C.1.10 Administrazio-kontseiluko edo -organoko idazkariak kontseilari-izaera du?
Bai X

Ez

C.1.11 Adieraz itzazu, horrelakorik balego, ikuskatzailearen, finantza-analisten, inbertsiobankuen eta kalifikazio-agentzien independentzia babesteko ezarritako mekanismoak.

Kontseilu Errektorearen araudiak Ikuskaritza Batzordea xedatzen du, eta berari esleitzen zaio kontuauditoretzarekin edo auditoretza-sozietateekin harremanak lotu eta euren independentzia arriskuan jar
lezaketen gaien inguruko informazioa jasotzeko eginkizuna. Hala, independente direla idatziz berresteko
eskatzen zaie, urtean behin.

C.2 Administrazio-kontseiluko edo -organoko batzordeak
C.2.1 Zerrenda itzazu administrazio-kontseiluko edo -organoko batzordeak:
Batzordearen izena

Kide-kopurua

IKUSKARITZA-BATZORDEA
IZENDAPENEN BATZORDEA
ORDAINSARIEN BATZORDEA
ARRISKU-BATZORDEA
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C.2.2 Esan ezazu zein diren administrazio-kontseilu edo -organoko batzorde guztiak, kide
guztiak eta kontseilari exekutibo, dominikal, independente eta kanpokoen
proportzioa (kapital-sozietateen egitura juridikoa ez duten erakundeek ez dute
kontseilariaren kategoria beteko, eta testuaren atalean kontseilari bakoitzaren
kategoria azalduko dute, dagokion araubide juridikoaren arabera, bai eta
Ikuskaritza Batzordearen eta Izendapenen eta Ordainsarien Batzordearen
eraketako baldintzak nola betetzen dituzten ere):
Ikuskaritza Batzordea

Izena

Kargua

MARÍA CARMEN IÑURRIA LANDERAS

Lehendakaria

ADOLFO PLAZA IZAGUIRRE

Kidea

ELENA ZARRAGA BILBAO

Kidea

Kategoria

Kontseilari dominikalen %-a
Kontseilari independenteen %-a
Kanpokoen %-a
Bilera-kopurua
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Azal ezazu batzorde horrek zer eginkizun dituen esleituta, deskribatu antolatzeko eta
funtzionatzeko erabiltzen dituen prozedurak eta arauak, eta laburtu ekitaldian zehar
egin dituen jarduketarik garrantzitsuenak.
Ikuskaritza Batzordearen eginkizun bereziak estatutuetan (36. bederatzi artikuluan) jasotakoak dira, alegia:
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A) Batzar Nagusian argibideak ematea, bazkideek beren eskumeneko gaietan proposatzen dituzten arloei
buruz.
B) Kanpoko kontu-auditoreen izendapena, luzapena edo kargu-uztea proposatzea Kontseilu Errektoreari,
Batzar Nagusiak onespena eman diezaien.
C) Barne-auditoretzako zerbitzuak gainbegiratzea.
D) Sozietatearen barne-kontrolerako sistemen eta finantza-informazioaren prozesua ezagutzea.
E) Kanpoko auditoreekin harremanak izatea, horien independentzia arriskuan jar dezaketen gaien
inguruan, kontu-auditoretzaren garapen-prozesuari loturiko beste edozein gairen inguruan, eta kontuauditoretzaren legerian eta auditoretza-arau teknikoetan aurreikusitako gainerako jakinarazpenen
inguruan informazioa jasotzeko.
F) Urtean behin, kontu-auditoretzaren txostena argitaratu aurretik, kontu-auditoreen edo auditoretzasozietateen independentziari buruzko irizpena jasoko duen txostena argitaratzea. Edozein kasutan,
aurreko atalean aipatu dugun zerbitzu osagarriak emateari buruzko iritzia eman beharko du txosten
horretan.
Era berean, Kontseilu Errektorearen arautegiaren 10.3 artikuluari jarraikiz, finantza-informazio arautua
osatu eta aurkezteko prozesua gainbegiratzea eta jokabide-kodeak eta gobernu korporatiboaren arauak
betetzen direla jagotea ere baditu esleituta.
Estatutu sozialen arabera, Ikuskaritza Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak deialdia
egiten badu, batzordeak berak edo beste edozein kidek eskatuta. Kide bakoitzak boto bat izango du, eta
erabakiak gehiengo soilez hartuko dira; lehendakariaren botoak ebatziko ditu berdinketak.

