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IKUSTEZINA DENA 
ERAKUSTEA 
NAHI?

2020KO DATUAK

Diru 
sarrerak 

Soberakinen banaketa 3M€

Entitatearen bazkide diren enpresentzat 
Galerak konpentsatzeko
Erreserbak: barneko prestakuntza
Erreserbak: kausa sozial eta solidarioak
Ezrreserbak: inbertsio finantzarioak ESSko entitate finantzarioetan
Erreserbak: derrigorrezkoak, boluntarioak, etab.
Erreserbak: beste batzuk

Entitateak €

2.447 
Emakumeak
%70 1.071 

Gizonak
%30

832 
Gizonak

%25
10.187 Gizonak
%50

2.457 
Emakumeak
%75

10.354 
Emakumeak
%50

15.258 
Emakumeak

%56

12.090 
Gizonak
%44

Entitateek 
kontsumo 
arduratsuko 
irizpideak dauzkate
produktuak 
eskuratzean

Entitateek paper 
birziklatua eta/
edo baso-ustiapen 
jasangarriaren 
ziurtapena duen 
papera erabiltzen 
dute

Itzulkin 
ekonomikoa

Administrazio publikoetatik jasotako euro bakoitzeko 31 zentimo 
itzuli egin dira zerga eta Gizarte Segurantzako kotizazio modura.

IRABAZI ASMORIK GABE

Hizkuntza ez-sexista:
Hizkuntza inklusiboa erabiltzen dute: %100
Ahozko hizkuntza eta dokumentu inklusiboak:  %82
Hizkuntza inklusiboarekin idatzitako dokumentuak: %18

Soldata arrakala: 
emakumeek batez 

beste gizonek 
baino %5 gehiago 

kobratzen dute

Entitateek 
iturri % 100 
berriztagarrietatik 
datozen energiak 
kontratatzen 
dituzte    Bai Zati bat Ez

Soldata proportzioa:
Soldatarik altuenak 

baxuenak baino 
hiru aldiz altuagoak 

dira

Emakumeek 
betetzen dituzten 
erantzukizuneko 

lanpostuak

Lokala 
partekatuz

Kudeaketa 
partekatuz

Ezagutza 
partekatuz

EKITATEA

%66

%40 %37%77

-%5

%46

%94 %79

%18 %36

3/1

INGURUMEN JASANGARRITASUNA

LANKIDETZA ETA INGURUNEAREKIKO KONPROMISOA LANA

84 
ESSko 
entitateak

272 
Lantoki

150 M€ 
Diru sarrerak

147 M€ 
Gastuak

84 M€
Fakturazioa

47M€ 
Dirulaguntzak

19 M€
Beste 

batzuk

27.351 
pertsona
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          Langileak       Bolun

tarioak
 

Proiektuak 
partekatuz

%67

Elkar lankidetza

%2            %0,1
20%            %3,3
%14            %4,0
%4            %7,7
%4            %0,3
%47           %81,1
%8            %3,5

Merkatu Soziala

Merkatu 
Sozialean 

kontsumitzen 
duten entitateak

Ekonomia 
Sozialean 

kontsumitzen 
duten entitateak

Eroske
ta

k
 g

u
z t i ra 

Eroske
ta

k
 g

u
z t i ra

4,5 M€ 
%10

6,5 M€ 
%15

Merkatu 
Sozialeko 

hornitzaileei 
erostea

Erosketak 
Ekonomia 

Sozialeko beste 
entitate batzuei

%62
Finantza 
etikoen 
entitate 
bezero/

bazkideak 

Langileak kontratu 
mugagabeekin

Kontratatutako 
pertsonak lanaldi osoan

Osasuna sustatzera 
bideratutako 

neurri aktiboak 
dituzten entitateak

Langileentzako 
arreta 

emozionalerako 
eta zaintzarako 

espazioak sortzen 
dituzten entitateak 

Legeak lana 
eta familia 
bateragarri 

egiteko ezarritako 
baimenak 
hobetzeko 

neurriak dituzten 
entitateak

Lan baldintzak 
hobetzeko barne 
araudia daukaten 

entitateak

84Entitateak

74
%93

66
%83

61
%75

56
%68

%42

63 
%75

45
%54

%62

3 
Beste 

identidade 
batzuk


