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Izena
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Izaera
Administrazio Erakunde Autonomoa.

Kontabilitate-araubidea
Publikoa.

Aurrekontu-araubidea
Murriztailea.

Sorrera
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua honako honen bidez eratu zuten zuzenbide pribatuko erakunde publiko
gisa: 2/2009 LEGEA, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorrak
onartzen dituena. Geroago 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa dela
eta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomo gisa eratu zen, eta Lanbide-Euskal
Enplegu Zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa desegin; horrenbestez, administrazioerakunde autonomo gisa eratutako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua desegindako erakunde publikoaren
eskubide eta betebehar guztietan subrogatuta geratu zen.

Sail-atxikipena
Enplegua eta Gizarte Politikak.

JESN
8411 Herri Administrazioaren jarduera orokorrak.

Xedea
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren helburua da enplegu egonkor eta kalitatezkorako eskubidearen
garapen osoari laguntzea, eta langileen enplegagarritasuna bermatzen lagunduko duen lan-merkatuaren
garapenaren alde lan egitea, eta enpresaren eskakizunei egokituriko langileen beharrizanak asetzea, bai eta
gizartearen eta lurraldearen kohesioari laguntzea, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen
eremuan esleitzen zaizkion enplegu-politikak kudeatuz eta lan-arloko legeria egikarituz.

Sailkapena kontabilitate nazionalean
Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak.

Administrazio Kontseilua
Administrazio Kontseilua Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren gobernu-organo gorena da (hirutarikoa,
paritarioa eta erabakitzailea) eta hamabost kidek osatzen dute.
a) Presidentea:

Enpleguaren alorrean eskuduna den saileko pertsona titularra.

b) Presidenteordea: Enpleguaren alorrean eskuduna den sailburuordetzako pertsona titularra.
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c) Kontseilukideak:

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia.
Bi kide, zeinak Eusko Jaurlaritzak izendatuko baititu eta, hala badagokio, kargutik
kendu, enpleguaren arloan eskuduna den sailak proposatuta.
Bost kide, Euskadin ordezkaritzarik handiena duten sindikatuen ordezkari gisa.
Bost kide, Euskadin ordezkaritzarik handiena duten sektore arteko enpresaerakundeen ordezkari gisa.

2012ko aurrekontuak
www.euskadi.net

Urteko Kontuak eta 2012ko Aurrekontuen Likidazioa
1. Aurrekontuen likidazioa

2. Helburuak betetzea
3. Urteko kontuak

• 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
• Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria
• Balantzea
• Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua
• Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria
• Diru-fluxuen egoera-orria
• Memoria

2012ko ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak
Aktiboa guztira
Ondare garbia
Aurrekontu-gastuak guztira
Batez besteko langile-kopurua

202.333.856 €
32.838.602 €
921.157.448 €
929 €

Sozietatearen helbidea
Lanbide Vitoria-Gasteiz Txagorritxu, Jose Atxotegi 1, 01009 - Vitoria-Gasteiz / Araba.

Webgunea
www.lanbide.net
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