Batzordea osatzen duten kontseilarien kategoriari dagokionez, Maria Carmen Iñurria (batzordeko
lehendakaria) eta Elena Zarraga kontseilari independenteak dira (kopuru osoaren % 67) eta Adolfo Plaza
kontseilari lan-bazkidea da (kopuru osoaren % 33). Batzordean ez dago ez kontseilari dominikalik ez
exekutiborik.
Kontseilari lan-bazkideak lan-bazkide moduan egiten du lan entitatean eta ez du goi-zuzendaritzako
eginkizunik betetzen.
Ikuskaritza Batzordeak
nabarmengarrienak:

2017an

egindako

jarduketarik

garrantzitsuenen

artean,

hauek

dira

• Caja Laboralak argitaratutako finantza-informazioa osatu eta aurkezteko prozesua gainbegiratu du,
Barne Ikuskaritzako departamentuaren deskarguen bidez, eta egiaztapen hauek nabarmendu dira:
- Entitateak egindako urteko kontu indibidual eta bateratuak berrikusi ditu, bai eta dagozkien gestiotxostenak ere.
- Espainiako Bankuari igorri zaizkion hiru hilean behingo finantzetako egoera-orri publiko bateratuak
berrikusi ditu.
- Entitateak sei hilean behin argitaratutako gardentasun-informazioa berrikusi du.
- Espainiako Bankuari igorritako baliabide-aitorpena berrikusi du sei hilean behin.
- Entitateak argitaratutako zuhurtziazko garrantziko informazioa berrikusi du.
• Finantza Informazioaren Barne Kontrolerako Sistema (FIBKS) gainbegiratu du, Barne Ikuskaritzako
departamentuak ezarrita duen berrikuspen-prozedura erabiliz.
• Entitateak gauzatu duen kapitalaren autoebaluazio-prozesua gainbegiratu du.
• Barne-auditoretzaren eginkizunak gainbegiratu ditu, independentea eta eraginkorra izan dadin, eta,
horretarako, Barne Ikuskaritzako departamentuak egindako jarduerei buruzko informazioa jaso du, aldian
behin.
• Erabaki du kanpo-auditoretzako kontratua luza dezala proposatzea Kontseilu Errektoreari, Batzar
Nagusiaren esanetara jar dezan.
• Kanpo-auditoretzaren emaitzari jarraipena egin dio, kanpo-auditorearekin bilerak eginez eta garrantzi
berezikotzat jotako alderdiak aztertuz eta berrikusiz.
• Kanpoko auditoreen independentzia berresten duen iritzia eman du, kontu-auditoretzaren txostena
argitaratu aurretik.
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• Entitateak kanpo-auditorearekin kontratatzea proposatu zituen auditoretzaz gaindiko zerbitzuak ebaluatu
eta, dagokionean, onetsi egin ditu.

Adieraz ezazu Ikuskaritza Batzordeko zer kontseilari izendatu den, kontabilitatearen,
auditoretza-lanaren edo bien alorrean dituen ezagutzak eta esperientzia aintzat hartuta.
Esan ezazu, halaber, batzordeko lehendakariak zenbat urte daramatzan karguan.

Eskarmentudun kontseilariaren izena

ELENA ZARRAGA BILBAO

Lehendakariak karguan daramatzan urteak

2

Izendapenen Batzordea

Izena

Kargua

ITZIAR ELGARRESTA IBARRONDO

Lehendakaria

TXOMIN GARCIA HERNANDEZ

Kidea

MARIA ESTHER KORTA ERRAZKIN

Kidea

PABLO LUIS BRINGAS VELEZ

Kidea

FRANCISCO JOSE DEAN PUEYO

Kidea

Kategoria

Kontseilari dominikalen %-a
Kontseilari independenteen %-a
Kanpokoen %-a
Bilera-kopurua

4

Azal ezazu batzorde horrek zer eginkizun dituen esleituta, deskribatu antolatzeko eta
funtzionatzeko erabiltzen dituen prozedurak eta arauak, eta laburtu ekitaldian zehar egin
dituen jarduketarik garrantzitsuenak.
2016ko apirilaren 29ko Kontseilu Errektoreak erabaki zuen Izendapenen Batzordea eta Ordainsarien
Batzordea bereiztea, Kontseilu Errektorearen araudiko 11. artikulua aldatu ondoren.
Kontseilu Errektorearen araudian (11.b art.) jasota daude Izendapenen Batzordearen zeregin bereziak.
Hauek dira:


Kontseilu Errektoreko postu hutsak betetzeko hautagaiak bilatzea eta gomendatzea, Kontseilu
Errektoreak edo Batzar Nagusiak onets ditzan.



