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64ª DENBORALDIA
2015-16

63.500 ikusle
51	enpresa kolaboratzaile
edota erakunde

4.589
49
5

bazkide
emanaldi
opera
messa da requiem 1
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ABAO Txiki titulu
Estreinaldi 1 Bilbon

10	urte Opera Berri

antolatzen, 19 titulurekin

11	urte Abao Txiki

antolatzen, 38 titulu eta
242 emanaldirekin

60	jarduera solidario “Opera
eta +” programaren
barruan”

19.300	parte-hartzaile programa
didaktikoan

190	ikastetxe onuradun
376 jarduera didaktiko

DON CARLOS

ROBERTO DEVEREUX LA SONNAMBULA

G. VERDI

G. DONIZETTI

V. BELLINI

MANON LESCAUT
G. PUCCINI

MESSA DA REQUIEM

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

G. VERDI

G. ROSSINI
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askoz gehiago daukagu lortzeko
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“

Asko da lortu duguna, baina

PRESIDENTEaren

URTEKO MEMORIA 2015-16

GUTUNA

2015-2016 denboraldirako dugun erronka da aurreko denboraldia
hobetzea. Horixe da gure bazkide eta zaleek merezi dutena, eta gure
kultur proiektuari leialki laguntzen dioten babesle guztiei eskaini nahi
dieguna.

Aurten garatutako jardueren defizita 490 mila eurokoa da, batik
bat ekarpen publikoak murriztu direlako, zeren, beste antzoki eta
erakunde batzuetan ez bezala, laguntza publikoek gastuen %19,8
bakarrik estaltzen baitute OLBEren kasuan.

Atzerako begirada bat eginez, uste dut gainditu dugula erronka,
proiektu honen parte diren guztien ahaleginari esker.

Egiturazkoa bihurtu den defizit horrek bere horretan dirau, nahiz eta
murriztu egin den opera denboraldiko titulu kopurua eta zorroztu
egin den gastuak murrizteko politika.

OLBEn beti zaindu dugu kudeaketaren gardentasuna, horregatik,
urteko txosten hau datu ekonomikoen eta eginiko jardueren zerrenda
soila baino gehiago da. Asmoa da gure jardueretan inplikatuta
dauden guztiek ezagutu ditzatela jarduera horien giltzarriak.
Ikuspuntu artistikotik, 2015-2016 denboraldiaren ezaugarri
nagusia gauzatutako jarduera guztien bikaintasuna izan da. Gainera,
sozietateak antolatzen dituen ekimenek gero eta sona handiagoa
daukate.
Aurtengo denboraldia 11 tituluk (opera eta OLBE Txiki kontuan
hartuta) eta 49 funtziok osatu dute, 63.500 ikusle baino gehiagori
zuzenduak egon direnak, 19.300 parte-hartzailerentzako jarduera
didaktikoak egin ditugu eta “Opera eta +” proiektua abiarazi dugu.
OLBEren jarduera irizpide ekonomiko-finantzario tradizionaletatik
harago neurtu behar da, kontuan hartu behar baita gizarteari eta
kulturaren sustapenari egiten dion ekarpena, baina, zalantzarik
gabe, emaitza ekonomiko orekatuarekin batera ezinbestekoa da
emaitza artistiko bikaina eskaintzea.

Egoera horren ondorioz, gogoeta estrategiko sakona egin behar
izan dugu negozio eredua baloratzeko, OLBEren xedea, ikuspegia
eta baloreak argi definitzeko, eta gure kudeaketa gidatuko duten eta
OLBEren sostengarritasun ekonomikoa bermatuko duten printzipio
estrategikoak ezartzeko. Printzipio horien asmoa da diru-sarrera
iturriak orekatu eta epe luzerako egonkortasuna bermatzea, uste
baitugu funtsezko zutarria dela sozietatearentzat.
Orain arte egin dugun bezala, aurrerantzean ere kulturaren eta gure
gizartearen zerbitzura jarriko dugu opera, OLBE erreferentzia sozial
eta kulturala delako, iragan sendoa duena, orain ilusionagarria eta,
denon ahaleginari esker, etorkizun itxaropentsua.
Asko da lortu duguna, baina askoz gehiago daukagu lortzeko.

Juan Carlos Matellanes
Presidentea

ABAO-OLBE

OLBEren helburua da: nazioarteko ospea duen kalitatezko
opera denboraldi egonkor bat garatzea

MISIOA

IKUSPEGIA
“Opera Kulturaren zerbitzura”. Horrek esan nahi du:

Kultur proiektu bat sustatu eta kudeatzea esparru pribatutik,
6

irekia dena denentzat, zeinak operaren artea hedatzen baitu
ikuspegi sozial eta didaktiko batekin,
errekonozimendua eta aberastasuna sortuz inguruan.

Proiekzio soziala: eragile garrantzitsu izan behar dugula gure inguruko
garapen musikal eta kulturalean, jarduera artistikoak, didaktikoak eta
prestakuntzakoak sustatuz.
Errekonozimendua: ezagun izan behar dugula geure inguruan eta
nazioartean, erreferente argi izan nahi dugulako opera antzezpenen
kalitateagatik eta Gizarteari egiten diogun ekarpen kulturalagatik.
Sostengarritasuna: ilusioz betetako proiektu kultural eta sozial honek
ekonomikoki sostengarria izan behar duela denboran.

BALOREAK
•K
 alitatea, Aniztasuna eta Sostengarritasun ekonomikoa, hots, gure eskaintza kultural eta
musikala gainerakoengandik bereizteko ardatzak.
• Profesionaltasuna, Gardentasuna eta Sostengarritasuna kudeaketan.
• Konpromiso soziala eta Gizarte osora irekitzea.
• Bazkidearenganako, babesten gaituzten enpresa eta erakundeenganako, mezenenganako
eta publikoarenganako orientazioa.

URTEKO MEMORIA 2015-16

PRINTZIPIO ESTRATEGIKOAK
1
2
3

OLBEren sostengarritasun ekonomikoa segurtatzea, diru-sarrera iturriak orekatuz eta egonkortasuna
bermatuz, epe ertain eta luzera kalitatezko opera denboraldi bat programatu ahal izateko.

OLBEren proiekzio eta konpromiso sozialari indarra ematea, gure inguruko garapen musikal
eta kulturalaren eragile garrantzitsu bihurtzeko, jarduera artistikoak, didaktikoak eta sozialak
sustatuz.
Ekimenak sustatzea bertako eta nazioarteko errekonozimendua eskuratzeko, opera antzezpenen
kalitateagatik eta Gizarteari egiten dion ekarpen kulturalagatik.
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2016-2017 sasoirako aurrekontua.....................................................63
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AURKEZPENA
12

Asociación Bilbaína de Amigos de la ópera-Opera Lagunen
Bilboko Elkarteko (ABAO-OLBE) Zuzendaritza Batzordeak 2016ko
uztailaren 22an eginiko bileran formulatu ditu 2016ko maiatzaren
31n amaitutako ekitaldiari dagozkion urteko kontuak (balantzea,
emaitzen kontua eta memoria) eta jardueren memoria, eta baita
ere 2016/2017 denboraldirako aurrekontua.
Aipatu urteko kontuek KPMG Auditores, SL konpainiak eginiko
kanpo auditoria bat pasa dute, zeinaren emaitzak 2016ko
uztailaren 27an jakinarazi baitira txosten baten bidez. Auditoreek
kontuei buruzko iritzi positiboa eman dute.
Urteko kontuak eta aurrekontua Ohiko Batzar Nagusiak onartu
beharko ditu 2016ko azaroaren 30ean.
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ZUZENDARITZABATZORDEA
Presidentea
Juan Carlos Matellanes jn.
Lehen Presidenteordea
Francisco Javier Chalbaud jn.
Bigarren Presidenteordea
Maite de la Fuente and.
Idazkaria
Jose Antonio Isusi jn.
Idazkariordea
Carmelo Flores jn.
Diruzaina
Mª Victoria Mendia and.
Kideak
Santiago Goyarrola jn.
Begoña Ruiz de Erenchun and.
Alfredo Samper jn.
Jesús Urruticoechea jn.
Jose María Vázquez jn.
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2011-16an
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OINARRIZKO
MAGNITUDEEK
IZANDAKI
EBOLUZIOA

ABAO-OLBE

ADIERAZLE EKONOMIKOAK

FUNTS PROPIOEN ETA ERRESERBEN
EBOLUZIOA
(kopuruak mila eurotan daude)

16

2011-16

MEMORIAMEMORIA
URTEKO
ANUAL 2014-15
2015-16

AKTIBO ZIRKULTZAILEAREN
EBOLUZIOA
<<

(kopuruak mila eurotan daude)
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ADIERAZLE EKONOMIKOAK

2011-16

GUZTIZKO
DIRU-SARREREN EBOLUZIOA

USTIAPEN
GASTUAREN EBOLUZIOA

(kopuruak mila eurotan daude)

(kopuruak mila eurotan daude)
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*

*

*7 TITULUTIK 5ERA IGARO GARA

*
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JARDUERENGATIKO
DIRU-SARRERAK

KIDEEK GUZTIZKO
DIRU-SARREREI EGINDAKO
EKARPENAREN EBOLUZIOA

(kopuruak mila eurotan daude)

(kopuruak mila eurotan daude)

19

*

*
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JARDUERAREN ADIERALZLEAK

KIDEAK GEOGRAFIAN
NOLA BANATZEN DIREN

20

KIDE KOPURUAREN
EBOLUZIOA

2011-16
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BABESLETZA ETA MEZENASGOAREN
DIRU-SARREREN EBOLUZIOA
(kopuruak mila eurotan daude)

BABESLE/ENPRESA
edota ERAKUNDE KOPURUAREN
EBOLUZIOA
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JARDUERAREN ADIERALZLEAK

