erakunde gordailuzaina Ezin da aldatu   



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 22  
16/12/2021          

5.3. Bazkide arrunten mugimenduak 

Hemen jasoko da alta eta bajen kopurua, erakundeko bazkideen 
generoaren eta urtearen arabera. 

5.3.1. Interfazea 

 

5.3.2. Datuak eta murrizketak 

Bazkide arrunt kontzeptuaren baitan bilduko dira bazkide aktiboak, 
bazkide pasiboak eta etete egoeran daudenak. Onuradunak ez dira 
bazkide arrunt gisa hartuko, bazkideen kausadunak baitira. 

Hori dela eta, 1. ereduaren «Bazkideak» atalean adierazi beharko dira 
bazkide aktibo, bazkide pasibo eta etete egoeran dauden bazkide 
guztiak; hau da, erakundeari lotutako pertsona fisiko guztiak (NANak). 

Sartutako datuak zenbakizkoak direla balioztatuko da. 

Aurreko aldietako bazkideen datuak ikusi ahal izango dira, eremuak 
blokeatuta. EKDari dagokion aldirako eremu hutsak lerro batean 
agertuko dira, horiek bete eta grabatzeko. Datuak bete ondoren, 
sistemak era dinamikoan kalkulatzen du guztizkoa. 
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5.4. Gobernu Batzordea 

Pantaila honen barruan jasoko dira erakundeko Gobernu Batzordea 
osatzen duten kideak. 

5.4.1. Interfazea 

Gobernu Batzordeko kideen kontsultez osatutako zerrenda ageri da 
pantailan 

 

5.4.2. Datuak eta balioztatzeak 

Atal honetan, datu guztiak kontsultarako eginak dira. Presidente, 
presidenteorde edo diruzain bat baino gehiago aktibo ez egotea 
balioztatuko da (alta egina dutela, baja eman gabe). Gutxienez 
presidente batek eta kargu hauetako bik alta egina izatea balioztatuko 
da: presidenteordea, idazkaria, diruzaina edo kidea. 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Kargua Ezin da aldatu   

Izena Ezin da aldatu   
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Idazkaria Bai / Ez Ezin da aldatu   

Idazkaria ez, oharrak Ezin da aldatu   

IFZ Ezin da aldatu   

Generoa Ezin da aldatu   

Altaren data Ezin da aldatu   

Uzte-data Ezin da aldatu   

Kualifikazioa Ezin da aldatu   

Oharrak Ezin da aldatu   

Noren ordezkaritzan Ezin da aldatu   

Pantaila honetan ikusiko da erakundeak izapidetze elektroniko bidez 
jakinarazitako azken Gobernu Batzordea. 

Zerrenda postu motaren arabera antolatuta dago. Baja egina duten 
pertsonak uzte-dataren arabera agertuko dira, beheranzko ordenan; 
beraz, baja egina duten pertsonak taldearen amaieran agertuko dira. 

5.5. Bazkide sustatzaile eta babesleak 

BGAEko bazkide sustatzaile eta babesleen datuak jasoko dira, hala 
erakunde mailakoak nola plan mailakoak. 

Plan mailan, bazkide babesleak soilik existitzen dira, BGAE mailako 
sustatzaileak 
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5.5.1. Interfazea 

 

5.5.2. Datuak eta balioztatzeak 
Aldiaren hasieran BGAEen Erregistroan gordetako bazkide guztiak ageri dira atal 
honetan. Behin EKD irekita, atal honetan ezin da bazkide babesleen alta, bajarik edo 
aldaketarik egin; hortaz, EKD ireki baino lehen, beharrezkoa da bazkide babesleak 
BGAEen Erregistroan eguneratuta egotea. Horretarako, bi aukera daude 
www.euskadi.eus webgunean: 

1. Bazkide babeslea Prestazioen Erregelamenduaren artikulatuan jasota EZ badago, 
«Bazkide babesleen alta, baja eta aldaketak» prozeduraren bitartez egingo da, 
«Planak» eremuaren barruan (https://www.euskadi.eus/base-erregistroa/web01-
tramite/eu/), hitzarmena edo alta-eskaera erantsita. 

2. Bazkide babeslea Aurreikuspen-planen Erregelamenduaren artikulatuan jasota 
badago, «Planaren erregelamenduaren aldaketa» prozeduraren bitartez egingo 
da, «Planak» eremuaren barruan (https://www.euskadi.eus/base-
erregistroa/web01-tramite/eu/), Gobernu Batzordearen hitzarmena, Planaren 
Erregelamendu Berria eta aldaketei dagokien dokumentua erantsita. 

Hori dela eta, eredu honetan kargatzen dira BGAEak aurretik BGAEen Erregistroan sartu 
dituen datuak (bazkide babesleen alta, baja eta aldaketei buruzkoak), eta langile 
kopuruari zein bazkide babesle bakoitzaren ondareari dagozkion datuak gehitu beharko 
dira, kasu bietan generoaren arabera adierazita. 

https://www.euskadi.eus/base-erregistroa/web01-tramite/eu/
https://www.euskadi.eus/base-erregistroa/web01-tramite/eu/
https://www.euskadi.eus/base-erregistroa/web01-tramite/eu/
https://www.euskadi.eus/base-erregistroa/web01-tramite/eu/
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BGAEak gutxienez bazkide sustatzaile bat baduela balioztatuko da. Gutxienez, bazkide 
babesle bat egon beharko da enplegu modalitateko aurreikuspen-plan bakoitzari lotuta. 

Bazkide babesle guztiek IFZ jakinarazi dutela balioztatuko da. 

Bazkide babesle guztiek langile kopuruari eta ondareari dagozkion eremuak jakinarazi 
dituela balioztatuko da. 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Plana Ezin da aldatu   

Bazkide mota Ezin da aldatu   

IFZ Ezin da aldatu   

Izena / Izen soziala Ezin da aldatu   

ESJN Ezin da aldatu   

Gizonezko langileen 
kopurua 

Zenbaki osoa Bazkide babeslea da  

Emakumezko langileen 
kopurua 

Zenbaki osoa Bazkide babeslea da  

Gizonezkoen ondarea Zenbakia 
dezimalekin (12 
digitu eta 2 
dezimal) 

Bazkide babeslea da  

Emakumezkoen 
ondarea 

Zenbakia 
dezimalekin (12 
digitu eta 2 
dezimal) 

Bazkide babeslea da  

5.6. Aurreikuspen-planak 

Sail honetan ikusi ahal izango dira erakundearen aurreikuspen-planei dagozkien datuak. 

5.6.1. Interfazea 

Aurreikuspen-planen zerrenda. 
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5.6.2. Datuak eta balioztatzeak 

Aurreko ekitaldiko planen zerrenda kargatuko da (hiruhileko 
aldizkakotasunean, aurreko hiruhilekokoa), azken postuetan ageriko 
direlarik baja egina duten planak. 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Kodea Ezin da aldatu   

Izena Ezin da aldatu   

Modalitatea Ezin da aldatu   

Arrisku-profila Balioen zerrenda X - Handia 

- Ertaina 

- Txikia 

Sistema Ezin da aldatu   

Hornidura matematikoak Balioen zerrenda  Baldin eta Sistema = ED 
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- Errenta aktuarialak dituen ED 

- Arrisku-prestazioak dituen ED 

- ED inbertsioaren emaitzaren 
bermea 

- Aurrekoen konbinazioa 

Baldin eta Sistema = PD 

- ED duen PD 

Kualifikazioa Ezin da aldatu   

Altaren data Ezin da aldatu   

Orient/Inberts. Ezin da aldatu   

Oharrak Ezin da aldatu   

Berme-epea Zenbakizkoa: 2 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta 
«Orient/Inberts.» 
eremua = Etekin 

finkoko bermatua, 
Etekin aldakorreko 

bermatua 

Planean ezarritako berme-
epearen balioa, urteetan. 

Bizi-zikloaren estrategia Balioen zerrenda Ekarpen definituko 
planetarako, baldin 

eta:  

- Erakundearen 
modalitatea 

Banakakoa bada. 

- Lana edo Elkartua 
modalitateko 

erakundea bada, eta 
oinarrizko datuei 

dagokien 1.1 
ereduaren «Bizi-

zikloaren estrategia 
Batzarrean onartua» 

eremuan «Bai» 
adierazi bada. 

- Bai 

- Ez 

UTB % Baldin eta 
Orient/Inberts. = 
«Etekin finkoko 

bermatua» 

 

Uneko ekitaldiko 
01/01ean dagoen HLB 

Zenbakizkoa: 7 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta sistema = 
ED 
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Bukaerako likidazio-
balioa 

Zenbakizkoa: 7 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta sistema = 
ED 

 

Lehenen HLB Zenbakizkoa: 7 
oso, 6 dezimal 

BLB ≠ 0 duen lehen 
aldian, eta ED 

sistema Azken BLB 

 

 Zenbakizkoa: 7 
oso, 6 dezimal 

Planaren baja zer 
alditan egin den 

 

Lehenengo likidazio-
balioaren data 

Dataren formatua Bukaerako likidazio-
baliodun lehen 

aldiaren barruko data 
≠ 0 

 

Azken BLBaren data Dataren formatua Bukaerako likidazio-
baliodun lehen 

aldiaren barruko data 
= 0, edo 

lehendabizikoz 
Bukaerako likidazio-

baliodun epearen 
aurreko aldiko azken 

egunari dagokion 
data = 0 

 

Administrazio-gastuen 
egozpen oinarria 

Ezin da aldatu   

Ondare oinarriaren % Ezin da aldatu   

Etekin oinarriaren % Ezin da aldatu   

Hornidura teknikoak Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Bajaren data Ezin da aldatu   

Lekualdaketaren data Ezin da aldatu   

EDri soilik atxikitako 
ondarea 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta Sistema = 
ED edo sistema = PD 

eta hornidura 
matematikoak = ED 

duen Prestazio 
definitua  

 

Zati alikuotak 
(partaidetzak) 

Zenbakizkoa: 10 
oso, 10 dezimal 

Baldin eta Sistema = 
ED edo sistema = PD 

eta hornidura 
matematikoak = ED 

duen Prestazio 
definitua 

 

Errentagarritasuna Zenbakizkoa: 3 
oso, 2 dezimal 

Modalitatea = Lana 
eta sistema = PD 
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5.6.3. Jardunbidea 

Atal honetan adieraziko dira erakundeko planen arrisku-profila, 
hasierako zein bukaerako likidazio-balioa (HLB eta BLB), hornidura 
teknikoak, etab. 

Erakundeko aurreikuspen-plan guztiak agertuko dira, bai indarrean 
daudenak, bai baja egina dutenak, bai mobilizatuak. 

Baja egina duten planak: 

 Zerrendaren amaieran ikusiko dira, beste kolore batez, bajaren 
dataren araberako beheranzko ordenan. 

 Kargatutako aldian baja egina duten planak gris argiz agertuko 
dira, aurreko aldietan baja egina duten planak baino gris 
argiagoan. 

 BGAEak ezin izango ditu plan horien datuak aldatu, salbu eta 
aktibo dagoen aldian baja egina duten planen kasuan. Gainera, 
aldian baja egina duten plan horietarako, 7. ereduari dagozkion 
datuak bete ahal izango dira, aurreko estatistika-kontabilitate 
informazioari dagokion datatik baja egin arte igarotako denbora 
kontuan hartuta. 

Ez da baja egina duten planen historikorik kargatuko. 2010ean baja 
egina duten planak kargatzen hasiko da. 

Mobilizatutako planak jatorri-erakundean: 

 Berdez agertuko dira, mobilizazioaren data adierazita. 

 BGAEak ezin izango ditu plan horien datuak aldatu. 

Mobilizatutako planak helburu-erakundean: 

 Indarreko beste edozein plan bezala agertuko dira, 
mobilizazioaren data adierazita. 

 BGAEak datu horiei dagozkion datuak bete beharko ditu, 
erakundean aktibo dauden gainerako planen kasuan bezalaxe, 
eta, hortaz, 7. ereduan barne hartu beharko du ekitaldi 
hasieratik EKDari dagokion datara arte metatu duen 
informazioa. 

Ezin izango da planen alta edo aldaketarik egin. 

Sistema = «Ekarpen definitua» duten eta hornidura matematikoen 
eremuan balioren bat hautatua duten planetarako, nahitaez bete 
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beharko da 4. eredua; baita sistema = «Prestazio definitua» duten 
planetarako ere. 

3. ereduan aktiboen datuak sartzeko orduan, 1. ereduan definitutako 
planak hartuko dira kontuan. Hornidura matematikoa duten ekarpen 
definituko planen kasuan, planaren ekarpen definitutako aktiboak 
sartuko dira, baita haren hornidura matematikorako aktiboak ere. 

Erabiltzaileak aktibo dauden zein aldian baja egina duten plan guztiak 
aldatu izana balioztatuko du aplikazioak. Aldatu gabeko planik egonez 
gero, eredua ez da «Balioztatzeko zain» egoerara igaroko. Aldatu 
gabeko planak laburpena ereduan zerrendatuta agertuko dira. 

«Lehenengo HLB» eremua nahitaez bete beharko da aldian alta egina 
duten plan guztietan, baldin eta likidazio-balioaren data uneko 
ekitaldiaren 01/01arekin bat ez badator. Planak zero ez den 
lehendabiziko bukaerako likidazio-balioa (BLB) jasotzen duen aldian 
beharrezkoa izango da «Lehenengo HLB» eremua betetzea. 

«Lehenengo HLB» eremua betetzen den aldian, nahitaez bete beharko 
da «Lehenengo HLB data». 

Uneko urtean alta egina duten planen kasuan, baldin eta likidazio-
balioaren data uneko ekitaldiaren 01/01arekin bat ez badator, «HLB 
ekitaldiaren 01/01ean» eremuak = 0,000000 izan beharko du 
ezinbestean. 

Aldian baja egina duten planetarako, «Azken BLB» eta «Azken BLB 
data» eremuak gaituko dira. 

«Azken BLB» eremua nahitaez bete beharko da uneko aldian baja 
egina duen edozein planetarako. 

Planaren bajari dagokion aldian, aplikazioak balioztatu egingo du 
«Azken BLB data» eremuan adierazitako data. Data hori izan daiteke 
«Bukaerako likidazio-balioa» eremua 0 den lehendabiziko aldiaren 
barruko edozein, edota bukaerako likidazio-balioa lehendabizikoz 0 
izan den aldiaren aurreko aldiaren azken eguna. 

5.7. Kontratu-erreferentziak 

Atal honetan zehaztuko dira erakundearekin kontratu bidez lotutako 
enpresen datuak. Erreferentzia hauek plan guztiei edota batzuei 
lotutakoak izan daitezke, eta erakunde arduradun bat baino gehiago 
dituen planak ere egon daitezke. 
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5.7.1. Interfazea 

Erakundearen kontratupeko erreferentzien zerrenda. 

 

5.7.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

IFZ Luzera (10) X  

Izena Luzera (150) X  

Herrialde mota Balioen zerrenda X - Espainiako Estatua 

- Beste batzuk 

Herrialdearen izena Luzera (50) Baldin eta herrialde 
mota = beste batzuk 

 

Hiriaren izena Luzera (50) Baldin eta herrialde 
mota = beste batzuk 

 

Herrialde motaren 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta herrialde 
mota = beste batzuk 

 

Helbidea Luzera (150) X  

Probintzia Balioen zerrenda Baldin eta Herrialde 
mota = Espainiako 

Estatua 

Probintzien zerrenda 
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Udalerria Balioen zerrenda Baldin eta Herrialde 
mota = Espainiako 

Estatua 

Hautatutako probintziako 
udalerrien zerrenda 

Posta kodea Zenbakizkoa (5) X  

Telefono zenbakia Luzera (9) X  

Faxa Luzera (9) X  

E-maila E-mailaren 
formatua 

X  

Legezko ordezkaria Luzera (100) X  

Aktiboen kudeaketa Balioen zerrenda  B/E 

Aseguruak Balioen zerrenda  B/E 

Berraseguruak Balioen zerrenda  B/E 

Beste batzuk Balioen zerrenda  B/E 

Oharrak Luzera (250) Baldin eta 
Kontratupeko 

erreferentzia mota = 
Beste batzuk 

 

Kontratuaren data Data Aurreikuspen-planak 
dituzten edo 0 plana 
duten erakundeen 

kasuan 

 

Gordailutzea eta 
zaintzea 

Balioen zerrenda  B/E 

Kontratupeko erreferentzia (kontratu) bakoitzean, aukera bakarra 
markatu ahal izango da: «Aktiboen kudeaketa», «Aseguruak», 
«Berraseguruak», «Gordailutzea eta zaintzea» edo «Beste batzuk» 

Kontuan izan hauek guztiak: 

 «Beste batzuk» aukera planak dituzten erakundeek soilik 
hauta dezakete. 

 «Gordailutzea eta zaintzea» aukera planik ez duten 
erakundeek soilik hauta dezakete. 

5.7.3. Jardunbidea 

Kontratu-erreferentziak BGAE mailan adieraziko dira. 
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Zerrendan dagozkion eremuetan sartuko dira erakundearen datuak: 
hala nola IFZ, izena, helbidea, udalerria, probintzia, posta kodea, 
telefono zenbakia, faxa, e-maila, legezko ordezkaria eta kontratu 
motak. 

Erregistro bat aldatzeko, hautatu erregistroa eta sakatu «Aldatu» 
botoia. 

Sartutako IFZ-rekin bat egiten duen erregistroa topatutakoan, bertan 
sartutako datuak ezberdinak direla antzeman eta horiek aldatu 
ondoren, aplikazioak era automatikoan beteko ditu IFZ bera duten 
gainerako erregistroetan berdinak izan behar duten datuak. Horrela, 
ez da akatsik egiteko aukerarik izango. 

Datu-basean dagoeneko jasota dagoen IFZ-rekin erregistro berri baten 
alta egin nahi bada, aplikazioak era automatikoan beteko ditu IFZ bera 
duten gainerako erregistroetan berdinak izan behar duten datuak. 
Horrela, ez da akatsik egiteko aukerarik izango. 

Erabiltzaileak dagoeneko gordeta dagoen erregistro bat aldatu nahi 
badu (haren IFZ dagoeneko aplikazioan gordeta badago), nahi dituen 
eremu guztiak aldatu beharko ditu eta datu horiek era automatikoan 
aldatuko dira IFZ bera duten erregistro guztietan. 

Erregistroak eguneratzeko, kargatu erregistroetako bat, sakatu IFZ 
eremuaren parean dagoen botoia, aldatu bertan eskatzen diren datuak 
eta aldatu erregistroa. Horrela, IFZ bera duten kontratu guztiak 
eguneratuko ditu aplikazioak, guztien homogeneotasuna bermatuta, 
aurretik adierazi denez, berdinak izan behar ez dutenak aldatu gabe. 
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6. 2. eredua – Balantzea eta Galera eta 
irabazien kontua 

Eredu honen baitan zenbait kontu biltzen dira, bakoitzak bere 
zenbatekoak dituelarik. 

Ereduan bi multzo nagusi daude: 

 Balantzea 

o Aktiboa 

o Pasiboa 

o Ondare garbia 

 Galerak eta irabaziak 

o I. kontua: Aurreikuspen-planen jarduerei eragiten die 

o II kontua: BGAEaren gainerako ekintzei eragiten die 

o III kontua: BGAEaren gizarte-aurreikuspeneko ekintzei 
ez die eragiten 

6.1. Funtzionamendu orokorra 

Oro har, eredu honetako inprimakiek honako ezaugarri hauek izango 
dituzte: 

 Kontuak modu hierarkikoan agertuko dira (zuhaitz eran), 
erabiltzaileak nahieran zabal ditzan nodoak. 

 Hasiera batean, kontu guztiak bilduta ageri dira. 

 Zuhaitzaren azken mailako balioei dagozkien eremuak soilik 
egongo dira gaituta. Desgaitutako eremuetan, behean dituzten 
kontuen baturari dagokion balioa agertuko da. 

 Kontu ezberdinen zenbakizko eremuen zabalera ezberdina 
izango da mailaren arabera, mailak bisualki ezberdindu ahal 
izateko. 

 Zeinu definiturik ez duten kontuen kasuan (gehitzeko edo 
kentzeko aukera dute), erabiltzaileak dagokion zeinua adierazi 
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beharko du (beharrezkoa da kontu hauetako zenbatekoa 
gordetzeko). Zeinu definitua duten kontuetan ezin izango da 
zeinu hori aldatu. 

 Bete ahal diren epigrafe guztiek (batuketa soilak diren 
epigrafeek izan ezik, horietan ezin baita daturik sartu) zeinu 
positibo edo negatiboak onartzen dituzte. 

 Interfazeetan kontuen arabera datuak sartzeko esparru bat 
dago, eta behealdean balio kalkulatua eta guztizkoa ageri da. 

 Ezein kontu ez da nahitaezkoa izango. BGAEak irizten dituen 
kontuetan sar ditzake datuak. 

 Hasieran zenbatekoak zeroan dituztela kargatuko dira kontu 
guztiak. 

 Datuak: 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? 

Kontua Tartearen barruko 
zenbakia 

Ez 

Zeinua + / - Nahitaez adierazi behar da zeinu definiturik ez duten 
kontuen kasuan 

6.2. Balantzea 

Urteko kontuen balantzeari dagokion inprimakia izango da, eta bertan 
jasoko dira kontuak eta horiei dagozkien zenbatekoak. Hiru multzotan 
banatuta dago: 

 Aktiboa 

 Pasiboa 

 Ondare garbia 

6.2.1. Interfazea 

 Aktiboa 

 Pasiboa 

 Ondare Garbia 
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6.2.2. Balioztatze espezifikoak 

Aktiboak, guztira, pasiboaren guztizkoaren eta ondare garbiaren 
batuketa izan behar du. 

6.2.3. Jardunbidea 

Balantzea inprimakiko hiru ataletan sartzen diren datuak aldi berean 
grabatuko dira. Grabatzearekin batera, balioztatu egingo da honako 
hau betetzen dela: AKTIBOA = PASIBOA + ONDARE GARBIA. 

6.3. Galerak eta irabaziak 

Galera eta irabazien kontuak honela banatzen dira: 

 I. kontua: Aurreikuspen-planen jarduerei eragiten die 

 II kontua: BGAEaren gainerako ekintzei eragiten die 
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 III kontua: BGAEaren gizarte-aurreikuspeneko ekintzei ez die 
eragiten 

Galerak eta irabaziak inprimakiko hiru ataletan sartzen diren datuak 
aldi berean grabatuko dira. 

