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EUSKAL IRRATI TELEBISTA-RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB) 

   
Sozietatearen izena 

Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB). 

   
IFK 

Q0191001G 

   
Izaera 

Zuzenbide Pribatuko erakunde publikoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Honako honen bidez eratu zuten zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa: 5/1982 LEGEA, maiatzaren 
20koa, “Euskal Irrati Telebista” sortzekoa.  

   
Sail-atxikipena 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura. 

   
JESN 

6420 Holding sozietateen jarduerak. 

   
Sozietatearen helburua 

Euskal Irrati Telebista erakunde publikoak betetzen dituen eginkizunak autonomia-erkidegoari dagozkio 
Autonomia Estatutuaren 19. artikulua dela eta bereganatuta dauzkan eskumenen arabera, irrati- eta 
telebista-zerbitzuez den bezainbatean eduki ere, funtsezko tresna baita informaziorako, eta euskal 
herritarrek parte-hartze politikoa izateko, hezkuntza-sistemarekin eta euskal kultura sustatu eta zabaltzeko 
sistemarekin lankidetzan aritzeko, euskararen sustapena eta garapena oso kontuan hartuta. 

   
Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak. 

   
Sozietatearen Funtsa 

  
223.240.547 € 

  
   
Sozietatearen funtsaren osaera 

EAEko Administrazio Orokorra: % 100 
   
   
   
   
   
   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs1982000071
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs1982000071
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1980/01/s80_0032.pdf
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Administrazio Kontseilua 

EITBko Administrazio Kontseilua aukeratzean, Legebiltzarreko taldeek Mahaiari aurkeztutako proposamenak 
kontuan hartzen dira, eta emandako botoen bi hereneko gehiengoa lortzen duen proposamena hautatzen 
da. 
 

Oraingo Administrazio Kontseiluko sei kide EAJk proposatu zituen, lau EH-Bilduk, hiru PSE-EEk, bi PPk, bat 
Euskaltzaindiak, bat Eusko Ikaskuntzak, bat Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasunak eta bat LAB 
sindikatuak. EITBko zuzendari nagusiak ere parte hartzen du kontseiluan. 
   

Administratzaile bakarra 

Honako hau da 2013ko ekitaldiko urteko kontuak egiten dituen Euskal Irrati Telebista erakunde publikoko 
administratzaile bakarra: 
 

Maite lturbe Mendialdua andrea Euskal Irrati Telebista erakunde publikoko zuzendari nagusia. 
 

2013ko aurrekontuak 
  

www.euskadi.eus 

  
   
2013ko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta aurrekontuen likidazioa 

EITB banakoa:  2013ko ekitaldiko kudeaketa-txostena eta urteko kontuen ikuskaritza-txostena, kapital- 
eta ustiapen-aurrekontuen likidazioa, eta programatutako helburuen betetze-mailari 
buruzko memoria. 

EITB bateratua: 2013ko ekitaldiko bateratutako urteko kontuen ikuskaritza-txostena eta bateratutako 
kudeaketa-txostena. 

   

2013ko ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak 

EITB banakoa   
Aktiboa guztira 82.834.129 €  
Ondare garbia 70.851.270 €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 0  €  
Batez besteko langile-kopurua 73  €  
 

EITB bateratua   
Aktiboa guztira 104.479.958 €  
Ondare garbia 82.005.213 €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 13.861.890 €  
Batez besteko langile-kopurua 960 €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Basurtuko Kaputxinoak, 2 - 48013 Bilbo (Bizkaia). 

   
Webgunea 

  
www.eitb.eus 

  
 

  

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/2013/32_EITB_1_EITB.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/eu_spe_cae/adjuntos/2013/32_EITB_0_SOC.pdf
http://www.eitb.eus/eu/eitb-taldea/aurkezpena/