OINARRIZKO MAGNITUDEEN EVOLUZIOAREN LABURPENA
2012-13

2013-14

JARDUERA PROPIOAGATIKO
DIRU-SARRERAK

9.685

8.707

7.841

6.695

6.888

%-28,88

KIDEAK

4.181

4.057

3.684

2.626

2.567

%-38,61

3.780

3.669

3.301

2.255

2.207

%-41,60

401

388

383

371

359

%-10,44

938

992

1.235

1.036

940

%0,21

4.566

3.658

2.922

3.033

3.381

%-25,95

PUBLIKOA

3.052

2.067

1.440

1.535

1.518

%-50,26

PRIBATUA

1.514

1.591

1.482

1.498

1.863

%23,05

51

50

46

52

51

%0,00

KUOTAK
SARREREN SALMENTA
BABESLETZAK ETA MEZENASGOAK

ENPRESAK KOPURUA

2015-16

*

2011-2012

KIDEEN ABONAMENDUAK

22

2014-15 *

(kopuruak mila eurotan daude)

% HAZK. 2010/2015

						
AKTIBO ZIRKULATZAILEA

10.205

8.092

7.212

7.343

5.933

%-41,86

FUNTS PROPIOAK ETA ERRESERBAK

3.548

3.322

2.538

2.271

1.596

%-55,01

KIDE KOPURUA

5.692

5.351

4.859

4.538

4.589

%-19,38

59

60

60

48

49

%-16,95

EMANALDI KOPURUA

*7 TITULUTIK 5ERA IGARO GARA
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OINARRIZKO
MAGNITUDEEN
EVOLUZIOAREN
LABURPENA
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Intereseko beste datu batzuk

IZENBURUEN KOSTUEN
KONPOSIZIOA
2015-16

24
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PROGRAMA DIDAKTIKOAN
ESKOLA UMEEN EBOLUZIOA

PROGRAMA DIDAKTIKOAN
PARTE HARTU HELDUEN EBOLUZIOA

25

PROGRAMA DIDAKTIKOAREN ZIFRA GLOBALAK + SAIO FAMILIARRAK

(OLBE TXIKI)

ABAO-OLBE

OINARRIZKO MAGNITUDEEK IZANDAKO EBOLUZIOA

EKARPEN PUBLIKOEN
BILAKAERA
Euroak

INAEM (Kultura Ministerioa)

URTE
NATURALA
26

Bizkaiko Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

ZENBATEKOA

%

%

ZENBATEKOA

%

%

ZENBATEKOA

%

%

DIRU-LAGUNTZA

URTEKO
ALDAKETA

METATUTAKO
ALDAKETA

DIRU-LAGUNTZA

URTEKO
ALDAKETA

METATUTAKO
ALDAKETA

DIRU-LAGUNTZA

URTEKO
ALDAKETA

METATUTAKO
ALDAKETA

2008

3.041.670

-

-

695.730

-

-

600.000

-

-

2009

2.890.000

%-4,99

%-4,99

594.393

%-14,57

%-14,57

600.000

%0,00

%0,00

2010

2.601.000

%-10,00

%-14,49

317.807

%-46,53

%-54,32

531.600

%-11,40

%-11,40

2011

2.338.880

%-10,08%

%-23,11

329.286

%3,61

%-52,57

763.500

%43,62

%27,25

2012

1.754.160

%-25,00

%-42,33

330.000

%0,22

%-52,57

610.000

%-20,10

%1,67

2013

500.000

%-71,50

%-83,56

330.000

%0,00

%-52,57

610.000

%0,00

%1,67

2014

500.000

%0,00

%-83,56

330.000

%0,00

%-52,57

610.000

%0,00

%1,67

2015

500.000

%0,00

%-83,56

390.000

%18,18

%-43,94

600.000

%-1,64

%0,00

2016

517.500

%3,50

%-82,99

390.000

%0,00

%-43,94

500.000

%-16,67

%-16,67

EKARPEN PUBLIKOEN
BILAKAERA

ABAO-OLBE

MEMORIAMEMORIA
URTEKO
ANUAL 2010-11
2015-16

2008-16
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FINANTZA-EGOERAK

EGOERAREN BALANTZEA
GALERA ETA MOZKINEN KONTUA
ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA

29
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FINANTZA-EGOERAK

EGOERAREN BALANTZEA
2016ko eta 2015ko maiatzak 31
(Kopuruak eurotan daude)

2016

2015

Ibilgetu ukiezina
Ibilgetu materiala
Epe luzerako finantza-inbertsioak

762
821.437
101.011

1.430
875.824
254.247

Aktibo ez korrontea guztira

923.210

1.131.501

AKTIBOA

30

Jarduera propioaren erabiltzaileak eta
bestelako zordunak
Merkataritza-zordunak eta kobratzeko dauden
bestelako zorrak

Epe laburreko finantza-inbertsioak

Epe laburreko periodifikazioak
Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak

PASIBOA

2016

2015

Gizarte-funtsa
Erreserbak
Ekitaldiko soberakina
Balio aldaketagatiko egokitzapenak
Jasotako diru-laguntzak
dohaintzak eta ekarpenak

1.501.999
539.916
(489.747)
44.312

1.774.906
539.916
(272.907)
229.155

713.750

745.000

2.310.230

3.016.070

342.776

789.958

Ondare garbia guztira

379.688

431.323

Epe luzerako hornidurak

850.442

862.970

4.627.146

5.635.638

Pasibo ez korronteak guztira

850.442

862.970

Merkataritza-hartzekodunak eta ordaintzeko
dauden bestelako zorrak

1.260.086

2.024.275

Epe laburreko periodifikazioak

2.435.708

2.571.165

176.047
407.599

105.779
380.281

Aktibo korronteak guztira

5.933.256

7.342.979

Pasibo korronteak guztira

3.695.794

4.595.440

Aktiboa guztira

6.856.466

8.474.480

Ondare garbia eta pasiboa guztira

6.856.466

8.474.480

URTEKO MEMORIA 2015-16

GALERA ETA MOZKINEN KONTUA

2016ko eta 2015ko maiatzaren 31n amaitutako ekitaldietarako
(Kopuruak eurotan daude)

2016

2015

5.588.740

5.287.823

939.979
438.022

1.036.146
476.222

Langileen gastuak

(1.738.205)

(1.640.999)

Jardueraren beste gastuak

(5.841.225)

(5.553.353)

(73.338)
12.528

(72.337)
25.068

-

(2)

Bazkideengatiko, Babesleengatiko eta Mezenasgoagatiko diru-sarrerak
Salmentak eta ohiko merkataritza jardueraren bestelako diru-sarrerak
Bestelako ustiapen gastuak

Ibilgetuaren amortizazioa
Gehiegizko hornidurak
Beste emaitza batzuk

Jardueraren soberakina
(673.499)
(441.432)
			
Finantza eragiketen soberakina
183.752
168.525
Soberakina zergak ordaindu aurretik
Ekitaldiaren soberakinean aitortutako ondare garbiaren aldaketa
Zuzenean ondare garbira egotzitako diru-sarrera eta gastuek ondare
garbian eragindako aldaketa

(489.747)

(272.907)

(489.747)

(272.907)

(216.093)

61.635

Emaitza guztira, ondare garbiak ekitaldian izandako aldaketa
(705.840)
		

(211.272)

31
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2016ko eta 2015ko maiatzaren 31n amaitutako urteko ekitaldiei dagokien Eskudiru

FLUXUEN EGOERA

(Kopuruak eurotan daude)

2016

2015

(489.747)

(272.907)

73.338
(11.091)
(12.528)
(1.518.750)
(125.799)
1
(65)
(57.889)

72.337
(44.300)
(25.068)
(1.535.000)
(83.433)
(85.058)

509.973
(70.268)
(899.646)

36.945
(78.878)
(538.290)

(1)
5.855
119.944
(2.476.673)

6.355
77.078
(2.470.219)

(18.283)
(435.000)

(1.835)
(9.116)
(3.034.593)

1.469.774
1.016.491

4.661.421
1.615.877

1.487.500
1.487.500

990.000
990.000

27.318

135.658

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran

380.281

244.623

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran

407.599

380.281

Ustiapen jardueretako eskudiru fluxuak
Ekitaldiko emaitzak, zergak baino lehenagokoak
Emaitzaren egokitzapenak
Ibilgetuaren amortizazioa
Narriaduragatiko balio zuzenketak
Horniduren bariazioak
Horniduren bariazioak
Diru-laguntzak egoztea
Finantza diru-sarrerak
Finantza gastuak
Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketak
Kapital korrontearen aldaketak
Zordunak eta kobratzeko dauden bestelako zorrak
Beste aktibo korronte batzuk
Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden bestelako zorrak
Ustiapen jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk
Interesen ordainketa
Dibidenduen kobrantza
Interesen kobrantza
Ustiapen jardueretako eskudiru fluxuak
Inbertsio jardueretako eskudiru fluxuak
Inbertsioengatiko ordainketak
Ibilgetu ukiezina
Ibilgetu materiala
Beste finantza-aktibo batzuk
Desinbertsioengatiko kobrantzak
Beste finantza-aktibo batzuk
Inbertsio jardueretako eskudiru fluxuak
Finantzaketa jardueretako eskudiru fluxuak
Ondare tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ekarpenak
Finantzaketa jardueretako eskudiru fluxuak

Eskudiruaren aldaketa garbia edo baliokideak

URTEKO MEMORIA 2015-16
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OSAGARRIA
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INFORMAZIO OSAGARRIA

Izaera eta jarduera nagusiak
Asociación Bilbaína de Amigos de la Opera Opera Lagunen Bilboko
Elkartea (A.B.A.O. O.L.B.E.) (OLBE hemendik aurrera), 1953ko
uztailaren 1ean osatu zen, izaera iraunkorrarekin eta mugarik
gabeko iraupenarekin. Bilbon du egoitza soziala eta bertan garatzen
ditu bere jarduerak.
36

