EUSTAT-EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
Izena
Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE).

IFK
Q5150002C

Izaera
Administrazio Erakunde Autonomoa.

Kontabilitate-araubidea
Publikoa.

Aurrekontu-araubidea
Murriztailea.

Sorrera
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea honako honen bidez eratu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko
administrazio-erakunde autonomo gisa: 4/1986 LEGEA, apirilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
Estatistikari buruzkoa.

Sail-atxikipena
Ogasuna eta Finantzak

JESN
8411 Herri Administrazioaren jarduera orokorrak.

Xedea
Eustat Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-erakunde autonomo bat da, eta euskal administrazio
publikoei, gizarte-eragileei eta gizarteari zuzendutako informazio estatistiko ofiziala garatu, ekoiztu eta
zabaldu egiten du; informazio hori, kalitatezkoa eta objektiboa izateaz gain, zientifikoki egiaztatzen da. Era
berean, Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduna zuzendu eta koordinatzen du, eta estatuko eta
nazioarteko estatistika-esparruan laguntzen du.

Sailkapena kontabilitate nazionalean
Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak.

Zuzendaritza Nagusiak
Zuzendaritza Nagusia da Eustateko gobernu-organo gorena. Erakundeko zuzendari nagusiari dagokio
apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 31. artikuluan aipatutako eskumenez baliatzea, bai eta indarrean dauden
arauen arabera dagozkion beste eskumenez baliatzea ere.

Urteko aurrekontuak
www.euskadi.eus
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Ekitaldiko Urteko Kontuak eta 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
◦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

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

3.057.697 €
1.614.669 €
10.770.025 €
182

Sozietatearen helbidea
Donostia-San Sebastián, 1 – Vitoria-Gasteiz – 01010 Araba.

Webgunea
www.eustat.eus
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