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ONGI ETORRI ZURE GIDA EKONOMIKO FINANTZARIORA!! 

Ba al dakizu zenbat diru irabazten duen zure enpresak eta zergatik? 

Ba al dakizu zenbat diru duzun inbertitzeko, bazkideen artean banatzeko edo zorrak 

kitatzeko? 

Ba al dakizu zenbat diru gastatzen duzun eta zertan gastatzen duzun? 

 

Zure enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa hobetu nahi badituzu, galdera horiei 

guztiei erantzutea komeni zaizun. Hasiera batean lan zaila dela pentsa dezakezu, izan ere, ez dira 

enpresaren eguneroko jardunean erabiltzen diren hitzak. Beraz, ondorengo lerroetan enpresaren kudeaketa 

ekonomiko-finantzarioaren funtsa azaltzen saiatuko gara: 

• Zure enpresaren bilakaera behatzean, enpresaren funtzionamenduan antzeman daitekeen edozein 

akats garaiz konpontzeko aukera duzu. Horretarako, funtsezkoa izango da balantzea eta galdu-

irabazien kontua aztertzea. 

• Enpresaren finantza-egoerei buruzko aurreikuspenak egin ditzakezu, betiere negozioaren 

tipologiaren arabera eta etorkizuneko aukera errealak kontuan hartuta. Hori guztia oso garrantzitsua 

da enpresaren bilakaera jarraitzeko erabiliko dugun kudeaketa-plan edo –aurrekontu bat egiteko. 

• Enpresaren emaitza ekonomikoen eta finantza-beharren edo altxortegiko beharren artean izan 

daitezkeen desorekak garaiz antolatzeko aukera duzu; xede horrekin, aurreikuspenen eta kudeaketa 

errealaren artean izaten diren desbideratzeak aztertuko dira, hartara, arazoak antzemateko, 

zuzentzeko eta etengabeko kudeaketa hobetzeko. 

 

NORENGANA ZUZENTZEN DA GIDA? 

Gida honek eraikuntza-sektoreko mikroenpresa bateko langileei edota zuzendaritza-karguei negozioaren 

azterketa eta plangintza finantzarioa ezagutzen lagundu nahi die; izan ere, sarritan beste langile batzuen 

esku uzten dira horrelakoak, zuzendaritza-karguetan jarduten duten pertsonek negozioaren 

produkzioarekin eta eguneroko kudeaketarekin erlazionatutako funtzioak betetzen dituzten bitartean. 
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ZER BILATZEN DU GIDA HONEK? 

Gida honek urteko kontuak (balantzea, galdu-irabazien kontuak, ondare garbiko aldaketen egoera-orria 

eta memoria) eta altxortegi plana interpretatzeko eta ondoren adierazitako alderdiak ezagutzeko laguntza 

ematen dizu: 

• Zure enpresak irabazten duen dirua. 

• Irabazien jatorria. 

• Berriro inbertitzeko, bazkideen artean banatzeko eta zorrak kitatzeko duzun dirua. 

• Gastatzen duzun dirua eta zertan gastatzen duzun. 

• Etorkizuneko planak eta aurreikuspenak betetzeko aukerak. 

Baina gida honen helburua ez da, ezta gutxiago ere, urteko kontuak egiten irakastea, izan ere: 

• Urteko kontuak egiten erakusten duten eskuliburu ugari daude, eta, 

• segur aski, zure aholkularitza-zerbitzuak prestatzen ditu zure enpresaren urteko kontuak. 

Ildo beretik, gida honetan ez da urteko kontuen analisi dinamikoa egingo, hau da, ez dira hainbat urtetako 

kontuak alderatuko, denboran izandako bilakaera ezagutzeko. 
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ZER ELEMENTU BARNE HARTU DIRA GIDAN? 

Hasteko, testua ulertzen lagunduko diguten oinarrizko kontabilitate-kontzeptu batzuk aipatu dira. 

• Urteko kontuen barruan: 

o Balantzea 

o Galdu-irabazien kontua 

o Ondare garbiko aldaketen egoera-orria. 

o Memoria 

Bakoitzari dagokionez: 

 alderdi ohikoenak aurkeztu dira; 

 bakoitzaren egoera adierazi da, eta, 

 interpretazioa egin da; horretarako, eraikuntzaren sektoreko enpresa 

txikietara orientatutako adibide praktikoak jarri dira. 

• Altxortegiko planaren azalpen laburra. 

• Amaitzeko, enpresa bat finantzatzeko orduan bankuarekin zein kutxarekin negozia daitezkeen 

hainbat finantza-produktu aurkeztu dira. 

 

Oharra:  

• Erabili den terminologia 2008an indarrean sartuko den Enpresa Txiki eta Ertainen 
Kontabilitateko Plan Orokorrean azaltzen dena da. 

• Gida honetan “produktua” eta “salmenta” aipatzen denean, “zerbitzua ematea”ulertu behar da 
batzuetan. 

• Adibideak urdinez eta letra etzanarekin adierazi dira. 
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1 KONTABILITATEKO KONTZEPTUEI SARRERA 

Enpresek kontabilitatea izeneko hizkuntza berezia erabiltzen dute egindako eragiketak eta jarduera 

islatzeko. Egiten diren transakzio guztiak, kapital-zabalkuntza bat, salmenta bat edo higiezinen bat 

eskuratzea, esate baterako, kontabilitatean adierazten dira. Egiten diren transakzioak jasota geratzen dira 

eta balantzean eta galdu-irabazien kontuan adierazten dira laburbilduta. Aipatutako bi agiriek eta 

ondare garbiko aldaketen egoera-orria eta memoriak enpresa bat aztertzeko beharrezkoa den 

oinarrizko informazioa ematen digute. 

Enpresa orok dirua behar du garatu nahi duen jarduerari ekiteko; beste modu batera esanda, enpresa orok 

finantza-baliabideak behar ditu jarduerari ekiteko. Finantza-baliabideak lortzeko, enpresako 

bazkideengana edo akziodunengana jo daiteke (diru propioak), edo finantza-erakundeengana jo daiteke; 

azken horien kasuan, maileguak edo kredituak eskatzen dira nagusiki (besteren baliabideak). 

Enpresa bat besteren baliabideen bidez finantzatzen denean, mailegatutako kantitatea itzultzeko epe bat 

adosten da bankuarekin edo finantza-erakundearekin. Mailegatutakoa itzultzeko epea 12 hilabete baino 

lehen amaitzen bada, epe laburrerakoa (e/la) izango da; eta beranduago bada epe luzerakoa (e/lu) izango 

da. Horrez gain, maileguek sortutako kostua hartu behar da kontuan. Kasu honetan, finantza-erakundeak, 

eman duen maileguagatik, enpresari kobratzen dizkion interesak dira. 

Horrenbestez, enpresa batek bi iturritara jo dezake finantza-baliabideak lortzeko: 

- Diru propioak 

- Besteren baliabideak 

 

 

 

 

Finantza-baliabideak lortzen direnean, jarduera garatu ahal izateko beharrezkoak diren ekipoetan eta 

ondasunetan inbertitu behar du enpresak. 

ENPRESA

Bazkideak 
edo 

akziodunak

Finantza-
erakundeak, 

Hartzekodunak

DIRU PROPIOAK 

BESTEREN BALIABIDEAK 
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Adibidea: enpresa batek 30.000 euro lortu ditu bere bazkideengandik eta 20.000 euro finantza-

erakundeetatik. 50.000 euro horiekin ondasunak eta ekipoak (pabilioi bat, makineria, furgoneta bat, 

etab.) erosi ditu. Horiez gain, beste erosketa batzuk kreditu bidez1 egin ditu, hau da, bere hartzekodunek 

emandako 10.000 euroko kreditua erabili du. 

 

 

 

 

Hortaz, enpresak 60.000 euroko inbertsioa egin du ekipoak eta ondasunak eskuratzeko; eta guztizko 

kopuru horretatik 30.000 euro bere bazkideek emandakoak dira (diru propioak) eta beste 30.000 euro 

finantza-erakundeek eta hartzekodunek utzitakoak dira (besteren baliabideak). 

60.000 euroko kantitate horri esker lortzen du enpresak bere produktuak fabrikatzea eta merkaturatzea 

edo zerbitzua eskaintzea, eta egiten dituen salmenten bidez lortzen du egindako inbertsioa 

berreskuratzea. 

Produktuen salmentak edo zerbitzuen eskaintzak ekarritako diruarekin, enpresak ondoren adierazitako 

kudeaketa-lanak egin beharko ditu: 

A. Enpresaren ekipoak zaharkituta badaude, dirua inbertitu beharko da eta beharrezkoak diren 

ondasunak eskuratu. 

B. Zorrak badituzu (bankuen zein hartzekodunen maileguak), dirua itzultzea komeni zaizu. 

C. Gainera, etekinik lortu baduzu, bazkideen artean dibidenduak bana ditzakezu. 

D. Jarduera-lerro berriak (ondasun edo zerbitzu berriak) hasi nahi badituzu, beharrezkoak diren 

ondasunak erosteko inbertitu beharko duzu. 

Prozesua zirkulu baten antzekoa da, eta hasi aurretik elikatu beharko litzateke etengabe. Ondorengo 

eskemaren bitartez ikus daiteke: 

                                                           

1 Hainbat enpresek ez dituzte erosketa guztiak eskura ordaintzen, baizik eta ekipoak eta ondasunak eskuratzeko erosketa hornitzen 

duten hartzekodunekin zorretan geratzen dira. 

Inbertsioa ekipo eta 
ondasunetan:60.000 

DIRU PROPIOAK: 30.000 

BESTEREN BALIABIDEAK: 
30.000
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HAINBAT ONDORIO: 

Enpresak aurrera egitea nahi badugu eta enpresa lehiakor bat lortu nahi badugu, bazkideek egindako 

ekarpenak (kapitala edo diru propioak) errentagarri egin behar dira ezinbestean! Eta, horretarako arrazoi 

nagusiak dira: 

1. Bazkideek negozioa utziko lukete dibidendurik jasoko ez balute (dirua bankuan edukitzeak 

sortuko lituzkeen dibidenduak baino gehiago lortu behar dira gutxienez!). 

2. Bazkideek enpresa saltzen badute, edo erretiratzen badira, egin dituzten ekarpenak berreskuratu 

beharko lituzkete gutxienez (kapitalaren ekarpena gehi enpresak, sortu denetik, lortutako 

emaitzak eta atxikitakoak). 

3. Maileguak (bankuenak zein hartzekodunenak) epeen barruan itzuli behar dira (oso garrantzitsua 

da epeak errespetatzea!), enpresak arrakasta zein porrota lortu. 

4. Ekipoak zahartu egiten dira eta berriro inbertitu behar da ekipoetan (ekipo berriak, teknologia 

berriak, makina hobeak, etab.) 

Esanak esan, enpresak aldiro adieraziko du garatutako jardueraren ondorioz etekinak edo galerak eduki 

ote dituen. 

 

 

Une honetara iritsita, ia ohartu gabe hainbat alderdi berri aipatu behar ditugu, besteak beste: 

B. ZORRAK KITATZEA1. Finantza-baliabideak 
lortzea 

2. Ekipo eta 
ondasunetan inbertitzea 4. Inbertsioa 

berreskuratzea A. BERRIRO INBERTITZEA

C. DIBIDENDUAK ORDAINTZEA 

FUNTSEZKOA DA ETEKINAK LORTZEA BIZIRAUPEN EKONOMIKOA LORTZEKO 

3. Produktuak saltzea 
edo zerbitzuak ematea 
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• Diru propioen errentagarritasuna (edo bazkideek egindako ekarpenena). 

• Balantzea (60.000 = 60.000 berdintasuna ikusi dugunean). Bi kantitateak berdinak dira, izan ere, 

balantze orok orekatuta egon behar du, eta berdinak izan behar dute enpresak funtsetan inbertitu duen 

kantitateak alde batetik, eta funtsen jatorriak edo iturriak, bestetik. 

• Galdu-irabazien kontua (bertan jasotzen dira enpresak izandako sarrerak eta gastuak). 

Balantzean, galdu-irabazien kontuan, ondare garbiko aldaketen egoera-orrian eta memorian (kontzeptu 

berriak azken horiek; aurrerago azalduko dira) erregistratzen dira kontabilitate-prozesuak eta gertaera 

ekonomikoak. Aipatu prozesuak eta gertaera ekonomikoak erregistratzean informazioa jasota geratzen da 

eta, informazio hori kontuan hartuta, enpresaren bilakaerari buruzko ondorio oso interesgarriak atera 

daitezke. 

Horrenbestez, azterketa ekonomiko-finantzarioa izenarekin ezagutzen da urteko kontuan (balantzea, 

emaitzen kontua, ondare garbiko aldaketen egoera-orria eta memoria) jasotako informazioa. Urteko 

kontuak, ekitaldia ixten denetik hiru hilabete igaro baino lehen formulatu behar dira. Ekitaldi bakoitza itxi 

eta ondorengo sei hilabeteetan onartu behar da. Azkenik, Merkataritza Erregistroan aurkezteko orduan, 

sozietate-mota hartuko da kontuan eta ondoren ikus daitekeen taulari jarraituko zaio. Enpresaren ekitaldia 

urte bakoitzaren abenduaren 31n amaitzen dela suposatuz, urteko kontuak ekainaren 30a baino lehen 

onartu behar dira. Urteko kontuak ekainaren 30ean onartzen badira, enpresak uztailaren 31ra arteko 

epea edukiko du urteko kontuak Merkataritza Erregistroan aurkezteko. 

 

Sozietate-mota Urteko kontuak aurkezteko 
betebeharra 

Erantzukizun Mugatuko Sozietatea, Erantzukizun Mugatuko Sozietatea 
Enpresa Berria edo Erantzukizun Mugatuko Pertsona Bakarreko 
Sozietatea 

Bai 

Sozietate Anonimoa Bai 

Sozietate Kooperatiboa Bai 

Lan Sozietatea Bai 

Ondasunen Komunitatea Ez 

Sozietate Zibila Ez 

Enpresa indibiduala Ez 

Profesionala Ez 
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2 BALANTZEA 

BALANTZEA: SARRERA 

Segur aski jakin badakizu enpresa baten balioa hainbat elementuk osatzen dutela. Besteak beste, 

honakoak aipa daitezke: 

• Ondasunak: enpresaren jabetzako gauzak. Eraikinak, altzariak... 

• Eskubideak: kobratzeko eskubidea ematen dioten gauzak: bezeroak, kobratzeko efektuak... 

• Obligazioak: ordaintzeke dauden kantitateak: hornitzaileak, letrak... 