Kontseilu Errektorearen ezagutzen, gaitasunaren, aniztasunaren eta esperientziaren arteko oreka
ebaluatzea, izendapen zehatz baterako eginkizunak eta behar diren trebetasunak zehaztea eta postua
betetzeko aurreikusita dagoen arduraldia balioztatzea.



Aldian-aldian, eta gutxienez urtean behin, Kontseilu Errektorearen egitura, tamaina, osaera eta
jardunbidea ebaluatzea, eta egin litezkeen aldaketen inguruko gomendioak ematea berari.



Aldian behin (urtean behin gutxienez), Kontseilu Errektoreko kideen eta Kontseiluaren beraren
egokitasuna ebaluatzea eta ondorioak Kontseilu Errektoreari jakinaraztea.



Aldian-aldian, Kontseilu Errektoreak goi-zuzendaritzako kideak hautatu eta izendatzeko jorratzen duen
politika aztertzea eta horren inguruko gomendioak ematea.



Kontseilariak eta Funtsezko Langileak Hautatzeko eta horien Egokitasuna Ebaluatzeko Prozedurari
buruzko Eskuliburuan esleitzen zaizkion eginkizunak.
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Kontseilu Errektorean ordezkari gutxien dituen sexuaren ordezkaritza-helburua finkatzea eta
ordezkaritzarik txikiena duen sexuaren presentzia handitzeko orientabideak ematea, finkatutako
helburua lortze aldera.

Araudiaren arabera, Izendapenen Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak deialdia egiten
badu, batzordeak berak edo beste edozein kidek eskatuta. Kide bakoitzak boto bat izango du, eta erabakiak
gehiengo soilez hartuko dira; lehendakariaren botoak ebatziko ditu berdinketak.
Batzordea osatzen duten kontseilarien kategoriari dagokionez, Roberto Ruiz de Infante (batzordeko
lehendakaria) eta Jose Javier Saénz de Buruaga kontseilari independenteak dira (kopuru osoaren % 40),
Jose Luis García eta Iñaki Josu Goñi kontseilari lan-bazkideak dira (kopuru osoaren % 40) eta Txomin García
kanpoko beste kontseilari bat da (kopuru osoaren % 20). Batzordean ez dago ez kontseilari dominikalik ez
exekutiborik.
Kontseilari lan-bazkideak lan-bazkide moduan egiten du lan entitatean eta ez du goi-zuzendaritzako
eginkizunik betetzen.
Kanpoko kontseilari esaten zaio kontseilarien gainerako kategorietan sartzeko baldintzak betetzen ez dituen
kontseilariari.
Izendapenen Batzordeak
nabarmengarrienak:

2017an

egindako

jarduketarik

garrantzitsuenen

artean,

hauek

dira

• Kontseilu Errektorea osatuko duten hautagaiak ebaluatu eta aztertzeko, gomendioen txostena aurkeztea
Kontseilu Errektoreari.
• Kontseilu Errektoreko, Zuzendaritza Nagusiko eta funtsezko langileriako kideen egokitasuna etengabe
ebaluatzea, eta Kontseilu Errektorearen ezagutzen, gaitasunaren, aniztasunaren eta eskarmentuaren oreka
ebaluatzea.
• Kontseilu Errektorearen egiturari, tamainari, eraketari eta jarduketaren ebaluazioari buruzko txostena
aurkeztea.
• Goi-zuzendaritzako kideak hautatu, izendatu eta ordezkatzeari buruz Kontseilu Errektoreak egindako
politika-proposamena berrikustea.
• Caja Laboraleko kontseilariak eta funtsezko langileak hautatzeko eta horien egokitasuna ebaluatzeko
prozedurari buruzko eskuliburua aldatzeko proposamenak egitea.