OLBE bere estatutuek eta aplika dakizkiokeen lege-xedapenek
arautzen dute, eta bereziki Elkarteen ekainaren 22ko 7/2007 Legeak
(otsailaren 12ko 3/1998 Legea ordezkatzen duenak). Elkarteen
Erregistroan inskribatuta dago 37 zenbaki probintzialarekin eta 159
zenbaki nazionalarekin.
1989ko urriaren 31n, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza, Justizia
eta Autonomia Garapen Sailak Onura Publikoko erakunde deklaratu
zuen OLBE, eta otsailaren 12ko 3/1988 legearen 22.2 artikuluan
aurreikusitako berezko eskubideak aitortu zizkion (indarrean dagoen
ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 42. artikuluan daude jasota).
OLBEren helburua laguntasuna eta elkarlana sustatzea da, arte
lirikoaren eta, zehazkiago, operaren garapen eta hedapenean
elkarlanean aritu nahi duten pertsonen artean. Xedetzat dauzka
halaber abesteko zaletasuna akuilatzea eta bultzatzea eta baita
ere musikaren irakaskuntza jendarteratzea. OLBEren jarduera
nagusia da opera emanaldiak antolatzea eta sustatzea, 1999/2000

denboralditik aurrera Bilboko Euskalduna Jauregiko instalazioetan
garatzen dituenak alokairu kontratu baten bidez.
OLBEren finantzaketa-iturri nagusia babesleek eta laguntzaileek
egindako ekarpenak dira, eta baita ere OLBEko bazkideek ordaintzen
dituzten urteko kuota eta abonamenduak zein publikoari orokorrari
saldutako sarreren irabaziak.
Ekitaldi ekonomikoa urte bakoitzeko ekainaren 1ean hasi eta
hurrengo urteko maiatzaren 31n amaitzen da.

Aurkezpenaren oinarriak
a) Irudi zintzoa
Urteko kontuak OLBEren kontabilitate-erregistroetan oinarrituz
prestatu ditugu. 2016ko maiatzaren 31n amaitutako ekitaldiko
urteko kontuak indarrean dagoen merkataritza-legediaren eta
Kontabilitateko Plan Orokorraren arabera osatu dira, eta baita ere
kontuan harturik Kontabilitateko Plan Orokorra Irabazi asmorik
gabeko Erakundeetara egokitzeko Araua eta erakunde horien
Aurrekontuei buruzko Informaziorako Arauak, eta hori guztia helburu
honekin: 2016ko maiatzaren 31ko ondarearen, finantza-egoeraren
eta eragiketen emaitzen irudi zintzoa ematea.
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OLBEko Zuzendaritza Batzordeak (hemendik aurrera OLBEko
administratzaileak), uste du Batzar Orokorrak aldaketa handirik gabe
onartuko dituela 2016ko maiatzaren 31n amaitutako ekitaldiko
urteko kontu hauek.

b) Informazioaren konparaketa
Konparaketa egite aldera, urteko kontuetan azken bi ekitaldietako
datuak daude, esan nahi baita 2016ko ekitaldiko balantzeko
partidekin, irabazi eta galera kontuarekin, ondare garbian izandako
aldaketen egoerarekin, esku-diru fluxuen egoerarekin eta jardueren
memoriarekin batera, aurreko ekitaldiko zifrak ere ageri direla, eta
zifra horiek Batzar Orokorrak 2015eko azaroaren 25eko Batzordean
onartutako 2015. ekitaldiko urteko kontuen barruan daude.

c) Moneta funtzionala eta aurkezpen-moneta
Urteko kontuak eurotan aurkezten dira unitaterik hurbilenera
biribilduta, OLBEren moneta funtzionala eta aurkezpen-moneta
direlako.

d) Ziurgabetasunen balorazio eta balioespenen funtsezko
alderdiak eta kontularitzako politikak aplikatzeko judizio
garrantzitsuak
Urteko kontuak prestatzeko kontularitzako balioespen garrantzitsuak
aplikatu behar dira eta judizioak, balioespenak eta hipotesiak egin

OLBEko kontularitza politiken aplikazio prozesuan. Horren harira,
jarraian laburtuta daude judizio edo konplexutasun maila handiena
izan duten alderdiak edota urteko kontuak prestatzeko hipotesi eta
balioespen garrantzitsuak dauzkatenak.
Kontularitzako balioespen garrantzitsuak eta hipotesiak
Bezeroen kaudimen ezagatiko zuzenketa baloratiboa egiteko
Zuzendaritzak judizio sakon bat egin behar du eta saldo
indibidualak ere berrikusi behar dira, oinarritzat harturik
zordunen kreditu kalitatea, merkatuaren egungo joerak eta
kaudimen gabezien analisi historikoa agregatuen mailan.
Auziengatiko hornidurei buruzko kalkuluak ziurgabetasun
maila handia dauka. Balioespen horiek aldaketak izaten dituzte
aurrerapen graduaren arabera iristen diren informazio berrien
ondorioz.
OLBEk erregulazio eta lege prozesuak nahiz gobernuko
ikuskaritzak igaro behar ditu hainbat jurisdikziotan. Prozesu
horiek zerikusia dute gehiegizko finantzaketaren ondoriozko
diru-laguntza itzulketekin. Gerta daiteke ekitaldia amaitzean
baliabideak kanpora atera behar izatea eta zenbatekoa
fidagarritasunez balioetsi badaiteke, hornidura bat aitortzen da.
Lege prozesuetan oro har gai legal konplexuak eta ziurgabetasun
handiak sortzen dira. Ondorioz, Zuzendaritzak bere irizpideak
aplikatuko ditu prozesutik baliabideak atera ote daitezkeen
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ala ez erabakitzeko eta itzulketa posible horren zenbatekoa
balioesteko.

Erregistratzeko eta balioesteko arauak
a) Ibilgetu ukiezina

Balioespen aldaketak

38

OLBEko Administratzaileek eginiko balioespenak 2016ko
maiatzaren 31ko informazio onenaren arabera kalkulatu badira
ere, posible da etorkizunean zenbateko horiek aldatzea datozen
ekitaldietarako. Hurrengo ekitaldietan zehar egin beharreko
egokitzapenen ondorioz sortutako aldaketek urteko kontuen
gainean duten eragina prospektiboki erregistratuko litzateke.

Ekitaldiko soberakinaren banaketa
2015eko maiatzaren 31n amaitutako ekitaldiko soberakina, 2015ko
azaroaren 25eko Batzar Orokorrean onartu zena, Gizarte-funtsera
transferitu zen osorik.
2016ko maiatzaren 31n amaitutako ekitaldiko soberakina Gizartefuntsera transferituko litzateke -administratzaileek 2016ko uztailaren
22an proposaturik-, behin Batzar Orokorrak onartu ondoren.
Ondare garbira zuzenean egotzitako soberakinak ezin dira banatu, ez
zuzenean ez eta zeharka ere.

Ibilgetu ukiezina balantzean azaltzeko, narriadurazko balio metatua
kendu zaio amortizazioen eta balioespen-zuzenketen zenbatekoari.
Informatika-aplikazioak
Atal honetan aipatzen dira OLBEk informatika-aplikazioak
eskuratzeko orduan egindako kostuak; dagokion metatutako
amortizazio garbia aurkezten dugu eta hori kalkulatzeko,
aurreikusten den hiru urteko erabilpen-aldiaren gainean metodo
lineala erabiltzen da. Informatika-aplikazioak mantentzeko
kostuak gastuetan jasotzen dira egiten diren unean bertan.
Ondorengo kostuak
Ibilgetu ukiezinean gerora izaten diren kostuak gastu gisa
erregistratzen dira, etorkizunean aktiboetatik espero diren mozkin
ekonomikoak handitu ezean.

b) Ibilgetu materiala
Hasierako aitorpena
Ibilgetu materialean sartutako aktiboak erosketako prezioan
kontabilizatu dira. Ibilgetu ukiezina balantzean azaltzeko,
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narriadurazko balio metatua kendu zaio amortizazioen eta
balioespen-zuzenketen zenbatekoari.

Amortizatzeko
metodoa

Aurreikusten den
bizitza baliagarria

Aktiboaren hasierako aitorpenaren ostean, sortutako kostuak
kontabilizatzen dira soilik baldin eta ahalmena zein produktibitatea
gehitzea edo bizitza baliagarria luzatzea badakarte; kasu
horretan ordeztutako elementuen kontabilitateko balioari baja
eman beharko zaio. Horren harira, ibilgetu materiala egunero
mantentzearen ondoriozko kostuak egin ahala erregistratzen dira
emaitzetan.

Eraikuntzak

Lineala

Instalakuntza teknikoak eta makinaria

Lineala

Bestelako instalazioak,
tresnak eta altzariak

Lineala

Bestelako ibilgetua

Lineala

Amortizazioak

OLBEk ibilgetu materialen hondar-balioa, bizitza baliagarria eta
amortizatzeko metodoa berrikusten ditu ekitaldi bakoitza ixtean.
Hasieran ezarritako irizpideetako aldaketak estimazio-aldaketa
gisa ikusten dira.