Formula matematiko baten bidez honela adieraz daiteke hori guztia: 

Enpresaren balioa = ondasunak + eskubideak - obligazioak 

Formula horren bidez enpresaren balioa kalkula badaiteke ere, kontzeptu gehiago kontuan hartu beharko 

lirateke aipatu kalkulua egiteko, hala nola: giza taldearen kalitatea, marka ezagunak edukitzea, patenteak, 

epe luzerako kontratuak, berritzeko gaitasuna, kalitate-erregistroak, etab.; enpresak onurak sortzeko duen 

gaitasunean eragina dutenak eta guztiak kontuan hartuta zehaztuko da enpresaren behin betiko prezioa. 

Behar bada zure enpresaren balantzean aipatutako elementu guztiak barne hartzen dira. Horrela, bi 

multzotan bereizten da balantzea: AKTIBOA eta ONDARE GARBIA ETA PASIBOA. 

Ondasunek eta eskubideek, zure eskura jarritako funtsak inbertitzeko aukeratu duzun zerak direnak, 

osatzen dute enpresaren AKTIBOA; eta aipatu funtsak lortzeko erabilitako finantzaketa-iturriak dira 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA. 

ONDASUNAK ETA ESKUBIDEAK  JATORRIAK EDO FINANTZAKETA ITURRIAK 

 

 

Baina, balantzearen osaera sakonki aztertu ordez -izan ere, litekeena da kontabilitate-aholkularitza batek 

egitea lan hori-, sortzen diren zalantzarik arruntenak argitzen saiatuko gara: 

AKTIBOA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 
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Zer da, zehazki, balantze bat?  

Kontabilitate-agiri bat da, enpresaren finantza-egoeraren txosten bat, eta egun jakin bateko ondare-

kontuak (aktiboa eta ondare garbia eta pasiboa) eta ekitaldiaren emaitza adierazten ditu. Balantzeak 

ikuspegi estatiko bat eskaintzen digu. Horrenbestez, enpresaren aldiuneko argazki bat da. 

 

Zer informazio lortzen dugu balantzea irakurtzean?  

• Enpresaren zorpetze-maila. Zor duzuna, hain zuzen ere. 

• Kobratzeke (bezeroak) dagoen diru-bolumena, epe laburrera zein luzera kobratzeke dagoena. 

Zor zaizuna, hain zuzen ere. 

• Enpresaren balioa. Balioa kalkulatzeko, enpresak duenaren (pabilioiak, makinak, garraio-

elementuak, kontuko dirua, etab.) eta enpresak zor duenaren (maileguak, hornitzaileak, etab.) 

arteko aldea kalkulatu behar da. 

Zer EZ da adierazten balantzean?  

Enpresaren sarrerak eta gastuak adierazten dituzten kontuak. Hau da, egindako salmentak, erosketak, 

lansarietan eta soldatetan gastatutakoa, maileguen interesak, eta abar. Kontzeptu horiek guztiak galdu-

irabazien kontuan adierazten dira, eta ez, ordea, balantzean. 

 

BALANTZEA: EGOERA ETA INTERPRETAZIOA 

Segur aski balantze-mota ugari ikusi dituzu dagoeneko, eta guztiak gogoratzen eta interpretatzen 

laguntzeko, balantzearen eredu estandarra ikus daiteke jarraian: 

Nolakoa da balantze bat?  

Ondoren enpresa txiki eta ertainen Kontabilitate Plan Orokorraren araberako eredua azaltzen da. 
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ETEen BALANTZEA 20XXko EKITALDIAREN AMAIERAN 
 

AKTIBOA Oharrak 20XX 20XX-1 
A) AKTIBO EZ KORRONTEA    
I. Ibilgetu ukiezina 
II. Ibilgetu materiala. 
III. Higiezinetako inbertsioak. 
IV. Inbertsioak taldeko enpresa eta enpresa elkartuetan. 
V. Epe luzerako finantza-inbertsioak. 
VI. Zerga geroratuagatiko aktiboak 

   

B) AKTIBO KORRONTEA    
I. Izakinak 
II. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak. 

1. Salmentengatiko eta zerbitzu-prestazioengatiko bezeroak. 
2. Galdatutako despoltsapenengatiko akziodunak (bazkideak). 
3. Bestelako zordunak. 

 
III. Epe laburrerako inbertsioak taldeko enpresa eta enpresa 

elkartuetan. 
IV. Epe laburrerako finantza-inbertsioak. 
 
V. Aldizkapenak. 
VI. Eskudirua eta antzeko beste aktibo likidoak. 

   

AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)    
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA Oharrak 20XX 20XX-1 

A) ONDARE GARBIA    
A-1) Funts propioak. 

I. Kapitala. 
1. Kapital eskrituratua. 
2.  (Galdatu gabeko kapitala). 

II. Jaulkipen-prima. 
III. Erreserbak. 
IV. (Ondareko akzio eta partaidetza propioak). 
V. Aurreko ekitaldien emaitzak. 
VI. Bazkideen bestelako ekarpenak. 
VII. Ekitaldiaren emaitza. 
VIII. (Konturako dibidendua). 

 
A-2) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. 

   

B) PASIBO EZ KORRONTEA    
I. Epe luzerako hornidurak. 
II. Epe luzerako zorrak. 

1. Kreditu-erakundeen aldeko zorrak. 
2. Epe luzerako bestelako zorrak. 

III. Epe luzerako inbertsioak taldeko enpresa eta enpresa 
elkartuetan. 

IV. Zerga geroratuengatiko pasiboak. 

   

C) PASIBO KORRONTEA    
I. Epe laburrerako hornidurak. 
II. Epe laburrerako zorrak. 

1. Kreditu-erakundeen aldeko zorrak. 
2. Epe laburrerako bestelako zorrak. 

III. Epe laburrerako inbertsioak taldeko enpresa eta enpresa 
elkartuetan. 

IV. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako 
kontuak. 

1. Hornitzaileak. 
2. Bestelako hornitzaileak. 

V. Aldizkapenak. 

   

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)    
 

GUZTIZKO AKTIBOAK ETA GUZTIZKO ONDARE GARBIAK ETA PASIBOAK BERDINAK IZAN BEHAR DUTE. 
BALANTZEAK OREKATUTA EGON BEHAR DU 

 

Azaldu berri dugun eredua laburbilduz, ondoren ikus daitekeen eskema osatzen da: 

 

 

 

 

 

AKTIBO EZ 

KORRONTEA (e/lu) 

ONDARE GARBIA 

(e/lu)

PASIBO EZ 

KORRONTEA (e/lu) 

PASIBO 

KORRONTEA (e/la) 

AKTIBO KORRONTEA 

(e/la) 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK / 

AKTIBOA
OBLIGAZIOAK / 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 
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HAINBAT OINARRIZKO TERMINO: 

Zer da aktibo ez korrontea? Aktibo ez korrontea ziklo edo aldi ekonomiko batean (urte bat) edo 

denbora luzeagoan enpresan dauden ondasunak eta eskubideak dira, hau da, epe luzera egindako 

inbertsioak. Inbertsio horiek materialak (makinetan, instalazioetan edo eraikinetan egindako inbertsioak) 

ukiezinak (industria-patente bat) edo finantzarioak (akzioak, inbertsio-funtsak, eta abar), izan daitezke. 

Zer da aktibo korrontea? Aktibo korrontea urteko aldi ekonomikoaren barruan etengabe berritzen 

diren ondasunek eta eskubideek osatzen dute. Era berean, produkzio-zikloan berreskuratzen diren 

inbertsioak direla esaten da. Izakinak, bezeroengandik kobratzeko dauden kontuak, bankuan erabilgarri 

dagoen dirua, etab. bereiz daitezke. 

Zer da ondare garbia? Bazkideen dirua. Enpresaren emaitzek (etekinak edo galerak) ondare garbia 

areagotzen edo murrizten dute. 

Zer da pasibo ez korrontea? Urte batetik gorako aldian dauden zorrak dira. 

Nagusiki ondare garbia eta pasibo ez korrontea finantzatzeko erabiltzen dira (urtebetetik gorako 

mugaegunarekin).  

Zer da pasibo korrontea? Normalean finantzatzera zuzentzen diren zorrek osatzen dute aktibo 

korrontea (urtebetetik beherako mugaegunarekin). 

Ikus dezagun balantzearen adibide bat: enpresari batek “CONSTUR” izeneko aroztegi bat irekitzeko 

erabakia hartu du. 20.000 euro jarri ditu bere poltsikotik eta bankuari 20.000 euroko mailegu bat (5 

urtera eta % 5eko interesarekin) eskatu dio. Alokatutako pabilioi bat aukeratu du bere negozioa 

kokatzeko eta pabilioi horren truke hilean 600 euro ordaindu behar ditu. 9.000 euro inbertitu ditu 

makinerian eta eskuzko tresnetan. Horrez gain, furgoneta bat erosi du 26.000 eurogatik. Eta bere 

kontuan 5.000 euro ditu. 

Nola geratuko litzateke balantzea jardueraren hasieran? (Irekitze-balantzea izenarekin ere ezagutzen 

da). 
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IREKITZE BALANTZEA 

 

20.000 € kapitala (enpresaburuak 

jarritakoa) 

20.000 € e/lu zorrak (banku-mailegua) 

Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 

Altxortegia                                  5.000 € 

Lauki hau hutsik dago ez baitago e/la zorrik 

(pasibo korrontea). Oraindik ez da jarduera hasi. 

Ez dira materialak erosi eta ez da zerbitzurik 

eskaini. Ez dago epe laburrerako zorrik. 

GUZTIRA                                    40.000 € 40.000 €                             GUZTIRA 

 

Eta zergatik ez da adierazten balantzean jarduera garatzeko aukeratu den pabilioia? Pabilioia alokatua 

denez, ez da ondasun baten antzera adierazi behar (ez baita gurea!), baizik eta hileko gastu bat bezala. Eta 

aurreko atalean irakurritakoa gogoratzen badugu (balantze batean adierazi behar EZ diren elementuak), 

gastuak galdu-irabazien kontuan adierazten direla ikusiko dugu (aurrerago zehaztuko dugu). 

INTERPRETAZIOA: Zorpetze-maila 

Ikusitakoa gogora ekarriz, balantze batek ondorengo berdintasuna bete behar du beti: 

 

 

Hau da, balantze batek orekatuta egon behar du beti. Aktiboaren kopurua aldatzen bada, ondare 

garbiarena eta pasiboarena berdin aldatuko dira, eta alderantziz. 

ZORPETZE MAILA ezagutzeko, ondare garbia eta pasiboa begiratu eta enpresak dituen baliabide 

propioak eta besteren baliabideak zehaztu behar dira. 

Gerta daitezkeen egoerak ikusiko ditugu jarraian: 

ONDASUNAK ETA ESKUBIDEAK 

(AKTIBOA) 
FINANTZAKETA ITURRIAK  

(ONDARE GARBIA ETA PASIBOA) 

= 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK/ 

AKTIBOA 
OBLIGAZIOAK/ 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 

Aktibo 
korrontea 

Aktibo ez 
korrontea 

Ondare garbia 

Pasibo ez 
korrontea 

Pasibo korrontea 
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• Ondoren adierazitako egoeran, baliabide propioak eta besterenak zati berdinetan erabiliz bere 

inbertsioak finantzatzen dituen enpresa bat irudikatu da. 

 

 

 

 

Hori da enpresa baten egoerarik ohikoena, izan ere, bi motako finantzaketak edukitzea komeni da, 

nahiz eta zaila den baliabide bakoitzak % 50eko proportzioa edukitzea. 

CONSTUR enpresak bere inbertsioak finantzatzeko baliabide propioak eta besterenak erabiliko 

balitu % 50ean, ondorengoa izango litzateke balantzea: 

 

 

20.000 € kapitala (baliabide propioak) Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 20.000 € e/lu zorrak (besteren baliabideak) 

Altxortegia                                  5.000 €  

GUZTIRA                                    40.000 € 40.000 €                             GUZTIRA 

 

Enpresaburuak bere dirutik (diru propioak) 20.000 euro jarri ditu, eta 20.000 euroko mailegu bat eskatu 

da. Horrenbestez, bi finantzaketa-bideak aukeratu dira. 

Ikus ditzagun egoera gehiago... 

• Ondorengo irudikapenak zorpetze-maila HANDIA duen enpresa bat erakusten digu: 

 

 

 

ONDASUNAK ETA 

ESKUBIDEAK 

(INBERTSIOAK) 

DIRU PROPIOAK 

BESTEREN 
BALIABIDEAK 

ONDASUNAK ETA 

ESKUBIDEAK 

(INBERTSIOAK) 

DIRU PROPIOAK 

BESTEREN 
BALIABIDEAK 

% 20 

% 50 

% 50 

% 80 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK/ 

AKTIBOA 

OBLIGAZIOAK/ 
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 
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Adibidearekin jarraituz, honakoa izango litzateke CONSTURen balantzea: 

 

 

8.000 € kapitala (baliabide propioak) Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 
32.000 € e/lu zorrak (besteren baliabideak) 

Altxortegia                                  5.000 €  

GUZTIRA                                    40.000 € 40.000 €                             GUZTIRA 

 

• Beheko taulak, bestalde, zorpetze-maila BAXUKO enpresa bat irudikatzen du: 

 

 

 

Ikus dezagun adibidean: 

 

32.000 € kapitala (baliabide propioak) Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 
8.000  e/lu zorrak (besteren baliabideak) 

Altxortegia                                  5.000 €  

GUZTIRA                                    40.000 € 40.000 €                             GUZTIRA 

 

DIRU PROPIOAK 

BESTEREN 
BALIABIDEAK 

% 20 

% 80 ONDASUNAK ETA 

ESKUBIDEAK 

(INBERTSIOAK) 

OBLIGAZIOAK / 
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK 

AKTIBOA 

OBLIGAZIOAK / 
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK 

AKTIBOA 
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INTERPRETAZIOA: Finantza-oreka 

Zorpetze-maila ezagutzeaz gain, ZURE ENPRESAK ETEKINAK LORTZEKO DUEN 

AHALMENA eta, ondorioz, zorrak kitatzeko duen ahalmena, ezagutzea komeni zaizu. Hau da, zure 

enpresaren FINANTZA OREKA ezagutzea komeni zaizu. 

Enpresa batek finantza-oreka NORMALA duela esango dugu, baldin eta epe laburrera berreskuratuko 

dituen eta epe laburrerako zorrak finantzatzeko erabiliko dituen inbertsio nahikoak baditu (izakinak, 

hartzekodunei edo bezeroei emandako kredituak, erabilgarri dagoen dirua, etab.) 

Hau da, aktibo korrontea pasibo korrontea baino ALTUAGOA bada. 

Finantza-oreka NORMALAren irudikapena ikusiko dugu jarraian: 

 

 

 

 

 

 

 

Irudi horretan oso garbi ikus daiteke aktibo korrontearen kutxa pasiboa korrontearena baino handiagoa 

dela. Hortaz, enpresa honek dirua lortzeko inbertsio nahikoak ditu eta epe laburrerako zorrak kitatu ahal 

ditu. 