6.3.1. Interfazea 

I. kontua 
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II kontua 

 

III kontua 
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7. 3. eredua - Inbertsio-zorroa 

Eredu honek 14 atal barne hartzen ditu; horietan zehar nabigatzeko, 
pantailaren behealdean dauden botoiak erabili behar dira: 

 Taldeak 3 G 

 Jaulkitzaileak 3 E 

 Errenta finkoa 3.1 

 Errenta aldakorra 3.2 

 Egituratuak 3.3 

 Deribatuak 3.4 

 Ondare higiezinak eta higiezinen gaineko eskubide errealak 3.5 

 IKF eta Arrisku-kapitala 3.6 

 Gordailuak, Kredituak eta Akzioak, eta 92/2007 Dekretuaren 
11.3.I) artikuluko sozietateetako partaidetzak 3.7 

 Aurreikuspen-planei atxikitako beste aktiboak (92/07 
Dekretuaren 11.3.7 artikulua) 3.8 

 3.1-3.8 planetan sartzen ez diren aurreikuspen-planei atxikiriko 
bestelako aktiboak 3.9 

 Aurreikuspen-planak ez diren bestelako gizarte-
aurreikuspenerako ekintzei atxikitako bestelako aktiboak 3.10 

 Gizarte-aurreikuspenera atxikirik ez dauden bestelako aktiboak 
3.11 

 Ekarpen Definituko Sistemen segurtasun-marjinari atxikitako 
aktiboak 3.12 

o Ekarpen Definituko Sistemen segurtasun-marjinari 
atxikitako aktiboak – Errenta finko negoziagarria 3.12.1 

o Ekarpen Definituko Sistemen segurtasun-marjinari 
atxikitako aktiboak – Errenta aldakor negoziagarria 
3.12.2 
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o Ekarpen Definituko Sistemen segurtasun-marjinari 
atxikitako aktiboak - IKF 3.12.3 

o Ekarpen Definituko Sistemen segurtasun-marjinari 
atxikitako aktiboak - Gordailuak 3.12.4 

Taldeen eta jaulkitzaileen inprimakietako datuak bi azpi-erlaitz 
ezberdinetan daude: 

Errenta finkoa (3.1), Errenta aldakorra (3.2), Egituratuak (3.3), 
Deribatuak (3.4), Gordailuak (3.7), 3.10. eta 3.11 ataletako «Finantza-
inbertsioak», Errenta finko negoziagarria (3.12.1), Errenta aldakor 
negoziagarria (3.12.2) eta Gordailuak (3.12.4) eremuetako datuak ezin 
izango dira bete harik eta jaulkitzaile/kontrako alde bat adierazten den 
arte. 

3.12.1 eta 3.12.4 bitarteko erlaitzak 3.12 atalean («Ekarpen Definituko 
Sistemen segurtasun-marjinari atxikitako aktiboak») betetzen dira, hari 
lotutako azpi-erlaitzetan. 

ELGAko herrialdeen zerrenda eskuliburu honen 1. eranskinean jasota 
dago. 

Kalifikazio-agentzien kalifikazioen zerrendak eskuliburu honen 2. 
eranskinean jasota daude. 

ELGAko herrialdeen zerrenda eskuliburu honen 3. eranskinean jasota 
dago. 

3.1 eta 3.8 bitarteko ataletan, «ED soilik» eremu bat dago, hornidura 
matematikoa duten ekarpen definituko planetarako; haren bidez 
adieraziko da planari esleitutako aktiboetako bakoitza ekarpen definitu 
garbian esleituta dagoen ala ez. 

Plan horiei atxikitako inbertsioak zati batean EDari eta zati batean 
PDari esleitzen zaizkionean, aktiboa desglosatuta esleitu beharko da; 
hala, alde batetik sartu beharko da EDari esleitutako aktiboaren zatia, 
eta beste alde batetik PDari esleitutako aktiboaren zatia. Hau da, 
aktibo ezberdinak balira bezala sartuko dira, bereiz. 

7.1. Taldeak 3G 

Jaulkitzaileen alta egin aurretik, horiek barne hartzen dituzten taldeen 
alta egin behar da. 

Talde ekonomiko bat osatzen duten jaulkitzaileen multzoa da taldea. 
Taldeen erregistroan talde ekonomiko hauek jasotzen ditu. Jaulkitzaile 
batek beste batzuekin batera talde ekonomikoa osatzen duen ala ez 
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alde batera utzita, talde-erregistro bat sortu beharko da jaulkitzaile 
horrentzat; hau da, jaulkitzaile bakoitzak talde baten barruan egon 
beharko du. Gainera, igorle publikoa bada, fikziozko talde bakar gisa 
sailkatu beharko da beti, «Jaulkitzaile Publikoak» izenaz, eta bertan 
barne hartu beharko dira jaulkitzaile publiko guztiak (Estatua edo 
organismo autonomoak, Autonomia-erkidegoak, tokiko korporazioak, 
Lankidetza eta Garapen Ekonomikorako Erakundearen kide diren 
beste estatu batzuetako Administrazio Publikoak, edo Espainia kideen 
artean duten nazioarteko erakunde edo organismoak). 

Talde bakoitzean gehienez adierazi ahal diren jaulkitzaileen kopurua 
talde ekonomiko jakin hori osatzen duen kopurua izango da. Adibidez, 
«X taldea» hiru enpresek osatzen badute, eta BGAEak hiru enpresa 
horietako batean inbertitzen badu, jaulkitzaile gisa alta egin beharko 
litzaieke inbertsioa jaso duten enpresei eta talde bakarrari, «X 
taldeari», alegia. «Jaulkitzaile Publikoak» talderako, adierazi ahal diren 
jaulkitzaileen kopurua mugagabea izango da. 

7.1.1. Interfazea 

 

Pantaila honen bidez, erakundeak, taldea sortu ez ezik, datuak 
fitxategi bidez kargatu ahal izango ditu edota taldeen zerrenda 
inprimatu. Gainera, honako aukera hauek ere izango ditu: 

 Taldea desgaitzea 

«Desgaitu» botoia sakatuta, aukeratutako taldea ezabatu ahal 
izango du erakundeak. Kasu honetan, aplikazioaren 
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gainerakoetan ez bezala, ezabatzea ez da «fisikoa» izango; 
hau da, hautatutako taldea ez-aktibo gisa agertuko da.  

Aktibo ez dauden taldeak ez dira taldeen zerrendan edo/eta 
inprimatzeko zerrendan agertuko, eta erakundeak ezin izango 
du talde honetara jaulkitzailerik esleitu; baina berriro 
erabiltzeko aukera izango du, ez baita taldearen eta taldeari 
sortze-unean esleitu zitzaion barne-kodearen arteko lotura 
galduko. 

Talde bat desgaitzeko, ez du jaulkitzailerik esleituta izan behar. 

 Taldeak berreskuratzea 

«Taldeak berreskuratu» botoia sakatuta, erakundeak ikusi ahal 
izango du ordura arte desgaitu diren eta, ondorioz, 
berreskuragarri dauden taldeen zerrenda. 

Zerrenda horretan, berreskuratu nahi den taldearen ezkerreko 
ikonoan sakatuta lortuko da berau berreskuratzea. 

Talde bat berreskuratu ondoren, erakundearen taldeen 
zerrendan eta inprimatzeko zerrendan agertuko da berriro, eta 
erakundeak jaulkitzaileak esleitu ahal izango dizkio berriro.  

Berreskuratutako taldeak jarraituko du sortze-unean esleitu 
zitzaion barne-kode berbera edukitzen. 

 

7.1.2. Datuak eta murrizketak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Taldearen izena Luzera (200) X  

Talde mota Hautagarria X - Jaulkitzaile pribatuak 

- Jaulkitzaile publikoak 
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7.2. Jaulkitzaileak / kontrako aldeak 3. eredua 

Taldeen alta eginda, talde bakoitzari dagozkion jaulkitzaileak aukeratu 
behar dira. 

7.2.1. Interfazea 

 

Pantaila honen bidez, erakundeak, jaulkitzailea sortu ez ezik, taldeen 
zerrenda inprimatu ahal izango du, eta honako aukera hauek ere 
izango ditu: 

 Jaulkitzailea desgaitzea 

«Desgaitu» botoia sakatuta, aukeratutako jaulkitzailea 
«ezabatu» ahal izango du erakundeak. Kasu honetan, 
aplikazioaren gainerakoetan ez bezala, ezabatzea ez da 
«fisikoa» izango; hau da, hautatutako jaulkitzailea ez-aktibo 
gisa agertuko da.  

Aktibo ez dauden jaulkitzailea ez dira jaulkitzaileen zerrendan 
edo/eta inprimatzeko zerrendan agertuko, eta erakundeak ezin 
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izango dio jaulkitzaile honi jaulkitzailerik esleitu; baina berriro 
erabiltzeko aukera izango du, ez baita jaulkitzailearen eta 
haren sortze-unean esleitu zitzaion barne-kodearen arteko 
lotura galduko. 

Jaulkitzaile bat desgaitzeko, ez du aktiborik esleituta izan 
behar. 

 Datuak fitxategi bidez kargatzea 

«Datuak kargatu fitxategi bidez» botoiari sakatuta, 
aplikazioaren gainerako ataletan gertatzen denez, erakundeak 
jaulkitzaile berri multzo baten deskribapena duen XML 
formatuko fitxategi bat kargatu ahal izango du («Ezabatu gabe 
kargatu» aukera). 

 

Jaulkitzaileak kargatzeko modu honen eta aukera honen 
funtzionamendu orokorraren arteko ezberdintasuna da beste 
aukera batzuk ere eskaintzen dituela: 

o Eguneratu: aurretik jasota dagoen jaulkitzaile baten 
ezaugarriak aldatzeko aukera ematen du. Aukera 
honetan, aldatu nahi den jaulkitzailearen ezaugarri 
guztiak adierazi behar dira, ez soilik aldatuko direnak. 

Aukera honen bitartez, jaulkitzaileari dagozkion eremu 
guztiak aldatu ahal izango dira, barne-kodea eta izena 
izan ezik; betiere, inkongruentziarik sortzen ez bada. 

 

o IZF-ak eguneratu: aurretik jasota dagoen jaulkitzaile 
baten IFZ mota edo IFZ bera aldatzeko aukera ematen 
du. Aukera honetan, XML fitxategiaren honako eremu 
hauek soilik adierazi behar dira: jaulkitzailearen kodea, 
IFZ mota eta jaulkitzailearen IFZ. 
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o EAE eguneratu: jaulkitzailearen egoitza soziala Euskal 
Autonomia Erkidegoan dagoen jakinarazteko aukera 
ematen du, baita, galdera horren erantzuna baiezkoa 
bada, jaulkitzailearen egoitza soziala zer Lurralde 
Historikotan dagoen ere.  

Aukera honetan, XML fitxategiaren honako eremu 
hauek soilik adierazi behar dira: jaulkitzailearen kodea, 
egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 
dagoen ala ez eta zer Lurralde Historikotan dagoen 
(LurraldeHistorikoa). 

 

 Jaulkitzaileak berreskuratzea 

«Entitateak berreskuratu» botoia sakatuta, erakundeak ikusi 
ahal izango du ordura arte desgaitu diren eta, ondorioz, 
berreskuragarri dauden jaulkitzaileen zerrenda. 

Zerrenda horretan, berreskuratu nahi den jaulkitzailearen 
ezkerreko ikonoan sakatuta lortuko da berau berreskuratzea. 

Jaulkitzaile bat berreskuratu ondoren, erakundearen 
jaulkitzaileen zerrendan eta inprimatzeko zerrendan agertuko 
da berriro, eta erakundeak aktiboak esleitu ahal izango dizkio 
berriro.  

Berreskuratutako jaulkitzaileak jarraituko du sortze-unean 
esleitu zitzaion barne-kode berbera edukitzen. 
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7.2.2. Datuak eta murrizketak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

IFZ mota Balioen zerrenda X 1 - Nazionala 

2 - Atzerritarra 

IFZ Luzera (15)  Beharrezkoa da soilik baldin eta 
IFZ mota = Nazionala. 
Gainerako kasuetan, aukerakoa 

Jaulkitzailearen/kontrako 
aldearen izena 

Luzera (50) X  

Jaulkitzailearen/kontrako 
alde mota 

Balioen zerrenda X 1.- Jaulkitzaile/kontrako alde 
pribatua 

2.- Estatuko publikoak: estatua, 
organismo autonomoak, 
autonomia-erkidegoak eta 
tokiko korporazioak 

3.- ELGAko estatutako 
administrazio publiko 
baliokideak  

4- Espainia kideen arten duten 
erakunde edo organismoak 

5.- Beste publiko batzuk 

Jaulkitzaile/kontrako 
alde motaren oharrak: 
beste publiko batzuk 

Luzera (150) Baldin eta 
jaulkitzailea/kontrako 

aldea = 5 

Jaulkitzailearen/Kontrako 
aldearen izena adierazi behar 
da gutxienez 

Jaulkitzaile/kontrako 
alde motaren oharrak: 
Espainia kideen arten 
duten erakunde edo 
organismoak 

Luzera (150) Baldin eta bakarrik 
jaulkitzailea/kontrako 

aldea = 4 

Jaulkitzailearen/Kontrako 
aldearen izena adierazi behar 
da gutxienez 

Espainia kideen arten 
duten erakunde edo 
organismoak 

Luzera (150) Baldin eta 
jaulkitzailea/kontrako 

aldea = 4 

 

ELGAko herrialde mota Balioen zerrenda Baldin eta 
Jaulkitzailea/kontrako 
aldea = 1, edo 2, edo 

3 

1- ELGAko herrialdeak 

2- Beste batzuk 

ELGA gizarte-egoitzako 
herrialdea 

Balioen zerrenda Baldin eta 
Jaulkitzailea/kontrako 
aldea = 1, edo 2, edo 

ELGAko herrialdeak 
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3 eta ELGAko 
herrialde mota = 1 

ELGAkoak ez diren 
herrialdeen oharrak 

Luzera (150) Baldin eta ELGAko 
herrialde mota = 

beste batzuk 

 

Sustatzailea / Babeslea B/E X B – Bai 

E - Ez 

Kalifikazio-agentziak Balioen zerrenda X Kalifikazio-agentzien zerrenda 

1- Standard & Poor´s 

2- Fitch 

3- Moody´s 

4- Beste batzuk 

5- Kalifikaziorik gabe 

Kalifikazio-agentziaren 
kalifikazioa 

Balioen zerrenda Bestelako agentzia 
edo kalifikaziorik 

gabea 

Ikusi kalifikazioen zerrenda 2. 
eranskinean 

Kalifikazio-agentziaren 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta kalifikazio-
agentzia = beste 

batzuk, edo 
kalifikaziorik gabea 

 

EAE B/E Baldin eta ELGAko 
herrialde mota = 

Espainia 

B – Bai 

E - Ez 

Lurralde historikoa Balioen zerrenda Baldin eta EAE = Bai A- Araba 

B- Bizkaia  

G- Gipuzkoa 
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7.3. Errenta finkoa 3.1 

3. eremuaren atal honetan jasoko dira errenta finkoko aktiboei 
dagozkien datuak. 

7.3.1. Interfazea 
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ISIN kodearen bilaketa. ISIN kodea bilatzeko erabil daitezke ISIN 
kodearen, izenaren eta erakunde jaulkitzailearen irizpideak. 
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7.3.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Egituran integratutako 
aktiboa 

B/E X B = Egituran integratutako 
aktiboa 

E = Egituran integratu gabeko 
aktiboa 

Egituraren ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta Egituran 
integratutako aktiboa 

= B 

ISIN kodeen taula 

ISIN koderik ez badago, 0 
balioa adieraziko da 

Negoziagarria B/E X B = Negoziagarria 

E = Ez negoziagarria 

ISIN kodea du? B/E X B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-kodea 
dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta ISIN kodea 
du? = B 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta ISIN kodea 
du? = E 

Barne-kodeen taula 
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Izena Luzera (150) X Ezin da aldatu, ISIN kodearen 
izenak edo hautatutako barne-
kodea adierazi behar dira 

HM estalduraren 
egozpenak 

% Honako hauetarako 
izan ezik: 

HMrik gabeko ED 
plana 

HM duen ED plana 
eta soilik ED = B 

ED duen PD plana 
eta soilik ED = B 

Baldin eta Negoziagarria = «B» 
eta Balantzea ≠ A6  

  % balioa <=100,00 

Bestela, 

  % 100 izan behar du; hau da, 
baldin eta «Negoziagarria» = 
«Ez», edo «Negoziagarria» = 
«Bai» eta «Balantzea» = A6 

Jaulkitzailea Balioen zerrenda X Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

Negoziazio-merkatua Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziagarria bada 

1- ELGA eremuan 
erregulatutako merkatua 

2- Beste batzuk 

Negoziazio-merkatuaren 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 

negoziazio-merkatua 
= beste batzuk 

 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du 

Balioen zerrenda X 1.- Azken hiru merkatu-
saioetako baten kotizazio-data 

2.- Prezioen eskaintza publikoa 
duen finantza-agentea 

3.- Beste batzuk 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du - 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta 
2009/04/29ko 

Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du 

= Beste batzuk 

 

2009/04/29ko 
Aginduaren 8.2 
artikuluko EF 

Bai/Ez Baldin eta 
negoziagarria eta 

Egituran integratutako 
aktiboa = Bai 

Bai = 2009/04/29ko 
Aginduaren 8.2 artikuluko 
Errenta finkoa 
 
Ez = 2009/04/29ko 
Aginduaren 8.2 artikuluko 
Errenta finkoa ez 

Balantzea Balioen zerrenda X Negoziagarrietarako: 

1- A2 
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2- A3 

3 - A4 

4- A6 

5- A1 

Ez negoziagarrietarako: 

1 - A3 

2 - A4 

Dibisa Balioen zerrenda X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Balio nominal unitarioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Kupoi jarraitua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X Balio positiboak zein negatiboak 
onartzen ditu 

Aldi baterako eskuratzea Bai/Ez X  

Azken hiru merkatu-
saioetako baten 
kotizazio-data 

Dataren formatua Baldin eta 
negoziagarria eta 

«2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 

artikulua betetzen 
du» eremua = 1 

 

Titulu kopurua Zenbakizkoa: 13 
oso, 6 dezimal 

X  

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta balantzea 
= A2, A3 edo A4 

 

Hondatzea Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta balantzea 
= A6 edo A4 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea 
eremua beteta 

badago 

Adierazi zer metodoren bidez 
kalkulatu den hondatzearen 
balioa 

Merkatu balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta 
negoziagarria bada 
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Kalifikazio-agentzia Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziagarria bada 

Kalifikazio-agentzien zerrenda 

1- Standard & Poor´s 

2- Fitch 

3- Moody´s 

4- Beste batzuk 

5- Kalifikaziorik gabe 

Jaulkipenaren 
kalifikazioa 

Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziagarria eta 

agentzia 4 edo 5 ez 
badira 

Ikus 2. eranskina 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta kalifikazio-
agentzia = beste 

batzuk, edo 
kalifikaziorik gabea 

Jaulkitzailearen kalifikazioa 
adierazi behar da gutxienez 

Finantza-agenteen 
azken balorazioaren 
data 

Dataren formatua Baldin eta 
negoziagarria eta 

«2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 

artikulua betetzen 
du» eremua = 2 

Balioa <= uneko hiruhilekoaren 
azken eguna 

Finantza-agentearen 
izena 

Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 

«2009/04/29ko 
Aginduaren 16 1 

artikulua betetzen 
du» eremua = 2 

 

Interes-tasa efektiboa 
(% ITE)  

% Baldin eta 
negoziagarria eta 
balantzea = A6 

% 

Kostu amortizatua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta 
negoziagarria eta 
balantzea = A6 

 

92/07 Dekretuko 11.3.ñ.i 
artikulua betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 

11.3.ñ.i artikulua = E 

 

92/07 Dekretuko 
11.3.ñ.ii artikulua 
betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria 

B= Bai 

E= Ez 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 55  
16/12/2021          

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 

11.3.ñ.iI artikulua = E 

 

92/07 Dekretuko 
11.3.ñ.iii artikulua 
betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 

11.3.ñ.iII artikulua = E 

 

Arrazoizko balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta ez 
negoziagarria 

 

Arrisku-primaren % % Baldin eta ez 
negoziagarria 

% 

Interes-tasaren 
eguneratzearen % 

% Baldin eta ez 
negoziagarria 

% 

Iraupena Zenbakizkoa: 3 
oso, 2 dezimal 

X  

Azken balorazioaren 
data 

Dataren formatua Baldin eta ez 
negoziagarria 

Balioa <= uneko hiruhilekoaren 
azken eguna 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta azken 
balorazioaren data 
/urtea/xx/3x data ez 

bada 

 

Jaulkitzailea 
2009/04/29ko 
Aginduaren 19. 
artikuluko erakundeak 
edo organismoak 

B/E X B= Bai 

E= Ez 

2009/04/29ko 
Aginduaren 19. 
artikuluko erakundeen 
edo organismoen 
bermeak 

B/E X B= Bai 

E= Ez 

Jaulkipenaren saldo 
nominala 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta 
2009/04/29ko 

Aginduaren 19. 
artikuluko 

erakundeen edo 
organismoen bermea 

edo/eta jaulkipena 

Balioa > 0 

Epemuga Dataren formatua X Jaulkipenaren dataren eta 
EKDren erreferentzia-dataren 
ondoren 
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ED soilik B/E HM duen ED 
planerako / ED duen 

PD planerako 

B= Bai 

E= Ez 

Balorazio-metodoak Balioen zerrenda Baldin eta ez 
negoziagarria 

1.- 2007/92 Dekretuaren 11.6.ii) 
artikuluko fluxuen eguneratzea 

2. Beste metodo batzuk 

Balorazio-metodoaren 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta «Balorazio-
metodoak» = 2 

 

SEC kodifikazioa Balioen zerrenda X Baldin eta aktiboen aldi 
baterako eskuratzea = E eta 
negoziagarria 

F3 Zorraren balioak  

Baldin eta aktiboen aldi 
baterako eskuratzea = E eta 
ez negoziagarria 

F4 Maileguak  

Baldin eta aktiboen aldi 
baterako eskuratzea = B 

F29 Beste gordailu batzuk 

Sektore instituzionalak Balioen zerrenda X Baldin eta aktiboen aldi 
baterako eskuratzea = Ez eta: 

Baldin eta Erreferentzia 
eremua= 4W edo 4S bada 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

Baldin eta Erreferentzia 
eremua= 4A bada 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

Baldin eta Erreferentzia 
eremua= 9A bada 

S12K Moneta- eta finantza-
erakundeak edo/eta gordailu-
sozietateak, banku zentrala izan 
ezik 
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S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

Baldin eta Erreferentzia 
eremua ez bada 4W, 4S, 4A 
edo 9A 

Negoziagarria bada 

S11 Finantza-arlokoak ez 
diren enpresak 

S12K Moneta- eta finantza-
erakundeak edo/eta gordailu-
sozietateak, banku zentrala izan 
ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

S128 Aseguru-etxeak 

S129 Pentsio-funtsak 

S1M Etxebizitzak eta 
etxebizitzen zerbitzura dauden 
irabazi-asmorik gabeko 
erakundeak  

Baldin eta ez negoziagarriak, 
goiko guztiak gehi honako hau: 

S124 Diruzkoak ez diren 
inbertsio-funtsak 

Baldin eta aktiboen aldi 
baterako eskuratzea = Bai 

S12K Moneta- eta finantza-
erakundeak edo/eta gordailu-
sozietateak, banku zentrala izan 
ezik 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen zerrenda X Ikusi 5. eranskina 

Jaulkitze-data Dataren formatua Aktiboen aldi 
baterako eskuratzea 

= Ez 

EKZren erreferentzia-dataren 
aurrekoa edo berdina 
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Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal.  

