
ESPARRUA Ekonomiko finantzarioaJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

10 langile

Barakaldo

Sainz e Hijos Logística SL

Salgaien logistikan eta garraioan (eta, 
funtsean, pelleten horniduran) diharduen 
enpresa

Sainz e Hijos Logística SL enpresak Barakaldon du egoi-
tza, eta 10 langile ditu plantillan. 2002. urtean sortu 
zen eta salgaien lurreko garraioan, merkaturatzean eta  
banaketan dihardu, eta, bereziki, pelleten horniduran 
(fakturazioaren % 75 gaur egun).

Azken urteetan, Sainz e Hijos SL enpresa egoera ekonomiko-finan- 
tzario zailean zegoen, negozioaren bilakaerari buruzko egiazko infor-
maziorik ez izatearen ondorioz. Hortaz, enpresak irauli egin behar du 

egoera hori, eta, horretarako, emaitzen kontuetan izandako galerak 
eta zorpetze-maila murriztu behar dira. 

BEHARRA

Sainz e Hijos SL enpresak azken urte hauetan enpresaren emaitzen kontuetan izandako galerak eta 
zorpetze-maila murrizteko beharra detektatu du.

Egoera horren aurrean, aholkularitza-enpresak planteatu du ad hoc 
tresna bat garatzea (finantza-kudeaketaren arduradunak enpresaren 
bilakaera ekonomiko-finantzarioaren bilakaeraren kontrol handiagoa 
izan dezan) eta, ondorio gisa, egungo egoera zein den jakitea ahalbi-
detuko duen eta enpresaren etorkizunerako ekintza-plan bat garatzea 
erraztuko duen enpresaren kudeaketa-plan bat sortzea. Garatutako 
tresnak honako alderdi hauek kontrolatzeko aukera ematen du:

• Finantzaketa-plana berrikustea, parametro nagusiak aztertzea eta 
etorkizuneko finantza-posizioaren oreka ezartzea.

• Negozioaren egitura ekonomikoaren modelizazio bat egitea, etor-
kizunerako hipotesiak egiteko.

• Enpresaren jardueraren etorkizuneko errentagarritasuna hilero  
aurreratzea.

• Informazio ekonomiko-finantzarioaren xehetasuna eta zehaztasuna 
hobetzea.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak, azkenean, neurriko tresnak garatzeko soluzioa planteatu du, finantza-kudeaketaren 
kontrol handiagoa lortzeko eta zuzendaritzarentzako informazioak xehetasun handiagoa izateko.

Tresna horren garapenaren helburu nagusia da zuzendaritzari enpre-
saren egoerari buruzko informazio xehatuagoa ematea, erabakiak 
hartzeko prozesua optimizatzeko eta konpainiaren etorkizuneko bide-
ragarritasuna lantzeko. Horretarako, honako jarduera hauek egin dira:

• Enpresaren egoeraren abiapuntuko diagnostikoa.

• Enpresaren errealitatearen arabera parametrizatutako tresna bat 
garatzea, plangintza ekonomiko-finantzarioa egiteko.

• Ezarritako tresnak erabiltzeko prestakuntza enpresako arduradu-
nentzat.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Hala ere, hainbat eragozpen eta arazo sortu ziren enpresak soluzioa 
ezarri zuenean, informazioa biltzeko garaian: 

• Enpresaren egoera ekonomikoaren ikuspegi xehatua izatea.

• Kostuen egozpenari buruzko informazioa biltzea.

• Ordainketen jarraipena egitea. 

Ildo horretan, finantza-kudeaketarako tresna sortu izana funtsezkoa 
izan da agertutako oztopoak gainditzeko. Halaber, enpresak argitu 
du etorkizunera begira duen erronkarik handiena tresna etengabe 
efizientziaz erabiltzea eta elikatzea dela.



Azkenik, lortutako emaitza nagusiak eta proiektuaren garapenak era-
gin dituen aldaketak azpimarratu ditu enpresak:

• Kontrol handiagoa enpresaren kudeaketan, egungo eta etorkizune-
ko negozio-eredua ezagutzeko eta erabakiak hartzea optimizatuko 
duen eta erabakiak hartzean lasaitasuna emango duen informazio 
gehiago izateko garatutako tresnen bidez.

• Enpresaren egungo bideragarritasuna ezagutzea, enpresaren etor-
kizuneko plangintza gauzatuko duten ekintzak egin ahal izateko.

• Kontabilitate-informazioko sistema onbideratzea eta, ildo horre-
tan, errealitatearekin bat ez datozen eta azken urteetako kudeake-
ta eskasaren ondorioa diren zenbatekoak likidatzea.

• Jarraipen- eta kontrol-prozesua sistematizatzea, enpresaren ba-
rruan ohitura gisa txertatzeko eta bilakaeraren funtsezko adie-
razleak kontrolatzeko behar den zorroztasunarekin.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Sainz e Hijos Logística SL enpresak azpimarratu duenez, tresnak lasaitasuna ematen du, aukera ematen 
baitu enpresaren bideragarritasuna ezagutzeko, informazioaren xehetasunak duen garrantzia ulertzeko eta 
enpresaren etorkizuna planifikatzeko gaitasuna eta ezagutza izateko.

Enpresak adierazi duenez, tresna baliagarria da negozioaren ikuspegi profesionalago bat izateko, eguneroko 
bizitzan aplikatzeko interesa eta beharra pizteko, jarduera eta zereginak jarduerari buruzko informazio gehiago 
lortzera bideratzeko eta epe luzera pentsatu ahal izateko.
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