Gerta daiteke, halaber, ondare garbiaren eta pasibo ez korrontearen “kutxa” e/lu aktiboena baino 

HANDIAGOA izatea (AKTIBO ez korrontea). Horren arabera, enpresak bere inbertsio finkoak 

(pabilioiak, furgonetak, etab.) ordaintzeko diru nahikoa (maileguen eta bazkideen diruaren bidez) duela 

interpreta daiteke. Ondare garbiaren eta pasibo ez korrontearen eta aktibo ez korrontearen arteko 

desberdintasuna kapital zirkulatzailea, laneko kapitala edo errotazio-funtsa izenarekin ezagutzen da. 

Kontzeptu honek aktibo korrontea finantzatzeko erabiliko den ondare garbiaren eta pasibo ez 

korrontearen zati bat barne hartzen du. 

AKTIBO EZ 

KORRONTEA 

ONDARE GARBIA 

PASIBO EZ 

KORRONTEA: 

ZORRAK E/Lu 

PASIBO 
KORRONTEA: 
E/La ZORRAK 

AKTIBO 

KORRONTEA 

AKTIBOA PASIBOA 
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Enpresek aktibo korrontearen zati bat ondare garbiarekin eta pasibo ez korrontearekin finantzatzea 

komeni da (kapital zirkulatzailea >0), horrela lortzen baita enpresaren jarduerari segurtasun ematea. Hala 

eta guztiz ere, ez da komeni aktibo korronte osoa ondare garbiarekin eta pasibo ez korrontearekin 

finantzatzea, hain zuzen ere, ondare garbiaren eta pasibo ez korrontearen ezaugarrietako bat enpresaren 

behar errealetara egokitzeko duen malgutasuna baita eta, horrek, finantza-baliabide “alferrak” sor ditzake 

(eskudirua enpresan edo bankuan). 

Esandakoa kontuan hartuta, zenbat eta handiagoa izan enpresak behar duen aktibo ez korronteen (edo 

ibilgetuen) bolumena, orduan eta handiagoa izan beharko du enpresaren ondare garbiak eta pasibo ez 

korronteak (bazkideen dirua edo maileguak). 

Ikus ditzagun ENPRESA BATEAN GERTA DAITEZKEEN FINANTZA OREKAKO EGOERAK 

DESBERDINAK: 

 

1. Oreka-egoera, diru propioen bidezko finantzaketarekin 

(DP): egoera honetan ez dago besteren baliabiderik 

(hirugarrenekin zorpetzeak; bankuak, etab.). Bazkideek 

egindako ekarpena edo berriro inbertitutako etekinak daude 

bakarrik, hortaz, ez dago finantza-erakundeekiko zorrik. Ez da 

oso arrunta izaten horrelako egoera bat, izan ere, oso zaila da enpresa bateko akziodunek edo 

jabeek enpresaren jarduera finantzatzeko diru nahikoa edukitzea. Eredu teorikoen arabera, 

gehienezko egonkortasunezko egoera bat izango litzateke. Haatik, normala da eta, 

gomendagarria batzuetan, enpresak finantza-erakundeek utzitako baliabideak erabiltzea 

enpresaren jarduera finantzatzeko. Autofinantzaketa edo akziodunen kapitalarekin edo jarduerak 

sortutako etekinekin egindako finantzaketa egiten bada, gerta daiteke enpresak aurrera egiteko 

eta lehiakor izaten jarraitzeko beharrezkoak dituen inbertsioak atzeratzea. Hori dela eta, 

inbertsioak besteren baliabideekin finantzatzea komeni da. 

Gure adibidean, ondorengo egoera ikus daiteke: 

 

 

 

 

 

AEK 

AK 

DP – 
Diru 
Propioak 
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PK 

 

AK 

DP 
Zorrak 
E/Lu 

 

IREKITZE BALANTZEA 

 

40.000 € kapitala (enpresaburuak 

jarritakoa) 

Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 

 

Altxortegia                                  5.000 €  

GUZTIRA                                    40.000 € 40.000 €                             GUZTIRA 

 

2. Oreka-egoera, finantzaketa mistoarekin: egoera honetan, 

finantzaketa mistoko sistema baten bidez lortzen da finantza-

oreka: diru propioak eta besteren baliabideak erabiltzen dira. 

Aktibo ez korrontea (AEK) estaltzeko baliabide nahikoa dago 

eta e/la zorrei aurre egiteko aktibo korrontea (AK) nahikoa da, 

pasibo korrontea (PK). 

Gure adibidean, ondorengo egoera edukiko genuke: 

IREKITZE BALANTZEA 

 

8.000 € kapitala (enpresaburuak 

jarritakoa) 

Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 

28.000 € e/lu zorrak 

Altxortegia                                  5.000 € 4.000 e/la zorrak 

GUZTIRA                                    40.000 € 40.000 €                             GUZTIRA 

 

 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK 

AKTIBOA 

OBLIGAZIOAK / 
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 

Aktibo 
korrontea 

Pasibo 
korrontea 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK 

AKTIBOA 
OBLIGAZIOAK / 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 

Aktibo 
korrontea 

Pasibo 
korrontea 

Aktibo ez 
korrontea 

Pasibo ez 
korrontea 

Ondare garbia 

Aktibo ez 
korrontea 

Pasibo ez 
korrontea 

Ondare garbia 
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PK 

AEK 

AK 

DP 
Zorrak 

3. Ordainketa-etendura: egoera honetan ez da diru likido nahikoa 

edukitzen e/la zorrei aurre egiteko (AK<PK). Egoera zaila da, ez 

baitago epe laburrerako baliabide nahikoa, epe laburrean zorrei aurre 

egin ahal izateko. 

Egoera hori konpontzeko hainbat aukera ditugu: 
 

• Aktibo ez korronteak saltzea, horrela, aktibo korrontea areagotzeko dirua eskuratzeko. 
 

• Ahal bada, epe laburrerako zorrak epe luzerako zor bihurtzea, hartara, pasibo korrontea 
murrizteko. Hau da, zorrak ordaintzeko diru gehiago eskatzea. 

 

• Akziodunek diru gehiago jartzea. 

 

Gure adibidean, ondorengo egoera ikusiko litzateke: 

BALANTZEA 

 

 

 

Ondorengo aukerak edukiko genituzke: 

• Furgoneta edo zenbait makina saltzea. 

• e/la zorrak murriztea. Ordaindu daitezke edo denbora gehiago eska daiteke zorren zati bat 

ordaintzeko eta zenbait e/lu bihurtzeko. Ezin dugu ahaztu e/la zorren kopuruak (2.000 €) 

altxortegikoak baino (5.000 €) baxuagoa izan behar duela beti. 

• Enpresak izakinik balu (materiala biltegietan), izakin horiek saltzea, ohiko salmenta-prezioa 

baino merkeago bada ere. 

• Bazkideek diru gehiago jartzea; aktibo korrontea hobetuko dugu horrela. 

• e/lu zorra epe luzerako beharrei erantzuteko erabiltzea. 

8.000 € kapitala (enpresaburuak 

jarritakoa) 

Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 

20.000 € e/lu zorrak 

Altxortegia                                  5.000 € 12.000 e/la zorrak 

GUZTIRA                                    40.000 € 40.000 €                             GUZTIRA 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK 

AKTIBOA 
OBLIGAZIOAK / 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 

Aktibo ez 
korrontea 

Aktibo korrontea 

Pasibo korrontea 

Ondare garbia 

Pasibo ez 
korrontea 
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AEK 
Etekina/ 
galerak 

Zorrak 

AK 
PK 

 

4. Porrot teknikoa: ezer gutxi egin daiteke egoera honetan. Enpresak 

metatutako galerek enpresaren aktiboak gainditzen dituzte, hau da, 

enpresaren baliabide propioak negatiboak dira. Enpresaren 

aktiboak salduz gero, ez litzateke funts nahikoa geratuko zor 

guztiak kitatzeko. Egoera honi eman ahal zaion konponbide 

bakarra enpresaren kapitala areagotzean datza: enpresan metatutako galerak orekatzeko 

bazkideek baliabide gehiago jarri beharko dituzte. 

Argi eta garbi bereizi behar dira ordainketa-etendura eta porrot teknikoa. Porrot teknikoa 

gertatzen denean, enpresak ezin du aktibo ez korrontea edo aktibo korrontea likido bihurtu eta 

bere zorrei aurre egiteko erabili. Aitzitik, ordainketa-etendura gertatzen bada, enpresak, zorrak 

kitatzeko, bere aktiboak saldu edo likido bihur ditzake. Haatik, gaur egun duen aktibo korrontea 

ez da nahikoa epe laburrerako zorrei aurre egiteko. 

Gure adibidean honako egoera hau irudikatzen da: 

 

ENPRESAREN ITXIERA BALANTZEA 

 

-41.000 metatutako galerak Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 75.000 € e/lu zorrak 

Altxortegia                                  5.000 € 6.000 e/la zorrak 

GUZTIRA                                    40.000 € 40.000 €                             GUZTIRA 

 
 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK/ 

AKTIBOA 
OBLIGAZIOAK / 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 

Pasibo 
korrontea 

Aktibo ez 
korrontea 

Aktibo 
korrontea 

Ondare garbia 

Pasibo ez 
korrontea 
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INTERPRETAZIOA: Zure enpresa kaudimenduna al da? Aztertu ratioak 

Kaudimena aipatzean, zorrak kitatzeko diru nahikoa edukitzeko ahalmenaz ari gara berriro. 

E/Lu kaudimena aipatzen badugu, zorpetze-ratioez hitz egin behar dugu. 

Eta E/La kaudimena aipatzen badugu, orduan likidezia-ratioez hitz egin behar dugu. 

Baina kontzeptu horiek sakonkiago aztertu aurretik, galdera bat argitzea komeni da: ZER DIRA, 

ZEHAZKI, RATIOAK? 

Bi aldagaien arteko zatiduren erlazioa erakusten duten adierazleak dira, hau da, bi aldagaien zatiketaren 

emaitza: 

 

 

Erreferentzia nagusia dira, izan ere, enpresaren egoeraren berri ematen dute. 

Era berean, mailegua eskatzeko aukeratu duzun bankuarentzat ere erreferentzia dira aipatu aldagaiak, 

ratioen bidez neurtuko baitu zure enpresaren kaudimena eta, horren arabera, mailegua eman ala ez 

erabaki. 

Gogora dezagun “CONSTUR”ren irekitze-balantzea: 

IREKITZE BALANTZEA 

 

20.000 € kapitala (enpresaburuak 

jarritakoa) 

20.000 € e/lu zorrak (banku-mailegua) 

Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 

Altxortegia                                  5.000 € 

 

GUZTIRA                                    40.000 € 40.000 €                             GUZTIRA 

 

1 aldagaia 

2 aldagaia 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK/ 

AKTIBOA 
OBLIGAZIOAK/ 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 

Aktibo korrontea 

Aktibo ez 
korrontea 

Ondare garbia 

Pasibo 
korrontea 

Pasibo ez 
korrontea 
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Jarraian, urte bat igaro ondoren lortutako balantzea ikusiko dugu. Urte osoan zerbitzuak eman dira, 

salmentak egin dira, materiala erosi da, etab. Horrez gain, denbora horretan furgonetak balioa galdu du, 

eta hori ere kontuan hartu behar da balantzea egiteko. 

BALANTZEA URTEBETEKO JARDUERA GARATU ONDOREN 

 

20.000 € kapitala (enpresaburuak 

jarritakoa) 

**8.030 €    Galdu-irabaziak 

12.000 € e/lu zorrak (banku-mailegua) 

Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 

*Amortizazioa                          (-7.000) € 

Altxortegia                                  8.000 € 

Bezeroak                                    8.500 € 

Izakinak                               3.280 € 

4.000 €   e/la zorrak (banku-mailegua) 

3.750       e/la zorrak (hornitzaileak) 

GUZTIRA                                    47.780 € 47.780 €                                  GUZTIRA 

 

(*) Amortizazioa ibilgetua erabiltzeagatik edo zaharkituta geratzen delako gertatzen da. Gure kasuan, 

furgonetaren eta makineriaren balio-galtzearen ondorioz gertatzen da. Datu hori oso garrantzitsua da 

makineria berriaren edo beste garraio-elementu baten erosketa aurreikusteko, izan ere, funtsezko 

elementuak dira enpresaren jarduera garatzeko. Balio-galtzea balantzean adierazi behar da. 

Ikus dezagun kalkulua: aktiboek gehienez ere 5 urteko bizitza dutela kontuan hartuta, 

(26.000€+9.000€)/5 urte = 7.000 € galtzen dira aktiboak erabiltzen diren lehen urtean. Amortizazioa 

balantzean adierazi behar da, kenketa eginez; eta galdu-irabazien kontuan adierazi behar da, halaber, 

gastu bat bezala. 

(**) Kontzeptu hau berria da, urtebeteko jarduera garatu ondoren etekina lortu delako, eta modu 

honetan adierazten da aipatu etekina balantzean. Oraingoz ez duzu kontuan hartu behar; aurrerago 

azalpen zabalago bat ematen da, balio-galtzea balantzea azaltzerakoan. 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK/ 

AKTIBO 
OBLIGAZIOAK / 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 
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Zorpetze-ratioa edo zorpetze-koefizientea  

Enpresaren zorpetze-maila erakusten du. 

Zorpetze-ratioa kalkulatzeko, besteren baliabideak zati diru propioak egin behar da: 

ZR = besteren baliabideak/diru propioak 

 

Koefiziente hori aktiboa finantzatzeko erabiltzen diren bi baliabide-moten proportzioaren arabera dago. 

Ezinezkoa da koefiziente honi dagokion balioari buruzko arau estandarrik ematea. Enpresa-motaren eta 

enpresa bakoitzaren ezaugarrien mende dago. Hala ere, zenbat eta baxuagoa izan, hartzekodunek 

segurtasun handiagoa edukiko dute eta bankuek ez dituzte oztopo gehiegi jarriko enpresari dirua uzteko. 

Ikus dezagun kalkulua, irekitze-balantzearen arabera: 

Zorpetze-koefizientea = besteren baliabideak / diru propioak= 20.000 € / 20.000 € = 1 

Urtebeteko jarduera garatu ondorengo balantzearen arabera: 

Zorpetze-koefizientea = besteren baliabideak / diru propioak = (12.000 + 4.000 + 3.750) / (20.000 + 

8.030) = 0,70 

Lehenengo emaitza (1) bigarrenarekin (0,70) alderatzen badugu, ENPRESAREN ZORPETZE MAILA 

LEHEN BAINO BAXUAGOA dela esan daiteke. 