Negoziagarria=Bai 

eta 

Balantzea=A2, A3 
edo A4 

eta 

Aktiboen aldi 
baterako eskuratzea 

= Ez 

eta 

Pagarea=Ez 

Balio positiboak zein negatiboak 
onartzen ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDan 
informatutako balorazioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Aktibo birsailkatua = 
Bai 

 

Aurreko EKDan 
informatutako epea (*) 

Balioen zerrenda Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

A30_1 Urtebete baino 
gutxiago: Errenta finko 
negoziagarria 

A30_2 Urtebete eta bi urte 
bitartean: Errenta finko 
negoziagarria 

A30_3 Bi urte baino gehiago: 
Errenta finko negoziagarria 

A2N2_1 Urtebete baino 
gutxiago: Errenta finko ez 
negoziagarria 

A2N2_2 Urtebete eta bost urte 
bitartean: Errenta finko ez 
negoziagarria  

A2N2_3 Bost urte baino 
gehiago: Errenta finko ez 
negoziagarria 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean (*) 

Balioen zerrenda Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen zerrenda Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Sektore instituzionalak eremuko 
berdinak 

Jaulkitze-dibisa Balioen zerrenda X Ikusi 4. eranskina 
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Transakzio garbiak Zenbakizkoa: 13 
oso, 6 dezimal 

X  

Pagarea Bai/Ez X B=Bai 

E=Ez 

Amortizazio partzialak Bai/Ez X B=Bai 

E=Ez 
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7.4. Errenta aldakorra 3.2 

3. eremuaren atal honetan jasoko dira errenta aldakorreko aktiboei 
dagozkien datuak. 

7.4.1. Interfazea 
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7.4.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Negoziagarria B/E X B = Negoziagarria 

E = Ez negoziagarria 

ISIN kodea du? B/E X B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-kodea dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta ISIN 
kodea du? = B 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta ISIN 
kodea du? = E 

Barne-kodeen taula 

Izena Luzera (150) X Ezin da aldatu, ISIN kodearen izenak 
edo hautatutako barne-kodea adierazi 
behar dira 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

X 4. eranskinaren araberako balioen 
zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Balio nominal 
unitarioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

X  

HM estalduraren 
egozpenak 

% Honako 
hauetarako izan 
ezik: 

HMrik gabeko ED 
plana 

HM duen ED 
plana eta soilik 
ED = B 

ED duen PD 
plana eta soilik 
ED = B 

Baldin eta Negoziagarria eremua = «B» 

  % balioa <=100,00 

Bestela, 

  % 100 izan behar du 

Jaulkitzailea Balioen 
zerrenda 

X Jaulkitzailearen kodea, jaulkitzaileen 
mantenua erlaitzaren arabera 
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Balantzea Balioen 
zerrenda 

X Negoziagarrietarako: 

1- A2 

2- A3 

3- A4 

4- A11 

Ez negoziagarrietarako: 

1 - A3 

2 - A4 

3- A11 

Negoziazio-merkatua Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
negoziagarria 

bada, 

1- ELGA eremuan erregulatutako 
merkatua 

2- Beste batzuk 

Negoziazio-
merkatuaren oharrak 

Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 
merkatua = beste 

batzuk 

 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
negoziagarria 

bada, 

1.- Negoziazio elektronikoa 

2.- Adierazle baten parte da 

3.- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 

artikulua betetzen 
du = Beste batzuk 

 

Titulu kopurua Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

X  

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
balantzea = A2, 

A3 edo A4 

 

Hondatzea Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
balantzea = A4 

edo A11 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta 
hondatzea 

Adierazi zer metodoren bidez kalkulatu 
den hondatzearen balioa 
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eremua beteta 
badago 

Merkatu balioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
negoziagarria 

bada, 

 

Azken kotizazioaren 
data 

Dataren 
formatua 

Baldin eta 
negoziagarria 

bada, 

Balioa <= uneko hiruhilekoaren azken 
eguna 

11.3.ñ.i artikulua 
betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 
11.3.ñ.i artikulua = 

E 

 

11.3.ñ.ii artikulua 
betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 
11.3.ñ.Ii artikulua 

= E 

 

11.3.ñ.iii artikulua 
betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 
11.3.ñ.iII artikulua 

= E 

 

Arrazoizko balioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta ez 
negoziagarria 

 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria 

 

ED soilik B/E HM duen ED 
planerako / ED 

duen PD 
planerako 

B= Bai 

E= Ez 

SEC kodifikazioa Balioen 
zerrenda 

X 
Negoziagarria 

F511 Akzio kotizatuak  

F519 Kapitaleko beste 
partaidetza batzuk 

 
Ez negoziagarria 
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F512 Akzio ez kotizatuak 

F519 Kapitaleko beste 
partaidetza batzuk 

 

Sektore 
instituzionalak 

Balioen 
zerrenda 

X 
Baldin eta Erreferentzia eremua= 4A 
 

S13 Administrazio publikoen multzoa 
S12O Beste finantza-erakunde batzuk 
 
Baldin eta Erreferentzia eremua= 9A 

 
S12K FME Banku Zentrala edo/eta 

gordailu-sozietateak, banku 
zentrala izan ezik 

S13 Administrazio publikoen 
multzoa 

S12O
  

 

Beste finantza-erakunde 
batzuk 

Baldin eta Erreferentzia eremua ez 
bada 4A edo 9A 

 
S11 Finantza-arlokoak ez diren 

enpresak 
S12K FME Banku Zentrala edo/eta 

gordailu-sozietateak, banku 
zentrala izan ezik 

S13 Administrazio publikoen 
multzoa 

S12O      Beste finantza-                    
erakunde batzuk 
S128 Aseguru-etxeak 
S129 Pentsio-funtsak 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

X Ikusi 5. eranskina 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal.  

Negoziagarria=Bai 
eta Balantzea=A2, 

A3 edo A4 

Balio positiboak zein negatiboak 
onartzen ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua 
= Bai 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, 

(*) ikurraz 
markatutako 
eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore 
instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, 

(*) ikurraz 

Sektore instituzionalak eremuko berdinak 
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markatutako 
eremuren bat 

Jaulkitze-dibisa Balioen 
zerrenda 

X Ikusi 4. eranskina 

Transakzio garbiak Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

X  

Splita/Kontrasplita Bai/Ez X B=Bai 

E=Ez 

Handitze erabat 
liberatua 

Bai/Ez X B=Bai 

E=Ez 

Handitze partzialki 
liberatua 

Bai/Ez X B=Bai 

E=Ez 
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7.5. Egituratuak 3.3 

3. eremuaren atal honetan jasoko dira aktibo egituratuei dagozkien 
datuak. 

7.5.1. Interfazea 
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7.5.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Negoziagarria B/E X B = Negoziagarria 

E = Ez negoziagarria 

ISIN kodea du? B/E X B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-kodea 
dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta ISIN kodea 
du? = B 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta ISIN kodea 
du? = E 

Barne-kodeen taula 

Izena Luzera (150) X Ezin da aldatu, ISIN kodearen 
izenak edo hautatutako barne-
kodea adierazi behar dira 

HM estalduraren 
egozpenak 

% Honako hauetarako 
izan ezik: 

HMrik gabeko ED 
plana 

HM duen ED plana 
eta soilik ED = B 

ED duen PD·plana 

ED = B soilik 

% 100 izan behar du 

Jaulkitzailea Balioen zerrenda X Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

Balantzea Balioen zerrenda X Negoziagarrietarako 

1- A2 

2- A3 

3- A4 

Ez negoziagarrietarako 

1.- A3 

2.- A4 
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Dibisa Balioen zerrenda X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Balio mota Balioen zerrenda X 1.- 2009/04/29ko Aginduaren 
8.1.a) artikulua 

2.- 2009/04/29ko Aginduaren 
8.1.b) artikulua 

Negoziazio-merkatua Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziagarria bada, 

1- ELGA eremuan 
erregulatutako merkatua 

2- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 
merkatua = beste 

batzuk 

 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du 

 

Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziagarria bada, 

1.- Negoziazio elektronikoa 

2.- Azken hiru merkatu-
saioetako baten kotizazio-data 

3.- Prezioen eskaintza publikoa 
duen finantza-agentea 

4.- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 

artikulua betetzen du 
= Beste batzuk 

 

Azken hiru merkatu-
saioetako baten 
kotizazio-data 

Dataren formatua Baldin eta 
negoziagarria eta 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 

artikulua betetzen du 
= 2 

 

Agentearen data Dataren formatua Baldin eta 
negoziagarria eta 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 

artikulua betetzen du 
= 3 

Balioa <= uneko hiruhilekoaren 
azken eguna 
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Finantza-agentea Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 

artikulua betetzen du 
= 3 

 

Titulu kopurua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta balantzea 
= A2, A3 edo A4 

 

Hondatzea Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta balantzea 
= A4 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea 
eremua beteta 

badago 

Adierazi zer metodoren bidez 
kalkulatu den hondatzearen 
balioa 

Merkatu-balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta 
negoziagarria bada, 

 

Azken kotizazioaren 
data 

Dataren formatua Baldin eta 
negoziagarria bada, 

Balioa <= uneko hiruhilekoaren 
azken eguna 

Kalifikazio-agentzia Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziagarria bada, 

Balioen zerrenda 

1 Standard & Poor´s 

2 Fitch 

3 Moody´s 

4 Beste batzuk 

5.- Kalifikaziorik gabe 

Kalifikazioak Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziagarria eta 

kalifikazio-agentzia ≠ 
4 edo 5 

Ikus 2. eranskina 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 

balio mota = 8.1a eta 
kalifikazioa < A; edo 
balio mota = 8.1b eta 
kalifikazioa < AA; edo 
kalifikazio-agentzia = 

Beste batzuk edo 
Kalifikaziorik gabe 

 

11.3.n.i artikulua 
betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria eta 
balio mota = 8.1a 

B= Bai 

E= Ez 
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Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria, 

11.3.n.i artikulua = E 
eta balio mota = 8.1a 

 

11.3.n.ii artikulua 
betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria eta 
balio mota = 8.1a 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria, 

11.3.n.ii artikulua = E 
eta balio mota = 8.1a 

 

Albokoa Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 
balio mota = 8.1a 

 

Arrazoizko balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta ez 
negoziagarria eta 
balio mota = 8.1a 

 

Balorazioaren data Dataren formatua Baldin eta ez 
negoziagarria eta 
balio mota = 8.1a 

 

Balorazio-metodoak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 
balio mota = 8.1a 

 

ED soilik B/E HM duen ED 
planerako / ED duen 

PD planerako 

B= Bai 

E= Ez 

Egituraren 
elementuak 

Balioen zerrenda Baldin eta ISIN kodea 
du? = B 

1- RF soilik 
2- Deribatuak soilik 
3- Biak 
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7.6. Deribatuak 3.4 

7.6.1. Interfazea 
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7.6.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Egituran integratutako 
aktiboa 

B/E X B = Egituran integratutako 
aktiboa 

E = Egituran integratu gabeko 
aktiboa 

Egituraren ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta Egituran 
integratutako aktiboa 

= B 

ISIN kodeen taula 

Ez negoziagarrietarako ISIN 
koderik ez badago, 0 balioa 
adieraziko da 

Negoziagarria B/E X B = Negoziagarria 

E = Ez negoziagarria 

ISIN kodea du? B/E X B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-kodea 
dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta ISIN kodea 
du? = B 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta ISIN kodea 
du? = E 

Barne-kodeen taula 

Izena Luzera (150) X Ezin da aldatu, ISIN kodearen 
izenak edo hautatutako barne-
kodea adierazi behar dira 

Dibisa Balioen zerrenda X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

2009/04/29ko 
Aginduaren 8.2 
artikuluko deribatua 

B/E Baldin eta 
negoziagarria eta 

Egituran integratutako 
aktiboa = Bai 

B = 2009/04/29ko 
Aginduaren 8.2 artikuluko 
deribatua 
 
E= 2009/04/29ko 
Aginduaren 8.2 artikuluko 
deribatua ez 

HM estalduraren 
egozpenak 

% Honako hauetarako 
izan ezik: 

% 100 izan behar du 
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HMrik gabeko ED 
plana 

HM duen ED plana 
eta soilik ED = B 

ED duen PD plana 
eta soilik ED = B 

Balantzea Balioen zerrenda X Negoziagarrietarako 

1- A2/P1 

2- A3/P2 

3- A7/P4 

Ez negoziagarrietarako 

1.- A3/P2 

2.- A7/P4 

Deribatu mota Balioen zerrenda X 1- Etorkizunekoak 

1.1- Erositako Futuroak 

1.2- Saldutako Futuroak 

2.1- Erositako Call aukerak 

2.2- Saldutako Call aukerak 

2.3- Erositako Put aukerak 

2.4 Saldutako Put aukerak 

3- Fordward  

3.1- Erositako Forward-ak 

3.2- Saldutako Forward-ak 

4- Finantza-trukeak 

Negoziazio-merkatua Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziagarria bada, 

1- ELGAko deribatuen merkatu 
antolatuak 

2- ELGAko merkatu arautuak 

3- Beste merkatu arautu batzuk 

OTC kontratuen kodeak Luzera (25) Baldin eta ez 
negoziagarria 
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Negoziazio-merkatuaren 
herrialdea 

Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziazio-merkatua 

= 1 edo 2 

Europako ELGAko herrialdeak 
Ikusi 1. eranskina 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 
merkatua = beste 
merkatu arautu 

batzuk 

 

Hartutako balio nominala Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X Deribatu mota baldin bada 

1.1- Erositako Futuroak 

2.1- Erositako Call aukerak 

2.4 Saldutako Put aukerak 

3.1- Erositako Forward-ak 

Balorea positiboa izan behar da 

Deribatu mota baldin bada 

1.2- Saldutako Futuroak 

2.2- Saldutako Call aukerak 

2.3- Erositako Put aukerak 

3.2- Saldutako Forward-aj 

Balorea negatiboa izan behar 
da 

4- Finantza-trukeak 

Balore positibo eta negatiboak 

Mota Balioen zerrenda X I = Inbertsioa 

Es = Estaldura 

Estaldura Balioen zerrenda Baldin eta mota = Es 1- 2009/04/29ko Aginduaren 
11.a), b) eta c) artikuluak 
betetzea. 

2- Deribatuaren azpikoaren eta 
estaldurapean dagoen 
instrumentuaren artean 
harreman estatistiko baliagarri 
eta egiaztagarria egotea. 

3- Aurreko bat ere ez 
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Estaldura duen 
elementua 

Luzera (150) Baldin eta mota = Es  

Estaldura duen 
elementuaren 
zenbatekoa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta mota = Es  

Posizio garbia Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta mota = Es  

Oharrak Luzera (150) Baldin eta mota = Es 
eta Estaldura = 

Aurreko bat ere ez 

 

Balorazioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X Zenbateko positiboak zein 
negatiboak onartzen dira 

Epemuga Dataren formatua X Jakinarazi behar den EKDa 
bete den azken egunaren 
ondoko data  

Delta Zenbakizkoa: 1 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta Deribatu 
mota = 2.1, 2.2, 2.3 

edo 2.4 

-1 eta 1 arteko balioak 

Konprometitutako 
zenbateko nominala 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X Deribatu mota baldin bada 

1.1- Erositako Futuroak 

2.1- Erositako Call aukerak 

2.4 Saldutako Put aukerak 

3.1- Erositako Forward-ak 

Balorea positiboa izan behar da 

Deribatu mota baldin bada 

1.2- Saldutako Futuroak 

2.2- Saldutako Call aukerak 

2.3- Erositako Put aukerak 

3.2- Saldutako Forward-aj 

Balorea negatiboa izan behar 
da 

4- Finantza-trukeak 

Balore positibo eta negatiboak 
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Balizko gehienezko 
galera 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta inbertsioa 
eta negoziagarria 

 

Errentagarritasun-
helburu zehatza 

Balioen zerrenda Baldin eta inbertsioa 
eta ez negoziagarria 

B = Errentagarritasun-helburu 
zehatza 

O = Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta beste 
batzuk 

 

11.3.n.i artikulua 
betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 

11.3.n.i artikulua = E 

 

11.3.n.ii artikulua 
betetzen du 

B/E Baldin eta ez 
negoziagarria 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 

11.3.n.ii artikulua = E 

 

Jaulkitzailea/Kontrako 
aldea 

Balioen zerrenda Baldin eta ez 
negoziagarria edo 
negoziagarria eta 

Negoziazio-merkatua 
= 2 edo 3 

Jaulkitzaile/kontrako aldearen 
kodea, jaulkitzaile/kontrako 
aldeen mantenua erlaitzaren 
arabera, jaulkitzailea/kontrako 
alderik gabeko aukera 

Kalifikazio-agentzia Balioen zerrenda Baldin eta ez 
negoziagarria 

Balioen zerrenda 

1- Standard & Poor´s 

2- Fitch 

3- Moody´s 

4- Beste batzuk 

5.- Kalifikaziorik gabe 

Kalifikazioak Balioen zerrenda Baldin eta ez 
negoziagarria eta 

agentzia 4 edo 5 ez 
badira 

Ikus 2. eranskina 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ez 
negoziagarria eta 

kalifikazioa < A edo 
kalifikazio-agentzia= 

4 eta 5 
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ED soilik B/E HM duen ED 
planerako / ED duen 

PD planerako 

B= Bai 

E= Ez 

Azpikoa Luzera (150) X  

Azpiko 
negoziagarritasuna 

Balioen zerrenda X 1- Bai 

2- Ez 

3- 2009ko Aginduaren 16. 
artikulua betetzen du 

Azpikoaren jaulkitzailea Balioen zerrenda X Kontrako aldearen kodea, 
jaulkitzaile/kontrako aldearen 
mantenua erlaitzaren arabera + 
aukera: jaulkitzaile/kontrako 
alderik gabe 

Azpi-aktiboaren izaera Balioen zerrenda X 1- Errenta aldakorra 

2- Errenta finkoa 

3- Dibisa 

4- Lehengaiak 

5- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta Azpi-
aktiboaren izaera = 

«Beste batzuk» 

 

Azpi-aktiboaren kodea Balioen zerrenda X 1- Adierazlea 

2- Balioa 

3- Dibisa 

4- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta azpi-
aktiboaren kodea = 

«Beste batzuk» 

 

Azpi-aktiboaren 
merkatu-balioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X Deribatu mota baldin bada 

1.1- Erositako Futuroak 

2.1- Erositako Call aukerak 

2.4 Saldutako Put aukerak 

3.1- Erositako Forward-ak 
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Balorea positiboa izan behar da 

Deribatu mota baldin bada 

1.2- Saldutako Futuroak 

2.2- Saldutako Call aukerak 

2.3- Erositako Put aukerak 

3.2- Saldutako Forward-aj 

Balorea negatiboa izan behar 
da 

4- Finantza-trukeak 

Balore positibo eta negatiboak 

Berme-gordailuen 
saldoak 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta 
negoziazio-merkatua 

= 1 

Berme-gordailuaren saldoa 

Balantzea Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziazio-merkatua 

= 1 

Berme-gordailuaren balantzea 

1- A1 

Dibisa Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziazio-merkatua 

= 1 

Berme-gordailuaren dibisa 

4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta 
negoziazio-merkatua 
= 1 eta dibisa ≠ Euroa 

Berme-gordailuaren dibisaren 
kotizazioa 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta 
negoziazio-merkatua 
= 1 eta dibisa ≠ Euroa 

Berme-gordailuaren kotizazio-
merkatua 

Jaulkitzailea/Kreditu-
erakundea 

Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziazio-merkatua 

= 1 

Berme-gordailuaren 
jaulkitzailea/kreditu-erakundea 

Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

SEC kodifikazioa Balioen zerrenda X F7 Finantza-deribatuak 
eta soldatapekoen akzioak 
erosteko aukerak 

Sektore instituzionalak Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziazio-merkatua 

= 1 

S12K Moneta- eta finantza-
erakundeak edo/eta gordailu-
sozietateak, banku zentrala izan 
ezik 
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Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen zerrenda X Ikusi 5. eranskina 

Berme-gordailuaren 
SEC kodifikazioa 

Balioen zerrenda Baldin eta 
negoziazio-merkatua 

= 1 

F29 Beste gordailu batzuk 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal.  

X Balio positiboak zein negatiboak 
onartzen ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Aktibo birsailkatua = 
Bai 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean  

Balioen zerrenda Aktibo birsailkatua = 
Bai 

Ikusi 5. eranskina 

ED soilik (berme-
gordailua) 

B/E Baldin eta 
negoziazio-merkatua 
= 1 eta HM duen ED 
plana / ED duen PD 

plana 

B= Bai 

E= Ez 

HM estalduraren 
egozpena (berme-
gordailua) 

% Baldin eta 
negoziazio-merkatua 
= 1 eta plana EZ 
izatea: 

HMrik gabeko ED 
plana 

HM duen ED plana 
eta soilik ED = B 

ED duen PD plana 
eta soilik ED = B 

% 100 izan behar du 
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7.7. Ondare higiezinak eta higiezinen gaineko 
eskubide errealak 3.5 

7.7.1. Interfazea 
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7.7.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Deskribapena Luzera (150) X  

Mota Balioen zerrenda X 1- Landa-lurzorua 

2- Lurzoru urbanizatua 

3- Eraikin bukatuak 

4- Pisu independenteak 

5- Lokal independenteak 

6- Zatitu gabeko kuota edo 
partaidetzak 

7- Jabetza nagusiari erantsitako 
garajea 

8- Jabetza nagusiari erantsi 
gabeko garajea 

9- Higiezin hipotekatua 

10- Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta mota = 
zatitu gabeko kuota 
edo partaidetzak, 
Jabetza nagusiari 

erantsi gabeko 
garajea edo higiezin 

hipotekatua 

 

Transmisio askea B/E X B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta transmisio 
askea = ez 

 

Lokalizazioa Balioen zerrenda X Europako Esparru Ekonomikoko 
herrialdeak Ikusi 3. eranskina 

Erregistro-zenbakia Luzera (22) Baldin eta Mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

IDUFIR sartu beharko da: 14 
digitu, guztiak zenbakizkoak. 
Eduki ezean, katastro-
erreferentzia jaso beharko da. 
Erregistro-zenbaki bera 3. 
ereduko atal ezberdinetan (3.5, 
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3.10 eta 3.11) sartzen ez dela 
balioztatuko da. 