Ibilgetu materialaren elementuak amortizatzeko, zenbateko
amortizagarria sistematikoki banatzen da baliagarri den
bitartean. Zenbateko amortizagarria kalkulatzeko, hondar-balioa
kendu behar zaio erosketa-balioari.
Ibilgetu materialaren elementuen amortizazioa
ondorengo irizpide hauek aplikatzen dira:

zehazteko

30
10
3-10
4

Ondorengo kostuak
Aktiboaren hasierako aitorpenaren ostean, sortutako kostuak
kontabilizatzen dira soilik baldin eta ahalmena zein produktibitatea
gehitzea edo bizitza baliagarria luzatzea badakarte; kasu
horretan ordeztutako elementuen kontabilitateko balioari baja
eman beharko zaio. Horren harira, ibilgetu materiala egunero
mantentzearen ondoriozko kostuak egin ahala erregistratzen dira
emaitzetan.
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Aktiboen balioaren narriadura
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Balio narriaduraren zantzuren bat badago, Elkarteak aztertuko du
ea aktibo horien kontabilitateko balioa beren balio berreskuragarria
baino handiagoa den. Balio berreskuragarria kalkulatzeko,
arrazoizko balioari salmentako kostuak eta erabilera-balioa
kenduko dizkio, eta hala badagokio, narriaduragatiko baliozuzenketak edota ibilgetu materialaren balio-galeren balizko
hornikuntza itzulketak zehaztuko ditu. Balio-galerengatiko
hornikuntza mugimendu horiek emaitzen kontuan erregistratzen
dira.
Galeren itzulketak ezin du aktiboaren kontabilitate-balioa
handitu galera gabe izango lukeen kontabilitate-balioaren
gainetik (amortizazioen zenbateko garbia). Narriaduraren edo
bere lehengoratzearen ondoriozko balioespen-zuzenketa jaso
eta gero, hurrengo ekitaldietako amortizazioak doitzen dira,
kontabilitateko balio berria kontuan hartuta.
Alabaina, aktiboen baldintza bereziek agerian uzten badute
atzera bueltarik gabeko galera, galera hori zuzenean jasoko da
emaitzen kontuko ibilgetutik datozen galeretan.

c) Errentamenduak
Errentariaren kontabilitatea
OLBEk aktibo jakin batzuen erabilera-eskubidea uzten du
errentamendu-kontratuen bidez.

Errentamenduetan, kontratuak OLBEri transferitzen badizkio
aktiboen jabetzak berekin dakartzan arrisku eta mozkin
guztiak, finantzazko errentamendu bezala klasifikatzen dira
eta bestela errentamendu operatibotzat hartzen dira.
Errentamendu operatiboak
Errentamendu operatiboetako kuotak gastu lineal gisa
jasotzen dira errentamendu-epeak irauten duen bitartean.

d) Finantzaketa tresnak
Finantzaketa tresnen sailkapena eta bereizketa
Finantzaketa tresnen sailkapena hasieran jasotzen diren unean
egiten da: finantzazko aktibo, finantzazko pasibo edo ondaretresna izan daitezke. Sailkapena egiteko kontuan hartzen
dira kontratu-ituneko diru-funtsa eta finantzazko aktiboaren,
finantzazko pasiboaren edo ondare-tresnen definizioak.
OLBEk finantzaketa tresnak sailkatu egiten ditu, horretarako
kontuan izanik tresnen ezaugarriak eta Zuzendaritzak hasierako
aitorpenaren unean dauzkan asmoak.
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Konpentsazio printzipioak
Finantzazko aktiboa eta finantzazko pasiboa konpentsatu egiten
dira, soilik OLBEk eskubide eskagarria duenean aitortutako
zenbatekoak konpentsatzeko edo baldin eta asmoa badauka
kopuru garbia likidatzeko edota aldi berean aktiboa egin eta
pasiboa deuseztatzeko.

Hasierako aitorpenaren ostean, arrazoizko balioan aitortzen dira
aldaketak emaitzetan erregistratuta. Arrazoizko balioa ez da
murrizten salmentak edo bestelako bideratzeren batek eragin
ditzakeen salerosketa-kostuengatik. Sortutako interesak eta
dibidenduak, izaeraren arabera sartzen dira partidetan.
Kobratzeko dauden maileguak eta partidak

• Bereziki sortu erosi edo jaulki bada epe laburrean saldu edo
berrerosteko asmoz.

Kobratzeko dauden mailegu eta partiden atalean biltzen dira
eragiketa komertzialetako kredituak eta merkatu aktiboan
kotizatzen ez duten kobrantza finko edo zehazgarridun eragiketa
ez komertzialetako kredituak, zeintzuk ez baitira finantzazko
aktiboen sailkapen berean sartzen. Aktibo horiek hasieran, euren
arrazoizko balioetan jasotzen dira, izandako salerosketa-kostuak
barne, eta ondoren, amortizatutako kostuan balioesten dira,
interes eraginkorraren metodoa erabiliz.

• Batera kudeatzen diren identifikatutako finantzaketa tresna
multzo baten barrukoa bada, eta multzo horrek epe motzean
mozkinak lortuko dituela adierazten duen patroi bat dagoela
bistakoa bada.

Hala ere, finantzazko aktiboek ez badute ezarritako interes
tasarik, zenbatekoaren muga-eguna gainditzekotan badaude edo
epe laburrean jasotzea espero bada eta eguneratzearen ondorioa
esanguratsua ez bada, euren balio nominalean balioesten dira.

• Eratorria bada, estaldura-tresna izendatu ez badute, eraginkorra
izateko baldintzak betetzen baditu eta finantzaketa-berme
kontratu bat ez bada.

Ekitaldia ixtean, balioaren narriaduraren ondoriozko zuzenketa
baloratiboak egingo dira, baldin eta froga objektiboek erakusten
badute ez direla kobratuko zorretan dauden zenbateko guztiak.

Negoziatzeko mantendutako finantzazko aktiboak eta pasiboak
Negoziatzeko mantendutako finantzazko aktiboak edo pasiboak
dira hasieratik negoziatzeko mantendutzat sailkatzen direnak.
Finantzazko aktiboa edo pasiboa negoziatzeko mantendu gisa
sailkatzen da baldin eta:

Negoziatzeko mantendutako aktiboak eta pasiboak arrazoizko
balioan aitortzen dira hasieran. Erosketari edo jaulkipenari
zuzenean eragiten dioten salerosketa-kostuak, egin ahala
aitortzen dira gastu gisa emaitzen kontuan.
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Salmentarako finantzazko aktiboak

Finantzazko aktiboen balioaren narriadura

OLBEk kategoria honetan sartzen ditu zor-balio adierazgarrien
erosketa eta aurreko kategorietan sailkatzeko baldintzak betetzen
ez dituzten ondare-tresnak.

Esan liteke finantzazko aktibo bat edo finantzazko aktiboen
multzo bat narriatuta dagoela eta beraz, narriaduraren
ondoriozko galera gertatu dela, baldin eta objektiboki agerikoa
bada aktiboaren hasierako aitorpenaren ostean izandako
gertakari baten edo gehiagoren ondorioz narriatu dela, eta galera
eragin duen gertakariak edo gertakariek eragina badute aktiboari
edo finantzazko aktibo multzoari etorkizunerako aurreikusitako
eskudiruaren fluxuan, eta eragin hori fidagarritasunez estimatu
badaiteke.

Salmentarako finantzazko aktiboak jasotzeko, erosketari zuzenean
egozten zaizkion kostuak gehitzen zaizkio arrazoizko balioari.
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Hasierako aitorpen hori egin eta gerora, kategoria honetan
sailkatutako finantzazko aktiboak arrazoizko balioan balioesten
dira, galera edo mozkina ondare garbian aitortutako sarrera eta
gastuetan jasoz. Arrazoizko balioa ez da murrizten salmentak
edo bestelako bideratzeren batek eragin ditzakeen salerosketakostuengatik. Ondare garbian aitortutako zenbatekoak emaitzetan
jasotzen dira finantzazko aktiboei baja ematen zainean, eta, hala
behar balitz, narriaduragatiko galeraren arabera jasoko dira.

OLBEk, bere irizpideei jarraituz, erregistratu egiten ditu maileguak,
kobratzeko partidak eta zor tresnak narriatzearen ondoriozko
balioespen-zuzenketak, baldin eta zordunaren kaudimenik ezak
eraginda etorkizunerako aurreikusitako eskudiruaren fluxua
murriztu edo atzeratu bada.
Era berean, ondare-tresnen kasuan, balioa narriatu dela esan
liteke baldin eta balioak jaitsiera luze edo nabarmena izan
duelako aktiboaren liburuetako balioa berreskuratu ezin bada.

Kostuan balioetsitako finantzazko aktiboak eta pasiboak
Ondareko tresna baten arrazoizko balioa fidagarritasunez
estimatu ezin denean, inbertsioa kostuan balioesten da,
narriaduraren ondoriozko balioespen-zuzenketen zenbateko
metatua kenduta. Alabaina, OLBEk edozein unetan fidantzazko
aktibo edo pasiboaren balioespen fidagarririk lortu badezake,
arrazoizko balioan aitortzen dira unean bertan, mozkinak edo
galerak haien sailkapenaren arabera erregistratuta.

Amortizatutako kostuan balioetsitako finantzazko aktiboen
balioaren narriadura
Amortizatutako kostuetan kontabilizatutako finantzazko aktiboen
kasuan, balioa narriatzearen ondoriozko galeraren zenbatekoa
kalkulatzeko ondoko bi elementuen arteko aldea estimatu
behar da: finantzazko aktiboaren kontabilitateko balioa eta
etorkizunean izango diren eskudiru fluxuek gaur egun daukaten
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balioa (kanpoan utziz oraindik gauzatu ez diren etorkizuneko
kreditu-galerak eta aktiboaren jatorrizko izatezko interes tasan
deskontatuta).
Narriaduraren ondoriozko galera emaitzetara egotzita jasotzen
da, eta hurrengo ekitaldietan itzul daiteke, baldin eta gutxitze
hori, aitortu osteko gertakari batekin objektiboki lotzerik badago.
Hala ere, galeraren itzulgarritasunak badu muga, hain zuzen
balioa narriatzearen ondoriozko galera erregistratu ez balitz,
aktiboek izango luketen kostu amortizatua.
Finantzazko pasiboak
Finantzazko pasiboak (merkataritzako hartzekodunak eta
ordaindu beharreko beste kontu batzuk barne) hasieran
baloratzen dira beren arrazoizko balioa kontuan hartuta, ez
baitira sailkatzen negoziatzeko edo finantzazko pasibo gisa
beren arrazoizko balioaren arabera eta aldaketekin emaitzen
kontuan. Hasierako onarpena eman ondoren, kategoria honetan
sailkatutako pasiboak kostu amortizatuaren arabera baloratzen
dira, interes tasa eraginkorraren metodoa erabiliz.
Hala ere, finantzazko pasiboek ezarritako interes tasarik ez
badute, zenbatekoaren muga-eguna gainditzekotan badaude edo
epe laburrean jasotzea espero bada eta eguneratzearen ondorioa
esanguratsua ez bada, euren balio nominalean balioesten dira.