Likidezia-ratioak  

Lehen esandakoa errepikatuz, aztertzen ari garen ratioek enpresa batek E/Laburrera duen kaudimena 

neurtzen dute. 

3 ratio nagusi bereiz daitezke: 

Likidezia orokorra (LO): aktibo korrontean bezeroak, altxortegia eta izakinak dira nagusi. Horien 

artean, izakinak likido gutxieneko aktibo korrontea dira (zailagoa da diru bihurtzea). Horrela, ratio hau 

aztertzeko orduan, izakinen pisua kontuan hartu behar dugu. 
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LO = aktibo korrontea / pasibo korrontea 

Ratio horrek 1 baino gehiago izan behar du beti. Gutxiago bada, ordainketa-etendura baten 

aurrean egongo ginateke teknikoki. 

Irekitze-balantzearen arabera: 

Ezin daiteke irekitze-balantzean kalkulatu, oraindik ez baitago e/la zorrik. 

Urtebeteko jarduera garatu ondorengo balantzearen arabera: 

LO= (8.000 + 8.500 + 3.280) / 3.750 = 5,27 

Berehalako likidezia (BL): enpresaren likidezia aztertzeko LO baino fidagarriagoa da berehalako 

likidezia. Izan ere, berau kalkulatzeko ez dira kontuan hartzen izakinak, hain zuzen ere, likido egiteko 

zailtasun gehien duen aktiboa. 

BL = (Aktibo korrontea – izakinak) / Pasibo korrontea 

Egokiena, ratio honen emaitza 1 ingurukoa izatea da. 

Urtebeteko jarduera garatu ondorengo balantzearen arabera: 

BL= (8.000 + 8.500) / 3.750 = 4,40 

Altxortegi-ratioa (AR): ratio honek enpresa batek, bere baliabide likidoak erabiliz, hartu dituen 

berehalako konpromisoei aurre egiteko duen ahalmena erakusten digu. Hau da, berehala ordain 

daitezkeen epe laburrerako zorrak adierazten ditu. 

AR = Altxortegia/Pasibo korrontea 

Urtebeteko jarduera garatu ondorengo balantzearen arabera: 

AT= 8.000 € / 3.750 € = 2,13 
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Hala ere, altxortegi-ratioa, bera bakarrik, erabilgarritasun gutxiko ratio bat da. Ratio honek antzemandako 

egoera kaxkar bat, balantzea egin den uneko egoeraren ondorioz sortua izan daiteke, eta, edozein 

modutan, gainerako likidezia-ratioak onak badira, enpresak ez ditu arazoak edukiko aurrera ateratzeko; 

izan ere, hornitzaileei luzapen bat eskatu ahal zaie, edo kutxako kreditu bat eska daiteke altxortegiak une 

horretan duen desoreka konpontzeko; eta hori guztia enpresaren funtzionamendua gehiegi eragin gabe 

egin daiteke. 

Eskuliburu honen 6. kapituluan altxortegiko beharrak aztertzeko tresna bat aurkezten zaizu: altxortegiko 

plana, hain zuzen ere. 
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3 GALDU IRABAZIEN KONTUA 

Zer da galdu-irabazien kontua?  

Galdu-irabazien kontuan sarreren eta gastuen artean izandako desberdintasunak adierazten dira. 

Aztertzeko aukeratu den epean (urtebete normalean) enpresak egin dituen eragiketak laburbiltzen ditu, eta 

honako kontzeptu hauek zehazten ditu: salmentengatiko sarrerak eta bestelako sarrerak, saldutako 

produktuen kostua, enpresak izan dituen gastu guztiak eta emaitza ekonomikoa (irabazia ala galera). 

Zer informazio lor dezakegu galdu-irabazien kontutik?  

• Zure enpresak irabaziak ala galerak eduki ote dituen. 

• Irabaziak ala galerak lortzeko arrazoiak. Galdu-irabazien kontuan irabaziaren edo galeraren 

kopurua adierazten da; eta, emaitzaren osagaiak banaka aztertuz, emaitza hori eragin duten 

arrazoiak jakin ditzakegu. 

• Aparteko sarrerarik edo gasturik egon ote den adierazten da. Hau da, gauza puntuala izan dela 

eta ez dela berriro gertatuko. 

• Gainera, irabaziak edo galerak ezagutzea eta non gertatu diren jakitea ezinbestekoa da egin 

dugun kudeaketa aztertzeko, gaur egungo egoeraren bilakaera ezagutzeko eta enpresaren 

etorkizunari buruzko aurreikuspenak egiteko. 

Nolakoa da galdu-irabazien kontua?  

Ondorengo orrian enpresa txiki eta ertainen Kontabilitate Plan Orokorraren araberako eredua laburbildu 

da. HARTZEKOA zutabean sarrera guztiak adierazi behar dira eta ZORRA zutabean gastu guztiak. 
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20XXean BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ETEen GALDU IRABAZIEN KONTUA 

 
 (Zorra) 

Hartzekoa 
  

Oharra 
20XX 20XX-1 

1. Negozio-zifraren zenbateko garbia. 
2. Produktu bukatuen eta aribideko produktuen izakinetako aldaketa. 
3. Enpresak bere aktiboaren alde egindako lanak. 
4. Hornikuntzak. 
 
5. Ustiapeneko bestelako diru-sarrerak. 
6. Pertsonal-gastuak. 
7. Ustiapeneko bestelako gastuak. 
8. Ibilgetuaren amortizazioa. 
9. Ibilgetu ez-finantzariorako diru-laguntzen egozpena eta 

bestelakoak. 
10. Gehiegizko hornidurak. 
11. Ibilgetua besterentzeagatiko narriadura eta emaitza. 
 
12.  Beste zenbait emaitza. 

   

A) USTIAPENEKO EMAITZAK 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)    

13. Finantza-sarrerak. 
14. Finantza-gastuak. 
15. Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldaketa. 
16. Aldaketaren aldea. 
17. Finantza-tresnak besterentzeagatiko narriadura eta emaitza. 

   

B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17)    
C) ZERGA AURREKO EMAITZA (A+B)    
18. Onuren gaineko zergak.    
D) EKITALDIAREN EMAITZA (C+18)    

 

Sarreren eta gastuen arteko diferentzia, Zorraren atalean adieraziko da etekina bada, eta 

Hartzekoaren atalean adieraziko da galera bada. Balantzearekin esan dugun moduan, hartzekoak eta 

zorrak galdu-irabazien kontuan orekatuta egon behar dute. 

Adibidea: ikus dezagun galdu-irabazien kontu erreal bat. Horretarako, enpresaren adibidean aipatu 

dugun urtebeteko jardueraren ondorengo balantzea izango da abiapuntua. Gogora dezagun egoera: 

Enpresari batek “CONSTUR” izeneko aroztegi bat irekitzeko erabakia hartu du. 20.000 euro jarri ditu 

bere poltsikotik eta bankuari 20.000 euroko mailegu bat (5 urtera eta % 5eko interesarekin) eskatu dio. 

Alokatutako pabilioi bat aukeratu du bere negozioa kokatzeko eta pabilioi horren truke hilean 600 euro 

ordaindu behar ditu. 9.000 euro inbertitu ditu makinerian eta eskuzko tresnetan. Horrez gain, furgoneta 

bat erosi du 26.000 eurogatik. 
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Amaitzeko, enpresariaren eta kontratatu duen lehen-mailako ofizial autonomoaren soldata 1.500 euro 

gordinekoa da, eta urtean 14 ordainketa egin behar ditu. Enpresariak lan ez-produktiboak bakarrik 

egingo ditu (aurrekontuak, administrazioa, eta abar), eta lehen-mailako ofizialak egingo ditu lan 

produktiboak. 

Urte amaieran, biltegian materialak ditu (saldugabeko armairuak) 3.280 eurogatik eta bere bezeroek 

egindako salmentetatik 8.500 € zor dizkiote. Bere kontuan 8.000 euro ditu. Honako balantze hau du 

urtebeteko jarduera garatu ondoren: 

BALANTZEA URTEBETEKO JARDUERA GARATU ONDOREN 

 

20.000 € kapitala (enpresaburuak 

jarritakoa) 

8.030 €    Galdu-irabaziak 

(*)12.000 € e/lu zorrak (banku-mailegua) 

Makineria                               9.000 € 

Garraio-elementuak         26.000 € 

Amortizazioa                          (-7.000) € 

Altxortegia                                  8.000 € 

Bezeroak                                    8.500 € 

Izakinak                               3.280 € 

(*)4.000 €   e/la zorrak (banku-mailegua) 

3.750      e/la zorrak (hornitzaileak) 

GUZTIRA                                    47.780 € 47.780 €                                  GUZTIRA 

 

(*) ”e/lu (epe luzerako) zorrak” eta “e/la (epe laburrerako) zorrak” kontzeptuek, bankuari ordaintzeke 

dugun kantitatea adierazten dute, eta bereizirik agertzen dira balantzean. Alde batetik, urtebetera (e/la) 

dauden zorrak adierazi behar dira eta, bestetik, geratzen den denboran ordaindu beharreko zorrak (e/lu). 

Gogoan izan, bankuari 20.000 euroko mailegu bat (5 urtera eta % 5eko interes-tasarekin) eskatu zaiola; 

aipatu mailegua kuota konstanteetan amortizatuko da. Horrenbestez: 

Urtean ordaindu beharreko kuotak, interesik GABE (A): 20.000€ / 5 urtera = 4.000 €; lehenengo urtean 

jada ordaindu da diru-kantitate hori, hortaz, ondorengo kantitatea dago itzultzeke, 20.000 € - 4.000 € = 

16.000 € 

ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK/ 

AKTIBOA 
OBLIGAZIOAK / 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 
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Urtean 4.000 euro ordaindu behar dira. Kantitate hori “e/la zorrak” bezala adieraziko da balantzean, 

hurrengo urtean ordaindu behar den kantitatea delako. 

Horrez gain, geratzen diren 3 urteetan ordaindu beharrekoa adierazi behar da: 20.000 € - 8.000 € = 

12.000 €. 

12.000 € adierazi da “e/lu zorrak” bezala, kantitate hori baita maileguak irauten dituen datozen hiru 

urteetan ordaindu beharko den kantitatea. 

Eta zer gertatzen da interesekin? Galdu-irabazien kontuan adierazi behar dira, gastu bat bezala. 

Aurrerago ikusiko dugu. 

Balantzean agertzen den galdu-irabazien zenbatekoa (8.030 €), ondoren azalduko den galdu-irabazien 

kontuan kalkulatzen da.  

Nolakoa izango litzateke CONSTUR enpresaren galdu-irabazien kontua? 

Ondorengo eredu laburbilduan azalduko da. Pabilioiaren alokairua, maileguen interesak, lansariak eta 

soldatak eta aktiboen urteko amortizazioa adierazi behar dira galdu-irabazien kontuan, gastuak direlako 

guztiak. 

GALDU-IRABAZIEN KONTUA 

 
ZORRA (gastu guztiak adierazi behar dira hemen) 

 

 
HARTZEKOA (sarrera guztiak adierazi behar dira 

hemen) 
 
Erosketak                                                    15.070 € 
 
Alokairua                                                      7.200 € 
 
Amortizazio-hornidura                          7.000 € 
 
Finantza-interesak                                    1.000 € 
 
Lansariak eta soldatak                         42.000 € 
 
 
ETEKINA                                                  8.030 € 
 

 
80.300 €                                                   Salmentak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUZTIRA                                                   80.300 € 80.300 €                                                 GUZTIRA 

 

• Pentsa dezagun enpresak 80.300 eurogatiko salmentak egin dituela, eta 15.070 euro gastatu 

dituela lehengaiak (egurra, bernizak, etab.) erosteko. 

• Alokairua: pabilioiaren urtebeteko alokairuaren gastua: 600 € * 12 hilabete = 7.200 €. 
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• Amortizazio-hornidura: lehen esandakoa gogoratuz, makineria, garraio-elementuak edo 

bestelako ibilgetua erabiltzeagatik edo zaharkituta geratzeagatik sortzen da amortizazioa. Gure 

kasuan, furgonetaren eta makineriaren balio-galtzearen ondorioz gertatzen da. Datu hori oso 

garrantzitsua da makineria berriaren edo beste garraio-elementu baten erosketa aurreikusteko, 

izan ere, funtsezko elementuak dira enpresaren jarduera garatzeko. 

Ikus dezagun kalkulua: aktiboek gehienez ere 5 urteko bizitza dutela kontuan hartuta, 

(26.000€+9.000€)/5 urte = 7.000 € galtzen dira aktiboak erabiltzen diren lehen urtean. 

Amortizazioa galdu-irabazien kontuan adierazi behar den gastu bat da. 

• Finantza-interesak: kontzeptu honek mailegu bat edukitzeagatik sortzen diren gastuak 

adierazten ditu. Gure adibidean, eta lehen urteko galdu-irabazien kontua kontuan hartuta, 

bankuari eskatutako maileguagatik lehen urtean sortzen diren interesak adierazi behar dira. 

Adibide honetan, gauzak errazago azaltzeko, interesak ordaintzeke dagoen kapitalaren gainean 

kalkulatzen dira. 

Ondoren adierazi dira urte bakoitzean ordaindu beharreko maileguaren kuotak, interesak 

BARNE: 

Lehen urtean, erabili dugun kapital guztiari (20.000 €) dagozkion interesak ordaindu behar 

ditugu, eta printzipalaren, hau da, 4.000 € urtean, amortizazioa ordaindu behar dugu. 

o “al” bezala adieraziko dugu 1 urtean ordaindu behar dugun kuota, interesak barne. 

o “A” izango dira urtero ordaindu beharreko maileguaren kuotak, interesik GABE (A): 

20.000€ / 5 urte = 4.000 € 

o “C0” bezala adieraziko dugu lehen aldian amortizatzeke dagoen kapitala. 

o “i” bezala adieraziko ditugu interesak: % 5. 

a1=A+C0* i = 4.000 + 20.000 * 0,05 = 5.000 € 

Bigarren urtean kapital berdina, 4.000 €, amortizatu behar da; baina, orain, interesak ez dira 

20.000 euroren gainean aplikatuko, aurreko urtean 4.000 euro itzuli genituelako; hortaz, 

oraingoan, 16.000 euroko kopuruaren gainean kalkulatuko dira interesak. 

a2=4.000 + 16.000 * 0,05 =4.800 € 

Formula hori aplikatuz kalkulatuko ditugu maileguak irauten dituen urteetan ordaindu beharko 

ditugun kuotak. Ondorengo taulan laburbilduta irakur daiteke adierazitako guztia: 
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Urtea 
(t) 

Bankuari 
urtean 
ordaindu 
beharrekoa 

Kuotak, interesik 
gabe (A) 

Interesak Amortizatutako 
kapitala 

Ordaintzeke 
dagoen 
kapitala 

0     20.000 
1 5.000 4.000 1.000 4000 16.000 
2 4.800 4.000 800 8000 12.000 
3 4.600 4.000 600 12000 8.000 
4 4.400 4.000 400 16000 4.000 
5 4.200 4.000 200 4000 0 

 

• Lansariak eta soldatak: bi pertsonen soldata hilean 1.500 € gordinekoa da eta urtean 14 

ordainketa daude. Hortaz, 1 urtean enpresak lansariak eta soldatak kontzeptuagatik gastatuko 

duen kantitatea honakoa da: (1.500 € * 2 lagun)*14 ordainketa = 42.000 €. 