Dibisa Balioen zerrenda X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Balantzea Balio finkoa X 1 – A9 (Mota ≠ 10) 

2 – A10 (Mota= 10) 

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta PD plana 
eta mota ≠ Higiezinen 

gaineko eskubide 
errealak 

 

Metatutako amortizazioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta PD plana 
eta mota ≠ Higiezinen 

gaineko eskubide 
errealak 

 

Erabilera-balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta PD plana 
eta mota ≠ Higiezinen 

gaineko eskubide 
errealak 

 

Saltze kostua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta PD plana 
eta mota ≠ Higiezinen 

gaineko eskubide 
errealak 

 

Arrazoizko balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta PD plana 
eta mota ≠ Higiezinen 

gaineko eskubide 
errealak 

 

Balio berreskuragarria Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta PD plana 
eta mota ≠ Higiezinen 

gaineko eskubide 
errealak 

Hauetan handiena: arrazoizko 
balioa - saltze kostua eta 
erabilera-balioa 

Hondatzea Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta PD plana 
eta mota ≠ Higiezinen 

gaineko eskubide 
errealak 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea 
eremua beteta 

badago 

Adierazi zer metodoren bidez 
kalkulatu den hondatzearen 
balioa 
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Hipoteka erantzukizuna Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta mota = 
Higiezin hipotekatua 

(9) 

 

Tasazio balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta Mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

 

Tasatzailea Luzera (150) Baldin eta Mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

 

Ordaindu gabeko 
prezioa 

B/E Baldin eta Mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

B= Bai 

E= Ez 

Egungo balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta ordaindu 
gabeko prezioa = B 

eta Mota ≠ Higiezinen 
gaineko eskubide 

errealak 

 

Prezioa zehazteke Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta ordaindu 
gabeko prezioa = B 

eta Mota ≠ Higiezinen 
gaineko eskubide 

errealak 

 

Kalkulu-metodoa Luzera (150) Baldin eta ordaindu 
gabeko prezioa = B 

eta Mota ≠ Higiezinen 
gaineko eskubide 

errealak 

 

Tasazio balio berrikusia Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta Mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

Tasazioa - hipoteka 
erantzukizuna - ordaindu 
gabeko prezioaren egungo 
balioa 

HM estalduraren 
egozpenak 

% HM duen ED 
planerako izan ezik 
eta soilik baldin eta 
ED = B, edo HMrik 
gabeko ED plana, 
edo ED duen PD 

plana eta soilik ED = 
B 

% 100 izan behar du 

Urteko tasazioaren data Dataren formatua Baldin eta Mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta Mota ≠ 
Higiezinen gaineko 

eskubide errealak eta 
aurreko tasazioaren 

data kargatutako 
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aldiaren datatik 
urtebetera 

Sute-arriskuko asegurua B/E Baldin eta Mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

B- Bai 

E- Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta suteen 
aurkako asegurua= 

Ez eta mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

 

Titularrarena ez den 
entitatea 

B/E Baldin eta suteen 
aurkako asegurua= 

Bai eta mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

B- Bai 

E- Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
titularrarena ez den 
erakundea = Ez eta 
Mota ≠ Higiezinen 
gaineko eskubide 

errealak 

 

Aseguratutako 
zenbatekoa >= 
eraikuntza-balioa 

B/E Baldin eta Mota ≠ 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

B- Bai 

E- Ez 

Oharrak Luzera (150) Aseguratutako 
zenbatekoa >= 

eraikuntza-balioa= Ez 
eta mota ≠ Higiezinen 

gaineko eskubide 
errealak 

 

Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

Luzera (150) Baldin eta Mota = 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

 

Zenbatekoa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta Mota = 
Higiezinen gaineko 
eskubide errealak 

 

ED soilik B/E HM duen ED 
planerako / ED duen 

PD planerako 

B- Bai 

E- Ez 

SEC kodifikazioa Balioen zerrenda X AN - Aktibo ez-finantzarioak 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen zerrenda X Ikusi 5. eranskina 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal.  

X Balio positiboak zein negatiboak 
onartzen ditu. 
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Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Aktibo birsailkatua = 
Bai 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean  

Balioen zerrenda Aktibo birsailkatua = 
Bai 

Ikusi 5. eranskina 
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7.8. IKF eta Arrisku-kapitala 3.6 

7.8.1. Interfazea 

 

 

7.8.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

ISIN kodea du? B/E X B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-kodea 
dauka 
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ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta ISIN kodea 
du? = B 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta ISIN kodea 
du? = E 

Barne-kodeen taula 

Izena Luzera (150) X Ezin da aldatu, ISIN kodearen 
izenak edo hautatutako 
barne-kodea adierazi behar 
dira 

HM estalduraren 
egozpenak 

% Honako hauetarako izan 
ezik: 

HMrik gabeko ED plana 

HM duen ED plana eta 
soilik ED = B 

ED duen PD plana eta 
soilik ED = B 

Baldin eta Balio mota eremua 
= «IKF» 

% balioa <=100,00 

Bestela, 

% 100 izan behar du 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa Euroa 
ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa Euroa 
ez bada 

 

Balio mota Balioen 
zerrenda 

X 1- IKF sozietatea 

2- IKF inbertsio-funtsa 

3- AK sozietatea 

4- AK funtsa 

IKF/AK komisioaren % X % 

Balantzea Balioen 
zerrenda 

X 1- A2 

2- A3 

3- A4 

Partizipazio/titulu 
kopurua 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

X  

Partizipazio/tituluaren 
zenbatekoa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

X  
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Azken balorazioaren data Dataren 
formatua 

X Balioa <= uneko hiruhilekoko 
azken eguna 

IKF 
sozietate/kudeatzailearen 
egoitza herrialdea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta «Balio mota» 
= «1- IKF sozietatea edo 
2- IKF inbertsio-funtsa» 
eta IKF mota = 1, 2 edo 

3. 

Baldin eta Balio mota = 1- 
IKF sozietatea edo 2- IKF 
inbertsio-funtsa eta IKF mota 
= 1 edo 3, ikusi 3. eranskina: 
Europako Esparru 
Ekonomikoko herrialdeak eta 
999 - Beste batzuk. 

Baldin eta Balio mota = 1- 
IKF sozietatea edo 2- IKF 
inbertsio-funtsa eta IKF mota 
= 2, ikusi 1. eranskina: 
ELGAko herrialdeak, 3. 
eranskina: Europako Esparru 
Ekonomikoko herrialdeak eta 
999 - Beste batzuk. 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta IKF 
sozietate/kudeatzailearen 

egoitza herrialdea= 
Beste batzuk 

Herrialdearen izena adierazi 
behar da gutxienez 

Baimentze eta 
gainbegiratze herrialdea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta IKF mota = 
11.3c)iii artikulua 

betetzen du 

Europako Esparru 
Ekonomikoko herrialdeak eta 
Beste batzuk, ikusi 3. 
eranskina 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta baimentze eta 
gainbegiratze herrialdea 

= beste batzuk 

Herrialdearen izena adierazi 
behar da gutxienez 

IKF mota Balioen 
zerrenda 

Baldin eta «Balio mota» 
= «1- IKF sozietatea edo 
2- IKF inbertsio-funtsa» 

1- 11.3c)i artikulua betetzen 
du. 

2- 11.3c)ii artikulua betetzen 
du. 

3- 11.3c)iii artikulua betetzen 
du. 

4- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta «Balio mota» 
= «1- IKF sozietatea edo 
2- IKF inbertsio-funtsa» 
eta IKF mota = beste 

batzuk 

 

AK mota Balioen 
zerrenda 

Baldin eta «Balio mota» 
= «3- AK sozietatea edo 

4- AK funtsa» 

1- 11.3k) artikulua betetzen 
du. 

2- 11.3m) artikulua betetzen 
du. 
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3- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta «Balio mota» 
= «3- AK sozietatea edo 

4- AK funtsa» eta AK 
mota = beste batzuk 

 

Konprometitutako 
zenbatekoa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta «Balio mota» 
= «3- AK sozietatea edo 

4- AK funtsa» 

 

Ordaindutako 
zenbatekoa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta «Balio mota» 
= «3- AK sozietatea edo 

4- AK funtsa» 

 

AK 
sozietate/kudeatzailearen 
egoitza herrialdea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta «Balio mota» 
= «3- AK sozietatea edo 

4- AK funtsa» 

ELGAko herrialdeak eta 
beste batzuk. Ikusi 1. 
eranskina 

AK 
sozietate/kudeatzailearen 
egoitza herrialdearen 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta AK 
sozietate/kudeatzailearen 

egoitza herrialdea= 
Beste batzuk 

Herrialdearen izena adierazi 
behar da gutxienez 

Jaulki diren edo 
zirkulazioan dauden 
partizipazio/tituluen saldo 
nominala 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta balio mota = 
3- AK sozietatea edo 4- 

AK funtsa 

 

Transmisiora mugatzea B/E Baldin eta balio mota = 
3- AK sozietatea edo 4- 
AK funtsa eta 11.3m) 

artikulua betetzen badu 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Transmisio askerik ez 
badago 

 

Auditoretzaren txostena 
salbuespenik gabe 

B/E Baldin eta balio mota = 
3- AK sozietatea edo 4- 
AK funtsa eta 11.3m) 

artikulua betetzen badu 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Auditoretzaren txostena 
ez badago, salbuespenik 

gabe 

 

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta balantzea = 
A2, A3 edo A4 

 

Hondatzea Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta balantzea = 
A4 
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Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea 
eremua beteta badago 

Adierazi zer metodoren bidez 
kalkulatu den hondatzearen 
balioa 

ED soilik B/E HM duen ED planerako / 
ED duen PD planerako 

B= Bai 

E= Ez 

Balio efektiboa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

X  

Inbertsio mota Balioen 
zerrenda 

X 1 Moneta funtsa  

2 Errenta finkoa 

3 Errenta aldakorra 

4 Mistoak 

5 Higiezinak 

6 Inbertsio askea 

7 Beste batzuk 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

X Ikusi 5. eranskina 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa  

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal.  

X Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua = Bai  

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua aurreko 
EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Jaulkitze-dibisa Balioen 
zerrenda 

X 
Ikusi 4. eranskina 

Transakzio garbiak Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

X 
 

Hiruhileko harpidetzak Baloreen 
zerrenda 

X B=Bai 

E=Ez 
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7.9. Gordailuak, Kredituak eta Akzioak, eta 92/2007 
Dekretuaren 11.3.I) artikuluko sozietateetako 
partaidetzak 3.7 

7.9.1. Interfazea 

 

 

7.9.2. Datuak eta balioztatzeak 
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Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

ISIN kodea du? B/E Baldin eta Instrumentu 
mota = 7 

B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-kodea 
dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta Instrumentu 
mota = 7 eta ISIN kodea 

du? = B 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta Instrumentu 
mota = 7 eta ISIN kodea 

du? = E 

Barne-kodeen taula 

Izena Luzera (200) X  

HM estalduraren 
egozpenak 

% Honako hauetarako izan 
ezik: 

HMrik gabeko ED plana 

HM duen ED plana eta 
soilik ED = B 

ED duen PD plana eta 
soilik ED = B 

Baldin eta Instrumentu mota 
= «Ageriko gordailuak», 
«Eperako gordailuak»  

% balioa <=100,00 

Bestela, 

% 100 izan behar du 

Instrumentu mota Balioen 
zerrenda 

X 1- Ageriko gordailua 

2- Hipoteka-kredituak 

3- Titulu-bermedun 
kredituak 

4- Kredituak edo horien 
parte diren kuotak 

5- Berme errealeko 
kredituak 

6- Erakunde publikoen 
finantzaketa 

7- Akzioak eta partaidetzak 
11.3.l) artikuluko 
sozietateetan 

8- Aurreikuspen-planetako 
finantza-inbertsioen 
salerosketa-eragiketen 
ondorioz egin gabe dauden 
likidazioen saldo zordun eta 
hartzekodunak 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 93  
16/12/2021          

9- Eperako gordailuak 

10- Beste saldo zordun 
batzuk 

Balantzea Balioen 
zerrenda 

X Instrumentu Mota ≠ 7 
aukerari dagozkion balioak 

1- A1 

2- A2 

3- A3 

4- A4 

5- A5 

6- A11 

7-P3 

Instrumentu Mota = 7 
aukerari dagozkion balioak 

2- A3 

3- A4 

5- A11 

Oharrak Luzera (150) Betetzen ez bada: 

a. A1 edo A5 ageriko 
gordailuen edo eperako 
gordailuen kasuan 

b. A3, A4 eta A11 akzioen 
kasuan 

c. A5 2, 3, 4, 5, eta 6. 
aukeren kasuan 

d. A5-P3 Saldo zordun eta 
hartzekodunen kasuan 

e) A5 bestelako saldo 
zordunen kasuan 

 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa Euroa ez 
bada 
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Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa Euroa ez 
bada 

 

IBAN Luzera (34) Baldin eta instrumentu 
mota = ageriko gordailua 

 

Jaulkitzailea/Kreditu-
erakundea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = ageriko gordailua 
edo eperako gordailua 

Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

Oharrak Luzera (150)   

Epea (hilabeteak) Zenbakizkoa: 3 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = ageriko gordailua 
edo eperako gordailua 

 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = ageriko gordailua 

edo eperako gordailua eta 
epea > 12 

 

Tipo nominala % Baldin eta instrumentu 
mota = ageriko gordailua 
edo eperako gordailua 

 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = ageriko gordailua 

edo eperako gordailua eta 
tipo nominala = 0 

 

Merkatuaren 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = ageriko gordailua 

edo eperako gordailua edo 
Saldo zordunak eta 

hartzekodunak. 

Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen dira 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = ageriko gordailua 
edo eperako gordailua 

 

BGAEen konturako 
aktiboen kudeaketa 
esklusiboko jarduera 

B/E Baldin eta instrumentu 
mota = Akzioak eta 11.3.l) 
artikuluko sozietateetako 

partaidetzak 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = Akzioak eta 11.3.l) 
artikuluko sozietateetako 

partaidetzak eta ez 
BGAEen konturako 
aktiboen kudeaketa 
esklusiboko jarduera 

 

Kapitalaren % 90 
BGAE bati edo 
gehiagori dagokio 

B/E Baldin eta instrumentu 
mota = Akzioak eta 11.3.l) 

B= Bai 

E= Ez 
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artikuluko sozietateetako 
partaidetzak 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = Akzioak eta 11.3.l) 
artikuluko sozietateetako 

partaidetzak eta ez 
Kapitalaren % 90 BGAE 

bati edo gehiagori dagokio 

 

Titulu kopurua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = Akzioak eta 11.3.l) 
artikuluko sozietateetako 

partaidetzak 

 

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = Akzioak eta 11.3.l) 
artikuluko sozietateetako 

partaidetzak 

 

Hondatzea Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

1. kasua: 

Baldin eta instrumentu 
mota = (7) Akzioak eta 
11.3.l) artikuluko 
sozietateetako partaidetzak 
eta balantzea = A4 eta A11 

2. kasua: 

Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 
(Kredituak.../Finantzaketak) 
eta Balantzea = 5 (A5) 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea 
eremua beteta badago. 

Adierazi zer metodoren 
bidez kalkulatu den 
hondatzearen balioa. 

Arrazoizko balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = Akzioak eta 11.3.l) 
artikuluko sozietateetako 

partaidetzak 

 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = Akzioak eta 11.3.l) 
artikuluko sozietateetako 

partaidetzak 

 

Lehen hipoteka B/E Baldin eta instrumentu 
mota = hipoteka-kredituak 

B= Bai 

E= Ez 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = hipoteka-kredituak 

eta lehen hipoteka = E 
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Bermea Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = titulu-bermedun 

kredituak 

1- 11.3.a) artikulua 

2- 11.3. b) artikulua. 

3- 11.3. c) artikulua. 

4- 11.3. c) i artikulua. 

5- 11.3. c) ii artikulua. 

6- 11.3. c) iii artikulua. 

7- 11.3. d) artikulua. 

8- 11.3. e) artikulua. 

9- 11.3. f) artikulua. 

10- 11.3. g) artikulua 

11- 11.3. h) artikulua. 

12- 11.3. i) artikulua. 

13- 11.3. j) artikulua. 

14- 11.3. k) artikulua. 

15- 11.3. l) artikulua 

16- 11.3. m) artikulua 

17- 11.3. n) artikulua. 

18- 11.3. ñ) artikulua. 

19- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta Bermea = 19  

Akreditatutako egoitza 
herrialdea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = 2., 3., 4. eta 5. 

aukerak 

Europako Esparru 
Ekonomikoko herrialdeak, 
ikusi 3. eranskina 

Akreditatutako 
herrialdearen oharrak 

Luzera (150) Baldin eta Akreditatutako 
egoitza herrialdea eremua 

= Aukera -- BESTE 
BATZUK-- 

Herrialdearen izena adierazi 
behar da gutxienez. 

Negoziaziorako onartu 
diren akreditatutako 
sozietateen akzio mota 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = kredituak edo 

horien parte diren kuotak 

1- ELGAko herrialdeak 

2- Beste batzuk 
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Negoziaziorako onartu 
diren akreditatutako 
sozietateen akzioak 

Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = kredituak edo 

horien parte diren kuotak 
eta Negoziaziorako onartu 

diren akreditatutako 
sozietateen akzio mota = 1 

ELGAko herrialdeak, ikusi 1. 
eranskina 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = kredituak edo 

horien parte diren kuotak 
eta Negoziaziorako onartu 

diren akreditatutako 
sozietateen akzio mota = 2 

 

Mota Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = berme errealeko 

kredituak 

1= EEEn ezarritako kreditu 
erakundea  

2= EEEn ezarritako 
aseguratzailea 

3= Beste batzuk 

Herrialde berme-
emailea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = berme errealeko 

kredituak eta Mota = 1, 2, 3 

1- EEEko herrialdeak (ikusi 
zerrenda 3. eranskinean) 

… 

… 

BESTE BATZUK 

Herrialde berme-
emailearen oharrak 

Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = Berme errealeko 
kredituak eta Herrialde 
berme-emailea = Beste 

batzuk 

Erakunde berme-emailea 
eta erakunde horren 
egoitzari dagokion 
herrialdea adierazi behar 
dira gutxienez. 

Eremua Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = Erakunde publikoen 

finantzaketa 

1- Estatua 

2- Autonomia-erkidegoak 

3- Toki-korporazioak 

4- Sozietate edo erakunde 
publikoak 

Herrialde mota Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = Erakunde publikoen 

finantzaketa 

1- EEEko herrialdeak 

2- Beste batzuk 

Herrialde motaren 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta herrialde mota = 
Beste batzuk 

Herrialdearen izena adierazi 
behar da gutxienez 

Herrialdea Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = Erakunde publikoen 

EEEko herrialdeak Ikusi 3. 
eranskina 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 98  
16/12/2021          

finantzaketa eta herrialde 
mota 2 = 1 

Modua Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = Erakunde publikoen 

finantzaketa 

R = rating-a 

G = bermeak 

Kalifikazio-agentzia Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = Erakunde publikoen 

finantzaketa eta 
finantzabidea = R 

Balioen zerrenda 

1- Standard & Poor´s 

2- Fitch 

3- Moody´s 

4- Beste batzuk 

5- Kalifikaziorik gabe 

Kalifikazioa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = Erakunde publikoen 

finantzaketa eta 
finantzabidea = R 

Ikus 2. eranskina 

Kalifikazio-agentziaren 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta kalifikazio-
agentzia = 4 edo 5 

 

Egungo balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 

 

Bermearen balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 

 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 eta 
egungo balioa > bermea 

 

Arrisku-prima % Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 

 

Interes-tasaren 
eguneratzea 

% Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 

% > 0 

Azken balorazioaren 
data 

Dataren 
formatua 

Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 

 

ED soilik B/E HM duen ED planerako / 
ED duen PD planerako 

B= Bai 

E= Ez 

Gordailuaren nominala Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = 1 edo 9 

Instrumentu mota = 1 bada, 
balio positiboak eta 
negatiboak onartzen ditu. 
Instrumentu mota = 9 bada, 
balio positiboak bakarrik 
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Gordailuen 
minusbalioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = 1 edo 9 

= «Merkatu balioa» - 
«Gordailuaren nominala» 

negatiboa 

Akreditatua Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 

Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera+ Aukera 
= Beste batzuk 

Akreditatuaren izena Luzera (100) Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 

Akreditatua = Beste batzuk 

Pertsona fisikoei emandako 
kredituen kasuan, 
erakundeak esleitutako 
kodea sartu beharko da, 
zeinak akreditatua 
identifikatzeko balioko baitu. 

Bazkide 
sustatzaile/babeslea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 

Akreditatua = Beste batzuk 

1 – Bai 

2 – Ez 

Berme-emailearen 
izena 

Luzera (100) Baldin eta instrumentu 
mota = 6( Berme errealeko 

kredituak) 

 

Kostu amortizatua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta instrumentu 
mota = 2, 3, 4, 5 edo 6 eta 

Balantzea = 5 (A5) 

 

SEC kodifikazioa Balioen 
zerrenda 

X Instrumentu mota = 7 

F519 Kapitaleko beste 
partaidetza batzuk 

Instrumentu mota = 1 

F22 Ageriko gordailuak 

Instrumentu mota = 9 

F29 Eperako gordailuak 

Instrumentu mota = 2, 3, 4, 
5, 6 

F4 Maileguak 

Instrumentu mota = 8 eta 
10 

F8 Kobratu/ordaindu 
gabe dauden beste kontu 
batzuk 
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Sektore instituzionalak Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota ≠ 8 edo 10 

Instrumentu mota = 7 

S11 Finantza-arlokoak 
ez diren enpresak 

S12K Moneta- eta 
finantza-erakundeak edo/eta 
gordailu-sozietateak, banku 
zentrala izan ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

S128 Aseguru-etxeak 

S129 Pentsio-funtsak 

Instrumentu mota = 2, 3, 4, 
5, 6. Aurreko guztiak, gehi 
honako hauek: 

S1M Etxebizitzak eta 
etxebizitzen zerbitzura 
dauden irabazi-asmorik 
gabeko erakundeak.  