Fidantzak
Entregatutako fidantzak finantzazko aktiboetarako azaldutako
irizpideen arabera balioesten dira.
Finantzazko pasiboen bajak eta aldaketak
OLBEk baja ematen dio finantzazko pasibo bati edo pasiboaren
zati bati, baldin eta pasiboak dakarren betebeharra bete badu,
edo legez pasiboan jasotako erantzukizunetik salbuetsita badago,
auzibideren batek edo hartzekodunak eraginda.

e) Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideen atalean sartzen dira
kutxako eskudirua eta kreditu-erakundeetan bistan dauden bankugordailuak.

f) Diru-laguntzak, dohaintzak eta ekarpenak
Diru-laguntzak, dohaintzak eta ekarpenak diru-sarrera eta gastu
aitortu gisa kontabilizatzen dira ondare garbiaren baitan, ofizialki
ematen direnean eta emateko baldintzak betetzen direnean edo
horiek jasotzeari buruzko zentzuzko zalantzarik ez dagoenean.
Diruzko laguntzak, dohaintzak eta ekarpenak, emandako
zenbatekoaren arrazoizko balioan balioesten dira, eta diruzkoak ez
direnak berriz, jasotako aktiboaren arrazoizko balioan.

43

ABAO-OLBE

INFORMAZIO OSAGARRIA

Gastu espezifikoak finantzatzeko ematen diren diru-laguntzak,
finantzatutako gastuak sortzen diren ekitaldiko diru-sarreren atalari
egozten zaizkio.
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Jasotako diru-laguntzak eta babesle edo erakunde publiko jakin
batzuek egindako ekarpenei dagozkienak, emaitzen atalari egozten
zaizkio xede izan dituzten opera-programak garatzen diren ekitaldian,
emaitzen idazpuruan, jarduera propioagatik izandako diru-sarreren
atalean.

g) Hornidurak
Hornidurak aitortu egiten dira ABAOk iraganeko gertakari baten
ondoriozko obligazioren bat duenean, dela legez, kontratuz,
inplizituki edo isilean egin beharrekoa; litekeena da obligazio hori
deuseztatzeko gerora diru-mozkinak ekarriko dituzten baliabideak
atera behar izatea, eta obligazio horren zenbatekoaren estimazio
fidagarria egin daiteke.
Balantzean aitortutako zenbatekoan adierazten da obligazioa
deuseztatzeko beharrezko diren ordainketak ixten diren eguneko
estimaziorik onena, behin hornidurarekin loturiko arriskuak eta
zalantzak kontuan hartu ondoren eta, aurrekoa esanguratsua
denean, deskontuak finantzetan izandako eragina ere bai, betiere
epe bakoitzean egingo diren ordainketak modu fidagarrian zehazterik
badago.
Hornidurak emaitzen kontra itzultzen dira, obligazio hori
deuseztatzeko baliabiderik irteerarik ez egotea posible denean.

h) Ondasunak saltzeagatiko eta zerbitzuak emateagatiko
diru-sarrerak
Ondasun edo zerbitzuen salmentaren ondoriozko diru-sarrerak,
horietatik jasotako ordainaren edo jasotzea espero den ordainaren
arrazoizko balioan aitortzen dira.
Entitateak jarduera propioagatik dituen diru-sarrerak
Erakundeak bere jarduerarengatik dituen sarreretan sartzen
dira babesleek/erakunde publikoek egindako ekarpenak, eta
balantzeko pasiboan erregistratzen dira jatorriz emandako
kopuruan, sortzapenaren irizpideari jarraituz emaitzetara egotzita.

i) Mozkinen gaineko zergak
OLBE otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauak xedatutakoaren
mende dago, zeinak irabazi asmorik gabeko Erakundeen eta
mezenasgoarentzako zerga-pizgarrien Zerga-Erregimena arautzen
baitu.
Araudi horren arabera, ateratako errenta guztiak salbuetsita daude
Sozietateen gaineko Zergatik, baita ere ondare higigarritik zein
higiezinetik datozenak eta ondasun edo eskubideen erosketa edo
eskualdatzeetatik datozenak (sozietatearen xedea edo berariazko
helburua betetzeko egiten ez den ustiapen ekonomikoa garatzetik
datozenak izan ezik).
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j) Ingurumena
OLBEk hainbat jarduera egiten ditu bere jardueraren ondorioz
ingurumenean eragin dezakeen kalteari aurrea hartzeko, berau
murrizteko edo konpontzeko.
Ingurumen-jardueren ondoriozko gastuak Jardueraren beste gastu
batzuk atalean jasotzen dira, egiten diren ekitaldian bertan.

OLBEren jardueran erabilera iraunkorra izateko erosi eta ondarera
erantsitako elementuak, zeintzuen helburua baita ingurumeninpaktua gutxitzea, ingurumena babestea eta hobetzea, OLBEren
eragiketen etorkizuneko kutsadura murriztea edo ezabatzea, aktibo
gisa jasotzen dira balioesteko, aurkezteko eta xehatzeko irizpideak
aplikatuz.
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Ibilgetu materiala
Jarraian datorren koadroan azaltzen dira material ibilgetuak 2016ko
eta 2015eko maiatzaren 31n zituen xehetasunak eta 2016ko eta
2015eko ekitaldietan zehar izandako mugimenduak.

Ibilgetu Materialaren Xehetasunak eta Mugimenduak 2016ko maiatzaren 31n amaitutako ekitaldirako
(Kopuruak eurotan daude)
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2016
Eraikuntzak

Instalakuntza
Bestelako instalazioak,
teknikoak eta makinaria tresnak eta altzariak Bestelako ibilgetua

Guztira

Kostua 2015ko ekainaren 1ean
Altak

1.590.942
-

3.744
-

620.209
13.119

228.793
5.164

2.443.688
18.283

Kostua 2016ko maiatzaren 31n

1.590.942

3.744

633.328

233.957

2.461.971

Metatutako amortizazioa 2015ko ekainaren 1ean
Amortizazioak

(802.453)
(53.031)

(2.480)
(374)

(548.129)
(15.723)

(214.802)
(3.542)

(1.567.864)
(72.670)

Metatutako amortizazioa 2016ko maiatzaren 31

(855.484)

(2.854)

(563.852)

(218.344)

(1.640.534)

735.458

890

69.476

15.613

821.437

Kontabilitateko balio garbia 2016ko maiatzaren 31n
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Ibilgetu Materialaren Xehetasunak eta Mugimendua 2016ko maiatzaren 31n eta 2015ko maiatzaren 31n amaitutako ekitaldietarako
(Kopuruak eurotan daude)

Instalaciones,
Bestelako instalazioak,
Eraikuntzak
2015
Bestelako ibilgetua
		
teknikoak eta makinaria
utillaje y mobiliario

Guztira
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Kostua 2014ko ekainaren 1ean
Altak
Bajak

1.590.942
-

3.744
-

768.959
850
(149.600)

220.527
8.266
-

2.584.172
9.116
(149.600)

Kostua 2015ko maiatzaren 31n

1.590.942

3.744

620.209

228.793

2.443.688

Metatutako amortizazioa 2014ko ekainaren 1ean
Amortizazioak

(749.422)
(53.031)

(2.106)
(374)

(532.873)
(15.256)

(213.277)
(1.525)

(1.497.678)
(70.186)

Metatutako amortizazioa 2015ko maiatzaren 31n

(802.453)

(2.480)

(548.129)

(214.802)

(1.567.864)

Balioaren narriadura metatua 2014ko ekainaren 1ean
Narriaduragatiko galerak

-

-

(149.600)
149.600

-

(149.600)
149.600

Balioaren narriadura metatua 2015ko maiatzaren 31n

-

-

-

-

-

788.489

1.264

72.080

13.991

875.824

Kontabilitateko balio garbia 2015ko maiatzaren 31n
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Balioaren narriadura

Aseguruak

2014ko maiatzaren 31n amaitutako ekitaldia ixtean OLBEk 149.600
euroko galerak izan ditu dekoratuen narriaduragatik. Dekoratu horiei
baja eman zaie ibilgetutik 2015eko maiatzaren 31n amaitutako
ekitaldian, eta horrek eragina izan du horniduretan.