OHARRA! Ez ahaztu autonomoen kuota ez duela enpresak ordaindu behar, gastu pertsonal bat baita 

eta, ondorioz, autonomo bakoitzak ordaintzen du. Baina dagokion kuota enpresak ordaintzen badu, 

“gauzatan egindako ordainketa” gisa ulertuko da. 

Sarrerak produktuak saltzeagatik edo zerbitzuak eskaintzeagatik lortutako kantitatea dira: 

Salmentak: 80.300 € 

Gastuak, bestalde, aipatutako guztien batura dira: lehengaiak, lansariak, alokairuak, interesak, 

amortizazioak, etab.: 72.270 € 

Etekina sarreren eta gastuen arteko diferentzia da: ETEKINA = SARRERAK – GASTUAK 

Gure adibideari dagokionez: 

• Emaitza = Sarrerak – Gastuak = 80.300 € – 72.270 €  = 8.030 euroko etekina. Hau da 

balantzeko pasiboan agertzen den etekina. 

INTERPRETAZIOA: Errentagarritasunaren azterketa 

Errentagarritasuna eta etekina gauza bera al dira? ... Erantzuna EZ da. 

Errentagarritasuna etekina da, baina bestelako aldagai batzuekin erlazionatuta dago eta 

ehunekotan adierazten da. 

Enpresa baten errentagarritasuna, enpresaren eskura jarritako kapital guztiak itzultzeko duen ahalmenean 

datza. 
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Ikuspegi ekonomiko batetik, enpresa baten helburu nagusia enpresan inbertitutako kapitalari ahalik eta 

errentagarritasun altuena ateratzea da. Izan ere, kontuan hartu behar da helburua ez dela etekin absolutu 

handienak lortzea, baizik eta lortutako etekinen eta inbertitu diren kapitalen arteko erlazioa ezagutzea. 

Pentsa dezagun bi enpresa ditugula: “CONSTUR eta “TURCONS”. “CONSTUR” enpresak urtean 8.030 

euroko etekinak lortzen ditu eta “TURCONS” enpresak 16.060 eurokoak. Itxura batean, “TURCONS” 

enpresa “CONSTUR” baino errentagarriagoa dela pentsa dezakegu; baina, ez genuke horrelakorik 

pentsatu behar beste parametro bat ezagutu arte, alegia, inbertitutako kapitalak ezagutu arte. Hori 

kontuan hartzen badugu bakarrik jakingo dugu bi enpresetatik zein den errentagarriena. “CONSTUR” 

enpresak 47.780 € inbertitu dituela eta “TURCONS” enpresak 191.120 € inbertitu dituela kontuan 

hartuta, “CONSTUR” enpresa “TURCONS” baino errentagarriagoa dela esango dugu, izan ere, 

etekina/inbertitutako kapitala arteko erlazioaren balioa altuagoa da. Adibideko datuen arabera, 

“CONSTUR” enpresan inbertitutako 100 euro bakoitzagatik 16,8 euroko saria lor daiteke, eta 

“TURCONS” enpresaren kasuan 100 euro bakoitzagatik 8,4 euroko saria lortuko litzateke. 

Errentagarritasuna ehunekotan adierazten da, eta ondorengo formula aplikatzen da: 

E % = 

Aurreko adibideko datuak erabiliz: 

“CONSTUR”en E %= 8030/47780 * 100 = % 16,8 

“TURCONS”en E %= 16060/ 191120 * 100 = % 8,40 

Errentagarritasuna kalkulatzeko, lortutako etekina enpresan inbertitutako kapitalarekin zatitu behar da. 

Baina, kontuz! Izan ere, kontuan hartzen dugun kapital-motaren arabera, lortuko dugun errentagarritasuna 

desberdina izango da. Bi errentagarritasun-mota bereiztea komeni da: guztizko kapitalen 

errentagarritasuna eta kapital propioen errentagarritasuna. 

Guztizko kapitalen errentagarritasuna edo errentagarritasun ekonomikoa: enpresak lortutako 

etekinak eta enpresak erabilgarri izan dituen kapitalen, propioen zein besterenen, guztizkoa erlazionatzen 

ditu. 

Kapital propioen errentagarritasuna edo finantza-errentagarritasuna: lortutako etekinen eta 

enpresaren kapital propioen arteko erlazioa adierazten digu. 

 

 

 

Guztizko etekina * 100 

Inbertitutako kapitala 
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      BAZKIDEEN KAPITALA 

ERRENTAGARRITASUN EKONOMIKOA(ROI)      FINANTZA ERRENTAGARRITASUNA (ROE) 

 

Errentagarritasun ekonomikoa  

ETEKINA aztertzeko AKTIBOA bakarrik hartzen badugu kontuan, lortuko dugun emaitzak 

ERRENTAGARRITASUN EKONOMIKOA (ROI) adieraziko digu. Beste modu batera esanda, gure 

enpresaren aktiboa aztertuko dugu, finantzaketa-iturriak (ondare garbia eta pasiboa) edozein izanda ere. 

Baina… zertarako balio digu errentagarritasun ekonomikoaren kontzeptua ezagutzeak? 

Errentagarritasun ekonomikoaren azterketa eginez datu interesgarriak ezagutu ahal izango ditugu, besteak 

beste: 

• Gastuak estaltzeko eta etekina lortzeko produktuen marjina zabaldu behar ote duzun jakin 

dezakezu. Baina, kontuz! Izan ere, enpresa lehiakideak kontuan hartu behar dira eta ez da 

komeni gure produktuari/zerbitzuari lehiakortasuna kenduko dion marjinarik ezartzea. Aurrerago 

ematen da “marjinarekin” erlazionatutako informazio gehiago. 

• Produktuak azkarrago saldu behar ote dituzun jakin dezakezu halaber. Zure makineriak edo 

langileak produktiboagoak izatea lortu behar da, eta, zuk zeuk, azkarrago saldu behar duzu zure 

produktua. Hori guztia “errotazioaren” kontzeptuarekin erlazionatuta dago. 

Nola kalkulatzen da errentagarritasun ekonomikoa? 

 

 

       Errentagarritasun ekonomikoa (ROI) =                        Marjina *             Errotazioak 

Marjina = Etekina / Salmentak. 

Errotazioak = Salmentak / Aktiboa. Ratio honek enpresak aktiboaren ondasunak kudeatzeko orduan 

lortutako eraginkortasun-maila adierazten digu. Balio hori positiboa izateko, 1etik gorakoa izan behar du. 

AKTIBOA ONDARE GARBIA 

Guztizko etekina                          =                       Etekina     *        Salmentak 

Guztizko aktiboa                                              Salmentak                 Guztizko aktiboa 
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Enpresa batean inbertitutako errentagarritasuna, saldutako euro bakoitzagatik lortutako etekinaren mende 

dago, alde batetik, eta, inbertitutako euro bakoitzagatik saldutako euro-kopuruaren mende bestetik. 

Horrela, guztizko errentagarritasunaren aldakuntza salmentetan lortutako etekinaren marjinen 

aldaketarengatik lor daiteke, edo enpresaren errotazio-kopuruaren aldakuntzagatik. Enpresak bere 

errentagarritasuna areagotu dezake; horretarako, kantitate bera saldu behar du, baina marjina 

handiagoekin, edo, marjinak aldatu nahi ez badira, kantitate handiagoa saldu behar du. 

Gure adibideari dagokionez: 

Marjina = 8.030 / 80.300 = 0,10. Horren arabera, “CONSTUR”ek % 10eko marjina lortu du, hortaz, 

enpresaren gastu guztiak estali dira. Marjina horri esker bere prezioak negoziatzeko aukera du, hau da, 

“CONSTUR”en bezero garrantzitsu batek prezioak jaisteko eskatzen badio, prezioak jaitsi ditzake eta, 

hala ere, dirua irabaziko du. Baina, kontuz! Izan ere, kontu handiz jaitsi behar dira prezioak, 

“CONSTUR”en aldeko marjina geratzen dela ziurtatuta. 

Errotazioa = 80.300 / 47.780= 1,68. Salmenta egokiak lortu dira egindako inbertsioak kontuan hartuta. 

Inbertsioa berreskuratzeko ez dago produktu gehiago sortzeko beharrik; are gehiago esan daiteke: 

gutxiago produzitu daiteke. 

Errentagarritasun ekonomikoa (ROI) = 0,1 * 1,68 = 0,168 (% 16,8) 

Enpresak % 16,8ko errentagarritasuna lortu du bere aktiboarekiko. Errentagarritasun ekonomikoaren 

osagaiak aztertuz, errentagarritasun hori lortzeko, salmenten gaineko marjina % 10ekoa izan dela ikus 

daiteke, eta salmenten errotazioak % 68tan gainditu duela aktiboa. 

Finantza-errentagarritasuna  

Baina ETEKINA aztertzeko orduan ONDARE GARBIA kontuan hartzen badugu, orduan FINANTZA 

ERRENTAGARRITASUNA (ROE) kalkulatuko dugu. Hain zuzen ere, enpresaren jabeek lortzen duten 

etekina neurtzen du finantza-errentagarritasunak, hau da, bazkideek lortzen duten etekina. 

Eta, zertarako balio du bazkideen errentagarritasuna ezagutzeak? 

“Kontabilitateko kontzeptuei sarrera” izeneko kapituluan, enpresa batek aurrera egiteko, aberastasuna 

lortzeko eta lehiakorra izateko etekina lortzeko beharra duela azpimarratzen da funtsezko baldintzatzat. 

Horrenbestez, enpresak etekinak sortu behar ditu hainbat arrazoirengatik, besteak beste: 

• Bazkideen artean banatzeko eta enpresan kapitala jartzen jarraitzeko. 

• Jardueran inbertsio berriak egiteko, etorkizuna ziurtatzeko. 
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Esanak esan, bazkideen errentagarritasuna aipatzean, finantza-errentagarritasunaz (ROE) ari gara, eta 

ondorengo formularen arabera kalkulatzen da: 

ROE= etekina / diru propioak 

CONSTUR enpresaren kasuan: 

ROE = 8.030 € / 20.000 € = 0, 4015 (40,15%) 

Gogoan izan enpresariak dirua jarri zuela “CONSTUR” enpresaren jarduerari ekiteko. Diru horrek % 

40,15eko errentagarritasuna lortu du. Banku bateko inbertsio-funts batean inbertitzeko aukera zuen, 

hartara, diru horrek interesak sortzeko, baina enpresariak “CONSTUR”en inbertitu zuen eta, badirudi, 

emaitza onak lortu dituela… 

Azken finean, errentagarritasun ekonomikoak enpresaren jardueraren errendimendua neurtzeko balio 

digu, erabilitako finantzaketa-iturriak edozein izanik. Bestalde, finantza-errentagarritasunak baliabide 

propioen edo akziodunek jarritako kapitalaren errendimendua neurtzen du. 

Errentagarritasunaren bi kontzeptu horiek kontuan hartu behar dira enpresa batean. Gerenteak lehentasuna 

eman ohi dio errentagarritasun ekonomikoari; izan ere, enpresa-kudeaketaren eraginkortasuna edo 

aktiboen portaera neurtzeko eta ezagutzeko balio digu. Enpresako akziodunek, aitzitik, lehentasuna 

ematen diote finantza-errentagarritasunari. 

Pentsa ezazu errentagarritasun ekonomikoa % 10ekoa dela, baina finantza-errentagarritasuna % 2koa 

dela. Kasu horretan, gerta daiteke akziodunek nahiago izatea enpresan duten partaidetza saltzea eta 

dirua zor publikoan sartzea (Altxorraren letrak, bonoak, etab.), horrela, % 2tik gorako 

errentagarritasuna ziurtatzeko. 

Pentsa dezagun kontrakoa, hau da, errentagarritasun ekonomikoa % 2koa dela eta finantza-

errentagarritasuna % 10ekoa. Enpresaren jardueraren errendimendu ekonomikoa baxua bada ere, 

akziodunak pozik egongo lirateke; izan ere, lortzen ari diren errentagarritasuna, dirua bankuan uztean 

edo zor publikoan sartzean lortuko zutena baino askoz altuagoa da. 

INTERPRETAZIOA: Noiz hasiko naiz etekinak lortzen? Oreka-puntua 

Oreka-puntuaren azterketak enpresa batek etekinak lortzeko behar duen salmenta-bolumena eta galerak 

eragingo dituen salmenta-bolumena adierazten du. 

Enpresak batek irabazirik eta galerarik ez edukitzeko lortu beharreko gutxieneko salmenta-bolumena 

adierazten digu. Ondorengo irudian, Q batekin adierazi da aipatutako salmenta-bolumena. 
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Saia gaitezen oreka-puntua grafikoki adierazten: 

Xren ardatza salmentak dira eta Yren ardatza aipatutako salmenten sarrerak/kostuak. Grafikoa 

interpretatzeko, has gaitezen kostu finkoekin (marrazkiaren behealdean). Horren arabera: 

• Kostu finkoak –marra arrosa- (lokala, makineria, etab.) ez dira salmenten arabera aldatzen, ezta 

denboran ere. 

• Kostu aldakorrak –marra berdea- (materialen erosketa) areagotu egiten dira salmenta-bolumena 

handitzen den neurrian. 

• Guztizko kostuak –marra beltza- kostu finkoen eta aldakorren batura dira. 

• Zenbat eta handiagoa izan fakturazioa (zenbat eta salmenta gehiago egin) orduan eta altuagoak 

izango dira sarrerak –marra urdina-. 