S124 Diruzkoak ez diren 
inbertsio-funtsak 

Instrumentu mota = 1 edo 
9  

S12K Moneta- eta 
finantza-erakundeak edo/eta 
gordailu-sozietateak, banku 
zentrala izan ezik  

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

X Ikusi 5. eranskina 

Epemuga Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu 
mota = 2, edo 3, edo 4, edo 

5, edo 6 

1 Urtebete arte 

2 Urtebete eta 5 urte 
bitartean 

3 5 urte baino gehiago 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Aktibo birsailkatua = Bai  



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 101  
16/12/2021          

Aurreko EKDen Epea 
(*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Kreditu-arloko instrumentu 
motetarako soilik (2, 3, 4, 5 

eta 6) 

A2N1_1 Urtebete baino 
gutxiago: Kredituak  

A2N1_2 Urtebete eta bost 
urte bitartean: Kredituak  

A2N1_3 Bost urte baino 
gehiago: Kredituak  

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Sektore instituzionalak 
eremuko berdinak 

7.9.3. Jardunbidea 

Pertsona fisikoei emandako kredituen kasuan, «Akreditatuaren izena» 
eremuan erakundeak esleitutako kodea sartu beharko da, zeinak 
akreditatua identifikatzeko balioko baitu. 
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7.10. Aurreikuspen-planei atxikitako beste aktiboak 
(92/2007 Dekretuaren 11.7 artikulua) 3.8 

7.10.1. Interfazea 

 

 

7.10.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Izena Luzera (200) X  

HM estalduraren egozpenak % Honako hauetarako 
izan ezik: 

-HMrik gabeko ED 
plana 

% 100,00 izan behar du 
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-HM duen ED plana eta 
soilik ED = B 

-ED duen PD plana eta 
soilik ED = B 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa Euroa 
ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa Euroa 
ez bada 

 

Balorazioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

X  

Balantzea Balioen 
zerrenda 

X 1- A5 

2- A8 

ED soilik B/E HM duen ED planerako 
/ ED duen PD 

planerako 

B= Bai 

E= Ez 

Aktibo mota Balioen 
zerrenda 

X 1- Ogasunaren kredituak 

2- Aseguratzaileen 
kredituak 

3- Bazkide babesleen 
zorrak 

Jaulkitzaileak/Aseguratzaileak Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo mota 
= 2 

Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

SEC kodifikazioa Balioen 
zerrenda 

X Aktibo mota 1 

F8 Kobratu/ordaindu 
gabe dauden beste kontu 
batzuk  

Aktibo mota 2 

F61 Berraseguratzaileen 
zenbateko 
berreskuragarriak 

Aktibo mota 3 
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F64 Pentsioen 
berme-emaileei eska 
dakizkiekeen eskubideak 

Sektore instituzionalak Balioen 
zerrenda 

Aktibo mota = 3 edo 2 Aktibo mota = 3 

S11 Finantza-
arlokoak ez diren 
enpresak 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

S128 Aseguru-etxeak 

S129 Pentsio-funtsak 

Aktibo mota = 2 

S128 Aseguru-etxeak 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

X Ikusi 5. eranskina 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen balorazioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua = 
Bai 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua aurreko 
EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Sektore instituzionalak 
eremuko berdinak 
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7.11. 3.1-3.8 planetan sartzen ez diren aurreikuspen-
planei atxikiriko bestelako aktiboak 3.9 

7.11.1. Interfazea 
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7.11.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

ISIN kodea du? B/E Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua   

B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-
kodea dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua eta ISIN 

kodea du? = Bai 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua eta ISIN 

kodea du? = Ez, eta 
instrumentu mota ≠ A1N, A2N1 

eta A90.  

Barne-kodeen taula 
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Finantza-inbertsioen 
deskribapena 

Luzera (150) Aurreikuspen-planak dituzten 
erakundeek soilik bete behar 
dute. 

 

Jaulkitzailea Balioen 
zerrenda 

Instrumentu mota = A2N2, A30, 
edo A51, edo A52,edo A53 

Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

Titulu kopurua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Instrumentu mota = A2N2, A30, 
edo A51, edo A52, edo A53, 

edo A61, edo A621, edo A622, 
edo A623, edo A624, edo 

A625, edo A626 

 

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Instrumentu mota = A2N2, A30, 
edo A51, edo A52, edo A53, 

edo A61, edo A621, edo A622, 
edo A623, edo A624, edo 

A625, edo A626 

 

Balorazioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

Balio negatiboak 
onartzen ditu 

Balorazio-irizpidea Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

1- Arrazoizko balioa 

2- Kostu amortizatua 

3- Beste batzuk 

Balorazio-metodoa Luzera (1500) Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 
eta balorazio-irizpidea = beste 

batzuk 

 

Hondatzea Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 
eta balantzea = A4, A5, A6 edo 

A11 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea eremua 
beteta badago. 

Adierazi zer metodoren 
bidez kalkulatu den 
hondatzearen balioa. 

Balantzea Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

1- A1 

2- A2/P1 

3- A3/P2 

4- A4 

5- A5/P3 
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6- A6 

7- A7/P4 

8- A11 

9- A13/P8 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

4. eranskinaren 
araberako balioen 
zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
dibisa ≠ Euroa 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta finantza-inbertsioen 
dibisa ≠ Euroa 

 

Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen 
inbertsioen 
deskribapena 

Luzera (150) Aurreikuspen-planak dituzten 
erakundeek soilik bete behar 

dute. 

 

Erregistro-zenbakia Luzera (22) Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

Erregistro-zenbaki bera 
3. ereduko atal 
ezberdinetan (3.5, 3.10 
eta 3.11) sartzen ez dela 
balioztatuko da. 

Eskuratze-data Dataren 
formatua 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen 
inbertsioen eskuratze 
kostua 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Aldiko amortizazio 
hornidura 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Aldiko hondatze 
hornidura 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Metatutako 
amortizazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Guztizko hondatzea Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 
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Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta Guztizko Hondatzea 
eremua beteta badago. 

Adierazi zer metodoren 
bidez kalkulatu den 
hondatzearen balioa. 

Hipoteka-mailegua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ Nulua 

 

Ordainketa geroratua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ Nulua 

 

Suteen aurkako 
asegurua 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ Nulua 

1- Bai 

2- Ez 

Tasazioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ Nulua 

 

Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen 
inbertsioen balantzea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ Nulua 

1- A9 

2- A10 

Aktiboaren balio garbia Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ Nulua 

 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ Nulua 

4. eranskinaren 
araberako balioen 
zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen dibisa ≠ Euroa 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen dibisa ≠ Euroa 

 

Bestelako inbertsioen 
deskribapena 

Luzera (150) Aurreikuspen-planak dituzten 
erakundeek ez dute bete 

behar. 

 

Bestelako inbertsioen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta BesteInbertsDeskrib 
≠ nulua 

Balio negatiboak 
onartzen ditu 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta BesteInbertsDeskrib 
≠ nulua 

4. eranskinaren 
araberako balioen 
zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta Bestelako 
inbertsioen dibisa ≠ Euroa 
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Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta Bestelako 
inbertsioen dibisa ≠ Euroa 

 

Bestelako inbertsioen 
balantzea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta BesteInbertsDeskrib 
≠ nulua 

1.- A1 

2.- A2/P1 

3.- A3/P2 

4.- A4 

5.- A5/P3 

6.- A6 

7.- A7/P4 

8.- A8 

9.- A9 

10- A10. 

11.- A11 

12.- A12 

13.- A13/P8 

14.- A14/P9 

SEC kodifikazioa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

F21 Eskudirua 

F22 Beste gordailu 
batzuk: Ageriko 
gordailuak 

F29 Beste gordailu 
batzuk: Eperako 
gordailuak 

F3 Zorraren 
balioak (errenta finko 
negoziagarria) 

F4 Maileguak eta 
errenta finko ez 
negoziagarria 

F511 Akzio 
kotizatuak 

F512 Akzio ez-
kotizatuak 
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F519 Kapitaleko 
beste partaidetza batzuk 

F521 Moneta-
merkatuko funtsetako 
partaidetzak 

F522 Diruzkoak ez 
diren funtsetako 
partaidetzak 

F7 Finantza-
deribatuak eta 
soldatapekoen akzioak 
erosteko aukerak 

F8
 Kobratu/ordaind
u gabe dauden beste 
kontu batzuk 

Sektore instituzionalak Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-
inbertsioen deskribapena 
≠ nulua eta instrumentu 

motak ≠ A61, A621, 
A622, A623, A624, A625 

eta A626 

Instrumentu mota A51, 
A52 eta A53 bada 

S11 Finantza-
arlokoak ez diren 
enpresak 

S12K Moneta- eta 
finantza-erakundeak 
edo/eta gordailu-
sozietateak, banku 
zentrala izan ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

S128 Aseguru-etxeak 

S129 Pentsio-funtsak 

Gainerako kasuetan, 
aurreko guztiak gehi 
honako hauek: 

S124 Diruzkoak ez 
diren inbertsio-funtsak. 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

Ikusi 5. eranskina 

Instrumentu mota Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

Ikusi 6. eranskina 
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Aktibo likidoak eta 
beste gordailu batzuk 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu mota = 
A1N 

1- Eskudirua 

2- Aktiboen aldi baterako 
eskuratzea 

3- Deribatuen berme-
gordailuak 

4- Ageriko gordailuak 

5- Eperako gordailuak 

Higiezinak SEC 
kodifikazioa 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

AN Ibilgetu 
materiala, ukiezina eta 
ondasun higiezinetan 
egindako inbertsioak 

Higiezinak Sektore 
instituzionalak 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

S11 Finantza-
arlokoak ez diren 
enpresak 

S12K Moneta- eta 
finantza-erakundeak 
edo/eta gordailu-
sozietateak, banku 
zentrala izan ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S124 Diruzkoak ez 
diren inbertsio-funtsak. 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

S128 Aseguru-etxeak 

S129 Pentsio-funtsak 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
Higiezinak 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

Ikusi 5. eranskina 

Instrumentu mota 
Higiezinak 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

A80 Aktibo ez-
finantzarioak 

IBAN Luzera (24) Baldin eta instrumentu mota = 
A1N eta Aktibo likidoak eta 
beste gordailu batzuk = 4 

 

Epea Zenbaki oso 
bat 

Baldin eta Instrumentu mota = 
A2N1 edo A2N2 
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Balio nominal unitarioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta instrumentu mota = 
A30 

 

Jaulkitze-data Data Baldin eta instrumentu mota = 
A30 

 

Epemuga Data Baldin eta instrumentu mota = 
A30 

 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa  

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal  

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen 
ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

eta tresna mota= 

A30, A51, A61, A621, A622, 
A623, A624, A625, A626 edo 

A70 

 

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua = Bai  

Aurreko EKDen Epea 
(*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua = 
Bai, (*) ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Tresna motak errenta finko 
negoziagarria, ez negoziagarria 

eta kredituak direnean soilik 
(A30, A2N1 eta A2N2).  

A30_1 Urtebete baino 
gutxiago: Errenta finko 
negoziagarria  

A30_2 Urtebete eta bi 
urte bitartean: Errenta 
finko negoziagarria  

A30_3 Bi urte baino 
gehiago: Errenta finko 
negoziagarria  

A2N2_1 Urtebete baino 
gutxiago: Errenta finko 
ez negoziagarria  

A2N2_2 Urtebete eta 
bost urte bitartean: 
Errenta finko ez 
negoziagarria  

A2N2_3 Bost urte baino 
gehiago: Errenta finko ez 
negoziagarria  

A2N1_4 Urtebete baino 
gutxiago: Kredituak  
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A2N1_5 Urtebete eta 
bost urte bitartean: 
Kredituak  

A2N1_6 Bost urte baino 
gehiago: Kredituak 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua = 
Bai, (*) ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua = 
Bai, (*) ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Sektore instituzionalak 
eremuko berdinak 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa 
(Higiezinak) 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal  

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen 
ditu. 

Aktibo birsailkatua 
(Higiezinak) 

Bai/Ez Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

 

Aurreko EKDen 
balorazioa (Higiezinak) 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua (Higiezinak) 
= Bai 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean 
(Higiezinak)  

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua 
(Higiezinak) = Bai 

Ikusi 5. eranskina 

Jaulkitze-dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

Ikusi 4. eranskina 

Kupoi jarraitua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

eta Instrumentu mota = A30 

Zenbaki positiboak zein 
negatiboak onartzen ditu 

Transakzio garbiak Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 
eta Instrumentu mota = A2N2, 

A30, A51, A52, A53, A61, 
A621, A622, A623, A624, A625 

eta A626 
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7.12. Aurreikuspen-planak ez diren bestelako gizarte-
aurreikuspenerako ekintzei atxikitako bestelako 
aktiboak 3.10 

7.12.1. Interfazea 
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7.12.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

ISIN kodea du? B/E Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua   

B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-
kodea dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua eta ISIN 

kodea du? = Bai 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua eta ISIN 
kodea du? = Ez, eta 
instrumentu mota ≠ A1N, A2N1 
eta A90. 

Barne-kodeen taula 

Finantza-inbertsioen 
deskribapena 

Luzera (150) Aurreikuspen-planak dituzten 
erakundeek soilik bete behar 
dute. 

 

Jaulkitzailea Balioen 
zerrenda 

Instrumentu mota = A2N2, A30, 
edo A51, edo A52,edo A53 

Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

Titulu kopurua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Instrumentu mota = A2N2, A30, 
edo A51, edo A52, edo A53, 

edo A61, edo A621, edo A622, 
edo A623, edo A624, edo 

A625, edo A626 

 

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Instrumentu mota = A2N2, A30, 
edo A51, edo A52, edo A53, 

edo A61, edo A621, edo A622, 
edo A623, edo A624, edo 

A625, edo A626 

 

Balorazioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

Balio negatiboak 
onartzen ditu 

Balorazio-irizpidea Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

1- Arrazoizko balioa 

2- Kostu amortizatua 

3- Beste batzuk 

Balorazio-metodoa Luzera (1500) Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 
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eta balorazio-irizpidea = beste 
batzuk 

Hondatzea Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 
eta balantzea = A4, A5, A6 edo 

A11 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea eremua 
beteta badago. 

Adierazi zer metodoren 
bidez kalkulatu den 
hondatzearen balioa. 

Balantzea Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

1- A1 

2- A2/P1 

3- A3/P2 

4- A4 

5- A5/P3 

6- A6 

7- A7/P4 

8- A11 

9- A13/P8 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

4. eranskinaren 
araberako balioen 
zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
dibisa ≠ Euroa 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta finantza-inbertsioen 
dibisa ≠ Euroa 

 

Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen 
inbertsioen 
deskribapena 

Luzera (150) Aurreikuspen-planak dituzten 
erakundeek soilik bete behar 

dute. 

 

Erregistro-zenbakia Luzera (22) Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

Erregistro-zenbaki bera 
3. ereduko atal 
ezberdinetan (3.5, 3.10 
eta 3.11) sartzen ez dela 
balioztatuko da. 

Eskuratze-data Dataren 
formatua 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 
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Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinetako 
inbertsioen eskuratze 
kostua. 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Aldiko amortizazio 
hornidura 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Aldiko hondatze 
hornidura 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Metatutako 
amortizazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Guztizko hondatzea Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta Guztizko Hondatzea 
eremua beteta badago. 

Adierazi zer metodoren 
bidez kalkulatu den 
hondatzearen balioa. 

Hipoteka-mailegua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Ordainketa geroratua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Suteen aurkako 
asegurua 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

1- Bai 

2- Ez 

Tasazioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen 
inbertsioen balantzea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

1- A9 

2- A10 

Aktiboaren balio garbia Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

4. eranskinaren 
araberako balioen 
zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen dibisa ≠ Euroa 
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Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen dibisa ≠ Euroa 

 

Bestelako inbertsioen 
deskribapena 

Luzera (150) Aurreikuspen-planak dituzten 
erakundeek ez dute bete 

behar. 

 

Bestelako inbertsioen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta BesteInbertsDeskrib 
≠ nulua 

Balio negatiboak 
onartzen ditu 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta BesteInbertsDeskrib 
≠ nulua 

4. eranskinaren 
araberako balioen 
zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta Bestelako 
inbertsioen dibisa ≠ Euroa 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta Bestelako 
inbertsioen dibisa ≠ Euroa 

 

Bestelako inbertsioen 
balantzea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta BesteInbertsDeskrib 
≠ nulua 

1.- A1 

2.- A2/P1 

3.- A3/P2 

4.- A4 

5.- A5/P3 

6.- A6 

7.- A7/P4 

8.- A8 

9.- A9 

10- A10. 

11.- A11 

12.- A12 

13.- A13/P8 

14.- A14/P9 

SEC kodifikazioa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

F21 Eskudirua 

F22 Ageriko 
gordailuak 
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F29 Eperako 
gordailuak 

F3 Errenta finkoa 

F4 Maileguak 

F511 Akzio 
kotizatuak 

F512 Akzio ez-
kotizatuak 

F519 Kapitaleko 
beste partaidetza batzuk 

F521 Moneta-
merkatuko funtsetako 
partaidetzak 

F522 Diruzkoak ez 
diren funtsetako 
partaidetzak 

F7 Finantza-
deribatuak eta 
soldatapekoen akzioak 
erosteko aukerak 

F8
 Kobratu/ordaind
u gabe dauden beste 
kontu batzuk 

Sektore instituzionalak Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-
inbertsioen deskribapena 
≠ nulua eta instrumentu 

motak ≠ A61, A621, 
A622, A623, A624, A625 

eta A626 

Instrumentu mota A51, 
A52 eta A53 bada 

S11 Finantza-
arlokoak ez diren 
enpresak 

S12K Moneta- eta 
finantza-erakundeak 
edo/eta gordailu-
sozietateak, banku 
zentrala izan ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

S128 Aseguru-etxeak 

S129 Pentsio-funtsak 
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Gainerako kasuetan, 
aurreko guztiak gehi 
honako hauek: 

S124 Diruzkoak ez 
diren inbertsio-funtsak. 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

Ikusi 5. eranskina 

Instrumentu mota Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

Ikusi 6. eranskina 

Aktibo likidoak eta 
beste gordailu batzuk 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu mota = 
A1N 

1- Eskudirua 

2- Aktiboen aldi baterako 
eskuratzea 

3- Deribatuen berme-
gordailuak 

4- Ageriko gordailuak 

5- Eperako gordailuak 

Higiezinak SEC 
kodifikazioa 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

AN Finantza-
inbertsioak 

Higiezinak Sektore 
instituzionalak 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

S11 Finantza-
arlokoak ez diren 
enpresak 

S12K Moneta- eta 
finantza-erakundeak 
edo/eta gordailu-
sozietateak, banku 
zentrala izan ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S124 Diruzkoak ez 
diren inbertsio-funtsak. 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

S128 Aseguru-etxeak 

S129 Pentsio-funtsak 
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Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
Higiezinak 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

Ikusi 5. eranskina 

Instrumentu mota 
Higiezinak 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

A80 Aktibo ez-
finantzarioak 

IBAN Luzera (24) Baldin eta instrumentu mota = 
A1N eta Aktibo likidoak eta 
beste gordailu batzuk = 4 

 

Epea Zenbaki oso 
bat 

Baldin eta Instrumentu mota = 
A2N1 edo A2N2 

 

Balio nominal unitarioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta instrumentu mota = 
A30 

 

Jaulkitze-data Data Baldin eta instrumentu mota = 
A30 

 

Epemuga Data Baldin eta instrumentu mota = 
A30 

 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa  

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal.  

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

eta tresna mota= 

A30, A51, A61, A621, A622, 
A623, A624, A625, A626 edo 

A70 

Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen 
ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

 

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua = Bai  

Aurreko EKDen Epea 
(*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua = 
Bai, (*) ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Tresna motak errenta finko 
negoziagarria, ez negoziagarria 

eta kredituak direnean soilik 
(A30, A2N1 eta A2N2). 

A30_1 Urtebete baino 
gutxiago: Errenta finko 
negoziagarria  

A30_2 Urtebete eta bi 
urte bitartean: Errenta 
finko negoziagarria  

A30_3 Bi urte baino 
gehiago: Errenta finko 
negoziagarria  
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A2N2_1 Urtebete baino 
gutxiago: Errenta finko 
ez negoziagarria  

A2N2_2 Urtebete eta 
bost urte bitartean: 
Errenta finko ez 
negoziagarria  

A2N2_3 Bost urte baino 
gehiago: Errenta finko ez 
negoziagarria  

A2N1_4 Urtebete baino 
gutxiago: Kredituak  

A2N1_5 Urtebete eta 
bost urte bitartean: 
Kredituak  

A2N1_6 Bost urte baino 
gehiago: Kredituak 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua = 
Bai, (*) ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua = 
Bai, (*) ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Sektore instituzionalak 
eremuko berdinak 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa 
(Higiezinak) 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal.  

Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen 
ditu. 

Aktibo birsailkatua 
(Higiezinak) 

Bai/Ez Baldin eta Ibilgetu materialen 
eta ondasun higiezinen 

inbertsioen deskribapena ≠ 
nulua 

 

Aurreko EKDen 
balorazioa (Higiezinak) 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua (Higiezinak) 
= Bai 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean 
(Higiezinak)  

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua 
(Higiezinak) = Bai 

Ikusi 5. eranskina 

Jaulkitze-dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

Ikusi 4. eranskina 

Kupoi jarraitua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

eta Instrumentu mota = A30 

Zenbaki positiboak zein 
negatiboak onartzen ditu 
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Transakzio garbiak Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 
eta Instrumentu mota = A2N2, 

A30, A51, A52, A53, A61, 
A621, A622, A623, A624, A625 

eta A626 
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7.13. Gizarte-aurreikuspenera atxikirik ez dauden 
bestelako aktiboak 3.11 

7.13.1. Interfazea 
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7.13.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

ISIN kodea du? B/E Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua   

B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-
kodea dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua eta ISIN 

kodea du? = Bai 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua eta ISIN 

kodea du? = Ez, eta instrumentu 
mota ≠ A1N, A2N1 eta A90. 

Barne-kodeen taula 

Finantza-inbertsioen 
deskribapena 

Luzera (150) Aurreikuspen-planak dituzten 
erakundeek soilik bete behar 
dute. 