OLBEk hainbat aseguru-poliza dauzka kontratatuta beste ibilgetu
material batzuetako elementuek berekin dakartzaten arriskuak
estaltzeko. Poliza horien estaldura nahikoa dela irizten da.
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Finantza-inbertsioak eta Merkataritza zordunak
a) Finantza-inbertsioak
Maiatzaren 31ra arte eginiko finantza-inbertsioen zehaztapena
jarraian azaltzen da:
		
Euroak
2016

2015

Ez korrontea

Korrontea

Ez korrontea

Korrontea

Lotu gabeak
-

4.336.660

-

4.626.293

Zorraren balio adierazgarriak

Ondare-tresnak

90.191

105.486

253.427

462.345

Fidantzak

10.820

-

820

-

-

185.000

-

547.000

101.011

4.627.146

254.247

5.635.638

Beste batzuk
Guztira
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Ondare-tresnen guztizkoa inbertsio-funtsei dagokie.
Zorraren balio adierazgarriak zor-tituluetan eta antzekoetan gauzatuta
daude, bakoitzaren izaeraren arabera errentagarritasun finko edo
aldakorrarekin.
Beste batzuk, korrontea kontzeptuan, 2016ko maiatzaren 31n
dagoen kopurua lehen mailako finantza erakunde bateko gordailuari
dagokio, zeinaren iraungitze data 2018ko martxoaren 29koa baita,
eta interes tasa %0,35ekoa. Disposizio libreko saldoa denez, egokia
iruditzen zaigu Korronte gisa sailkatzea.
2015eko maiatzaren 31n, Beste batzuk, korrontea atalean,
nagusiki lehen mailako finantza erakundeetan dauden gordailuak
agertzen dira. Iraungitze datak 2015eko irailaren 29tik eta 2016ko
martxoaren 3ra bitartekoak dira eta interes tasak %2,10-%2,64
bitartekoak.

b) Jarduera propioaren erabiltzaileak eta bestelako zordunak
Merkataritza zordunen eta kobratzeko dauden bestelako kontuen
xehetasunak maiatzaren 31n:
Euroak
Korrontea
2016

2015
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Organismo Publikoak...................................... -.............600.000
Beste batzuk..................................... 342.776 ............189.958
Guztira............................................342.776............ 789.958
2015eko maiatzaren 31n, Organismo publikoekiko zor-saldoa
zuzenean dagokio erakunde horiek -babesle diren aldetik- 2015erako
emandako diru-laguntzetatik kobratzeke dagoen zatiari.

c) M
 erkataritza-zordunak eta kobratzeko dauden bestelako
zorrak
Nagusiki administrazio publikoekiko maileguak barne hartzen ditu.
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Funts propioak
Maiatzaren 31n hauxe da funts propioen osaera eta mugimendua:
Euroak
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2015.05.31
Soberakina
Soberakina banatzea
2016.05.31
					
Gizarte-funtsa
1.774.906
(272.907)
Bestelako erreserbak
539.916
Ekitaldiko soberakina
(272.907)
(489.747)
272.907
			
Funts propioak guztira
2.041.915
(489.747)
-

1.501.999
539.916
(489.747)
1.552.168
Euroak

2014.05.31
Soberakina
Soberakina banatzea
2015.05.31
						
Gizarte-funtsa
2.593.922
(819.016)
1.774.906
Bestelako erreserbak
539.916
539.916
Ekitaldiko soberakina
(819.016)
(272.907)
819.016
(272.907)
						
Funts propioak guztira
2.314.822
(272.907)
2.041.915
Gizarte-funtsaren saldoan biltzen dira metatutako soberakinak.
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Hornidurak

Periodifikazioak

2016ko eta 2015eko maiatzaren 31n, idazpuru honetan
jasotako saldoa hornidurei dagokie, zeina bereziki sortu baitzen
administratzaileen ustez etorkizunean gauzatu daitezkeen pasiboen
arriskua estaltzeko.

Periodifikazio idazpuruaren xehetasunak maiatzaren 31n:

Merkataritza-hartzekodunak eta ordaintzeko dauden
bestelako zorrak
Merkataritza hartzekodunen eta ordaintzeko dauden bestelako zorren
xehetasunak maiatzaren 31n:
Euroak

						
Korrontea
2016
Bazkideek aurreratutako diru-sarrerak,
abonamenduak eta kuota sozialak,
2016/2017 eta 2015/2016
Kolaboratzaileek aurreratutako diru-sarrerak,
2016/2017 eta 2015/2016 denboraldiak
hurrenez hurren

Euroak
2015

2.372.708..... 2.447.308

63.000...... 123.857

Korrontea
2016
2015
Lotu gabeak
Hornitzaileak.................................... 902.746.........1.405.765
Hartzekodunak................................... 28.690............208.922
Langileak........................................... 62.079..............80.369
Administrazio
Publikoekiko bestelako zorrak .......... 266.571............329.219
Guztira........................................1.260.086........ 2.024.275

2.435.708..... 2.571.165
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Mozkinen gaineko zergak

Zerga

Jarraian ikus daiteke 2016ko eta 2015eko maiatzaren 31n amaitutako
ekitaldietarako egin den Sozietateen gaineko Zergaren kalkuluaren
laburpena. Kalkulua egiteko jarraitutako irizpideak irabazi asmorik
gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga-pizgarrien 1/2004 Foru
Arauan (Zerga-Erregimenari buruzkoa) jasotakoak dira:
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Irekitako
ekitaldiak

Sozietateen gaineko Zerga........................................ 2012-2015
Balio Erantsiaren gaineko Zerga................................ 2013-2016
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga................ 2013-2016

Euroak
2016

2015

Kontabilitateko emaitza.................(489.747)........... (272.907)
Doiketak 1/2004 F.A.ren arabera..... 489.747............. 272.907
Oinarri zergagarria......................................-......................... -

Indarrean dagoen legediak dioenez, zergak ezin dira behin betiko
likidatutzat hartu harik eta zerga-agintariek aurkeztutako aitorpenak
ikuskatu ez dituzten arte, edo lau urteko preskripzio-epea agortu
arte.
Zerga-agintariek oraindik ez dituzte ikuskatu OLBEri aplika
dakizkiokeen zerga nagusien ekitaldi hauek:

Gobernu organoan, Zuzendaritzan eta Ordezkaritzan
egindako aldaketak
2016ko eta 2015eko maiatzaren 31n amaitutako ekitaldietan
zehar, ez da aldaketarik eman Gobernu organoan, Zuzendaritzan eta
Ordezkaritzan.

Eskuratutako Konpromisoak
2016ko maiatzaren 31n, OLBEk 2016/2017, 2017/2018 eta
2018/2019 denboraldietarako opera antzezpenen kontratuak sinatu
ditu eta horiei dagozkien gutxi gorabeherako kopuruak hauexek dira
hurrenez hurren: 1.458.725 euro, 636.850 euro eta 156.000 euro.
2015eko maiatzaren 31n, OLBEk 2015/2016 eta 2016/2017
denboraldietarako opera antzezpenen kontratuak sinatu ditu eta
horiei dagozkien gutxi gorabeherako kopuruak hauexek dira hurrenez
hurren: 1.844.575 euro eta 1.073.800 euro.
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Ingurumenari buruzko informazioa
2016 eta 2015eko ekitaldietan OLBEk ez du egin ingurumenaren
babesarekin eta hobekuntzarekin lotutako inbertsio edota gastu
esanguratsurik.
2016ko eta 2015eko maiatzaren 31n, OLBEk ez du inolako
hornidurarik erregistratu ingurumenarekin lotutako arriskuentzat,
izan ere, Administratzaileen ustez, ez dago auzi, kalte-ordain edota
bestelako kontzeptuekin lotutako arrisku esanguratsurik.

Era berean, OLBEk ez dauka obligaziorik pentsio eta bizitza-aseguruei
dagokienez administrazio-organoko lehengo edo oraingo kideekin, eta
ez du haien konturako obligaziorik hartu bere gain berme gisa.

Diru-sarrerak eta Gastuak
a) Jarduera propioagatiko diru-sarrerak
Maiatzaren 31 arteko xehetasunak jarraian azaltzen dira:

OLBEk ez du ingurumenarekin lotutako diru-laguntza edo dirusarrerarik jaso 2016 eta 2015 ekitaldietan zehar.

Saldoak eta transakzioak loturiko aldeekin
Zuzendaritza Batzordeko kideei buruzko informazioa eta
bestelako informazioa
2016ko eta 2015eko maiatzaren 31n Zuzendaritza Batzordeko
kideek ez dute jaso soldatarik, dietarik, ez eta bestelako lansaririk,
eta ez dute emandako aurrerapen edo kredituengatiko saldorik
OLBErekin.
2016ko ekitaldian zehar, Zuzendaritza Goreneko kideek 156.200
euroko ordainsariak jaso dituzte, soldata, dieta, aseguru edo
bestelako ordainketa bezala (2015ean 153.964 euro).

2016

Euroak
2015

Bazkideen bonuak

2.207.436

2.254.799

Babesle eta laguntzaileek
egindako ekarpenak

1.862.554

1.498.024

Diru-laguntzak, dohaintzak
eta ustiapen legatuak

1.518.750

1.535.000

5.588.740

5.287.823

939.979

1.036.146

6.528.719

6.323.969

Salmentak eta bestelako
diru-sarrera arruntak
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b) Langileen gastuak
Maiatzaren 31ra arteko langileen gastuen xehetasuna jarraian
azalduta dago:
Euroak
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2016

2015

Soldatak, lansariak eta asimilatuak 1.368.995
Gizarte Segurantza
365.218
Beste gastu sozial batzuk
3.992
1.738.205

1.282.772
356.464
1.763
1.640.999

Profesional independenteen zerbitzuetan biltzen dira nagusiki
antzezpenetan esku hartzen duten artistak eta profesionalak
kontratatzeko egiten diren gastuak.

Langileei buruzko informazioa

c) Kanpo zerbitzuak
Maiatzaren 31ra arte izandako kanpo zerbitzuen xehetasunak jarraian
azaltzen dira:
		Euroak
2016
Alokairuak eta kanonak
Konpontzea eta kontserbatzea
Gastu juridikoak eta aholkularitza gastuak
Profesional independenteen zerbitzuak
Garraiobideak
Aseguruen primak

Alokairu eta kanonen idazpuruan biltzen dira nagusiki, operak
antzezteko erabiltzen den lokalaren alokairuko irabazkina, dekoratuak,
jantziak, soinu-ekipamendua eta aurrera eramaten diren antzezpenak
garatzeko egiten diren bestelako beharrezko gastuak.

