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ERANSKINA

ZERBITZU ENPRESA  

Baliabide materialak

Espediente kodea: 

Enpresa:



JARRAIBIDEAK   

  

  

A, B eta C koadroetan ageri dira enpresak zer baliabide material dituen, bai jabetzan, bai errentamenduan, bai 
finantza-errentamenduan, eskatutako sailkapenaren azpitaldeetako jarduerak gauzatzeko.   

"Gaur eguneko balio zenbatetsia” eremuko datutzat makinari benetan dagokiona hartuko da, hau da, haren 
kontserbazio egoera eta, beraz, bere erabilera posiblea ikusita aintzat hartzen duena. 

 



ERANSKINA 3-

A. Enpresaren makinak eta ekipoak

Enpresa

A

Orria

 Makina eta ekipo mota, marka, modeloa eta haien gaitasuna edo 
errendimendua Fabrikazio-urtea Eskuratze-urtea Erosketa balioa Gaur egungo balio 

zenbatetsia

Batu eta segi / Baturak

Unitate-kopurua



ERANSKINA 3-

B. Finantza-errentamenduan dauden 
makinak eta ekipoak

Enpresa Orria

B

Makina eta ekipo mota, marka, modeloa eta haien gaitasuna edo errendimendua Fabrikazio-urtea Eskuratze-urtea Gaur egungo balio 
zenbatetsia

Batu eta segi / Baturak

Unitate-kopurua



Urtea 

Makina garrantzitsuen motak eta kopuruak 

ANEXO 3-C

Enpresa Orria

Ordaindutakoa guztira

C. Azken hirurtekoan enpresak alokatutako 
ekipoak eta makinak

Urtea

Makina garrantzitsuen motak eta kopuruak 

Ordaindutakoa guztira

Urtea

Makina garrantzitsuen motak eta kopuruak 

Ordaindutakoa guztira
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