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ZAHARTZEARI BURUZKO IKERKETA ZENTRO NAZIONALA FUNDAZIOA – ZIZN 

   
Sozietatearen izena 

Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentro Nazionala –  ZIZN 

   
IFK 

G75075549 

   
Izaera 

Sektore publikoko fundazioa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Fundazioa 2012ko urriaren 1eko eskritura publiko bidez eratu zen, eta honako hau oinarri hartuta inskribatu 
zen Fundazioen Erregistroan: AGINDUA, 2012ko urriaren 2koa, Barne, Justizia eta Herri Administrazio 
sailburuarena, «Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentro Nazionala-ZIZN» fundazioaren eraketa Euskadiko 
Fundazioen Erregistroan inskribatzeari buruzkoa. 

   
Sail-atxikipena 

Osasuna. 

   
JESN 

7219 Beste ikerketa eta garapen esperimental bat natura- eta teknika-zientzietan. 

   
Fundazioaren xedea eta helburua 

Fundazioaren interes orokorreko xedea da zahartzearen arrazoien ebazpen zientifikoan aurrera egin ahal 
izateko mugako ezagutza zientifikoa sortzea, gaztetasun zelular eta funtzionala luzatzeko, horrela, 
pertsonen bizi-itxaropena ez ezik, gaixotasunik eduki gabeko bizitza-denbora ere luzatuko delakoan. 

   
Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Etxeen zerbitzuko irabazi-asmorik gabeko erakundeak-Pribatu nazionalak. 
 

Fundazio-zuzkidura 
  

60.000 € 
  

 

Fundazio-zuzkiduraren osaera 

EAEko Administrazio Orokorra: % 100 
  

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012005399
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012005399
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012005399
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Patronatua 

Patronatua fundazioaren gobernu, administrazio eta ordezkaritzarako organo gorena da, eta bere kontu 
izango ditu Fundazioaren helburuak gauzatzeko beharrezkoak diren kudeaketaren gidaritza eta kontroleko 
eskumen guztiak. Zehazki, fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideak kudeatuko ditu. 
Honako hauek dira, 2012ko ekitaldiko urteko kontuak egitean, Patronatuko kideak: 
 

Guillermo Viñegra García jauna  
Miren Begoñe Urrutia Barandika andrea  
Estíbaliz Hernáez Laviña andrea  
Iñigo Pombo Ortiz de Antiñano jauna  
Julio Arrizabalaga Aguirreazaldegui jauna  
Roberto Bilbao Urquiola jauna  
María Blasco Marhuenda andrea  
Valentín Fuster Carulla jauna  
 

EAEko Sektore Publikoaren proposamenez izendatuta: % 75 

   
2012ko aurrekontuak 

  
www.euskadi.net 

  
   
2012ko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta aurrekontuen likidazioa 

Ikuskaritza-txostena, 2012ko ekitaldiko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, Kapital- eta ustiapen-
aurrekontuen likidazioa, eta Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria. 
   

2012ko ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak 

Aktiboa guztira 519.633 €  
Ondare garbia 244.754 €  
Salmentak eta merkataritza-jarduerako beste sarrera batzuk 0 €  
Batez besteko langile-kopurua 0 €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Donostiako Teknologia Parkea, Mikeletegi pasealekua, 56 – 20009 Donostia (Gipuzkoa)) 

   
Web gunea 

  
www.cnie.es 

 

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp?hz=e
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_CNIE.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_CNIE.pdf
http://www.cnie.es/eu/



