EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA
Izena
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea.

IFK
Q5150004I

Izaera.
Administrazio Erakunde Autonomoa.

Kontabilitate-araubidea
Publikoa.

Aurrekontu-araubidea
Murriztailea.

Sorrera
Honako honen bidez eratu zen: 2/1988 LEGEA, otsailaren 5ekoa, Emakunde Emakumearen Euskal
Erakundea sortzeari buruzkoa.

Sail-atxikipena
Lehendakaritza.

JESN
8411 Herri Administrazioaren jarduera orokorrak.

Xedea
Haren funtsezko helburua da emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorra lortzea
Euskal Autonomia Erkidegoko politikaren, ekonomiaren, kulturaren eta gizartearen arlo guztietan.

Sailkapena kontabilitate nazionalean
Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak.

Zuzendaritza Kontseilua
Zuzendaritza Kontseilua da Emakunde zuzentzen duen kide anitzeko organoa, eta batzordekideak honako
hauek dira:
a) Presidentea:

Eusko Jaurlaritzako lehendakaria.

b) Presidenteordea: Emakundeko zuzendaria.
c) Kontseilukideak:

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sei ordezkari izango ditu, hain zuzen
ere hezkuntza, enplegua, osasuna, industria, kultura eta gizarte arazoen arloetako
eskumenak dituzten sailburuek izendatutako sei sailburuorde.
Foru-administrazio bakoitzak hiru ordezkari izango ditu: organo eskudunek
izendatutako foru-diputatuak izango dira.
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c) Kontseilukideak
(jarraipena):

Toki-administrazioek hiru ordezkari izango dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoan
ordezkaritza handiena duen udal elkarteak izendatuak.
Eusko Legebiltzarrean emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan eskuduna den
Batzordeak ordezkari bat izango du; legegintzaldi bakoitzean, legebiltzarkideetako bat
hautatuko da ordezkari.
Eusko Legebiltzarrak sei ordezkari izendatuko ditu, legegintzaldi bakoitzean;
izendapenerako, pertsona horiek emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde arlo
pertsonalean edo profesionalean egindako lana hartuko da kontuan.
Eusko Legebiltzarrak sei ordezkari izendatuko ditu, legegintzaldi bakoitzean;
izendapenerako, pertsona horiek emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde arlo
pertsonalean edo profesionalean egindako lana hartuko da kontuan.

d) Idazkaria:

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko idazkaria.

2012ko aurrekontuak
www.euskadi.net

Urteko Kontuak eta 2012ko Aurrekontuen Likidazioa
1. Aurrekontuen likidazioa

• Aurrekontu-emaitzak
• Ekitaldiko diruzaintza-kontua
• Aurrekontu-ekitaldiko likidazio-kontua
■Gastuen aurrekontuko kredituen aldaketak programaren arabera
■Gastuen aurrekontuaren likidazioa
◦Programen arabera
◦Kapituluen arabera
◦Programa eta kapituluen arabera
◦Programa, kapitulu, artikulu eta kontzeptuen arabera
■Gastu-aurrekontuko konpromiso-kredituen egoera eta haien
erabilera
◦Konprometitutako kredituak guztira jatorri-urtearen arabera
◦2012ko ekitaldiko konpromiso-kredituak, programa eta
kontzeptua kontuan hartuta
■Sarreren aurrekontuaren likidazioa
◦Programen arabera
◦Kapituluen arabera
◦Programa eta kapituluen arabera
◦Programa, kapitulu, artikulu eta kontzeptuen arabera

2. Programatutako helburuen
betetze-maila
3. Urteko kontuak

• Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria
• Balantzea
• Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua
• Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria
• Diru-fluxuen egoera-orria
• Memoria
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2012ko ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak
Aktiboa guztira
Ondare garbia
Aurrekontu-gastuak guztira
Batez besteko langile-kopurua

4.396.321 €
3.620.672 €
4.654.081 €
34 €

Sozietatearen helbidea
Manuel Iradier 36-01005 Vitoria - Gasteiz (Araba).

Webgunea
www.emakunde.euskadi.net
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