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2013KO MUGARRIAK

50,1
MILIOI 
EURO

EMAITZA

86,1
MILIOI  
EURO

CASH-FLOW LIBRE POSITIBOA

329,1
MILIOI 
EURO

ERAGIKETA BIDEZKO DIRU-SARRERAK

SEKTOREAREN 

BATEZBESTEKO BAINO 

BILAKAERA NABARMEN 

HOBEA

 400.000
EUSKAL BEZERORI

1,2
MILIOI 
ZERBITZU EMATEN 
DIZKIEGU

EGUNEAN

1
OPERADORE 
ALTERNATIBOA 

ESTATUKO

. EUSKADIKO
LIDERRA,
MERKATU-KUOTARI DAGOKIONEZ

KONTZENTRAZIO HANDIENA 

DUEN AUTONOMIA-ERKIDEGOA 

DA EUSKADI

ABIADURA HANDIKO 
BANDA ZABALAREN

86,1
MILIOI
EURO

ZORRAREN MURRIZKETA

ZORRAREN RATIOA: EBITDA 

2,1 ALDIZ

EMPRESA- 
ALORREKO
BARNERATZEAN, LIDERRA 

EUROPAKO KABLE BIDEZKO 

OPERADOREETAN

HAZKUNDEA

TELEFONIA FINKO 
ETA MUGIKORREKO, 
BANDA ZABALEKO 
ETA TB DIGITALEKO

AURREKO EKITALDIKOA 
BAINO % 4,1 HANDIAGOA

155,1
MILIOI  
EURO

EBITDA

% 15,1 HANDIAGOA

PRODUKTU ETA ZERBITZUEN 

KONTRATAZIOAN
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TELEFONIA MUGIKORREKO LINEAK

BANDA ZABAL BIDEZKO INTERNETEKO LINEAK

TELEBISTA DIGITALEKO PRODUKTUAK

2011

2012

2013

303.863

344.079

374.592

2011

2012

2013 385.608

384.863

2011

2012

2013

248.670

2011

2012

2013

158.284

160.263

169.146

TELEFONIA FINKOKO LINEAK

249.765

259.987

391.090

5o.327

51.561

53.194

Ordainpeko TBko produktuak

Enpresa bezeroei dagozkien diru-sarrerak

Etxeko Bezeroen diru-sarrerak 228.288 €

100.860 €

329.148 €

DIRU-SARRERAK, ERAGIKETAREN ARABERA
(mila eurotan)

Kudeaketa-emaitza (mila eurotan)
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HAZKUNDEA

2013ko ekitaldia: gure erronkak lortzen ditugu, bateratzera jotzen duen merka-
tu batean.

Nahiz eta zenbait adierazleren arabera gure inguruko alderdi sozioekonomikoak hobera egingo duen, 2013ko 
ekitaldiaren ezaugarri izan da, oro har, azken urteotako joerari jarraitu diola, bere horretan iraun baitu alor 
guztietako kostuak murrizteko nahiak; bereziki, Euskaltel SA eta nazioarteko enpresa handiak aritzen diren 
sektorekoak, telekomunikazioetakoak. Bestalde, 2013an, operadore handiek presio handia egin dute prezioetan, 
eta bateratutako produktuak bultzatu dira nabarmen.

Bateratzeko joera duen mundu horretan, Euskaltelek ondo bete du jarritako erronka, azpiegitura teknologiko 
bikaina baitu, bateratzerako egoki prestatua urteetan, eta bai baitaki zer potentzial duen, merkatuan zer produktu 
dauden eta bere bezeroak zein diren. Merkatuko prezioen higadura-efektua saihestu ez badu ere, Euskaltelen 
aldagai ekonomikoek bilakaera hobea izan dute bere ingurukoen eta sektorekoen aldagaiek baino, bezeroei esker 
eta haiek fakturazioan izan nahi dituzten hobekuntzak sortzeko gaitasunari esker.

Bateratuz eta eraginkortasunez jokatuz, Banda Zabalaren alorrean ere handitu egin dira Interneten beharrak, eta 
abiadura ultralasterretara jo da, besteak beste, gero eta ohikoagoa delako aldi berean zenbait gailu erabiltzea, gero 
eta gailu sofistikatuagoak, gainera. Telefonia mugikorrean ere aldatu egin da bezeroen eskaria: tarifa merkeagoak 
nahi dituzte, kostu txikiko terminalei lotuta ez daudenak. Hori dela eta, terminal libreen salmentak gora egin du, 
baita modelo finantzatuak ere.
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Diru-sarrerak, guztira 355.148 342.800 334.891
Eragiketa bidezko diru-sarrerak 350.520 338.542 329.148
Finantza-zor garbia 260.380 412.090 325.962

Cash-flow operatiboa 60.964 (151.710) * 86.128

EBITDA 130.575 134.700 155.132
Kudeaketa-emaitza (94.477)** 48.104 50.092

Ordaindutako zergen bolumena, guztira 78.728 104.521 81.832
         

Datu ekonomikoak

Negozio-datuak

Sare propioko telefonia finkoko lineak  391.090         384.863     385.608

Interneteko Banda Zabaleko lineak 248.670 249.765 259.987

TB Digitaleko produktuak 158.284 160.263 169.146

                      Ordainpeko TBa 50.327 51.561 53.194

Telefonia mugikorreko lineak 303.863 344.079 374.592

Langileak (taldea) 550 548 546

      2011                                           2012                                            2013

      2011                                           2012                                                  2013

* 2012ko ekitaldiko cash-flow negatiboak barnean hartzen du EAEANren autoaren ondoriozko ordainketaren eragina.

