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BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZA SANITARIORAKO EUSKAL FUNDAZIOA (BIOEF) 

   
Sozietatearen izena 

Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias 

   
IFK 

G01341353 

   
Izaera 

Sektore publikoko fundazioa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Fundazioa EAEko Administrazio Orokorrak sortu zuen 2002ko irailaren 13ko eskritura publiko bidez, irabazi-
asmorik gabeko fundazio pribatu moduan, izaera iraunkor eta iraupen mugagabearekin, eta honako hau 
oinarri hartuta inskribatu zen Fundazioen Erregistroan: AGINDUA, 2003ko otsailaren 21ekoa, Justizia, Lan 
eta Gizarte Segurantza sailburuarena, "Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa" Euskal 
Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeari buruzkoa. 

   
Sail-atxikipena 

Osasuna. 

   
JESN 

7211 Ikerketa eta garapen esperimentala bioteknologian. 

   
Fundazioaren xedea eta helburua 

Fundazioaren xede nagusia da Euskadiko osasun-sisteman berrikuntza eta ikerkuntza sustatzea, hark 
herritarren osasunaren babesean esku hartzeko dauzkan ahalmenak etengabe garatzeko eta hobetzeko 
tresna baitira. Fundazioa, gainera, autonomian, estatuan eta nazioartean osasun-ikerkuntzan, -garapenean 
eta -berrikuntzan diharduten sektoreen arteko elkarlan-, komunikazio- eta lankidetza-esparrua da, bere 
funtsezko helburua hobeto betetzeko. 

   
Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak 
 

Fundazio-zuzkidura 
  

60.000 € 
  

 

Fundazio-zuzkiduraren osaera 

EAEko Administrazio Orokorra: % 100 
  

 

 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001978
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001978
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001978
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Patronatua 

Patronatua fundazioaren administrazio eta ordezkaritzarako organo gorena da, eta bere kontu ditu 
Fundazioaren helburuak gauzatzeko beharrezkoak diren kudeaketaren gidaritza eta kontroleko eskumen 
guztiak. Honako hauek dira, 2013ko ekitaldiko urteko kontuak egitean, Patronatuko kideak: 
 

Jon Darpón Sierra jauna presidentea. 
Guillermo Viñegra García jauna presidenteordea. 
María Aguirre Rueda.andrea  
Jon Etxeberria Cruz jauna  
Pedro María Hernando Arranz jauna  
 

EAEko Sektore Publikoaren proposamenez izendatuta: % 100 

   
2013ko aurrekontuak 

  
www.euskadi.eus 

  
   
2013ko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta aurrekontuen likidazioa 

Ikuskaritza-txostena, 2013ko ekitaldiko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, Kapital- eta ustiapen-
aurrekontuen likidazioa, eta Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria. 
   

2013ko ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak 

Aktiboa guztira 20.875.849 €  
Ondare garbia 7.728.246 €  
Salmentak eta merkataritza-jarduerako beste sarrera batzuk 293.171 €  
Batez besteko langile-kopurua 202  €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Asua plaza, 1 - 48150 Sondika (Bizkaia) 

   
Web gunea 

  
www.bioef.org 

 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp?hz=e
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/eu_spe_cae/adjuntos/2013/36_BIOEF.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/eu_spe_cae/adjuntos/2013/36_BIOEF.pdf
http://www.bioef.org/Inicio/tabid/38/language/eu-ES/Default.aspx