Ordainsarien Batzordea

Izena

Kargua

ITZIAR ELGARRESTA IBARRONDO

Lehendakaria

TXOMIN GARCIA HERNANDEZ

Kidea

MARIA ESTHER KORTA ERRAZKIN

Kidea

PABLO LUIS BRINGAS VELEZ

Kidea

FRANCISCO JOSE DEAN PUEYO

Kidea

Kategoria

Kontseilari dominikalen %-a
Kontseilari independenteen %-a
Kanpokoen %-a
Bilera-kopurua

4

Azal ezazu batzorde horrek zer eginkizun dituen esleituta, deskribatu antolatzeko eta
funtzionatzeko erabiltzen dituen prozedurak eta arauak, eta laburtu ekitaldian zehar egin
dituen jarduketarik garrantzitsuenak.
2016ko apirilaren 29ko Kontseilu Errektoreak erabaki zuen Izendapenen Batzordea eta Ordainsarien
Batzordea bereiztea, Kontseilu Errektorearen araudiko 11. artikulua aldatu ondoren.
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Ordainsarien Batzordearen zeregin bereziak Kontseilu Errektorearen araudian (11.c artikuluan) daude jasota.
Hauek dira:


Kontseilu Errektoreari entitateko ordainsari-politika orokorra proposatzea eta ordainsarien alorrean
Kontseilu Errektoreak hartu beharreko erabakiak (entitatearen arriskuan eta arriskuen kudeaketan
eragina dutenak barne) prestatzea.



Kontseilu Errektorea informatuta izatea identifikaturiko kolektiboan sartutako zuzendarien ordainsaripolitikari buruz eta kontseilarien (izaera horregatik ordainketarik jasotzen dutenean) eta zuzendari
nagusiaren eta parekoen ordainsari-politika orokorrari buruz, bai eta eginkizun exekutiboak betetzen
dituzten Kontseilu Errektoreko kideen banakako ordainsariei eta kontratu-baldintzei buruz.



Urtean behin ordainsari-politikaren aplikazioaren inguruko ebaluazio independente bat —barnekoa edo
kanpokoa— egiten dela bermatzea.



Entitatean ezarritako ordainsari-politika egoki betetzen dela zaintzea, eta, aldian-aldian, identifikaturiko
kolektiboko zuzendarien, kontseilari izateagatik ordainsaria jasotzen dutenen, zuzendari nagusiaren eta
horien parekoen ordainsari-politika aztertzea.



Indarrean dagoen legeriak eta estatutu sozialek finkaturiko gainerako eginkizunak betetzea, baita
Kontseilu Errektorearen erabakiz esleiturikoak ere.

Arautegiaren arabera, Ordainsarien Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak deialdia egiten
badu, batzordeak berak edo beste edozein kidek eskatuta. Kide bakoitzak boto bat izango du, eta erabakiak
gehiengo soilez hartuko dira; lehendakariaren botoak ebatziko ditu berdinketak.
Batzordea osatzen duten kontseilarien kategoriari dagokionez, Itziar Elgarresta (batzordeko lehendakaria) eta
Esther Korta kontseilari independenteak dira (kopuru osoaren % 40), Pablo Luis Bringas eta Francisco Jose
Dean kontseilari lan-bazkideak dira (kopuru osoaren % 40) eta Txomin García kanpoko beste kontseilari bat
da (kopuru osoaren % 20). Batzordean ez dago ez kontseilari dominikalik ez exekutiborik.
Kontseilari lan-bazkideak lan-bazkide moduan egiten du lan entitatean eta ez du goi-zuzendaritzako
eginkizunik betetzen.
Kanpoko kontseilari esaten zaio kontseilarien gainerako kategorietan sartzeko baldintzak betetzen ez dituen
kontseilariari.
Ordainsarien Batzordeak
nabarmengarrienak:

2017an

egindako

jarduketarik

garrantzitsuenen

artean,

hauek

dira

• Caja Laboral Popular Coop. de Créditoren ordainsari-politika eguneratzea, identifikaturiko kolektiborako
aldaketak proposatuz.
• Kontseilu Errektorearen ordainsari politika proposatzea, Batzar Nagusirako.
• Identifikaturiko taldeko kideei helburuak ezartzeko eta ordainketa aldakor indibiduala aplikatzeko
proposatzea.
• Caja Laboralaren ordainsari-politikari buruzko barne-ebaluazioaren txostena aurkeztea.