 

(mila euro)

** 2011ko ekitaldiko emaitza negatiboak (-94.477 mila euro) barnean hartzen du EAEANren autoaren ondoriozko ezohiko emaitza, zergak ordaindu ondoren.
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PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK

Euskaltel da estatuko lehen operadore alternatiboa, eta Euskadiko liderra da telekomunikazio finkoko bezeroen 
merkatu-kuotari dagokionez: banda zabal ultralasterra (kuotaren % 43), telebista digitala (kuotaren % 60) eta 
telefonia finkoa (kuotaren % 47). 

Banda zabalean, Euskaltel % 4,1 hazi da, eta 260.000 linearaino iritsi da. Une honetan, abiadura handiko 
banda zabalaren kontzentrazio handiena duen autonomia-erkidegoa da Euskadi. Banda zabal ultralasterraren 
estaldura herritarren % 91,6rengana iristen da Euskadin. Espainiako batezbestekoa, berriz, % 59 da (Iturria: 
SETSI).  

Telebista digitaleko liderra da Euskaltel Euskadin; ia 170.000 abonatu ditu. Euskal bezeroek Euskaltelen TBa 
erabiltzen jarraitzen dute, kalitateari eta prezioari dagokienez merkatuko proposamenik onena baita. Hala, 
estatuko lehen operadore alternatiboa da, eta Euskadiko liderra, telebista digitaleko bezeroen merkatu-kuotari 
dagokienez (kuotaren % 60).

 

Telefonia mugikorrean, hazkunde historikoa izan du Euskaltelek, euskal 
etxeetako bigarren operadore bihurtu baita, balio-bezeroei dagokienez.
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merkatu-kuotaTelefonia Finkoan

%47

merkatu-kuota Banda Zabalean

%43

merkatu-kuota Telebista Digitalean

%60

merkatu-kuota Telefonia Mugikorrean

%18

Telefonia mugikorrean, hazkunde historikoa izan du 
Euskaltelek, euskal etxeetako bigarren operadore bihurtu 
baita, balio-bezeroei (kontratua) dagokienez. Telefonia 
mugikorreko 374.592 linea aktibo zituela amaitu zuen 
2013. urtea, hau da, % 8,9ko igoera garbia izan zuen; EAEn 
finkatutako beste operadoreek, berriz, jaitsiera izan zuten. 

Telefonia Finkoan, EAEko merkatu-kuotaren % 40 
inguru Euskaltelena da. Estatuan, aldiz, lehen operadore 
alternatiboak merkatu-kuotaren % 11 du.

Abiadura handiko Banda Zabalaren 
kontzentrazio handiena duen 

autonomia-erkidegoa da Euskadi.
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AZPIEGITURA

Euskaltelek telefonia mugikorrari (ahotsa eta datuak banda zabalarekin) lotutako zerbitzuak eskaintzeko 
eta bere produktuak garatzeko beharrezkoak dituen sareko elementu guztiak ditu, eta, bezero-kopuruari 
dagokionez, estatuko operadore mugikor birtual (OMB) handiena da. 

Euskaltelek 346.700 km-ko zuntz optikozko sarea du, eta gutxi gorabehera EAEko 834.509 etxek eta 156.774 
enpresa eta dendak jasotzen dituzte azpiegitura horren onurak.
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INBERTSIOA

Euskaltelen inbertsio metatua 1.866 milioi euro da. Estatuko handiena da zenbateko hori: biztanle bakoitzeko 860 
euro.  Inbertsio hori Euskal Herrian azken belaunaldiko 346.700 kilometroko zuntz optikozko telekomunikazio-
sarea zabaltzeko erabili da batik bat, eta EAEko etxeen ia % 85era iritsi da. 

Euskaltelek euskal enpresetan (600 enpresa) egindako erosketak 2.460 milioi eurotik gorakoak dira. Euskaltelek 
82 milioi euro eman dizkio euskal ogasunari zergetan, 2013an, eta, ibilbide osoa kontuan hartuta, gainditu egin 
du zergetan emandako 800 milioi euroko muga. 

Euskaltelek 100 milioi euro baino gehiago eman ditu azken hamarkadan I+G+Brako.



www.euskaltel.com