 

Jaulkitzailea Balioen 
zerrenda 

Instrumentu mota = A2N2, 
A30, edo A51, edo A52,edo 

A53 

Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

Titulu kopurua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Instrumentu mota = A2N2, A30, 
edo A51, edo A52, edo A53, edo 
A61, edo A621, edo A622, edo 

A623, edo A624, edo A625, edo 
A626 

 

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Instrumentu mota = A2N2, A30, 
edo A51, edo A52, edo A53, edo 
A61, edo A621, edo A622, edo 

A623, edo A624, edo A625, edo 
A626 

 

Balorazioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

Balio negatiboak 
onartzen ditu 

Balorazio-irizpidea Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

1- Arrazoizko balioa 

2- Kostu amortizatua 

3- Beste batzuk 

Balorazio-metodoa Luzera (1500) Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 
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eta balorazio-irizpidea = beste 
batzuk 

Hondatzea Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 
eta balantzea A4, A5, A6 edo 

A11 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea eremua 
beteta badago. 

Adierazi zer metodoren 
bidez kalkulatu den 
hondatzearen balioa. 

 

 

Balantzea Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

1- A1 

2- A2/P1 

3- A3/P2 

4- A4 

5- A5/P3 

6- A6 

7- A7/P4 

8- A11 

9- A13/P8 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

4. eranskinaren 
araberako balioen 
zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
dibisa ≠ Euroa 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta finantza-inbertsioen 
dibisa ≠ Euroa 

 

Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen 
inbertsioen 
deskribapena 

Luzera (150) Aurreikuspen-planak dituzten 
erakundeek soilik bete behar 

dute. 

Erregistro-zenbaki bera 
3. ereduko atal 
ezberdinetan (3.5, 3.10 
eta 3.11) sartzen ez 
dela balioztatuko da. 

Erregistro-zenbakia Luzera (22) Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 128  
16/12/2021          

Eskuratze-data Dataren 
formatua 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinetako 
inbertsioen eskuratze 
kostua. 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Aldiko amortizazio 
hornidura 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Aldiko hondatze 
hornidura 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Metatutako 
amortizazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Guztizko hondatzea Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta Guztizko Hondatzea 
eremua beteta badago. 

Adierazi zer metodoren 
bidez kalkulatu den 
hondatzearen balioa. 

Hipoteka-mailegua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Ordainketa geroratua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Suteen aurkako 
asegurua 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

1- Bai 

2- Ez 

Tasazioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen 
inbertsioen balantzea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

1- A9 

2- A10 

Aktiboaren balio garbia Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
IbilgeMatHigiezinInbertsDeskrib 

≠ nulua 

4. eranskinaren 
araberako balioen 
zerrenda 
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Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen inbertsioen 

dibisa ≠ Euroa 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen inbertsioen 

dibisa ≠ Euroa 

 

Bestelako inbertsioen 
deskribapena 

Luzera (150) Aurreikuspen-planak dituzten 
erakundeek ez dute bete behar. 

 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta BesteInbertsDeskrib ≠ 
nulua 

4. eranskinaren 
araberako balioen 
zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta Bestelako inbertsioen 
dibisa ≠ Euroa 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta Bestelako inbertsioen 
dibisa ≠ Euroa 

 

Bestelako inbertsioen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta BesteInbertsDeskrib ≠ 
nulua 

Balio negatiboak 
onartzen ditu 

Inbertsioen balantzea Balioen 
zerrenda 

Baldin eta BesteInbertsDeskrib ≠ 
nulua 

1.- A1 

2.- A2/P1 

3.- A3/P2 

4.- A4 

5.- A5/P3 

6.- A6 

7.- A7/P4 

8.- A8 

9.- A9 

10- A10. 

11.- A11 

12.- A12 

13.- A13/P8 

14.- A14/P9 

SEC kodifikazioa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

F21 Eskudirua 
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F22 Ageriko 
gordailuak 

F29 Eperako 
gordailuak 

F3 Errenta finkoa 

F4 Mailegua 

F511 Akzio 
kotizatuak 

F512 Akzio ez-
kotizatuak 

F519 Kapitaleko 
beste partaidetza 
batzuk 

F521 Moneta-
merkatuko funtsetako 
partaidetzak 

F522 Diruzkoak ez 
diren funtsetako 
partaidetzak 

F7 Finantza-
deribatuak eta 
soldatapekoen akzioak 
erosteko aukerak 

F8
 Kobratu/ordai
ndu gabe dauden 
beste kontu batzuk 

Sektore instituzionalak Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-
inbertsioen deskribapena ≠ 

nulua eta instrumentu 
motak ≠ A61, A621, A622, 

A623, A624, A625 eta 
A626 

Instrumentu mota 
A51, A52 eta A53 
bada 

S11 Finantza-
arlokoak ez diren 
enpresak 

S12K Moneta- eta 
finantza-erakundeak 
edo/eta gordailu-
sozietateak, banku 
zentrala izan ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 
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S12O Beste 
finantza-erakunde 
batzuk 

S128 Aseguru-
etxeak 

S129 Pentsio-
funtsak 

Gainerako kasuetan, 
aurreko guztiak gehi 
honako hauek: 

S124 Diruzkoak ez 
diren inbertsio-funtsak. 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

Ikusi 5. eranskina 

Instrumentu mota Balioen 
zerrenda 

Baldin eta finantza-inbertsioen 
deskribapena ≠ nulua 

Ikusi 6. eranskina 

Aktibo likidoak eta 
beste gordailu batzuk 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta instrumentu mota = 
A1N 

1- Eskudirua 

2- Aktiboen aldi 
baterako eskuratzea 

3- Deribatuen berme-
gordailuak 

4- Ageriko gordailuak 

5- Eperako gordailuak 

Higiezinak SEC 
kodifikazioa 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen inbertsioen 

deskribapena ≠ nulua 

AN Finantza-
inbertsioak 

Higiezinak Sektore 
instituzionalak 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen inbertsioen 

deskribapena ≠ nulua 

S11 Finantza-
arlokoak ez diren 
enpresak 

S12K FME Banku 
Zentrala edo/eta 
gordailu-sozietateak, 
banku zentrala izan 
ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S124 Diruzkoak ez 
diren inbertsio-funtsak. 
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S12O Beste 
finantza-erakunde 
batzuk 

 

S128 Aseguru-
etxeak 

S129 Pentsio-
funtsak 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
Higiezinak 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen inbertsioen 

deskribapena ≠ nulua 

Ikusi 5. eranskina 

Instrumentu mota 
Higiezinak 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen inbertsioen 

deskribapena ≠ nulua 

A80     Aktibo ez-
finantzarioak 

IBAN Luzera (24) Baldin eta instrumentu mota = 
A1N eta Aktibo likidoak eta beste 

gordailu batzuk = 4 

 

Epea Zenbaki oso 
bat 

Baldin eta Instrumentu mota = 
A2N1 edo A2N2 

 

Balio nominal unitarioa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta instrumentu mota = 
A30 

 

Jaulkitze-data Data Baldin eta instrumentu mota = 
A30 

 

Epemuga Data Baldin eta instrumentu mota = 
A30 

 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa  

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal.  

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

eta tresna mota= 

A30, A51, A61, A621, A622, 
A623, A624, A625, A626 edo 

A70 

Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen 
ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

 

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua = Bai  

Aurreko EKDen Epea 
(*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua = 
Bai, (*) ikurraz markatutako 

eremuren bat 

A30_1 Urtebete 
baino gutxiago: Errenta 
finko negoziagarria  
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Tresna motak errenta finko 
negoziagarria, ez negoziagarria 

eta kredituak direnean soilik 
(A30, A2N1 eta A2N2). 

A30_2 Urtebete eta 
bi urte bitartean: 
Errenta finko 
negoziagarria  

A30_3 Bi urte baino 
gehiago: Errenta finko 
negoziagarria  

A2N2_1 Urtebete 
baino gutxiago: Errenta 
finko ez negoziagarria  

A2N2_2 Urtebete eta 
bost urte bitartean: 
Errenta finko ez 
negoziagarria  

A2N2_3 Bost urte 
baino gehiago: Errenta 
finko ez negoziagarria  

A2N1_4 Urtebete 
baino gutxiago: 
Kredituak  

A2N1_5 Urtebete eta 
bost urte bitartean: 
Kredituak  

A2N1_6 Bost urte 
baino gehiago: 
Kredituak 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua = 
Bai, (*) ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua = 
Bai, (*) ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Sektore instituzionalak 
eremuko berdinak 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa 
(Higiezinak) 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal.  

Baldin eta Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen inbertsioen 

deskribapena ≠ nulua 

Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen 
ditu. 

Aktibo birsailkatua 
(Higiezinak) 

Bai/Ez Baldin eta Ibilgetu materialen eta 
ondasun higiezinen inbertsioen 

deskribapena ≠ nulua 

 

Aurreko EKDen 
balorazioa (Higiezinak) 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua (Higiezinak) = 
Bai 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo birsailkatua 
(Higiezinak) = Bai 

Ikusi 5. eranskina 
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aurreko EKDean 
(Higiezinak) (**) 

Jaulkitze-dibisa Balioen 
zerrenda 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

Ikusi 4. eranskina 

Kupoi jarraitua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 

eta Instrumentu mota = A30 

Zenbaki positiboak zein 
negatiboak onartzen 
ditu 

Transakzio garbiak Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

Baldin eta 
FinantzaInbertsDeskrib ≠ nulua 
eta Instrumentu mota = A2N2, 

A30, A51, A52, A53, A61, A621, 
A622, A623, A624, A625 eta 

A626 
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7.14. Ekarpen definituko sistemen segurtasun-marjina 
3.12 

Atal honen bidez iristen da 3.12.1 eta 3.12.4 bitarteko inprimakiak 
betetzeko gunera. 

Ekarpen definitu garbiko planek eta hornidura matematikoa duten 
ekarpen definituko planek soilik bete beharko dute atal hau. Gainerako 
kasuetan desgaituta egongo da. 

7.14.1. Interfazea 

«3.12 AD sistema segurtasun marjina duten aktiboak» botoia sakatuta, 
«3.12.1 Errenta finko negoziagarria» ereduari dagozkion datuak 
agertuko dira lehentasunez. 
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7.15. 3.12.1. Errenta finko negoziagarria 

Atal honek 3.1 Errenta Finkoa ereduan, «Negoziagarria = Bai» aukeran, datuak sartzeko 
gaitutako eremuen izen, mota eta funtzionamendu bera edukiko du interfazean. 

7.15.1. Interfazea 
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ISIN kodearen bilaketa. ISIN kodea bilatzeko erabil daitezke ISIN 
kodearen, izenaren eta erakunde jaulkitzailearen irizpideak. 
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7.15.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Negoziagarria B/E X B = Negoziagarria 

ISIN kodea du? B/E X B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-kodea 
dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta ISIN kodea 
du? = B 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta ISIN kodea 
du? = E 

Barne-kodeen taula 

Izena Luzera (150) X Ezin da aldatu, ISIN kodearen 
izenak edo hautatutako barne-
kodea adierazi behar dira 

Jaulkitzailea Balioen zerrenda X Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

Negoziazio-merkatua Balioen zerrenda X 1- ELGA eremuan 
erregulatutako merkatua 

2- Beste batzuk 
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Negoziazio-merkatuaren 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta 
negoziagarria eta 

negoziazio-merkatua 
= beste batzuk 

 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du 

Balioen zerrenda X 1.- Azken hiru merkatu-
saioetako baten kotizazio-data 

2.- Prezioen eskaintza publikoa 
duen finantza-agentea 

3.- Beste batzuk 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du - 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta 
2009/04/29ko 

Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du 

= Beste batzuk 

 

Balantzea Balioen zerrenda X 1- A2 

2- A3 

3 - A4 

5- A1 

Dibisa Balioen zerrenda X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Balio nominal unitarioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Kupoi jarraitua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Azken hiru merkatu-
saioetako baten 
kotizazio-data 

Dataren formatua Baldin eta 
negoziagarria eta 

«2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 

artikulua betetzen 
du» eremua = 1 

 

Titulu kopurua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta balantzea 
= A2, A3 edo A4 
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Hondatzea Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta balantzea 
= A4 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea 
eremua beteta 

badago 

Adierazi zer metodoren bidez 
kalkulatu den hondatzearen 
balioa 

Merkatu balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Kalifikazio-agentzia Balioen zerrenda X Kalifikazio-agentzien zerrenda 

1- Standard & Poor´s 

2- Fitch 

3- Moody´s 

4- Beste batzuk 

5- Kalifikaziorik gabe 

Jaulkipenaren 
kalifikazioa 

Balioen zerrenda Baldin eta agentzia 4 
edo 5 ez bada 

Ikus 2. eranskina 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta kalifikazio-
agentzia = beste 

batzuk, edo 
kalifikaziorik gabea 

Jaulkitzailearen kalifikazioa 
adierazi behar da gutxienez 

Finantza-agenteen 
azken balorazioaren 
data 

Dataren formatua Baldin eta 
«2009/04/29ko 

Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen 

du» = 2 

Balioa <= uneko hiruhilekoaren 
azken eguna 

Finantza-agentearen 
izena 

Luzera (150) Baldin eta 
«2009/04/29ko 

Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen 

du» = 2 

 

Iraupena Zenbakizkoa: 3 
oso, 2 dezimal 

X  

Jaulkitzailea 
2009/04/29ko 
Aginduaren 19. 
artikuluko erakundeak 
edo organismoak 

B/E X B= Bai 

E= Ez 

2009/04/29ko 
Aginduaren 19. 
artikuluko erakundeen 
edo organismoen 
bermeak 

B/E X B= Bai 

E= Ez 
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Jaulkipenaren saldo 
nominala 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta 
2009/04/29ko 

Aginduaren 19. 
artikuluko 

erakundeen edo 
organismoen bermea 

edo/eta jaulkipena 

Balioa > 0 

Epemuga Dataren formatua X Jaulkipenaren dataren eta 
EKDren erreferentzia-dataren 
ondoren 

ED soilik B/E HM duen ED 
planerako / ED duen 

PD planerako 

B= Bai 

E= Ez 

Aktiboen aldi baterako 
eskuratzea 

Balioen zerrenda X B = Aktiboen aldi baterako 
eskuratzea 

E= Aktiboen aldi baterako 
eskuratzea ez 

SEC kodifikazioa Balioen zerrenda X Baldin eta aktiboen aldi 
baterako eskuratzea = E 

F3 Errenta finkoa   

Baldin eta aktiboen aldi 
baterako eskuratzea = B 

F29 Beste gordailu batzuk 

Sektore instituzionalak Balioen zerrenda X Baldin eta aktiboen aldi 
baterako eskuratzea = E  

S11 Finantza-arlokoak ez 
diren enpresak 

S12K Moneta- eta finantza-
erakundeak edo/eta gordailu-
sozietateak, banku zentrala izan 
ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

S128 Aseguru-etxeak 

S129 Pentsio-funtsak 

S1M Etxebizitzak eta 
etxebizitzen zerbitzura dauden 
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irabazi-asmorik gabeko 
erakundeak.  

Baldin eta aktiboen aldi 
baterako eskuratzea = B 

S12K FME Banku Zentrala 
edo/eta gordailu-sozietateak, 
banku zentrala izan ezik 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen zerrenda X Ikusi 5. eranskina 

Jaulkitze-data Dataren formatua Aktiboen aldi 
baterako eskuratzea 

= Ez 

EKZren erreferentzia-dataren 
aurrekoa edo berdina 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa  

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal.  

X Balio positiboak zein negatiboak 
onartzen ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Aktibo birsailkatua = 
Bai 

 

Aurreko EKDen Epea (*) Balioen zerrenda Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

A30_1 Urtebete baino 
gutxiago: Errenta finko 
negoziagarria 

A30_2 Urtebete eta bi urte 
bitartean: Errenta finko 
negoziagarria 

A30_3 Bi urte baino gehiago: 
Errenta finko negoziagarria  

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean (*) 

Balioen zerrenda Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen zerrenda Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Sektore instituzionalak eremuko 
berdinak 

Jaulkitze-dibisa Balioen zerrenda X Ikusi 4. eranskina 

Transakzio garbiak Zenbakizkoa: 13 
oso, 6 dezimal 

X  
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7.16. 3.12.2. Errenta aldakor negoziagarria 

Atal honetan bete behar diren eremuek 3.2 Errenta Finkoa ereduan, 
«Negoziagarria = Bai» aukeran, datuak sartzeko gaitutako eremuen 
izen, mota eta funtzionamendu bera edukiko dute interfazean. 

7.16.1. Interfazea 
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7.16.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Negoziagarria B/E X B = Negoziagarria 

ISIN kodea du? B/E X B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-kodea 
dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta ISIN kodea 
du? = B 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta ISIN kodea 
du? = E 

Barne-kodeen taula 

Izena Luzera (150) X Ezin da aldatu, ISIN kodearen 
izenak edo hautatutako barne-
kodea adierazi behar dira 

Dibisa Balioen zerrenda X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 
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Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa 
Euroa ez bada 

 

Balio nominal unitarioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Jaulkitzailea Balioen zerrenda X Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

Balantzea Balioen zerrenda X 1 - A2 

2 - A3 

3 - A4 

4- A11 

Negoziazio-merkatua Balioen zerrenda X 1- ELGA eremuan 
erregulatutako merkatua 

2- Beste batzuk 

Negoziazio-merkatuaren 
oharrak 

Luzera (150) Baldin eta merkatua = 
Beste batzuk 

 

2009/04/29ko 
Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du 

Balioen zerrenda X 1.- Negoziazio elektronikoa 

2.- Adierazle baten parte da 

3.- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta 
2009/04/29ko 

Aginduaren 16.1 
artikulua betetzen du 

= Beste batzuk 

 

Titulu kopurua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta balantzea 
= A2, A3 edo A4 

 

Hondatzea Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta balantzea 
= A4 edo A11 

 

Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea 
eremua beteta 

badago 

Adierazi zer metodoren bidez 
kalkulatu den hondatzearen 
balioa 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 146  
16/12/2021          

Merkatu balioa Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Azken kotizazioaren 
data 

Dataren formatua X Balioa <= uneko hiruhilekoaren 
azken eguna 

ED soilik B/E HM duen ED 
planerako / ED duen 

PD planerako 

B= Bai 

E= Ez 

SEC kodifikazioa Balioen zerrenda X F511 Akzio kotizatuak  

F519 Kapitaleko beste 
partaidetza batzuk 

Sektore instituzionalak Balioen zerrenda X S11 Finantza-arlokoak ez 
diren enpresak 

S12K FME Banku Zentrala 
edo/eta gordailu-sozietateak, 
banku zentrala izan ezik 

S13 Administrazio 
publikoen multzoa 

S12O Beste finantza-
erakunde batzuk 

S128 Aseguru-etxeak 

S129 Pentsio-funtsak 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen zerrenda X Ikusi 5. eranskina 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa  

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal.  

X Balio positiboak zein negatiboak 
onartzen ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Aktibo birsailkatua = 
Bai 

 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean (*) 

Balioen zerrenda Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen zerrenda Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Sektore instituzionalak eremuko 
berdinak 

Jaulkitze-dibisa Balioen zerrenda X Ikusi 4. eranskina 
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Transakzio garbiak Zenbakizkoa: 13 
oso, 6 dezimal 

X  
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7.17. 3.12.3. IKF 

Atal honetan bete behar diren eremuek 3.6 IKF eta AK eremuan, « 
Balio mota = IKF» aukeran, datuak sartzeko gaitutako eremuen izen, 
mota eta funtzionamendu bera edukiko dute interfazean. 

7.17.1. Interfazea 
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7.17.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

ISIN kodea du? B/E X B = Badu ISIN 

E = Ez du ISIN, barne-kodea 
dauka 

ISIN kodea Luzera (12) Baldin eta ISIN kodea 
du? = B 

ISIN kodeen taula 

Barneko kodea Luzera (13) Baldin eta ISIN kodea 
du? = E 

Barne-kodeen taula 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta ISIN kodea = 
ez 

 

Izena Luzera (150) X Ezin da aldatu, ISIN kodearen 
izenak edo hautatutako 
barne-kodea adierazi behar 
dira 

Dibisa Balioen 
zerrenda 

X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa Euroa 
ez bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa Euroa 
ez bada 

 

Balio mota Balioen 
zerrenda 

X 
1- IKF sozietatea 
2- IKF inbertsio-funtsa 

IKF komisioa % X % 

Balantzea Balioen 
zerrenda 

X 1- A2 

2- A3 

3- A4 

Partizipazio/titulu 
kopurua 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

X  

Partizipazio/tituluaren 
zenbatekoa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

X  

Azken balorazioaren data Dataren 
formatua 

X Balioa <= uneko hiruhilekoko 
azken eguna 
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IKF 
sozietate/kudeatzailearen 
egoitza herrialdea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta IKF mota = 1, 
2 edo 3 

Baldin eta Balio mota = 1- 
IKF sozietatea edo 2- IKF 
inbertsio-funtsa eta IKF mota 
= 1 edo 3, ikusi 3. eranskina: 
Europako Esparru 
Ekonomikoko herrialdeak eta 
999 - Beste batzuk. 

Baldin eta Balio mota = 1- 
IKF sozietatea edo 2- IKF 
inbertsio-funtsa eta IKF mota 
= 2, ikusi 1. eranskina: 
ELGAko herrialdeak, 3. 
eranskina: Europako Esparru 
Ekonomikoko herrialdeak eta 
999 - Beste batzuk. 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta IKF 
sozietate/kudeatzailearen 

egoitza herrialdea= 
Beste batzuk 

Herrialdearen izena adierazi 
behar da gutxienez 

Baimentze eta 
gainbegiratze herrialdea 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta IKF mota = 
11.3c)iii artikulua 

betetzen du 

Europako Esparru 
Ekonomikoko herrialdeak eta 
Beste batzuk, ikusi 3. 
eranskina 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta baimentze eta 
gainbegiratze herrialdea 

= beste batzuk 

Herrialdearen izena adierazi 
behar da gutxienez 

Balio efektiboa Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

X  

IKF mota Balioen 
zerrenda 

 1- 11.3c)i artikulua betetzen 
du. 

2- 11.3c)ii artikulua betetzen 
du. 

3- 11.3c)iii artikulua betetzen 
du. 

4- Beste batzuk 

Oharrak Luzera (150) Baldin eta IKF mota = 
beste batzuk 

 

Eskuratze kostua Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta balantzea = 
A2, A3 edo A4 

 

Hondatzea Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Baldin eta balantzea = 
A4 
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Hondatzea zehazteko 
metodoa 

Luzera (150) Baldin eta hondatzea 
eremua beteta badago 

Adierazi zer metodoren bidez 
kalkulatu den hondatzearen 
balioa 

ED soilik B/E HM duen ED planerako / 
ED duen PD planerako 

B= Bai 

E= Ez 

Inbertsio mota Balioen 
zerrenda 

X 1 Moneta funtsa 

2 Errenta finkoa 

3 Errenta aldakorra 

4 Mistoak 

5 Higiezinak 

6 Inbertsio askea 

7 Beste batzuk 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

X Ikusi 5. eranskina 

Hiruhileko merkatuko 
balio aldaketa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal.  

X Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen ditu. 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 
13 oso, 2 
dezimal 

Aktibo birsailkatua = Bai  

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua aurreko 
EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Jaulkitze-dibisa Balioen 
zerrenda 

X Ikusi 4. eranskina 

Transakzio garbiak Zenbakizkoa: 
13 oso, 6 
dezimal 

X  
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7.18. 3.12.4. Gordailuak 

Atal honetan bete behar diren eremuek 3.7 Gordailuak, Kredituak eta 
Akzioak ereduan, «Balio mota = Gordailuak» aukeran, datuak sartzeko 
gaitutako eremuen izen, mota eta funtzionamendu bera edukiko dute 
interfazean. 

7.18.1. Interfazea 

 

 

7.18.2. Datuak eta balioztatzeak 
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Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Izena Luzera (200) X  

Instrumentu mota Balioen 
zerrenda 

X 1- Ageriko gordailua 

9- Eperako gordailuak 

Balantzea Balioen 
zerrenda 

X 1- A1 

2- A2 

3- A3 

4- A4 

5- A5 

6- A11 

7-P3 

Oharrak Luzera (150) A1 edo A5 ez bada  

Dibisa Balioen 
zerrenda 

X 4. eranskinaren araberako 
balioen zerrenda 

Dibisaren kotizazioa Zenbakizkoa: 4 
oso, 6 dezimal 

Baldin eta dibisa Euroa ez 
bada 

 

Kotizazio-merkatua Luzera (100) Baldin eta dibisa Euroa ez 
bada 

 

IBAN Luzera (34) Baldin eta Instrumentu 
mota = 1 

 

Jaulkitzailea/Kreditu-
erakundea 

Balioen 
zerrenda 

X Jaulkitzailearen kodea, 
jaulkitzaileen mantenua 
erlaitzaren arabera 

Oharrak Luzera (150)   

Epea (hilabeteak) Zenbakizkoa: 3 
oso, 2 dezimal 

X  

Oharrak Luzera (150) Baldin eta epea > 12  

Tipo nominala % X  

Oharrak Luzera (150) Baldin eta tipo nominala = 
0 

 

Merkatuaren 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X Balio positiboak zein 
negatiboak onartzen dira 
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Oharrak Luzera (150) X  

ED soilik B/E HM duen ED planerako / 
ED duen PD planerako 

B= Bai 

E= Ez 

Gordailuaren nominala Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X  

Gordailuen 
minusbalioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X = «Merkatu balioa» - 
«Gordailuaren nominala» 
negatiboa 

SEC kodifikazioa Balioen 
zerrenda 

X Instrumentu mota = 1 

F22 Beste gordailu 
batzuk: Ageriko gordailuak 

Instrumentu mota = 9 

F29 Beste gordailu 
batzuk: Eperako gordailuak 

Sektore instituzionalak Balioen 
zerrenda 

X S12K FME Banku 
Zentrala edo/eta gordailu-
sozietateak, banku zentrala 
izan ezik 

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 

Balioen 
zerrenda 

X Ikusi 5. eranskina 

Aktibo birsailkatua Bai/Ez X  

Aurreko EKDen 
balorazioa 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Aktibo birsailkatua = Bai  

Erreferentzia/kontrako 
aldearen eremua 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Ikusi 5. eranskina 

Sektore instituzionalak 
aurreko EKDean (*) 

Balioen 
zerrenda 

Baldin eta aktibo 
birsailkatua = Bai, (*) 
ikurraz markatutako 

eremuren bat 

Sektore instituzionalak 
eremuko berdinak 
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8. 4. eredua - Hornidura matematikoen 
estaldura BGAEn, arrisku biometrikoak 
hartzen dituzten planetan, eta/edo 
inbertsioaren emaitza edo prestazio 
maila jakin bat bermatzen dutenetan 

Eredu honetan jasoko da BGAEen hornidura matematikoak estaltzera 
bideratutako aktiboei buruzko informazioa. Eredu hau betetzeko, 3. 
ereduak beteta egon beharko du, aktiboen inguruko datu jakin batzuk 
behar baitira kalkuluak egin ahal izateko. 

Eredu hau beteko da soilik prestazio definituko planetarako eta 
hornidura matematikoa duten ekarpen definituko planetarako. Hori 
dela eta, eredu hau beteko da soilik hornidura matematikoak 
zehazteko beharra duten planetarako, dela prestazio definituko planak 
direlako, dela jarraian adierazita dauden inguruabarretako bat biltzen 
duten ekarpen definituko planak direlako: prestazioak errenta aktuarial 
gisa ordaintzen dira; arrisku-prestazioak daude edo inbertsioaren 
emaitza bermatzen da; edo aurrekoen konbinazioa. 

8.1. Interfazea 

Hasieran, hautatutako planari atxikitako aktibo guztien zerrenda 
agertuko da, aktiboaren izena eta balorazioa elkarren ondoan 
aurkeztuta, HM egozpenaren arabera. Ez dira 3. ereduko aktiboak 
erakutsiko (3.1 eta 3.8 bitartekoak), hornidura matematikoa duten 
ekarpen definituko planei lotutakoak, baldin eta «ED soilik» eremua = 
bai bada. 

«Estalduraren balorazioa» eremua kalkulu bat da, «HM estalduraren 
egozpena %» eremuaren eta aktiboaren dagokion «Balorazioa» 
eremuaren biderketaren emaitza, 8.3 Jardunbidea atalean adierazita 
dagoenez. 

Estalduraren balorazio horien batuketa konparatuko da hornidura 
matematikoen guztizkoarekin, eta emaitzak zehaztuko du defizita 
dagoen ala ez. 
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8.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Planari lotuta aribidean 
dauden hornidura 
matematikoak 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

  

Planak sortutako 
konpromisoen 
hornidura 
matematikoak 

Balioen 
zerrenda 

 - Aurrezki-prestazioetarako 
hornidura matematikoak 

- Arrisku-prestazioetarako 
hornidura matematikoak 

- Biak 

Planari lotutako 
aurrezki-
konpromisoetarako HM 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta Planak sortutako 
konpromisoen hornidura 

matematikoak = Aurrezki-
prestazioetarako hornidura 

matematikoak edo biak 
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Planari lotutako 
arrisku-
konpromisoetarako HM 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

Baldin eta Planak sortutako 
konpromisoen hornidura 
matematikoak = Arrisku-
prestazioetarako hornidura 
matematikoak edo biak 

 

Hornidura 
matematikoak guztira 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

  

Kanpo-bermatzea 
duten hornidura 
matematikoak 

Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

X Planerako jakinarazi diren 
balorazioen batuketarekin 
bat egin behar du aukera 
honetan: 3. ereduaren 3.8 
ataleko «Aktibo mota» 
eremuaren 
«Aseguratzaileen 
kredituak». 

Gainera, balioak >= 0 izan 
behar du, «Hornidura 
matematikoak guztira» 
eremuko zenbatekoaren 
mugarekin. 

TPM-PMAE diferentzia Zenbakizkoa: 13 
oso, 2 dezimal 

 Erabiltzaileak ezin du eremu 
hau aldatu eta balioa 
honako kalkulu honen 
emaitza da:  

Hornidura matematikoak 
guztira - Kanpo-bermatzea 
duten hornidura 
matematikoak. 

Balio hori = 0 denean, plana 
ez da eskuragarri egongo 
5.1 eredua betetzeko. 

Balio hori >= 0 denean, 
planerako 5.1 eredua bete 
beharko da, diferentziaren 
zenbatekoa kontuan hartuta. 

Interes-tasa teknikoa % X % 

Taula biometrikoak Luzera (150) X  

Hipotesi aktuarialen 
oharrak 

Luzera (500) X  

Emaitza Zenbaki 
hamartarra 

 «Estalduraren balorazioa 
guztira» eta «Hornidura 
matematikoak guztira» 
eremuen arteko kenketaren 
emaitza. 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 158  
16/12/2021          

Defizitaren justifikazioa Luzera (150) Baldin eta emaitza < 0  

Gutxienez, honako hauetako bat zehaztu behar da: 

 Planari lotutako aurrezki-konpromisoetarako HM 

 Planari lotutako arrisku-konpromisoetarako HM 

 Plan bakoitzeko HM 

8.3. Jardunbidea 

Inprimaki honen hasieran, 3. ereduan (3.1 eta 3.8 ataletan) 
hautatutako planari esleitutako aktibo guztiak jasotzen dituen zerrenda 
agertuko da, HM egozpenaren araberako balorazioa adierazita. «HM 
estalduraren egozpena %» eremuan 0 baino balio handiagoa dutenak 
izango dira aktiboak, eta balorazioa kalkulatzeko, biderkatu egingo dira 
dagokion aktiboaren «Balorazioa» eremua eta «HM estalduraren 
egozpena %» eremua. 

 RF 

o Negoziagarriaren sailkapena A2, A3 edo A4: «Merkatu 
balioa» 

o Negoziagarriaren sailkapena A6: «Kostu amortizatua» 

o Ez negoziagarria: «Arrazoizko balio» 

 RV 

o Negoziagarria: «Merkatu balioa» 

o Ez negoziagarria: «Arrazoizko balio» 

 Egituratuak 

o Negoziagarriak:. «Merkatu balioa» 

o Ez negoziagarriak: «Arrazoizko balio» 

 Deribatuak 

o Negoziagarriak:. «Balorazioa». 

o Ez negoziagarriak: «Balorazioa». 
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 Higiezinak: «Estaldurari dagokion balorazioa» 

 IKF eta AK: Atal berezi honetan, balorazioa lortzeko honako 
biderketa hau egin behar da: «Partizipazio/tituluaren 
zenbatekoa» bider «Partizio/titulu kopurua». Ondoren, emaitza 
berriro biderkatu behar da «HM estalduraren egozpena» 
eremuarekin. 

 Gordailuak, Kredituak eta Akzioak, eta 92/2007 
Dekretuaren 11.3.I) artikuluko sozietateetako partaidetzak: 

o Gordailuak: «Merkatuaren balorazioa» 

o Kredituak: «Egungo balioa» 

o Akzioak, eta 92/2007 Dekretuaren 11.3.I) artikuluko 
sozietateetako partaidetzak: «Arrazoizko balio» 

 Aurreikuspen-planei atxikitako beste aktiboak (92/2007 
Dekretuaren 11.7 artikulua): «Balorazioa». 

 3.1-3.8 planetan sartzen ez diren aurreikuspen-planei 
atxikiriko bestelako aktiboak: Eremu bat ere ez 

 Aurreikuspen-planak ez diren bestelako gizarte-
aurreikuspenerako ekintzei atxikitako bestelako aktiboak: 
Eremu bat ere ez 

 Gizarte-aurreikuspenera atxikirik ez dauden bestelako 
aktiboak: Eremu bat ere ez 

Zerrendaren amaieran, hornidura matematikoen estaldurari esleitu 
zaizkion aktiboen balorazio guztien batuketa agertuko da, 
«Estalduraren balorazioa guztira», zeina «Hornidura matematikoak 
guztira» eremuarekin alderatuko baita. Eremu honetan agertuko da 
«Planari lotuta aribidean dauden hornidura matematikoak» eta 
«Planak sortutako konpromisoen hornidura matematikoak» eremuen 
batuketa, zeina bat etorriko baita honako batuketa honekin ere: 
«Aurrezki-prestazioetarako hornidura matematikoak» gehi «Planak 
sortutako konpromisoen hornidura matematikoak». 

«Hornidura matematikoak guztira» eremua estalduraren balorazioaren 
batuketari dagokion zenbatekoa baino handiagoa bada, defizita 
egongo da; ondorioz, erabiltzaileak adierazi beharko du hura 
ezabatzeko zer neurri ezarriko diren. 

«TPM-PMAE diferentzia» eremuaren zenbatekoa 0 bada, plan 
horretarako ez da 5.1 eredua gaituko. 
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9. 5. eredua - Segurtasun-marjina 

Bi atalek osatzen dute eredu hau: 

 5.1: Eredu hau eskuragarri egongo da soilik 4. eredua bete 
duten erakundeentzat (salbu eta %100eko kanpo-bermatzea 
badago). 

 5.2: Ekarpen definitu garbiko planetan edo ekarpen 
definituaren aldetik hornidura matematikoa duten ekarpen 
definituko planetan segurtasun-marjinaren berri emateko. 

9.1. 5.1. Arrisku biometrikoak hartzen dituzten 
planetan eta/edo inbertsioaren emaitza edo 
prestazio maila jakin bat bermatzen duten BGAEen 
segurtasun-marjina 

Eredu hau eskuragarri egongo da soilik 4. eredua bete duten 
erakundeentzat (salbu eta %100eko kanpo-bermatzea badago). 

Erabiltzaileak ez du daturik sartu beharko; erakundearen segurtasun-
marjinaren egoera ezagutzeko beharrezkoak diren egiaztapenak 
egingo dira. 

9.1.1. Interfazea 
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9.1.2. Jardunbidea 

Plan bakoitzari esleitutako aktibo guztien zerrenda agertuko da (3. 
ereduan sartutako datuak), baldin eta hornidura matematikoa duten 
planen segurtasun-marjina zehazteko egokiak badira. Honako hauek: 

 3.1 Errenta Finkoa atalean, «Negoziagarria» eremuan «B» 
aukera duten eta balantzea A6 ez duten aktiboak. 

 3.2 Errenta Aldakorra atalean, «Negoziagarria» eremuan «B» 
aukera duten aktiboak.  

 3.6 IKF eta AK atalean, «Balio mota» eremuan «IKF» aukera 
duten aktiboak. 

 3.7 Gordailuak, kredituak eta akzioak, eta 92/2007 Dekretuaren 
11.3.l) artikuluko sozietateetako partaidetzak atalean, 
«Instrumentu mota» eremuan -Gordailuak- aukera duten eta 
«HM estalduraren egozpena» eremuan 0 balioa edo 100 ez 
dena duten aktiboak (balorazioari dagokion zutabea barne).  

 Ez dira 3. ereduko aktiboak erakutsiko (3.1 eta 3.8 bitartekoak), ezta 
«ED soilik» eremua = Bai duten ekarpen definitu garbiko planei edo 
hornidura matematikoa duten ekarpen definituko planei lotutakoak ere. 

Zerrenda honen balorazioari dagokion zutabea balio kalkulatukoa 
izango da: (100 – HM estalduraren egozpena %) * 4. ereduko dagokion 
aktiboaren balorazioa, salbu eta IKF kasuan, zeinetan balorazioa 
eskuratzeko biderketa hau egin behar baita: partizipazio/tituluen 
kopurua bider Partizipazio/tituluaren zenbatekoa. 

Jarraian adierazita daude gerta litezkeen egoerak, aktiboen 
berresleitzea eskatu ala ez erabakitzeko: 

1. Emaitzak > 0 

a. Segurtasun-marjina zehazteko baliagarriak diren 
aktiborik edota aurreko orrialdeari lotutako aktiborik 
dagoen egiaztatuko da, horiek gehitzeko. 

i. Baldin eta adierazitako aktibo baliagarrien Σ > 4. 
ereduko «emaitza» eremuaren zenbatekoa, 
«Emaitza» eremuko zenbatekoa 5. eredura 
lekualdatuko da, «Superabit eremura». 

1. Baldin eta 5. ereduan 4. ereduko 
«Emaitza» eremuaren Σ + 5. ereduko 
aktibo baliagarriak > edo = % 4, 
prozesua bukatu egingo da. 
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2. Baldin eta 5. ereduan 4. ereduko 
«Emaitza» eremuaren Σ + 5. ereduko 
aktibo baliagarriak < % 4, aktiboak 
berriro esleitzeko eskatuko da, harik eta 
albait segurtasun-marjinarik handiagoa 
lortu arte (gehienez % 4), eta prozesua 
bukatu egingo da. 

ii. Baldin eta adierazitako aktibo baliagarrien Σ= 4. 
ereduko «emaitza» eremuaren zenbatekoa, 
«Emaitza» eremuko zenbatekoa osoa 5. 
eredura lekualdatuko da, «Superabit» eremura. 

1. Baldin eta 5. ereduan 4. ereduko 
«Emaitza» eremuaren Σ + 5. ereduko 
aktibo baliagarriak > edo = % 4, 
prozesua bukatu egingo da. 

2. Baldin eta 5. ereduan 4. ereduko 
«Emaitza» eremuaren Σ + 5. ereduko 
aktibo baliagarriak < % 4, prozesua 
bukatu egingo da. 

iii. Baldin eta adierazitako aktibo baliagarrien Σ< 
4.ereduko «emaitza» eremuaren zenbatekoa, 
aktibo baliagarrien zenbateko osoa 5. eredura 
lekualdatuko da, «Superabit» eremura. 

1. Baldin eta 5. ereduan aktibo baliagarrien 
Σ + 5. ereduko aktibo baliagarriak > edo 
= % 4, prozesua bukatu egingo da. 

2. Baldin eta 5. ereduan aktibo baliagarrien 
Σ + 5. ereduko aktibo baliagarriak < % 4, 
prozesua bukatu egingo da.  

2. Emaitza < 0 

a. Segurtasun-marjina zehazteko baliagarriak diren 
aktiborik edota aurreko orrialdeari lotutako aktiborik 
dagoen egiaztatuko da, horiek gehitzeko. 

i. Baldin eta 5. ereduan 5. ereduko aktibo 
baliagarrien Σ = % 4, prozesua bukatu egingo 
da. 

ii. Baldin eta 5. ereduan 5. ereduko aktibo 
baliagarrien Σ < % 4, aktiboak berriro esleitzeko 
eskatuko da, harik eta albait segurtasun-
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marjinarik handiagoa lortu arte (gehienez % 4), 
eta prozesua bukatu egingo da. 

iii. Baldin eta 5. ereduan 5. ereduko aktibo 
baliagarrien Σ > % 4, aktiboak berriro esleitzeko 
eskatuko da eta prozesua bukatu egingo da. 

3. Emaitza = 0 

a. Segurtasun-marjina zehazteko baliagarriak diren 
aktiborik edota atal honen hasierarekin lotutako 
aktiborik dagoen egiaztatuko da, horiek gehitzeko. 

i. Baldin eta 5. ereduan 5. ereduko aktibo 
baliagarrien Σ > edo = % 4, prozesua bukatu 
egingo da. 

ii. Baldin eta 5. ereduan 5. ereduko aktibo 
baliagarrien Σ < % 4, aktiboak berriro esleitzeko 
eskatuko da, harik eta albait segurtasun-
marjinarik handiagoa lortu arte (gehienez % 4), 
eta prozesua bukatu egingo da. 

Balorazioari dagokion zutabea eta, hala badagokio, superabita 
gehituta, BGAEaren segurtasun-marjina errealaren zenbatekoa 
lortuko da. 

Zenbateko hori zatitu egingo da 4. ereduko «TPM-PMAE diferentzia» 
ereduaren zenbatekoarekin, BGAEaren segurtasun-marjina errealaren 
portzentajea kalkulatzeko. 

Legezko gutxieneko segurtasun-marjina ere adieraziko da (% 4). 

9.2. 5.2. Ekarpen Definituko Sistemako planak dituzten 
BGAEen segurtasun-marjina 

Eredu hau eskuragarri egongo da soilik 3.12 eredua bete duten 
erakundeentzat. 

Erabiltzaileak ez du daturik sartu beharko; erakundearen segurtasun-
marjinaren egoera ezagutzeko beharrezkoak diren egiaztapenak 
egingo dira ekarpen definituko sistemetako planetan. 
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9.2.1. Interfazea 

 

9.2.2. Jardunbidea 

Plan bakoitzari esleitutako aktibo guztien zerrenda agertuko da (3.12 
ereduan sartutakoak). 

Balorazioari dagokion zutabea honako hau izango da: 

 RFN 

o Sailkapena A2, A3 edo A4: «Merkatu balioa» 

 RVN 

o Negoziagarria: «Merkatu balioa» 

 IKF: Atal berezi honetan, balorazioa lortzeko honako biderketa 
hau egin behar da: «Partizipazio/tituluaren zenbatekoa» bider 
«Partizio/titulu kopurua». 

 Gordailuak: 

o Gordailuak: «Merkatuaren balorazioa» 

Balorazioari dagokion zutabean jasotako datuak batuta, BGAEaren 
segurtasun-marjina errealaren zenbatekoa lortuko da. 

Zenbateko hori zatitu egingo da BGAEaren segurtasun-marjina 
errealaren portzentajea kalkulatzeko: 

 Ekarpen definitu garbiko planak: 
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o Segurtasun-marjinaren balorazioa guztira / 1.5 ataleko 
hornidura teknikoak 

 Hornidura matematikoa duten ekarpen definituko planak: 

o Segurtasun-marjinaren balorazioa guztira / (1.5 ataleko 
hornidura teknikoak - 4. ereduko hornidura 
matematikoak guztira). 

Legezko gutxieneko segurtasun-marjina % 0,125ekoa da; edonola 
ere, erakundeek 10 urteko epea dute portzentaje hori estaltzeko, 
203/2015 Dekretuaren arabera. Horregatik, urtearen eta aldiaren 
araberako marjina aldakorra jakinaraziko da, honako taula honen 
arabera: 

 

2016/12/31 - 2017/12/30 0,125 / 10 

2017/12/31 - 2018/12/30 (0,125 / 10) * 2 

2018/12/31 - 2019/12/30 (0,125 / 10) * 3 

2019/12/31 - 2020/12/30 (0,125 / 10) * 4 

2020/12/31 - 2021/12/30 (0,125 / 10) * 5 

2021/12/31 - 2022/12/30 (0,125 / 10) * 6 

2022/12/31 - 2023/12/30 (0,125 / 10) * 7 

2023/12/31 - 2024/12/30 (0,125 / 10) * 8 

2024/12/31 - 2025/12/30 (0,125 / 10) * 9 

2025/12/31tik aurrera 0,125 

Segurtasun-marjina erreala legezko gutxienekoa baino txikiagoa bada, 
eredua balioztatu ahal izango da eta mezu bat agertuko da, adierazita 
erakundea zein planetan iristen ez den gutxieneko hori estaltzera. 
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10. 6. eredua - Gizarte aurreikuspenerako 
ekintzen eta aurreikuspen-planen 
estalduran ez dauden bestelako 
ekintzen hornidura teknikoen 
estaldura. 

Eredu honetan jasoko da BGAEen hornidura teknikoei buruzko 
informazioa. Eredu hau betetzeko, 3. ereduko 3.10 atalak beteta egon 
beharko du, bertan jasotako datuak behar baitira kalkuluak egin ahal 
izateko. 

Aurreikuspen-planen estalduran ez dauden gizarte-prestazioak eta 
gertaerak estaltzen dituzten BGAEek soilik bete beharko dute eredu 
hau. 