• Horrenbestez, marra beltza eta marra urdina gurutzatzen diren puntua oreka-puntua da, hau da, 

salmenta-maila (Q) horretan enpresak ez du galerarik ez sarrerarik edukiko. Zuk “Q” baino 

gehiago saltzen baduzu, etekinak lortuko dituzu, eta “Q” baino gutxiago saltzen baduzu galerak 

edukiko dituzu. 
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Formula matematiko baten arabera: 

Q = Kostu finkoak * (1 – kostu aldakorrak / salmentak) 

 

 

“CONSTUR” enpresaren adibidean, bere galdu-irabazien kontuan, honakoa ikus daiteke: 

GALDU-IRABAZIEN KONTUA 

 
ZORRA (gastu guztiak adierazi behar dira hemen) 

 

 
HARTZEKOA (sarrera guztiak adierazi behar dira 

hemen) 
 
Erosketak                                       15.070 € 
 
Alokairua                                          7.200 € 
 
Amortizazio-hornidura         7.000 € 
 
Finantza-interesak                   1.000 € 
 
Lansariak eta soldatak                      42.000 € 
 
 
ETEKINA                                8.030 € 
 

 
80.300 €                                                   Salmentak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUZTIRA                                       80.300 80.300                                              GUZTIRA 

Oreka-puntua 

Galera 

Etekina

Sarrerak

Guztizko kostua = KA + KF 

Kostu aldakorrak = salmenta-mailaren arabera 
aldatzen diren gastuak. Denboran aldatzen dira. 
Adibidez: materiala erostea. 

Kostu finkoak = salmenta-mailaren mende ez 
dauden kostuak. Ez dira denboran aldatzen. Egitura-
gastuak (lokala, makineria, etab.) 
Salmentak

Sarrerak / Kostuak 

Q 
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Lehenik eta behin kostu finkoak eta kostu aldakorrak kalkulatu behar dira. 

Kostu finkoak = (Alokairua) 7.200 + (Amortizazioa) 7.000 + (Interesak) 1.000 + (lansariak eta soldatak) 

42.000 = 57.200 €. 

1. oharra: “Lansariak eta soldatak” kostu finkoak edo aldakorrak izan daitezke. “CONSTUR” 

enpresaren kasuan, kostu finkoak dira, langile finkoak diren enpresariaren eta lehen mailako 

arduradunaren lansariak direlako. Baina lehen mailako arduradunari egindako lan bakoitzagatik 

ordaintzen bazaio edo lan zehatz bat egiteko eta denbora-tarte labur baterako beste inor kontratatzea 

erabakitzen bada, gastu hori aldakorra izango da. 

2. oharra: “Finantza-interesak” ere kostu finkoak edo aldakorrak izan daitezke. Kasu honetan kostu 

finkoak dira, makineria erosteko eskatutako epe luzerako mailegu batetik lortu direlako. Hortaz, enpresak 

produkzio-maila areagotzea erabakitzen badu, interesak ez dira altuagoak izango, hau da, egonkor 

mantenduko dira. Hala ere, enpresak lehengaiak erosteko kreditu-lerro bat eskatzen badu, interesak 

kostu aldakorrak izango dira; izan ere, produkzio-bolumena areagotzean kreditu-lerroan baliabide 

gehiago egongo lirateke eta, ondorioz, interes gehiago. 

Kostu aldakorrak =  15.070 € (erosketak) 

Gorago deskribatutako formularen arabera: 

Q = 57.200 * (1- 15.070/80.300) = 46.465 €. Salmenta-bolumen horretatik gora etekinak lortuko ditu 

“CONSTUR” enpresak; eta galerak izango ditu kopuru horretatik behera. 

INTERPRETAZIOA: Aurrekontuak kalkulatzea eta lanak ixtea 

Etekin egokia lortzeko, hau da, enpresaren biziraupena ziurtatuko duen etekina lortzeko, zure enpresaren 

gastuen egitura ondo ezagutzea komeni zaizu. Gutxieneko gastuak ezagutu behar dituzu, eta, gogoan izan, 

dirua gastatzen ari zarela zure fabrikan edo bulegoan giltza sartzen duzun unetik bertatik. 

“CONSTUR” enpresaren adibideari dagokionez: pentsa dezagun urteko hitzarmenaren arabera 1.730 

ordu sartu behar direla, eta 57.200 euroko kostu finkoa kalkulatu dugula. 

Orduaren kostua, lanera joateko etxetik irten gabe ere, = 57.200/1.730 = 33,06 € ordua da. Prezio 

horretan ez dira gastu aldakorrak barne hartu, hortaz, prezio horrek gastu finkoak adierazten ditu 

bakarrik. Lanera joateko etxetik irten gabe ere sortzen diren gastuak dira! 
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Aurrekontuak ondo kalkulatu behar dira bezeroek aurrekontu horiek onartzea nahi badugu, lanak egin 

nahi baditugu, bezeroei kobratu nahi badiegu eta etekina lortu nahi badugu; eta, horrela lortuko dugu 

enpresaren jarduera arrunta garatu ahal izatea. 

Galdu-irabazien kontua begiratuko dugu enpresaren gastuak ezagutzeko, bai eta galerarik ez izateko 

gutxieneko prezioa zein den jakiteko ere. 

Lan baten aurrekontua kalkulatzeko, gastu finkoak eta lanarekin sortuko diren gastu aldakorrak 

ezagutu behar dira. 

“CONSTUR” enpresaren adibidea: 

Pentsa dezagun astebete (40 ordu) irauten duen lan bat egin behar dugula. Lan horretarako materiala 

erostea aurreikusi da, 800 eurogatik. 

Aurrekontua= (gastu finkoa /h + gastu aldakorra/h)* ordu errealak + materialen kostua 

Gastu finkoak = kostu finkoak = (alokairua) 7.200 + (amortizazioa) 7.000 + (interesak) 1.000 + 

(lansariak eta soldatak) 21.000 = 36.200 €. Gastu finkoetan enpresaria bakarrik hartu da kontuan 

(lansariak eta soldatak), lan ez-produktiboa egiten duelako. Lehen mailako ofizialaren orduak gastu 

aldakorrak dira. 

Gastu finkoa/ordua = 36.200 €/1730 h = 20,9 €/h 

Gastu finkoak: 20,9 €/h * 40 ordu = 836 € 

Gastu aldakorrak: 

Esku-lanaren kostua/h. Lehen mailako ofizialaren kostua, zati dagozkion ordu produktiboak. 

21,000 euro/urtean / 1.730 euro/urtean = 12 euro/ordua 

Esku-lanaren kostu zuzena = 12 euro/ordua * 40 ordu = 480 euro. 

Materialak = 800 € 

Gastuak guztira = 836 + 480 + 800 = 2.116 € 

Orain, lortu nahi duzun etekina pentsatu behar duzu. Pentsa dezagun gastuen gainean % 10eko etekina 

(212 euro) aplikatu nahi dugula; kasu horretan, salmenta-prezioa 2.116 € * 1,1 = 2.328 eurokoa izango 

litzateke. 
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Aurrekontua egitea eta onartzea bezain garrantzitsua da lanak amaitu ondoren lanen balantzea egitea. 

Pentsa dezagun lan honetan, lehen mailako ofizialaren lan-bonoaren arabera, 45 ordu sartu direla, eta, 

materialen albaranen arabera, 800 euro beharrean 900 izan direla, eta bezeroak aurrekontuko prezioa 

ordaindu duela. 

Kostu erreala = (gastu finkoa /h + gastu aldakorra/h)* ordu errealak + materialak = (20,9 + 12) * 45 + 

900 = 2380,5 euro. Ez da etekinik lortu, eta, gainera, dirua galdu da! (2380,5 euro – 2328 euro = 52,5 

euro). “CONSTUR” enpresari ez zaio horrelako lanak egitea komeni … 

Egindako azterketaren hainbat ondorio: 

• Kasu askotan, aurrekontua ez da onartzen bertan adierazitako kopuruagatik, eta lana beherantz 

onartzen da. Zenbat jaitsi daiteke aurrekontuko kantitatea, dirurik ez galtzeko? 

• Ezinbestekoa da aurrekontu egokiak egitea eta exekuzio-gastuak aurrekontuaren berdinak edo 

baxuagoak izatea. 

• Ezinbestekoa da exekuzio-lanen aurrerapenaren jarraipena egitea, hartara, gerta daitezkeen 

desbideratzeak garaiz antzemateko eta lanak etekinak emango dituela ziurtatzeko. 

• Gerente batek egin ditzakeen galdera gehigarriak: Onargarriak al dira “CONSTUR” 

enpresaren gastu finkoak? Ez al dira gehiegizkoak, enpresaren ahalmen produktiboa kontuan 

hartuta? Produzitzen ez duen gerente bat edukitzeko ahalmenik al du? 
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4 ONDARE GARBIKO ALDAKETEN EGOERA ORRIA 

Zer da ondare garbiko aldaketen egoera-orria?  

Ondare garbiko aldaketen egoera orriak ondare garbian izandako aldaketen berri ematen digu. Aldaketa 

horiek ondorengoetatik erator daitezke:  

 

• Galdu-irabazien kontuko ekitaldiko emaitzatik. 

• Ondare garbian adierazitako sarrera edo gastuen zenbatekotik. 

• Enpresako kide edo jabeekin —kide edo jabe gisa jarduten dutenean—egindako eragiketek 

ondare garbian sortutako aldaketetik. 

• Ondare garbian sortutako bestelako aldaketetik 

• Kontabilitateko irizpideak aldatzeagatik eta akatsak zuzentzeagatik ondare garbian egiten diren 

doikuntzen berri ere eman beharko da. 

Zein itxura du ondare garbiko aldaketen egoera orriak?  

Ondorengo ondare garbiko aldaketen egoera-orria Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitateko Plan 
Orokorretik ateratako eredua da. 
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Kapitala  
Eskritura
-tukoa 

Eskatu 
gabekoa 

Jaulkipen
-primak 

 (Ondareko akzio 
eta partaidetza 

propioak) 

Aurreko 
ekitaldien 
emaitzak 

Bazkideen 
bestelako 
ekarpenak 

Ekitaldia-
ren emaitza 

(Konturako 
dibidendua) 

Ondareko 
beste zenbait 

tresna 

Balio 
aldaketagatik
o doikuntzak 

Jasotako diru-
laguntzak, 

dohaintzak eta 
legatuak 

GUZTI-
RA 

A. 20XX-2 URTEKO AZKEN SALDOA.             
I Irizpideak aldatzeagatik egindako doikuntzak 
20XX-2an eta aurrekoetan. 

            

I Akatsak zuzentzeagatik egindako doikuntzak 
20XX-2an eta aurrekoetan. 

            

B. SALDO EGOKITUA, 200X-1 
URTEAREN HASIERA. 

            

I. Galdu-irabazien kontuko emaitza.. 
II. Ondare garbian adierazitako sarrerak eta 

gastuak. 
1. Diru-laguntzak, dohaintzak eta 

legatuak. 
2. Banatu beharreko diru-sarrera fiskalak. 

            

III. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak.              
1. Kapital-zabalkuntza. 
2.  (-) Kapital-murrizketak. 
3. Bazkide edo jabeekin egindako 

bestelako eragiketak. 

            

IV. Ondare garbiko bestelako aldaketak.             
C. 20XX-1 URTEKO AZKEN SALDOA.             
I Irizpideak aldatzeagatik 20XX-1ean egindako 
doikuntzak.  

            

II Akatsak zuzentzeagatik 20XX-1ean 
egindako doikuntzak. 

            

D. SALDO EGOKITUA, 20XX 
URTEAREN HASIERA. 

            

I. Galdu-irabazien kontuko emaitza.. 
II. Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. 

            

III. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak.             
1. Kapital zabalkuntza. 
2.  (-) Kapital-murrizketak. 
3. Bazkide edo jabeekin egindako 

bestelako eragiketak. 

            

IV. Ondare garbian sortutako bestelako 
aldaketak. 

            

E. 20XX URTEKO AZKEN SALDOA.             
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“CONSTUR”-eko adibidera aplikatuta, ondare garbiko aldaketen egoera-orria ondorengoa izango 

litzateke: 

 Kapitala Aurreko 
ekitaldien 
emaitzak 

Ekitaldiaren 
emaitza 

GUZTIRA 

Aurreko urteko 
azken saldoa. 

20.000   20000 

Galdu-irabazien 
kontuko emaitza. 

  8.030 8.030 

Egungo azken 
saldoa. 

20.000  8.030 28.030 
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5 MEMORIA 

Zer da memoria?  

Balantzean, galdu-irabazien kontuan eta ondare garbiko aldaketen egoera-orrian barne hartutako 

informazioa osatzen, zabaltzen eta aztertzen duen agiria da memoria. Aurreko hirurak laburbiltzen dituen 

eranskin bat da. Ondorengo alderdiak kontuan hartu behar dira memoria bat lantzeko orduan: 

• Memoriaren ereduan, beharrezkoa den gutxieneko informazioa barne hartzen da. 

• Aurkezten diren urteko kontuak ulertzeko beharrezkoa den bestelako informazioa adierazi behar 

da memorian. 

Zergatik idatzi memoria?  

Hainbat enpresa-eragiketen konplexutasuna kontuan hartuta, eta enpresak kokatzen diren ingurunea, 

etengabe eragiten eta aldatzen dituena, kontuan hartuta, batzuetan ez dugu nahikoa izaten balantzean eta 

galdu-irabazien kontuan adierazitako datuekin. Hori dela eta, balantzearekin eta galdu-irabazien 

kontuarekin batera, memoria bat lantzea komeni da. Memorian aurreko bi agirietan jarraitu diren 

irizpideak zabaltzen eta zehazten dira. 

Balantzearekin eta galdu-irabazien kontuarekin interpretazioak egiten ditugu, eta memorian ematen dira 

interpretazio horiei buruzko azalpenak. Hau da, balantzea eta galdu-irabazien kontua ondo ulertzeko, 

nahitaezkoa da memoriak eskaintzen duen edukia ezagutzea. Adibidez, kontabilitatearen aurkezpen 

tradizionalak ez du adierazten sozietateko akzioren batzuk boto-eskubiderik ez ote duten edo eskubide 

berezirik ote duten; ez ditu adierazten, halaber, sozietateak hartutako erosketa-konpromisoak, bere 

ibilgetuak jasaten dituen hipoteka-kargak, batez besteko langile-kopurua, zerga-ikuskapenerako irekitako 

ekitaldiak, konpentsatzeke dauden zerga-oinarri negatiboak, ez eta sozietatearen egoera ulertzeko oso 

interesgarria den eta memorian adierazita datorren bestelako informaziorik ere. Beste adibide bat jarriko 

dugu: enpresa batean sute bat gertatzen bada, zalantzarik gabe aparteko ekintzak abiarazi beharko dira 

eta, jakina, funtsezkoa da aparteko ekintza horiei buruzko informazio zehatza eskura edukitzea. 

Egitura finkorik al dago memoria egituratzeko?  

Guri dagokigun legeriak ez du memorian barne hartu beharreko edukien zerrenda zehatz eta itxirik 

aurreikusten. Enpresak jakinarazi behar dituen gutxieneko datuak aipatzen ditu bakarrik (ikus memoriaren 

edukia enpresa txiki eta ertainen Kontabilitate Plan Orokorrean). 
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Datu horien artean honakoak azpimarratu behar dira: 

• Aurkezten diren kopuruak lantzeko jarraitu diren berariazko kontabilitate-arauak aipatzen ditu 

memoriak. Funtsezkoa da informazio hori ezagutzea gure sozietateak duen egoera beste batzuk 

dutenarekin alderatzeko; izan ere, balorazio-arauak ez dira erabat zurrunak: kasu guztietan 

aurkituko ditugu aukera malguagoak, ez hain kontserbadoreak. 

