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EUSKAL HERRIKO GAZTE-ORKESTRA FUNDAZIOA 

   
Sozietatearen izena 

Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioa 

   
IFK 

G01247915 

   
Izaera 

Sektore publikoko fundazioa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Fundazioa Eusko Jaurlaritzak sortu zuen 1997ko uztailaren 14ko eskritura publiko bidez, irabazi-asmorik 
gabeko kultura-fundazio pribatu moduan, izaera iraunkor eta iraupen mugagabearekin, eta honako hau 
oinarri hartuta inskribatu zen Fundazioen Erregistroan: AGINDUA, 1997ko uztailaren 28koa, Justizia, 
Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, "Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria-Euskal 
Herriko Gazte Orkestra Fundazioa" delakoa Euskal Autonomia Elkarteko Fundazioen Erregistroan 
inskribatzeko dena. 

   
Sail-atxikipena 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

   
JESN 

9001 Arte eszenikoak. 

   
Fundazioaren xedea eta helburua 

Sortu zenetik, fundazioaren helburu eta jarduera nagusia euskal gazteen artean musika-balioak sustatzea 
da, musikan lanbidez jardun baino lehen haien prestakuntzari lagunduz. Halaber, musika-prestakuntzan 
diharduten sektoreen arteko lankidetza- eta komunikazio-esparru bat eratuko du fundazioak, gazteek 
lanbidearen errealitatearen ezagutza zabala eduki ahal izateko eta haien prestakuntza hobetzen laguntzeko. 

   
Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Etxeen zerbitzuko irabazi-asmorik gabeko erakundeak-Pribatu nazionalak. 
 

Fundazio-zuzkidura 
  

250.096 € 
  

 

Fundazio-zuzkiduraren osaera 

EAEko Administrazio Orokorra: % 100 
  

 

 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997004413
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997004413
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997004413
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997004413
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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: 
 

Cristina Uriarte Toledo andrea  presidentea. 
Clara Montero Tellechea andrea Idazkaria. 
Miren Itziar Agirre Berriotxoa andrea  
José Ángel M. Muñoz Otaegi jauna  
 

EAEko Sektore Publikoaren proposamenez izendatuta: % 100 

   
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 376.741 €  
Ondare garbia 340.747 €  
Salmentak eta merkataritza-jarduerako beste sarrera batzuk 12.144 €  
Batez besteko langile-kopurua 0  €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Donostia, 1. zk.a, 01010-Vitoria-Gasteiz (Araba) 

   
Web gunea 

  
www.egofundazioa.org 

 

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_EGO.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_EGO.pdf
http://www.egofundazioa.org/