10.1. Interfazea 

3. ereduko 3.10. «Aurreikuspen-planak ez diren bestelako gizarte-
aurreikuspenerako ekintzei atxikitako bestelako aktiboak» atalari 
dagozkion aktibo guztien zerrenda agertuko da, aktiboaren izena eta 
haren balorazioa erakutsita. 

Pantaila honetan, gizarte aurreikuspenerako ekintzen eta 
aurreikuspen-planen estalduran ez dauden bestelako ekintzen 
hornidura teknikoen zenbatekoa eskatuko zaio erabiltzaileari, eta 3.10 
ereduan jasotako aktiboei dagozkien balorazioen batuketarekin 
konparatuko da. 
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10.2. Datuak eta balioztatzeak 

 

Datua Balioztatzea Nahitaezkoa? Balioak 

Aurreikuspen-planak 
ez diren bestelako 
gizarte-
aurreikuspenerako 
ekintzen hornidura 
teknikoak 

Zenbaki 
hamartarra 

X  

10.3. Jardunbidea 

Eredu honetan, 3. ereduko 3.10. «Aurreikuspen-planak ez diren 
bestelako gizarte-aurreikuspenerako ekintzei atxikitako bestelako 
aktiboak» atalari dagozkion aktibo guztien zerrenda agertuko da, haren 
balorazioarekin batera. 

Zerrendaren amaieran, balorazio guztien batuketa agertuko da, eta 
«Aurreikuspen-planak ez diren bestelako gizarte-aurreikuspenerako 
ekintzen hornidura teknikoak» eremuarekin konparatuko da. 
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11. 7. eredua - Estatistika 

Bazkideei buruzko informazioa jasota dago eredu honetan, 
generoaren arabera banatuta eta BGAEak estaltzen dituen gertaera, 
prestazio eta ekarpenak adierazita, baita mobilizazioak eta 
erreskateak ere. Plan aktiboak agertzen dira, baita aldian baja egina 
dutenak ere. 

Eredu honetan lau atal daude: 

7.1. «Bazkide arruntak eta bazkideen ekarpenak»; 7.2 «Mobilizazioak 
eta erreskateak»; eta 7.3 «Aurreikuspen-planen estaldurapean 
dauden prestazioak», eta aurreikuspen-planak dituzten BGAEek bete 
behar dituzte. 

7.4 «Aurreikuspen-planek estalduran ez dituzten prestazioak eta 
kuotak» atala aurreikuspen-planek estaltzen ez dituzten prestazioak 
dituzten BGAEek bete behar dute. 

11.1. «Bazkide arruntak eta bazkideen ekarpenak» 7.1 
eta «Mobilizazioak eta erreskateak» 7.2 

7.1. «Bazkide arruntak eta bazkideen ekarpenak» atalean jasotzen 
dira, aurreikuspen-plan bakoitzari lotuta, honako azpiatal hauek: 

1.- «Uneko ekitaldiaren 12/31ra arteko planaren bazkide eta 
onuradunak» 

Azpiatal honetan jaso behar dira EKDari dagokion datan erakundean 
dauden bazkide aktiboak, pasiboak, etete egoeran daudenak eta 
onuradunak (gizonezkoak eta emakumezkoak). 

Bazkide aktiboei, pasiboei eta etete egoeran daudenei dagozkien 
datuen batuketak bat etorri behar du «Bazkide arruntak» eremuan 
adierazitako zenbatekoarekin. 

Ondorio horietarako, honako azalpen hauek kontuan hartuko dira: 

 Bazkide aktiboa: BGAE bateko bazkidea, ekarpenak egiten ari 
dena (edo bere izenean ekarpenak egiten ari dira) eta ondarea 
eta pentsio-eskubideak metatzen ari dena. 

 Etete egoeran dagoen bazkidea: aldian (hark edo enpresak 
bere izenean) planari ekarpenik egin ez dion BGAEko 
bazkidea, oraindik prestazioak jasotzen hasi ez dena. 
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 Bazkide pasiboa: Prestazioa sortu duen eta, ondorioz, 
BGAEaren kargura prestazioren bat jasotzen ari den BGAEko 
bazkidea. 

Pertsona bat ekarpenak egiten eta prestazioak jasotzen ari 
bada aldi berean, bazkide aktibo gisa sailkatuko da azpiatal 
hau betetzeari dagokionean soilik, baldin eta erretiro-
gertaerarako ekarpenak egiten ari bada. 

 Onuraduna: bazkide aktibo, pasibo edo etenaldian dagoen 
bazkide bat hiltzean prestazio baterako eskubidea 
bereganatzen duten pertsona. 

2.- «Bazkide arrunten banaketa: uneko ekitaldiaren 12/31ra arteko 
bazkideen adina eta generoa» 

Azpiatal honetan jaso behar dira EKDari dagokion datan erakundean 
dauden bazkideak, gizonak eta emakumeak, adin-tarteen arabera 
sailkatuta. 

3.- «Bazkide arrunten banaketa: uneko ekitaldiaren 12/31ra arteko 
bazkideen eskubide ekonomikoak eta generoa» 

Azpiatal honetan jaso behar dira EKDari dagokion datan erakundean 
dauden bazkideak, gizonak eta emakumeak, adin-tarteen arabera 
sailkatuta. 

Azpiatalaren lehenengo lerroan, «Ondare edo prestazio kobratzerik 
gabe ED planetarako edo Prestazio definitua PD planetarako», jarraian 
adierazita dagoen informazioa jasoko da: 

Ekarpen definituko planetarako, EKDari dagokion datan eskubide 
ekonomikorik ez duten bazkide aktiboen kopurua adierazi beharko da, 
edo/eta prestazioaren xede den gertaera baten ondorioz prestazioa 
jasotzen ari diren bazkide pasiboen kopurua. 

Pertsona bat ekarpenak egiten eta prestazioak jasotzen ari bada aldi 
berean, bazkide aktibo gisa sailkatuko da azpiatal hau betetzeari 
dagokionean soilik, baldin eta erretiro-gertaerarako ekarpenak egiten 
ari bada. Ondorioz, eskubide ekonomikoen dagokion tartearen barruan 
kontuan izan beharko da. Prestazio definituko planen kasuan, bazkide 
guztien kopurua adierazi beharko da. 

Aurreko azpiataletan adierazi diren datuen baturek (gizonezkoak eta 
emakumezkoak) bat etorri behar dute, baita «Bazkide arruntak» 
(gizonezkoak eta emakumezkoak) eremuan adierazitako datuekin ere. 

4.- «Bazkide arrunten banaketa: uneko ekitaldiaren 12/31ra arteko 
ekarpen-egileak, aldia eta generoa» 
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Azpiatal honetan jaso behar dira EKDari dagokion datara arteko 
ekitaldian erakundean ekarpenak egin dituzten bazkide arruntak 
(gizonezkoak eta emakumezkoak), baita bazkide babeslearen 
ekarpenen onuradun diren bazkide arruntak ere (gizonezkoak eta 
emakumezkoak), bikoizketarik gabe; hau da, NANaren arabera eta 
zenbateko-tarteetan sailkatuta. 

5.- «Uneko ekitaldiaren 12/31ra arteko ekarpenak eta bazkideak» 

Azpiatal honetan jaso behar dira bazkide arrunt ekarpen-egileak eta 
ekarpen horien zenbatekoak. Era berean, bertan jaso behar dira, baita, 
bazkide babeslearen ezohiko ekarpenen onuradun diren bazkide 
arrunten kopurua eta horiek egindako ekarpenen zenbatekoak. 
Edozein kasutan, EKDari dagokion datara arteko ekitaldian 
erakundean izan diren datuak jaso beharko dira. 

7.2 «Mobilizazioak eta erreskateak planeko» atalean jaso beharko 
dira, aurreikuspen-plan bakoitzeko, bazkide arrunten kopurua 
(modalitatearen arabera eta generoa bereizita) eta sarrera eta irteerei 
dagozkien mobilizazioen zenbatekoak. Erreskateei dagokien 
informazio bera ere jaso behar da bertan. Hau da, EKDari dagokion 
datara arteko ekitaldian erakundean izan diren mobilizazio eta 
erreskateak jaso beharko dira. 

Edonola ere, EKDari dagokion datara arte baja egina duten planen 
kasuan, uneko ekitaldian baja egin duten arte erakundean izan diren 
planei dagokien informazioa emango da soilik. 

11.1.1. Interfazea 

Jarraian ageri diren pantailetan, aurreko puntuan (11.1) adierazitako 
informazioa sartu beharko da. 

7.1 eredua: 
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7.2. eredua: 
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11.2. Aurreikuspen-planen estaldurapean dauden 
prestazioak 7.3 eta Aurreikuspen-planek 
estalduran ez dituzten prestazioak eta kuotak 7.4 

7.3 «Aurreikuspen-planen estaldurapean dauden prestazioak» atalean 
jaso behar dira, aurreikuspen-plan bakoitzeko eta generoaren arabera 
banatuta, bazkide pasiboen edo onuradunen kopurua (dagokiona) eta 
aurreikuspen-planak dituzten BGAEek estaltzen dituen gertaeren 
zenbatekoa. Hau da, ekitaldi bakoitzean metatutako egoeraren berri 
eman behar da izapidetzen ari den KED dokumentazioari dagokion 
hiruhilekoaren amaieran. Edonola ere, EKDari dagokion hiruhilekoan 
baja egina duten planen kasuan, ekitaldian data horretara arte 
metatutako datuak soilik jakinarazi beharko dira. 

Atal hau betetzean, kontuan izan behar dira bazkide pasibo guztiak, 
aurretik azaldu denez, epealdian ekarpenak egin dituzten ala ez 
kontuan hartu gabe. 

7.3 atalari dagozkion prestazioen kontzeptuak honako hauek izan 
daitezke: «finantza errenta», «errenta aktuariala», «kapitala», 
«mistoa» eta «beste batzuk». Hauek dira aurreikuspen-planen 
estaldurapean dauden prestazioak: 

 Erretiroa 
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 Behin betiko ezgaitasuna 

 Heriotza 

 Dependentzia 

 Aldi luzeko langabezia 

 Gaixotasun larria 

Heriotzagatiko prestazioen kasuan, kobratze-modua «Beste batzuk» 
izango da, eta bere baitan jasoko ditu honako hauek: gizonezko eta 
emakumezko onuradunen kopurua; «finantza errenta», «errenta 
aktuariala», «kapitala» edo «mistoa» ez diren bestelako kobratze-
moduei dagozkien zenbatekoak; eta adierazitako prestazioaren 
ondorioz aldian kobratze efektiborik jaso ez duten gizonezko eta 
emakumezko onuradunen kopurua. Adierazitako prestazioaren 
ondorioz aldian kobratze efektiborik jaso ez duten onuradunak soilik 
egonez gero, zenbatekoei dagozkien eremuetan 0,00 adierazi beharko 
da. 

7.4 «Aurreikuspen-planek estalduran ez dituzten prestazioak» atalean 
jaso behar dira, generoaren arabera banatuta, bazkideen kopurua eta 
aurreikuspen-planik ez duten BGAEek estaltzen dituzten gertaeren 
zenbatekoa. Hau da, ekitaldi bakoitzean metatutako egoeraren berri 
eman behar da izapidetzen ari den KED dokumentazioari dagokion 
hiruhilekoaren amaieran. 

Hauek izan daitezke 7.4 atalari dagozkion prestazioak: 

Gizarte aurreikuspenerako gainerako ekintzetako gertaerak, honako 
kasu hauetan banatuta: 

 Aldi baterako ezgaitasuna 

 Enplegurako laguntzak 

 Jaiotza eta adopzioa 

 Ezkontza 

 Mediku-gastuak 

 Ikasketa ofizialak 

 Osasun-asistentzia 

 Ehorzketa 
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 Bazkide arrunten ondareetan izandako kalteengatik emandako 
kalte-ordainak 

 Gizarte-aurreikuspenerako bestelako gizarte-prestazioak 

 Kuotak 

«Gizarte-aurreikuspenerako bestelako gizarte-prestazioak» eremuko 
kasuetan, oharrak jasotzeko eremu bat gaituko da, zeinetan nahitaez 
zehaztu beharko baita zer jarduera edo gertaerari dagokion. 

11.2.1. Interfazea 

7.3. eredua: 

 

7.4. eredua: 
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11.2.2. Jardunbidea 

Datuak sartzean, honela balioztatuko dira sartutako datuak: 

1. Plan bakoitzeko: 7.1 ereduko «Uneko ekitaldiaren 30-31ra 
arteko bazkideen adina eta generoa», «Uneko ekitaldiaren 30-
31ra arteko bazkideen eskubide ekonomikoak eta generoa» 
eta «Bazkide aktiboak, pasiboak eta etete egoeran daudenak» 
ataletako «guztira», «gizonezkoak» eta «emakumezkoak» 
zutabeen baturek bat egin behar dute eta, aldi berean, 
«guztira» zutabeak bat egin behar du 7.1 ereduko «Bazkide 
arruntak» eremuko zifrarekin. 

2. Planak dituen erakunde bakoitzeko: 7.1 ereduko «Uneko 
ekitaldiaren 30-31ra arteko bazkideen adina eta generoa», 
«Uneko ekitaldiaren 30-31ra arteko bazkideen eskubide 
ekonomikoak eta generoa» eta «Bazkide aktiboak, pasiboak 
eta etete egoeran daudenak» ataletako «guztira», 
«gizonezkoak» eta «emakumezkoak» zutabeen baturek bat 
egin behar dute eta, aldi berean, «guztira» zutabeak bat egin 
behar du 7.1 ereduan jasotako plan guztien «Bazkide arruntak» 
eremuko zifren batuketarekin. Gainera, bete egin behar da 
honako arau hau: bat etortze hori > edo = «Bazkide kopurua 
aldi bukaeran» eremua, 1. ereduko «Bazkideen 
mugimenduak» atalean. 

3. Plan bakoitzeko: 7.3 ereduan heriotzagatiko onuradunen 
kopurua atalaren «guztira» zutabeari dagokion Σ > edo = 7.1 
ereduko «Onuradunak» eremua. 
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4. Planak dituen erakunde bakoitzeko: Plan guztien 7.3 ereduan 
heriotzagatiko onuradunen kopurua atalaren «guztira» 
zutabeari dagokion Σ Σ > edo = plan guztien 7.1 ereduko 
«Onuradunak» eremuen Σ. 
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12. ERANSKINAK 

12.1. 1. eranskina: ELGAko herrialdeak 

 

Kodea Deskribapena 

36 Australia 

56 Belgika 

152 Txile 

208 Danimarka 

233 Estonia 

250 Frantzia 

300 Grezia 

352 Islandia 

376 Israel 

392 Japonia 

442 Luxenburgo 

528 Herbehereak 

578 Norvegia 

620 Portugal 

705 Eslovenia 

752 Suedia 

40 Austria 

124 Kanada 

203 Txekiar Errepublika 
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246 Finlandia 

276 Alemania 

348 Hungaria 

372 Irlanda 

380 Italia 

410 Koreako Errepublika 

484 Mexiko 

554 Zeelanda Berria 

616 Polonia 

703 Eslovakiako Errepublika 

724 Espainia 

756 Suitza 

792 Turkia 

826 Erresuma Batua 

840 Estatu Batuak 

12.2. 2. eranskina: Kalifikazio-agentzien kalifikazioak 

 

Agentziaren 
kodea 

Balorazioaren 
kodea 

Balorazioaren 
deskribapena 

1 1 AAA 

1 2 AA+ 

1 3 AA 

1 4 AA- 

1 5 A+ 
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1 6 A 

1 7 A- 

1 8 BBB+ 

1 9 BBB 

1 10 BBB- 

1 11 BB+ 

1 12 BB 

1 13 BB- 

1 14 B+ 

1 15 B 

1 16 B- 

1 17 CCC+ 

1 18 CCC 

1 19 CCC- 

1 20 CC 

1 21 C 

1 22 D 

2 1 AAA 

2 2 AA+ 

2 3 AA 

2 4 AA- 

2 5 A+ 

2 6 A 

2 7 A- 
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2 8 BBB+ 

2 9 BBB 

2 10 BBB- 

2 11 BB+ 

2 12 BB 

2 13 BB- 

2 14 B+ 

2 15 B 

2 16 B- 

2 17 CCC+ 

2 18 CCC 

2 19 CCC- 

2 20 CC 

2 21 C 

2 22 D 

3 1 Aaa 

3 2 Aa1 

3 3 Aa2 

3 4 Aa3 

3 5 A1 

3 6 A2 

3 7 A3 

3 8 Baa1 

3 9 Baa2 
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3 10 Baa3 

3 11 Ba1 

3 12 Ba2 

3 13 Ba3 

3 14 B1 

3 15 B2 

3 16 B3 

3 17 Caa1 

3 18 Caa2 

3 19 Caa3 

3 20 Ca 

3 21 C 

12.3. 3. eranskina: Europako Esparru Ekonomikoko 
herrialdeak 

 

Kodea Deskribapena 

276 Alemania 

40 Austria 

56 Belgika 

100 Bulgaria 

191 Kroazia 

196 Zipre 

208 Danimarka 

705 Eslovenia 
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724 Espainia 

233 Estonia 

246 Finlandia 

250 Frantzia 

300 Grezia 

528 Herbehereak 

348 Hungaria 

372 Irlanda 

352 Islandia 

380 Italia 

438 Liechtenstein 

428 Letonia 

440 Lituania 

442 Luxenburgo 

470 Malta 

578 Norvegia 

616 Polonia 

620 Portugal 

826 Erresuma Batua 

203 Txekiar Errepublika 

703 Eslovakiako Errepublika 

642 Errumania 

752 Suedia 
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12.4. 4. eranskina: Dibisak 

 

Kodea Deskribapena 

1 Koroa txekiarra/CZK 

2 Koroa danimarkarra/DKK 

3 Koroa islandiarra/ISK 

4 Koroa norvegiarra/NOK 

5 Koroa suediarra/SEK 

6 Dolar estatubatuarra/USS 

7 Dolar australiarra/AUD 

8 Dolar kanadarra/CAD 

9 Dolar zeelandaberritarra/NZD 

10 Euroa/EUR edo € 

11 Florin hungariarra edo Florintoa/HUF 

12 Franko suitzarra/CHF 

13 Lat letoniarra/LVL 

14 Leu errumaniarra/RON 

15 Lev bulgariarra/BGN 

16 Libera Esterlina/GBP 

17 Lira turkiarra/TRY 

18 Litas lituaniarra/LTL 

19 Peso txiletarra/CLP 

20 Peso mexikarra/MXN 

21 Shequel israeldar berria/ILS 

22 Won hegokorearra/KRW 
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23 Yen japoniarra/JPY 

24 Zloty/PLN 

25 Erreal brasildarra/BRL 

26 Yuan txinatarra/CNY 

27 Hong Kong-eko Dolarra/HKD 

28 Errupia indiarra/INR 

29 Errublo errusiarra/RUB 

30 Beste dibisa batzuk 

12.5. 5. eranskina: Erreferentzia/kontrako aldearen 
eremuak 

 

KODEA DESKRIBAPENA 

AT Austria 

BE Belgika 

BG Bulgaria 

BR Brasil 

CA Kanada 

CH Suitza 

CY Zipre 

CN Txina 

CZ Txekiar Errepublika 

DE Alemania 

DK Danimarka 

EE Estonia 

ES Espainia 

FI Finlandia 

FR Frantzia 

GB Britainia Handia 

GR Grezia 

HK Hong Kong 

HR Kroazia 

HU Hungaria 

IE Irlanda 
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IN India 

IT Italia 

JP Japonia 

LT Lituania 

LU Luxenburgo 

LV Letonia 

MT Malta 

NL Herbehereak 

PL Polonia 

PT Portugal 

RO Errumania 

RU Errusiako Federazioa 

SE Suedia 

SI Eslovenia 

SK Eslovakia 

US Estatu Batuak 

4W Finantza Egonkortasunerako Europako Funtsa (FEEF) 

4S Europako Egonkortasun Mekanismoa (EEM) 

4A Europako erakunde guztiak, EBZ eta EEM izan ezik 

9A Nazioarteko erakundeak, Europar Batasuneko erakundeak izan ezik 

R12 Off-shore finantza-zentroak* 

BESTE 
BATZUK Gainerako herrialdeak 

 

 

*Espainiako Bankuaren argibideak betez, R12 aukeraren barruan daude jarraian 
zerrendatuta dauden offshoreko eremuak: 

1.            Andorra  

2.            Antigua eta Barbuda 

3.            Anguila 

4.            Aruba uhartea 

5.            Barbados 

6.            Bahrein 

7.            Bermudak 
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8.            Bahamak 

9.            Belize 

10.          Cook uharteak 

11.          Curazao 

12.          Dominika 

13.          Grenada  

14.          Guernsey 

15.          Gibraltar 

16.          Hong Kong (Txina)  

17.          Man uhartea 

18.          Jersey 

19.          Saint Kitts eta Nevis  

20.          Kaiman uharteak 

21.          Libano 

22.          Santa Luzia 

23.          Liechtenstein 

24.          Liberia 

25.          Marshall uharteak 

26.          Montserrat (Antilla Txikiak) 

27.          Maurizio 

28.          Nauru  

29.          Niue 

30.          Panama  

31.          Filipinak  

32.          Seychelleak 



   

 

Ejie SA   Orrialdea: 187  
16/12/2021          

33.          Singapur 

34.          Sint Maarten (zati holandarra) 

35.          Turk eta Caico uharteak 

36.          Saint Vincent eta Grenadinak 

37.          Erresuma Batuko Irla Birjinak  

38.          Estatu Batuetako Irla Birjinak 

39.          Vanuatu  

40.          Samoa 

 

12.6. 6. eranskina: Instrumentu motak 

 

KODEA DESKRIBAPENA 

A1N Eskudirua eta gordailuak, balio nominala 

A2N1 Maileguak 

A2N2 Errenta finko ez negoziagarria 

A30 Zorraren balio negoziagarriak 

A51 Akzioak eta bestelako partaidetzak. Akzio kotizatuak 

A52 Akzioak eta bestelako partaidetzak. Akzio ez kotizatuak 

A53 Akzioak eta bestelako partaidetzak. Bestelako partaidetzak 

A61 Moneta-merkatuko funtsetako partaidetzak 

A621 Errenta aldakorreko funtsetako partaidetzak 

A622 Errenta finkoko funtsetako partaidetzak 

A623 Funts mistoetako partaidetzak 

A624 Higiezinen funtsetako partaidetzak 

A625 Inbertsio askeko funtsetako partaidetzak 

A626 Diruzkoak ez diren inbertsio-funtsetako partaidetzak 

A70 Finantza-deribatuak 

A90 Kobratu/ordaindu gabe dauden beste kontu batzuk 
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