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EUSKADIKO HIDROKARBURO BALTZUA, A. B. (SHESA) 

   
Sozietatearen izena 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.-Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, A.B. 

   
IFK 

A48149462 

   
Izaera 

Sozietate Publikoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Sozietatea 1983ko abenduaren 30eko eskritura publiko bidez sortu zen, honako honen bidez baimena lortu 
ondoren: 279/1983 DEKRETUA, abenduaren 19koa, Energiaren Euskal Erakundeari "Sociedad de 
Hidrocarburos de Euskadi, S. A. - Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, A. B." sorrarazteko baimena ematen 
diona. 

   
Sail-atxikipena 

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna. 

   
JESN 

8413 Jardun ekonomikoaren arautzea eta eraginkorragoa izaten laguntzea. 

   
Sozietatearen helburua 

Sozietatearen jarduera nagusia hau da, sozietatearen estatutuen arabera: hidrokarburo likidoen bilaketa, 
ikerketa eta ustiaketa, eta haiekin zerikusia duten garraio-, biltegiratze-, arazte- eta fintze-jarduera guztiak; 
bai eta hauek ere: gas-hidrokarburoak bilatzea, ikertzea eta ustiatzea, gas naturalaren lurpeko biltegiratzeak 
ikertzea, eta gas-hidrokarburoen arloko jarduera guztiak, araututa ez badaude honako34/1998 LEGEA, 
urriaren 7koa, hidrokarburoen alorrekoa honen arabera (12/2007 Legeak aldatua). 

   
Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak. 

   
Kapital soziala 

  
1.114.272 € 

  
   
Kapital sozialaren osaera 

Energiaren Euskal Erakundea: % 100 
   
   
   
   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1983/12/8302412a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1983/12/8302412a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1983/12/8302412a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/08/pdfs/A33517-33549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/08/pdfs/A33517-33549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/03/pdfs/A28567-28594.pdf
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Administrazio Kontseilua 

Administrazio Kontseilua da sozietatea ongien kudeatzea eta ordezkatzea dagokion sozietateko kide 
anitzeko organoa. Honako hauek dira 2013ko ekitaldiko urteko kontuak egin dituzten Administrazio 
Kontseiluko kideak: 
 

Pilar Urruticoechea Uriarte andrea (presidentea) 
Rosa Madina Romero andrea  
Juan Ignacio García de Motiloa Ubis jauna  
Javier Zarraonandia Zuloaga 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 11.908.433 €  
Ondare garbia 4.690.442 €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 0 €  
Batez besteko langile-kopurua 6 €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Urkixo zumarkalea, 36-1. solairua (Bizkaiko Plaza eraikina)  Bilbo  48011 Bizkaia. 

   
Webgunea 

  
www.eve.es 

  
 

  

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/2013/31_EVE_3_SHIDROC.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/eu_spe_cae/adjuntos/2013/31_EVE_3_SHIDROC.pdf
http://www.eve.es/Quienes-somos/Sociedades-Participadas/Sociedades-Publicas.aspx