Arrisku Batzordea
Izena

Kargua

ELENA ZARRAGA BILBAO

Lehendakaria

TXOMIN GARCIA HERNANDEZ

Kidea

LUIS MARIA UGARTE AZPIRI

Kidea

AINHOA GALLASTEGUI MARTÍNEZ

Kidea

NAGORE LARRABEITI LIBANO

Kidea

Kategoria

Kontseilari dominikalen %-a
Kontseilari independenteen %-a
Kanpokoen %-a
Bilera-kopurua
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Azal ezazu batzorde horrek zer eginkizun dituen esleituta, deskribatu antolatzeko eta
funtzionatzeko erabiltzen dituen prozedurak eta arauak, eta laburtu ekitaldian zehar egin
dituen jarduketarik garrantzitsuenak.
Arrisku Batzordearen zeregin bereziak Kontseilu Errektorearen araudian (11 bis artikuluan) daude jasota.
Hauek dira:
- Kontseilu Errektoreari aholku ematea, entitatearen arriskurako joera orokorraren (egungoaren eta
etorkizunekoaren) eta arlo horretako estrategiaren inguruan, eta laguntzea estrategia hori eta arriskuak
gestionatu, gainbegiratu eta murrizteko politika zehatzak ezartzen diren jagoten.
- Bezeroei eskainitako aktibo eta pasiboen prezio-politikak enpresa-eredua eta entitatearen arrisku-estrategia
kontuan hartzen dituela zaintzea. Horrela izan ezean, hori konpontzeko plana aurkeztea Kontseilu
Errektoreari.
- Kontseilu Errektorea aholkatzea, entitateko arrisku esanguratsu guztiak kudeatu eta gainbegiratzen.
- Arriskuak direla eta, estres-testari eta kapital-plangintzari lotutako aholkularitza ematea Kontseilu
Errektoreari.
- Arriskuak gestionatzeko eta barne-antolakuntza eraginkorra izateko baliabide egokiak esleitzen direla
bermatzea.
- Kontseilu Errektoretik erakundera eta alderantziz arriskuen inguruko informazio-kanal eraginkorrak daudela
zaintzea eta batzordeak berak eta Kontseilu Errektoreak jaso behar duten arriskuei buruzko informazioaren
izaera, kopurua, formatua eta maiztasuna zehaztea Kontseilu Errektorearekin batera.
- Aktiboen balorazioa, kredituen kanpo-kalifikazioen erabilera eta arriskuei buruzko barne-ereduak ikuskatzea.
- Zentzuzko ordainsari-politikak eta -jardunbideak ezartzen laguntzea. Ordainsari-sisteman aurreikusitako
pizgarrien politikak arriskua, kapitala, likidezia eta etekinen aukera eta egokitasuna kontuan hartzen ote
dituen aztertzea.
Araudiaren arabera, Arrisku Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak deialdia egiten badu,
batzordeak berak edo beste edozein kidek eskatuta. Kide bakoitzak boto bat izango du, eta erabakiak
gehiengo soilez hartuko dira; lehendakariaren botoak ebatziko ditu berdinketak.
Batzordea osatzen duten kontseilarien kategoriari dagokionez, Elena Zarraga (batzordeko lehendakaria) eta
Nagore Larrabeiti kontseilari independenteak dira (kopuru osoaren % 40), Ainhoa Gallastegui kontseilari lanbazkidea da (kopuru osoaren % 20), Txomin García kanpoko beste kontseilari bat da (kopuru osoaren % 20)
eta Luis Mª Ugarte kontseilari dominikala da (kopuru osoaren % 20). Batzordean ez dago kontseilari
exekutiborik.
Kontseilari lan-bazkideak lan-bazkide moduan egiten du lan entitatean eta ez du goi-zuzendaritzako
eginkizunik betetzen.
Kanpoko kontseilari esaten zaio kontseilarien gainerako kategorietan sartzeko baldintzak betetzen ez dituen
kontseilariari.
2017ko jarduerari dagokionez, bere eginkizunen artean hauek egin ditu Arrisku Batzordeak:
• Arrisku guztiei jarraipena eta kontrola egitea, APBren hiru hilean behingo deskarguen bidez.
• Arriskuen gaineko eskuliburu eta politiken aldaketak aztertu eta baliozkotzea.
• Arrisku-mota bakoitzerako mugen eta eskumenen eguneratze-prozesua aztertu eta baliozkotzea.
• 2016ko Kapitalaren Autoebaluazio Txostena (KAT) aztertu eta baliozkotza.
• Recovery Plana aztertu eta baliozkotzea.
• Arriskuarekiko grinaren esparrua (RAF) eta grinaren urteko aitorpena (RAS), jarraipena eginez, eta estrestestaren metodologia eta agertokia aztertu eta baliozkotzea.
• Formalizatutako eragiketen prezioak eragiketa-kostua gainditzen duela aztertu eta baliozkotzea, IX.
eranskinari jarraikiz.
• Ordainsari-politikaren proposamena aztertu eta baliozkotzea.
• Errenta finko eta aldakorreko zorroen sailkapena aztertu eta baliozkotzea IFRS9arekin.
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