2015

1.624.202 1.600.647
30.835
37.615
74.686

77.860

2.631.530 2.417.742
371.754
289.501
11.072

13.795

Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak
40.840
Komunikazioa, bazkideentzako arreta eta kanpo harremanak 907.928
52.629
Hornidura

41.911
949.350
49.172

Bestelako zerbitzu eta kontzeptuak

119.417 		

106.589

5.852.065 5.597.000

Hauxe da 2016 eta 2015eko ekitaldietan zehar izandako batez
besteko langile kopurua, mailaka banatuta:
Batez besteko
langile kopurua
Zuzendaria
Goi-mailako nagusiak
Abesbatza-zuzendariak
Piano-jolea
Administrazioko ofizialak
Eszenatokiko langileak*
Zuzendari Teknikoa

2016
2
5
1
1
14
6
1
30

2015
2
5
1
1
12
6
1
28

(*) Langile finko etendunak, denboraldi bakoitzaren amaieran baja hartzen dutenak.
Guztira 12 lagun kontratatu ziren 15-16 eta 14-15 denboraldietan egin ziren 5
operetarako.
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Hauxe da ekitaldi amaieran langileek (goi-mailako zuzendariak eta
administratzaileak barne) sexuaren arabera zuten banaketa:
2016
Emakumeak

2015
Gizonak Emakumeak Gizonak

Administratzaileak
3
8
3
8
Zuzendaria
1
1
1
1
Goi-mailako nagusiak
4
1
4
1
Abesbatza-zuzendariak
1
1
Piano-jolea
1
1
Administrazioko ofizialak
9
1
9
2
Eszenatokiko langileak *			
Zuzendari Teknikoa
1
1
17

14

17

15

(*) Langile finko etendunak, denboraldi bakoitzaren amaieran baja hartzen dutenak.
Guztira 12 lagun kontratatu ziren 15-16 eta 14-15 denboraldietan egin ziren 5
operetarako.
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DENBORALDIKO

KRONOLOGIA
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DENBORALDIKO KRONOLOGIA

2015eko urriaren 24tik 2016ko maiatzaren 30era egin ziren 64. opera denboraldiko
jarduerak.

11 titulu. 5 opera titulu, Verdiren Messa da Requiem, eta 5 Abao
Txiki titulu; guztira, 49 emanaldi.
11 Hitzaldiak.
Jarduera didaktikoak ikastetxeetan, kontserbatorioetan, eta ikasleak
nahiz helduak batzen dituzten kultur geletan.
Opera eta + proiektua abiarazi da Gurutzeta ospitalean, Repsol
Fundazioaren babesarekin. Hiru erakundeek bat egin dute ekimen
sozial aitzindari batean.

2015eko urria
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• Scena LXIX-1 argitaratzea eta kideei banatzea
• DON CARLOS
		
- Juan Angel Vela del Camporen hitzaldia Ercilla hotelean
		
- Antzezpenak
• OLBEren 15/16 denboraldiko liburua eta urtekaria argitaratzea eta
kideei banatzea.
• 14/15 denboraldiko antzezpenen unerik nabarmenenak jasotzen
dituzten CD eta DVDa argitaratzea eta kideei banatzea.
• Programa didaktikoaren hasiera (Operaren hastapen eskolak
ikastetxeetan, operen muntaketa-lanak ezagutzeko bisitaldi
gidatuak eta entsegu orokorren aurreko saioak ikusteko bisitaldi
gidatuak).
• ABAO-Txiki Arriaga Antzokian:Emanaldiak eskolentzat eta
familientzat.
ANIMALIEN INAUTERIA

2015eko azaroa
• Scena LXIX-2 argitaratzea eta kideei banatzea
• ROBERTO DEVEREUX

- Fernando Fragaren hitzaldia Ercilla hotelean
- Antzezpenak
• Programa didaktikoaren jarraipena.

2015eko abendua
• Programa didaktikoaren jarraipena.

2016ko urtarrila
• Scena LXIX-3 argitaratzea eta kideei banatzea
• LA SONAMBULA
- Carlos Imazen hitzaldia Ercilla hotelean
- Antzezpenak
- 5. emanaldia Opera Berri programaren barruan
• ABAO-Txiki Arriaga Antzokian:Familientzako emanaldiak.
HAMELINGO TXIRULARIA
• Programa didaktikoaren jarraipena.

2016ko otsaila
• Scena LXIX-4 argitaratzea eta kideei banatzea.
• MANON LESCAUT
- Iñigo Arbaizaren hitzaldia Ercilla hotelean.
- Antzezpenak
• Programa didaktikoaren jarraipena.
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• ABAO-Txiki Arriaga Antzokian:Emanaldiak eskolentzat eta familientzat
ERRAUSKINE

2016ko martxoa
• ABAO-Txiki Arriaga Antzokian.Emanaldiak eskolentzat eta familientzat
T
 XANOZURITZU. Operaren estreinaldi absolutua euskaraz, ABAOOLBEren produkzioa
• Programa didaktikoaren jarraipena.

2016ko apirila
• MESSA DE REQUIEM
• Programa didaktikoaren jarraipena.

2016ko maiatza
• Scena LXIX-5 argitaratzea eta kideei banatzea.
• EL BARBERO DI SIVIGLIA
- Andrea Merliren hitzaldia Ercilla hotelean.
- Antzezpenak
- 5. emanaldia Opera Berri programaren barruan
• ABAO-Txiki Arriaga Antzokian.Emanaldiak eskolentzat eta familientzat
GUILLERMO TELL

2016ko ekaina
Programa Didaktikoaren amaiera.

VERDIREN X. ASTEA
2015eko urritik 2016ko maiatzera 6 hitzaldi eman ziren Verdiren Astearen barruan,
Deustuko Unibertsitatearen eta Deusto Forum-en laguntzarekin.
Urriak 14
“Verdi et la France” Christian Merlin
Le Figaro egunkariko kritikaria, Paris
Azaroak 9
“Verdi y Alemania” Reinhard Brembeck
Süddeutsche Zeitung egunkariko kritikaria, Munich
Abenduak 3
“Verdi y Portugal” Luisa Cymbron
Lisboako unibertsitatea
Otsailak 15
“Verdi y la vocalidad” Ignacio Cobeta
Otorrinolaringologiako katedraduna. Alcalá de Henaresko unibertsitatea
Martxoak 17
“Rigoletto, la ópera de Bilbao” Ramón Gener
Baritonoa, TVE2-ko “This is opera” programaren zuzendaria eta aurkezlea
Maiatzak 3
“Verdi y el vino” Josep Roca y Guillermo Cruz Sumilleres
Sumiller-ak El Celler de Can Roca eta Mugaritz

EKITALDIAK
2015eko martxoa
• 2015/2016 denboraldia aurkeztea Euskalduna Jauregian.
2015eko urria
• Denboraldiaren Inaugurazio Cocktaila BBVA Fundazioaren Bilboko egoitzan.
2015eko azaroa
• Ohiko Batzar Nagusia.
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LIBURUAK
Vive Verdi. Argitalpen urtea: 2007. Egileak: Pierluigi Petrobelli, Santiago
Salaverri, Javier Viar, Fernando Fraga.
Vive Verdi 2006. Argitalpen urtea: 2007. ISBN: 978-84-9830-110-6.
Egileak: Javier Elzo, José Antonio Campos, Gerard Mortier, Pierluigi
Petrobelli, Federico Mayor Zaragoza, Carlos Castilla del Pino.
¡Salid! ¡Sombras serenas! El aspecto visual del espectáculo verdiano.
Argitalpen urtea: 2007. ISBN 88-85065-27-9. Egileak: Pierluigi
Petrobelli, Marisa di Gregorio Casati, Olga Jesurum, Jolanda Nigro Covre.
Por Amor a Verdi. Argitalpen urtea: 2008. ISBN: 88-7898-026-9.
Egileak: Marco Marica, Olga Jesurum, Marisa di Gregorio Casati.
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Stride la Vampa. Argitalpen urtea: 2009. ISBN: 978-84-612-8374-3.
Egileak: Manuel Montero, Juan Angel Vela del Campo, José Luis Téllez.
Una lama de Bilbao. Argitalpen urtea: 2011. ISBN: 978-84-614-8576-5.
Egileak: Mario Vargas Llosa, Manuel Montero, Mauricio Wiesenthal,
José Luis Téllez, Juan Angel Vela del Campo, Ferrán Adriá.
Verdi, de puño y letra. Argitalpen urtea: 2013. ISBN: 978-84-616-4548-0.
Egileak: Pierluigi Petrobelli, Dinko Fabris.