• Memoriak, halaber, balantzeko epigrafeek urteen artean izandako bilakaera erakusten du eta 

kontuen edukia argitzen du. 
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6 ALTXORTEGIKO PLANA 

Galdu-irabazien kontuaren azterketa egin eta gero, altxortegiko aurrekontu bat egin behar duzu. Oso 

tresna erabilgarria da altxortegiko aurrekontua zure enpresaren finantza-kaudimena kalkulatu nahi baduzu 

eta epe laburrerako ordainketei eta obligazioei aurre egiteko zure enpresak duen ahalmena ezagutu nahi 

baduzu. Altxortegiko aurrekontuari esker, gerta daitezkeen kaudimen-beharrak antzematea lortuko dugu, 

bai eta horiei aurre egiteko mekanismo egoki bat aukeratzea ere (ordainketak/kobrantzak atzeratzeko 

negoziazioa, besteren baliabideak erabiltzea, etab.) 

Kobrantzak eta ordainketak atzeratzeagatik eta, kasu askotan, egindako salmentak eta erosketak 

hitzartutako mugaegunetan ez kobratzeagatik edo ordaintzeagatik, desorekak gertatzen dira altxortegian; 

baina, desoreka horiek ez dira beti ekitaldiko salmentekin eta erosketekin erlazionatuta egoten. 

Era berean, negozioaren errentagarritasun egokia lortu nahi badugu, funtsezkoa izango da, besteak beste, 

egindako inbertsioa, aktibo ez korrontean egindakoa, minimizatzea ahal den neurrian, eta, batez ere, 

korrontean egindakoa. 

Hori guztia lortzeko izakinak eta erosketak ondo kudeatu behar dira, eta, era berean, bezeroen eta 

hornitzaileen kudeaketaren kontrol zorrotza egitea lortu behar da. Horrekin batera, zero altxortegia 

lortzeko lan egin behar da, hau da, kostua sortzen duten eta errentagarritasun gutxi ematen duten edo 

errentagarritasunik ematen ez duten saldo alfer ez beharrezkoak saihestu behar dira. 

Altxortegiko aurrekontu baten eskema osatzeko, ondoren ikus daitekeen formatua erabil daiteke. 

Altxortegian sarrera edo irteera bat eragiten duen enpresak egindako edozein eragiketa altxortegiko 

planean adierazi behar da. 
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KONTZEPTUAK HILABETEAK 

 Ur. Ot. Mar. Ap. Mai. Ek. Uz. Ab. Ir. Ur. Az. Aben. 

I Hasierako baliabideak             

Salmentengatiko kobrantzak 

Hainbat kobrantza 

Aktibo ez korronteen salmentak 

Baliabide iraunkorrak 

II Guztizko sarrerak 

            

Ordainketak hornitzaileei 

Pertsonal-gastuak 

Ustiapen-kargak 

Finantza-gastuak 

Maileguak itzultzea 

Zergak 

III Guztizko irteerak 

            

IV Finantzaketa-beharrak (III-I-II 

diferentzia) 

            

V Altxortegiko kredituak 

Kredituak eskatzea 

Kredituak itzultzea 

            

VI Amaierako baliabideak (V-IV 

diferentzia)  

            

 

Finantzaketa-beharrak (IV) 0 baino gehiago badira, banku batekin edo kreditu-erakunde batekin zorpetu 

beharko dugu, kaudimena lortzeko (kredituak eskatzea); izan ere, amaierako baliabideak (IV) atalean 

emaitza positiboa eduki behar dugu. 

Baina, aitzitik, finantzaketa-beharrak (IV) 0 baino gutxiago badira, enpresak kaudimena edukiko du eta 

dituen kredituen zati bat itzultzeko egokitasuna aztertu ahal izango du eta amaierako baliabideak (IV) 

dioen kontu-saila positiboa izango da. 
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Bestalde, enpresak hilabete bakoitzean duen ordainketa-egunean egin beharko litzateke altxortegiko 

planaren azterketa, hartara, enpresaren kaudimenari eusteko. Zentzu horretan, hilean ordainketa-egun 1 

edo 2 zehaztea gomendatzen da. 

Kobratu zein ordaindu beharreko kontuetan eta bankuko finantzaketan gehienetan aipatzen diren 

kontzeptuak honakoak dira: 

• Hasierako baliabideak kutxako izakinak eta banku-kontuetako saldoak dira. 

• Salmentengatiko kobrantzak, kobratu beharreko kontuekin eta kobrantzak egiteko hitzartutako 

epeekin daude erlazionatuta. Kontuan hartu behar dugu kobrantzez ari garela, hortaz, salmentez 

gain, beste hainbat kopuru barne hartu behar ditugu, hala nola BEZa, garraioak eta enbalajeak; 

izan ere, fakturan adierazitako kopurua kobratu behar da, ez saldutako produktuaren edo 

zerbitzuaren kopurua bakarrik. 

• Hainbat kobrantza kontzeptuak, bestalde, negozioarekin erlazionatuta dauden ohiko eragiketak 

barne hartzen ditu, besteak beste: jasotako interesak, goiz ordaintzeagatiko deskontuak, erosketa-

bolumenengatiko rappelak, etab. 

• Aktibo ez korrontearen salmentek, salmenta-mota hori egiteagatik jasotako eskudirua 

adierazten dute. Jasotako kopuru horrek ez du erlaziorik kontabilitate-liburuetan kopuru garbi 

gisa adierazten denarekin. 

• Baliabide iraunkorrak, akziodunek egindako ekarpenengatik -kapital-zabalkuntzak izan 

daitezke-, eskudirutan izandako sarrerak edo bankuekin epe luzerako hartutako zorra ordaintzeko 

dira, edo bankuekin epe luzerako hartutako zorra ordaintzeko. 

• Ordainketak hornitzaileei kontzeptuak hornitzaileekin hartutako zorrak ordaintzeko 

mugaeguna iristean egiten diren ordainketak barne hartzen ditu, betiere, erosketa-baldintzen 

arabera (eskurako ordainketak izan daitezke). Salmentengatiko kobrantzen kasuan bezala, 

fakturan adierazitako kopurua hartuko da kontuan, ez saldutako produktuaren edo zerbitzuaren 

kopurua. 

• Pertsonal-gastuetan sartzen dira nomina gordinarekin erlazionatutako gastu guztiak, enpresak 

ordaindu beharreko Gizarte Segurantzaren zatia eta gainerako gizarte-zerbitzuak, eraginkor 

egiten diren egunean. 

• Ustiapen-kargetan adierazten dira ustiapen-gastu guztiak, aurretik adierazi ez diren gastu 

orokorrak barne. Besteak beste: alokairuak, telefonoak, ura, argia, etab. 



 

Eraikuntzaren Sektoreko Mikroenpresetarako Gida Ekonomiko Finantzarioa 49/59 

• Finantza-gastuetan maileguekin eta kredituekin erlazionatutako gastuak barne hartzen dira, bai 

eta paper komertzialaren deskontuak eta ordaindu beharreko interes-tasak eta komisioak ere. 

• Maileguak itzultzea kontzeptuak itzultzen den kapitalaren printzipala bakarrik hartzen du 

kontuan, eta ez dagozkion interesak (aurreko atalean barne hartu dira jada). 

• Zergen kapituluak zergekin erlazioan egindako ordainketak barne hartzen ditu, bai eta zergak 

direla eta kontura egindako atxikipenak ere. Argi eta garbi bereizi behar dira zergak ordaintzeko 

moduluak aurkezten diren unea, eta aipatutako ordainketak egiten diren unea. Izan ere, gerta 

daiteke zergen likidazioaren ondorioz enpresak sarrerak lortzea. Kasu horretan, altxortegiko 

sarrera (II) bat izango litzateke. 

• Gauza bera esan daiteke altxortegiko kredituei buruz, edozein motatakoak direla, eta sarrera 

berriak zein itzulketak izan. 

Helburu nagusia enpresak erabilgarri dituen funtsak enpresaren beharretara egokitzea da, betiere, funtsak 

alperrik galtzeko edo funtsik gabe geratzeko arriskua saihestuz. Kaudimen-beharrik badago, balantzeko 

finantza-masak sakonki aztertu beharko dira eta, batez ere, aktibo korrontea eta epe labur, ertain eta 

luzera eska daitezkeenak. 

Adibidea: ikus dezagun altxortegiko plan erreal bat. Ondoren adierazitako datuak hartuko ditugu 

abiapuntutzat eta, horien arabera, enpresaren hurrengo ordainketa-egunerako (20XX-1-31) 

finantzaketa-beharrik egongo ote den jakingo dugu: 

• Enpresak 1.000 € ditu bankuan eta 500 € eskudirutan enpresaren kutxan. 

• Salmenta-baldintzen arabera, 20XX-1-31 baino lehen 10.000 euroko kantitatea kobratuko duela 

aurreikusi du. 

• 20XX-1-31 egunean hornitzaileei ordaintzea aurreikusi du: 4.000 €. 

• Urtarrileko pertsonal-gastuak, 20XX-1-31 egunean ordaindu behar direnak, 5.000 eurokoak 

dira. 

• Bankuak emandako maileguagatik ordaindu beharreko kuota 2.000 eurokoa da, eta hilabete 

bakoitzaren 29an ordaintzen da. 

• Aurreko hiruhileko BEZa ordaindu behar du, hain zuzen ere, 1.000 €. 

Datu horiek guztiak kontuan hartuta, ondorengo altxortegiko plana osatuko genuke: 
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ALTXORTEGIKO PLANA 

KONTZEPTUAK 20XX-1-31 

I Hasierako baliabideak 1.500 

Salmentengatiko kobrantzak 

II Guztizko sarrerak 

10.000 

10.000 

Ordainketak hornitzaileei 

Pertsonal-gastuak 

Maileguak itzultzea 

Zergak 

III Guztizko irteerak 

4.000 

5.000 

2.000 

1.000 

12.000 

IV Finantzaketa-beharrak (III-I-II diferentzia) 500 

V Altxortegiko kredituak 

Kredituak eskatzea 

1.000 

1.000 

VI Amaierako baliabideak (V-IV diferentzia) 500 

 

Aurreko taulan ikus daitekeen moduan, aurreikusitako altxortegiko sarrerekin eta irteerekin enpresak 

500 euroko finantzaketa-beharra edukiko luke. Hori dela eta, nahitaezkoa da altxortegiko kredituak 

hartzea, kaudimen-defizit hori finantzatzeko. Finantza-erakundeei 1.000 euroko kreditua eskatzea erabaki 

da, hartara, enpresaren altxortegiko saldoa (500 €) 0 baino gehiago izateko eta, ondorioz, aurreikusi ez 

diren gastuei aurre egiteko ahalmena edukitzeko. 
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7 ZER ESKAINTZEN DUTE BANKUEK? FINANTZA 

PRODUKTUAK  

DEN DENA NEGOZIATZEN DA 

Bankuen edozein produktu kontratatu aurretik, oso garrantzitsua da baldintzak negoziatzea. Zentzu 

horretan, ezin dugu inoiz ahaztu... 

DEN-DENA NEGOZIATZEN DELA! 

Negoziazioa arrakasta lortzeko arrazoitzean, defendatzean eta konbentzitzean datza. Negoziatzeak, gure 

argudioak aurkezteko eta defendatzeko aukera ematen digu eta, era berean, arrakasta lortzeko aukerak 

ugaritzen dira eta aurkariaren jarrera ahultzea lortzen da ondo negoziatzen badugu. 

Normalean kapital-lagapenak negoziatzen dira, hortaz, ez dira doakoak izaten. Prezio bat ordaindu behar 

da, interes-tasa (it), hain zuzen ere; eta aipatu interes-tasa aldatu egiten da ondoren adierazitako 

baldintzen arabera: 

• Kantitatea: zenbat eta altuagoa izan lagatzen den kantitatea orduan eta arrisku handiagoa 

hartzen du erakundeak eta, ondorioz, gogorragoak izango dira ezarritako baldintzak. 

• Epea: zenbat eta luzeagoa izan epea, orduan eta arrisku handiagoa hartzen du erakundeak. 

Hasierako baldintzak aldatzeko arriskua handiagoa da. 

• Itzultzeak egiteko maiztasuna: (kuota: hilekoa, hiru hilekoa...). 

• Finantza-produktu mota: kreditu-polizak, mailegu pertsonalak, merkataritza-efektuen 

deskontu-lineak, abalak, mailegu bermedunak, kreditu-txartelak, etab. 

• Bermeak: eragiketa jakin batzuk, arrisku-maila handikoak direlako, berme jakin bat eskatzen 

dute. 

• Titularra: eskatzailea. 

Mota desberdineko interes-tasak bereiz daitezke: 

• Finkoa: eragiketak irauten duen denbora guztian ez da interesa aldatzen, finkoa da. Hasierako 

interes-tasa it aldakorra baino altuagoa izan ohi da. Normalean, mailegu pertsonalak erabiltzen 

dira eta 5 urtetik beherako epeetarako eskatzen dira. 
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• Aldakorra: it-k gora edo behera egin dezake, izan ere, erreferentziazko indizearen2 arabera 

aldiro-aldiro egiten den berrikuspenaren ondorioz aldatu egiten da interes-tasa. It aldakorrak bi 

egoera eragin ditzake: 

- Epea finkoa da eta ordaindu behar den kuota alda daiteke. Ordaindu beharreko kuotak 

altuagoak edo baxuagoak izango dira, it-k gora egin ala behera egin, hurrenez hurren. 

- Amortizazio-epea aldatzen da eta kuota berdin mantentzen da. Kasu honetan, kuota 

finkoak ditugu, baina denbora gehiago beharko dugu zorra ordaintzen it-k gora egiten 

badu, eta, denbora gutxiago beharko dugu, aitzitik, it-k behera egiten badu. 

• Mistoa: it finkoa da denbora batean; aldiroko berrikuspenak egiten dira erreferentziazko 

indizearen arabera. 

MAILEGU BAT ESKATZEAN ORDAINDU BEHAR DEN KUOTAREN 

KALKULUA 

Mailegu bat eskatu badugu, formula erraz bat erabiliz kalkula dezakegu hilean (hiruhilean, seihilean, 

etab.) ordaindu beharreko kuota. 

Amortizazio-sistema frantsesa izena du orain aurkezten dizuegun kalkulu-motak, eta aldiro-aldiro 

ordaindu beharreko kuota kalkulatzeko, honako alderdi hauek hartzen ditu kontuan: 

• Maileguak irauten duen urte-kopurua (n): 10 urte, adibidez. 

