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OSATEK, S.A. 

   
Sozietatearen izena 

Osatek, S.A. 

   
IFK 

A01126309 

   
Izaera 

Sozietate publikoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Sozietatea 1992ko uztailaren 24an emandako eskritura publiko bidez eratu zen. Aurreikusitako izena, 
hasieran, Goi Mailako Osasun Teknologia, S.A. zen, eta hala dago jasota hemen: 159/1992 DEKRETUA, 
ekainaren 9koa, Osakidetza Erakunde Autonomoari «Goi Mailako Osasun Teknologia, S.A.» izeneko Baltzua 
sortzeko baimena ematen diona. 
 

Hala ere, dekretu hori argitaratu ondoren, arazo batzuk sortu ziren erregistroan aukeratutako izenarekin 
inskribatzeko, eta, horregatik, beste izen bat hartu behar izan zen, Euskadiko Osasun Teknologia, S.A., 
honako honek baimendu ondoren: 180/1992 DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, «Goi Mailako Osasun 
Teknologia S.A.» izeneko Baltzu Publikoa sortzeko baimena ematen zuen 159/1992 Dekretua aldatzeko 
dena. 
 

Geroago, OSATEK-Tecnología Sanitaria de Euskadi S.A. izena hartu zuten, akziodunek 1994ko maiatzaren 
3an egindako Batzar Nagusiaren aparteko bilkuran erabakita, eta 1994ko maiatzaren 9an egin zen 
aurrekoaren eskritura publikoa. 
 

Azkenik, Akziodunen Batzar Nagusiak, 1999ko abenduaren 28an egindako aparteko bilkuran, “OSATEK, S.A” 
izena hartzea erabaki zuen, eta eskritura publikoa 2000ko otsailaren 22an egin zen. 

   
Sail-atxikipena 

Osasuna. 

   
JESN 

8690 Beste osasun-jarduera batzuk. 

   
Helburu soziala 

Sozietatearen helburu soziala da laguntza-zerbitzua ematea EAEko osasun- eta gizarte-sistemari, bereziki 
korporatiboa bada, edo, aplikatua izan ahal izateko, behar-beharrezkoa badu goi-mailako teknologia-
prozedurak erabiltzea. Sozietatearen xedea izango da, halaber, irakastea eta ikertzea, EAEko osasun-politika 
orokorraren barruan erabakitako araubidea eta baldintzak kontuan hartuta. 

 

 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1992/06/9201610a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1992/06/9201610a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1992/06/9201610a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1992/08/9202241a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1992/08/9202241a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1992/08/9202241a.pdf
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Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak 
 

Kapital soziala 
  

3.123.000 € 
  

 

Kapital sozialaren osaera 

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua: % 100  
 

 

Administrazio Kontseilua 

Administrazio Kontseilua da sozietatea ongien kudeatzea eta ordezkatzea dagokion sozietateko kide 
anitzeko organoa. Honako hauek dira 2012ko ekitaldiko urteko kontuak egiten dituzten Administrazio 
Kontseiluko kideak: 
 

Guillermo Viñegra García jauna presidentea. 
Jon Etxeberria Cruz jauna  
Antonio Arraiza Armendariz jauna  
Iñaki Berraondo Zabalegui jauna  
Susana López Altuna andrea  
Lourdes Moreno Zabala andrea  
Pedro M. Hernando Arranz 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 16.215.497 €  
Ondare garbia 10.113.460 €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 22.700.017 €  
Batez besteko langile-kopurua 158  €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Bizkaiko Plaza eraikina - Urkixo zumarkalea, 36-5. solairua, 48011 Bilbo (Bizkaia) 

   
Web gunea 

  
www.osakidetza.euskadi.net 

  
 

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_34_OSATEK.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_34_OSATEK.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghosat00/eu/