CD ETA DVD
CD Turandot (G Puccini). 2004. Grabación de la representación de
septiembre 2002. Dirección Musical: Jose Collado. Dirección Escénica:
Nuria Espert. Orquesta Sinfónica de Euskadi. Coro de Ópera de Bilbao.
Elenco: Alessandra Marc, Ignacio Encinas, Ainhoa Arteta, Erwin
Schrott, Lluis Sintes, Eduardo Santamaria, Jose Ruiz, Pedro Calderon,
Jose Manuel Díaz.
CD Vive Verdi. 2006. Selección de grabaciones efectuadas en vivo en
el Coliseo Albia de Bilbao entre 1956 y 1981.
DVD Les contes d’Hoffman (J. Offenbach). 2006. Dirección Musical:
Alain Guingal. Dirección Escénica: Gian Carlo del Monaco. Coro de
Ópera de Bilbao. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Elenco: Aquiles Machado,
Milagros Poblador, Valentina Kutzanova, María Bayo, Konstantin Gorny,

Katharine Goeldner, Christophe Fel, Cristian Jean, Itxaro Mentxaka, José
Ruiz, Marco Moncloa, Manuel de Diego, David Aguayo.
DVD Oberto Conte di San Bonifazio (G. Verdi). 2007. Dirección Musical:
Yves Abel. Dirección Escénica: Ignacio García. Coro de Ópera de Bilbao.
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Elenco: Ildar Abdrazakov,
Evelyn Herlitzius, Carlo Ventre, Marianne Cornetti, Nuria Lorenzo.
DVD Eugene Onegin (P.I. Chaikovski). 2011. Dirección Musical: Miguel
Angel Gómez Martínez. Dirección de Escena: Michal Znaniecki. Dirección
del Coro: Boris Dujin. Coreografía: Diana Theocharidis. Coro de Ópera de
Bilbao. Orquesta Sinfónica de Szeged. Kraków Opera Ballet. Elenco: Scott
Hendricks, Ainhoa Arteta, Ismael Jordi, Irina Zhytynska, Annie Vavrille,
Stanislav Shvets, Nadine Weissmann, Mikeldi Atxalandabaso, Fernando
Latorre.
CD Voces Verdianas. 2014. Grabazio historikoen hautaketa bat, Miguel
Lerínek OLBEren VII. Verdi Astean egindako sarrera narratiboarekin.
DVD Rigoletto (G. Verdi). 2014. Musika zuzendaria: Miguel Ángel Gómez
Martínez. Eszena zuzendaria: Emilio Sagi. Abesbatzako zuzendaria: Boris
Dujin. Bilboko Operako Abesbatza. Bilboko Orkestra Sinfonikoa. Aktoreak:
Leo Nucci, Elena Mosuc, Ismael Jordi, Felipe Bou, Maria José Montiel,
Ainhoa Zubillaga, KurtGysen, Javier Galán, César San Martín, Eider
Torrijos, Eduardo Ituarte, Susana Cerro. BBVA Fundazioak babestua.
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ABAO-OLBEren PRODUKZIOAK ETA
KOPRODUKZIOAK
• Don Carlos. 2015-2016 denboraldia. ABAO-OLBE, Maestranza
(Sevilla), Oviedoko Opera Fundazioa eta Tenerifeko Opera Jaialdia.
• Madama Butterfly. 2014-2015 denboraldia. ABAO-OLBE eta
Puccini Torre del Lago jaialdia.
• Cavalleria Rusticana. 2014-2015 denboraldia. ABAO –OLBE.
• Pagliacci. 2014-2015 denboraldia. ABAO –OLBE.
• Otello. 2014-2015 denboraldia. ABAO –OLBE.
• La Forza del destino. 2013-2014 denboraldia. ABAO-OLBE.
• Les vêpres siciliennes. 2012-2013 denboraldia (OLBE, Regio di
Torino Antzokia eta Lisboako Sao Carlos Antzoki Nazionala).
• Król Roger. 2012-2013 denboraldia (OLBE eta TeatrWielkiPoznan).
• Don Carlo. 2010-2011 denboraldia (OLBE, Oviedoko Opera
Fundazioa, Sevillako Maestranza Antzokia eta Tenerifeko Opera
Jaialdia).
• Eugene Onegin. 2010-2011 denboraldia (OLBE,Teatr WielkiPoznan,
Krakowska Opera eta La Platako Antzoki Argentinarra).
• L’italiana in Algeri (Rossini). 2010-2011 denboraldia (OLBE,
Txileko Santiagoko Opera, Lausanneko Opera eta Oviedoko Opera
Fundazioa).
• Ernani. 2009-2010 denboraldia (OLBE, TeatrWielkiPoznan eta
Tel-Aviveko Opera).
• Le nozze di Figaro. 2009-2010 denboraldia (OLBE, Teatro Real
eta Teatro Pérez Galdós).
• I due foscari. 2008-2009 denboraldia (OLBE eta Teatro Verdi di
Trieste).
• La battaglia di Legnano. 2007-2008 denboraldia (OLBE).
• Poliuto. 2007-2008 denboraldia (OLBE).
• A Kékszákallú herceg vára (Bizar Urdinen Gaztelua). 2007-2008
denboraldia (OLBE).
• Turandot. 2007-2008 denboraldia (OLBE, Gran TeatreLiceu eta
Toulouseko Theatre Du Capitole).
• Rigoletto. 2006-2007 denboraldia (OLBE eta Lisboako Sao
Carlos Antzoki Nazionala).
• Oberto Conte di San Bonifazio. 2006-2007 denboraldia (OLBE).
• Tosca. 2006-2007 denboraldia (OLBE eta Teatro Real).
• La traviata. 2005-2006 denboraldia (OLBE eta Teatro Real).

ABAO-OLBE-N TUTTO VERDI PROGRAMAREN
BARRUANANTZEZTUTAKO OPERAK
Izena

Data

Antzokia Denboraldia

1. Oberto, Conte di San Bonifacio 1839ko azaroak 17
Scala, Milan
2. Un giorno di regno
1840ko irailak 05
Scala, Milan
3. Nabucco
1842ko martxoak 09
Scala, Milan
4. Ernani
1844ko martxoak 09
La Fenice, Venezia
5. I due Foscari
1844ko azaroak 03
Argentina, Erroma
6. Giovanna d’Arco
Otsailak 15. 1845
Scala, Milan
7. Attila
1846ko martxoak 17
La Fenice, Venezia
8. Il Corsaro
1848ko urriak 25
Grande, Trieste
9. La battaglia di Legnano
1849ko urtarrilak 27
Argentina, Erroma
10. Luisa Miller
1849ko abenduak 08
San Carlo, Napoli
11. Rigoletto
Martxoak 11. 1851
La Fenice, Venezia
12. Il trovatore
1853ko urtarrilak 19
Apollo, Erroma
13. La traviata
1853ko martxoak 06
La Fenice, Venezia
14.  Les vêpres siciliennes
1855eko ekainak 13
Opéra, Paris
15. Aroldo (Rev Stiffelio)
1857ko abuztuak 16
Nuovo, Rimini
16. Un ballo in maschera
1859ko otsailak 17
Apollo, Erroma
17. La forza del destino
Azaroak 10. 1862
Imperial, S. Petersburgo
18. Macbeth (Rev)
1865eko apirilak 21
Lyrique, Paris
1867ko martxoak 11
Opera Antzoki Inperiala
19. Don Carlos (frantsesa 5 ekitalditan)
20. Aida
1871ko abenduak 24
Opera, Kairo
21. Messa de Requiem
1874ko maiatzak 22 Milaneko San Markos eliza
22. Simon Boccanegra (Rev)
1881eko martxoak 24
Scala, Milan
23. Don Carlo (italieraz 4 ekitalditan) 1884ko urtarrilak 10
Scala, Milan
24. Otello
1887ko otsailak 5
Teatro alla Scala, Milan
25. Falstaff
1893ko otsailak 09
Scala, Milan

2006/07
2012/13
2011/12
2009/10
2008/09
2013/14
2014/15
2010/11
2007/08
2011/12
2006/07
2008/09
2012/13
2012/13
2008/09
2009/10
2013/14
2010/11
2015/16
2007/08
2015/16
2011/12
2010/11
2014/15
2009/10
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SASOIRAKO

AURREKONTUA

2016-17
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2016/2017 SASOIRAKO AURREKONTUA

DIRU-SARREREN AURREKONTUA
AZALPENA		
GUZTIRA
%
			
		
Jardueragatiko diru-sarrerak		3.218.458
%48,89
- Gizarte-kuotak
- Kideen abonamenduak
- Sarrerak eta bestelakoak

349.726		%5,31
2.153.495		%32,71
715.236		%10,87

Mezenasgoa		1.487.500
%22,60
- Diru-laguntza ofizialak			
EAE
970.000		
%14,74
INAEM
517.500		
%7,86
64

Babesletza		 500.000
- Ekarpen pribatuak
Laguntzaileak eta bestelako jarduerak

%7,60

500.000		%7,60
1.311.606

1.311.606

%19,92

Bestelako diru-sarrrerak		 65.150
%0,99
- Publizitatea eta besteak
40.150		%0,61
- Finantzarioak
25.000		%0,38
DIRU-SARREARAK GUZTIRA		 6.582.714

%100,00

URTEKO MEMORIA 2015-16

GASTUEN AURREKONTUAK
AZALPENA
Musikala
Eszenaratzea
Komunikazioa, Kideentzako Arreta eta Kanpo Harremanak
Alokairuak
Langileen Gastuak
Bestelako Kudeaketa Gastua
Hornidura eta Harremanak
Amortizazioen Hornidura
Finantza Gastuak
Konponketak eta Mantenimendua
Aseguruak
GASTUEN AURREIKUSPENA GUZTIRA
AURREIKUSITAKO DEFIZITA

EUROTAN
2.107.672
1.568.253
992.946
810.756
1.064.633
198.124
53.027
70.240
28.995
22.360
7.712
6.924.717
-342.003

%
%30,44
%22,65
%14,34
%11,71
%15,37
%2,86
%0,77
%1,01
%0,42
%0,32
%0,11
%100,00
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Eskerrik asko OLBErekin konpromisoa hartzeagatik
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2015 - 16KO
DENBORALDIKO
ESKER ONEKO
IRAGARKIAK
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Jarrai iezaguzu

en

Bilboko opera guztion esku
La ópera de Bilbao al alcance de todos

José Mª Olabarri, 2 y 4 bajo
48001 BILBAO
Te. 94 435 51 00
Fax 94 435 51 01
abao@abao.org
www.abao.org

ABAO-OLBE
ko kide da

ABAO-OLBEk ez du bere gain hartzen argitalpen honen edukiaren transkripzio edo inprimatze akatsik.