• Urtean egiten duzun ordainketa-kopurua (q): pentsa dezagun hilero ordaintzen dizkiozula kuotak 

bankuari. Hortaz, urtean 12 ordainketa egiten dituzu. 

• Ordainketak egiten ditugun aldiko interes-tasa eraginkorra (i) (ordainketak hilero, hiru hilero, sei 

hilero, eta abar egin daitezke): % 5eko interes finkoko mailegu bat eman digute eta hileroko 

ordainketak egingo ditugu. Hortaz, horrela kalkulatuko dugu i: 

i = urteko interes-tasa (0, 05) / urteko ordainketa-kopurua (12) 

i = 0,05 / 12 = 0,004166666 hilean 

                                                           

2 Euribor (European Interbank Offered Rate) da erreferentziazko indize nagusia. Europako Banku Federazioak argitaratzen du. 

Hileko interes-tasa kalkulatzeko, Europako 64 banku nagusiek elkarren artean egiten dituzten maileguen prezioak hartzen dira 

oinarrian (banku arteko interes-tasa). 
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• Eskatutako kantitatea, C: bankuari 150.000 euroko mailegu bat eskatu diogu. 

Kuota kalkulatzeko ondorengo formula erabiltzen da: 

     
 

 

     
 

 

 

Ezin dugu aipatu gabe utzi, Interneten eragiketa hori mekanikoki egiteko tresna ugari aurki 

ditzakegula. Gainera, zure gremioak dagokizun erkidegoan elkarterik badu, bertan lagunduko dizute 

kalkulua egiten. 

 

FINANTZA PRODUKTUAK 

Finantza-produktuen kontzeptuak bankuekin egin daitezkeen eragiketa-mota guztiak adierazten ditu. Hain 

zuzen ere: 

Mailegu-eragiketak 

Inbertsio- edo erosketa-eragiketa batekin erlazionatutakoak. Gauza zehatz bat egiteko ematen dira, hau 

da, helburu jakin bat dute. 

Mailegu-eragiketekin erlazionatutako tresnak dira: 

Berme pertsonaleko mailegua: mailegu pertsonalak normalean 7 urtetik beherako amortizazio-epeak eta 

30.000 euro arteko kopuruak dituzten eragiketak dira. Ondare osoa, egungoa zein etorkizunekoa, hartzen 

da mailegua bermatzeko. e/la eta e/er eragiketak dira eta hipoteka-maileguek baino kopuru txikiagoak 

mugitzen dituzte eta interes-tasa altuagoak dituzte, baina, horren ordez, mailegua irekitzeko eta 

formalizatzeko gastuak baxuagoak dira. 

Hipoteka-bermedun mailegua: hipoteka-maileguetan 30.000 eurotik gorako kopuruak mugitzen dira eta 

10 urtetik gorako epeak izaten dituzte. Hipotekaren bermea erakundearen alde hipotekatuta geratzen den 

higiezina da. Mota honetako mailegu bat irekitzeko eta formalizatzeko gastuak mailegu pertsonal batenak 

baino altuagoak dira, beraz, kopuru altuengatik eta e/lu egiten dira. 

P = 
C * i 

1- (1+i)  
- n*q  

P = 

1- [1+(0,05 /12)]  
- 10*12  

150.000 * (0,05 /12) 
= 

1- 0,60716104 

625 
1590,98 € ordaindu behar dira, hilean, 

datozen 10 urteetan 

= 
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Kreditu-eragiketak 

Kredituak ez daude helburu jakin batera lotuta. Finantza-erakundeak diru-kantitate bat uzten dizu zuk 

nahi duzun bezala erabiltzeko, baina, baldintza batekin: aldez aurretik zehaztutako epe baterako itzuli 

behar diozu utzitako dirua. 

Kreditu-eragiketekin erlazionatutako tresnak dira: 

Kreditu-kontua edo kreditu-poliza. Kaudimen-gabezia dagoenean gomendagarria da, aldi baterako 

beharrei erantzuteko. Kontu korronte batek bezala funtzionatzen du. Kreditua erabiltzeko aukera anitzak 

ematen dira: ordainketen helbideratzea, txekeak eta zor-agiriak, leihatila edo txartelak. Erabiltzen 

dugunarengatiko interesak ordainduko ditugu eta, kasu batzuetan, kreditua erabiltzeagatik komisio bat 

ordaindu beharko da. Komisio hori erabili ez den kopuruaren gainean kalkulatuko da. 

Helburu jakin batera lotuta ez badaude ere, ahal den neurrian, kredituaren erabilera justifikatzea komeni 

da. e/la (6 hilabete eta urtebete bitartean) diseinatuta daude, nahiz eta epea amaitzean berritu daitezkeen. 

Kreditu-txartela: ohiko erosketetan erabiltzen da eta eskura ez ordaintzeko modu bat da. 

Bitartekaritza-eragiketak 

Berariaz finantzarioak ez diren hainbat zerbitzu barne hartzen dira bitartekaritza-eragiketen barruan. 

Bitartekaritza-eragiketekin erlazionatutako tresnak dira: 

LEASINGA 

Finantza-errentamenduko eragiketa bat da. Errentamendu-kontratu batean datza, eta, kontratu horren 

bidez, leasing enpresak bezero bati ondasun jakin batzuk erabiltzeko eta edukitzeko eskubidea ematen 

dio, aldiro-aldiro egin beharreko ordainketa baten truke, erosteko aukeraren balioa eta dagokion finantza-

karga salbuetsita. 

Leasing kontratua azkenean ondasunaren jabetza lortzera zuzentzen da; horrela, mota honetako 

kontratuetan, epea amaitzean ondasuna erosteko aukera ematen da. Leasinga gehiago da ondasunak 

eskuratzeko finantzaketa ematen duen figura bat. 

Gaur egungo legeriak adierazten duenez, lagatzen diren ondasunak jarduera industrial, komertzial eta 

profesionaletarako erabili behar dira. Horrela, leasinga jarduera ekonomiko produktiboetara mugatzen da, 

eta erabilera partikularra saihesten da. 
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Ondasuna leasing konpainiak eskuratzen du, bezeroaren zehazpenak kontuan hartuta. Horrela, bera da 

inbertsioaren % 100 finantzatzeko aukera ematen digun tresna bakarra, beste finantzaketa-produktuek ez 

digutelako horrelakorik eskaintzen. 

Legearen arabera, leasing kontratuaren iraupena ez da eskuratuko den ondasunaren bizitza erabilgarriaren 

iraupenaren berdina izango. Ondasun higigarrien gutxieneko iraupena 2 urtekoa da eta ondasun 

higiezinena 10 urtekoa. Epe ertainerako eta epe luzerako eragiketa bat da. 

Kuotak kontratu guztietan adieraziko dira, erosteko aukeraren balioa eta finantza-kargak salbuetsita. 

Interesak, finkoak edo aldakorrak, enpresak Sozietateen gaineko Zergan ken dezakeen gastu bat dira; 

Errentan ken daiteke pertsona fisikoen kasuan. 

Kontratua amaitzean, ondorengo aukerak daude: 

• Produktua itzultzea. Bezeroak ez badu erosten. Ondasuna leasing sozietateari itzultzen zaio eta 

leasing sozietateak ondasuna likidatzen du edo beste erabiltzaile bat bilatzen du. 

• Kontratua luzatzea. 

• Erosteko aukera gauzatzea. Erabiltzaileak dagokion hondar-balioa ordainduko du. 

Nork ordaintzen du BEZa leasing batean? Leasing bati esker bezeroak ez du ordaindu behar 

salerosketaren BEZa, izan ere, leasing erakundearen kontura geratzen da. Alderdi hori azpimarratzekoa da 

kopuru altuak eskatzen dituzten eragiketen kasuan, bezeroak denbora asko behar duelako BEZa 

berreskuratzeko. 

RENTINGA 

Rentinga ekipoko ondasunak (altzariak, automobilak, makineria, ekipo informatikoak, etab.) alokatzeko 

kontratu bat dela esan daiteke. Renting kontratu baten arabera, maizterrak aldiro –hilero edo hiru hilero 

normalean- errenta finko bat ordaintzeko konpromisoa hartzen du. Errenta horren truke, ondoren 

aipatutako zerbitzuak emango dizkio renting konpainiak: 

• Eragiketaren xedea den objektua erabiltzea. 

• Ondasunaren mantentzea. 

• Ondasunaren asegurua. 

Renting kontratuan ez da barne hartzen kontratua amaitzean ondasuna erosteko aukera, baina, oro har, 

bezeroak nahi badu, hondar-prezioa ordaintzea erabaki dezake eta, ondorioz, ondasuna eskuratu. 
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Ondasunaren erabilera errazteko pentsatu den figura bat da (normalean teknikoki berehala zaharkituta 

geratzen diren ondasunak -adib.: elementu informatikoak-, edo mantentze espezializatua behar duten 

ondasunak –adib.: automobilak- dira). Ez da ondasuna erostea bilatzen eta ahalik eta baldintzarik 

egokienak eta zerbitzurik osatuena eskaintzen dira. Ondasunaren erabilgarritasunari inbertsioari baino 

garrantzi handiagoa ematen zaio. 

Leasingaren antzeko produktu bat da, baina ez da erabat berdina. Honakoak desberdintasun nagusiak: 

• Rentingean ez da ondasuna erosteko aukera aurreikusten. 

• Rentingak ez du mugarik eragiketaren titulartasunari dagokionez. Ez da eskatzen titularra 

enpresa bat edo profesional bat izatea. 

• Ez dago gutxieneko eperik eta epe laburrera bideratuta dago. Kontratuaren iraupena berau 

formalizatzen den unean erabakitzen da. Deuseztapen aurreratua egiten bada komisio altuak 

ordaindu behar izaten dira. 

Kontratua amaitzean ondorengo aukerak ditugu: 

• Produktua itzultzea. 

• Kontratuaren iraupena luzatzea. 

• Erabiltzaileak hondar-prezioa ordaintzea eta ondasuna eskuratzea. 

ABALAK 

Abalaren titularrak erakunde edo partikular baten aurrean hartutako konpromisoa ziurtatzean datza. 

Abalaren titularrari dagokio aipatu konpromisoa edo betebeharra betetzea. Abal-mota desberdinak bereiz 

daitezke: 

Abalak irauten duen denboraren arabera: 

• Abal mugagabeak: prozesua edo jarduera amaitu arte irauten dute. Erakundeek berme altuagoak 

eskatzen dituzte, hartzen duten arriskua handiagoa delako. 

• Abal mugatuak: erakundeak bere abalaren iraupena ezagutzen du. 

 
Eragiketaren titularrak lagapena lortzeko aurkezten dituen bermeen arabera: 
 

• Berme pertsonaleko abala: erakundeari berme handien ematen dion abala da, izan ere, zorra 

kitatu behar bada, gure ondarearen, gaur egungoaren eta etorkizunekoaren, aurka joko da. 
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• Berme pignoratizioa duen abala: diru-kantitate bat edo ondasun higiezin bat uzten da bahitura 

moduan, hitzartutakoa bete arte. 

• Abal mistoak: pignoratizioa eta pertsonala bereiz daitezke. 

DESKONTU KOMERTZIALA 

Pentsa ezazu zure enpresak lan bat egin duela, baina bezeroak oraindik ez duela ordaindu. Bankura joan 

zaitezke, eta dirua aurreratzeko eskatu, eta zure bezeroaren zorra bankura aldatu. Jakina, zure bezeroa 

ados dagoela ziurtatzen duen agiri bat aurkeztu beharko duzu, hau da, zure aldeko kredituaren agiriak 

aurkeztu beharko dituzu bankuan. 

Eskuarki, erakunde batek bezeroari (zuri) luzatutako baina iraungitu gabeko fakturen zenbatekoa 

aurreratzen dio. Kredituaren titulartasuna finantza-erakundera transmititzen da eta, hortaz, erakundeak 

kobrantzaren kargua egiten du. 

Deskontu komertzialak dira honakoak: 

• Efektu komertzial, letra, zor-agiri edo salerosketa-eragiketen edo zerbitzuak eskaintzearen 

prezioa aldatzeko sortutako beste edozein efektu-motaren deskontua. 

• Efektu komertzial, ziurtapen, faktura, eta abarren aurrerakinak. 

KREDITU KOMERTZIALEN AURRERAKINA 

Finantza-produktu hau bezeroei fakturazioa egiten zaienetik benetako kobrantza gertatzen denera 

igarotzen den denboran luzatzen da. 

Erakundeak bezeroari (enpresari) kreditu bat ematen dio eta, kreditu horren bidez, enpresaren jarduera 

komertzialaren berariazko eragiketengatik izandako kreditu komertzialen zenbatekoa aurreratzen du. Ez 

dira aipatutako aurrerakinak saltzen; kreditu bat da eta ordain-agiriak bermetzat hartzen ditu. 

Kobrantzaren kudeaketaren lagapen bat denez, kredituen titulartasuna ez da finantza-erakundera 

pasatzen. 

Aurrerakina, merkataritza-deskontua ez bezala, merkataritzako kredituak kontuan hartuz ematen da eta ez 

merkataritzako efektuak kontuan hartuz. 
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FACTORINGA 

Funtsean deskontu komertzial bat da. Epe laburrerako finantza-tresna bat da eta esportatzaileei 

finantzatzen laguntzeko zerbitzu bat bezala sortu zen. 

Bezeroen kontuko saldoak faktore izena jasotzen duen enpresa bati lagatzean datza. Lagapena egiten den 

unetik, enpresa izango da bezeroen kredituen titularra. Tresna edo zerbitzu hau esportatzaileek atzerriko 

bezeroei kobratzeko dituzten zailtasunak gainditzeko sortu da. Hala ere, hasiera batean horretarako sortu 

bazen ere, gaur egun factoring enpresek bezero esportatzaileei eta merkatu nazionalera mugatzen diren 

bezeroei eskaintzen dizkiete euren zerbitzuak. 
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8 TERMINOEN GLOSATEGIA 

AK: Aktibo korrontea 

AEK: Aktibo ez korrontea 

AR: Altxortegiko Ratioa 

BK: Berehalako Kaudimena 

DP: Diru propioak 

E/la: Epe laburra 

E/lu: Epe luzea 

GK: Guztizko Kostuak 

It: Interes-tasa 

IZAE: Interesen eta Zergen Aurretiko Etekina 

KA: Kostu Aldakorrak 

KF: Kostu Finkoak 

KPO: Kontabilitate Plan Orokorra 

KO: Kaudimen Orokorra 

PK: Pasibo korrontea 

PEK: Pasibo ez korrontea 

Q: salmenta-maila 

ROE: Finantza Errentagarritasuna 

ROI: Errentagarritasun Ekonomikoa 


