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2014KO MUGARRIAK

TELEFONIA FINKOKO LINEAK

TELEFONIA MUGIKORREKO LINEAK

ORDAINPEKO TBKO PRODUKTUAK
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DIRU-SARRERAK, ERAGIKETAREN ARABERA
(mila eurotan)

Etxeko Bezeroen diru-sarrerak

Enpresa bezeroei dagozkien diru-sarrerak

315.109 €EBITDA 155,9
MILIOI 
EURO

DIRU-SARRERA 
OPERATIBOAK

315,1
SEKTOREKO BATEZBESTEKOA 
BAINO BILAKAERA HOBEA

MILIOI EURO

ZORRAREN MURRIZKETA

89
MILIOI EURO
ZORRAREN RATIOA: EBITDA 
1,5 ALDIZ

CASH-FLOW LIBRE POSITIBOA

89,05
MILIOI EURO

ENPRESA-ALORREAN, 
LIDERRA EUROPAKO KABLE 
BIDEZKO OPERADOREEN 
ARTEAN

EMAITZA44,3
MILIOI 
EURO

AURREKO EKITALDIKOA 
BAINO % 3,4 HANDIAGOA

29,5%ko
IGOERA TELEFONO MUGIKORREKO 
KONTRATAZIOAN

EGUNEAN

1,2
MILIOI ZERBITZU 
EMATEN DIZKIEGU
400.000 EUSKAL BEZERORI

ESTATUKO

1.
OPERADORE
ALTERNATIBOA

221.726 €

93.383 €



2014KO EKITALDIA

(mila eurotan)
Diru-sarrerak guztira 342.800 334.891 321.161
Eragiketa bidezko diru-sarrerak 338.542 329.148 315.109
Finantza-zor garbia 412.090 325.962 236.910
Cash-flow operatiboa (151.710)* 86.128 89.052
Ebitda 134.700 155.132 155.850
Kudeaketa-emaitza 48.104 50.092 49.973
Ordaindutako zergen bolumena, 
guztira 104.521 81.832 79.707

Datu ekonomikoak

2012 2013 2014

Telefonia mugikorreko lineak 344.079 374.592 422.546
Sare propioko telefonia finkoko lineak 384.863 385.608 381.279
Interneteko Banda Zabaleko lineak 249.765 259.987 264.716
Ordainpeko TBa 50.177 56.992 124.754

Negozio-datuak

2012 2013 2014

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



CRECIMIENTOPRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK

Sareari eta Zuntz Optikoan duen esperientziari esker, espainiar 
estatuaren merkatuko sarbide-modalitate bizkorrena merkaturatu du 

Euskaltelek: 250 mega. 

Interneteko Banda Zabala

Sareari eta Zuntz Optikoan duen esperientziari esker, espainiar estatuaren merkatuko 
sarbide-modalitate bizkorrena merkaturatu du Euskaltelek: 250 mega. 

Bezeroekiko konpromisoari erantzunez, 2014ko ekitaldian handitu egin du Interneteko 
konexioen abiadura; ondorioz, Euskaltelen bezeroen % 80k baino gehiagok 30 mega 
baino gehiagoko abiadura du, alegia, ADSLaren abiadura baino hiru aldiz bizkorragoa. 
Gainera, bezeroen % 40 inguruk, 120 mega baino gehiago ditu; beraz, Euskadi espainiar 
estatuko erkidegorik bizkorrena da, eta Europako abiadura handieneko bat.

Telefonia Mugikorra

Telefonia mugikorreko negozioan, kontratatutako linea-kopurua % 29,5 igo da, 
2013arekin alderatuta. Ondorioz, bezeroen % 20,3k lau produktuak (telefonia finkoa, 
banda zabala, ordainpeko telebista eta telefonia mugikorra) kontratatuta ditu aldi 
berean; duela urtebete, % 9,4 ziren lau produktuak kontratatuta zituztenak. Produktu 
eta zerbitzuak paketetan sartzeko estrategia honek lagundu digu ARPU globala pixkatxo 
bat hobetzen, etxeko negozioan, iazko datuekin alderatuta.

Horregatik guztiagatik, Euskaltelek merkatuko kuotako liderra izaten segitzen du, 
Euskal Autonomia Erkidegoko telekomunikazio finkoko bezeroetan, eta bere merkatu 
naturaleko hirugarren operadore mugikorra izatera pasatu da.

EDONON, gailu ugaritarako telebista

2014. urtean Euskaltelek EDONON telebista-zerbitzua jarri du martxan, bezeroek TBa 
ikus dezaten edozein lekutan eta edozein ordutan. Hemendik aurrera, Euskaltelen TBko 
bezeroek ordenagailuan, tabletan, eta smartphonean ikusi ahal izango dituzte etxeko 
telebistako eduki berak, inolako kostu gehigarririk gabe. 

Euskaltelek, merkatuko operadore lider gisa, bere bezeroentzako produktu eta zerbitzuen 
eskaintza indartzeko eta zabaltzeko estrategia bat du, eta han sartzen da ekintza hau 
ere, bezeroek merkatuko aukerarik aurreratuenak izan ditzaten TBan, Banda Zabal 
finkoan eta mugikortasunean.

Telebista digitaleko liderra da Euskaltel Euskadin; 160.000 abonatu baino gehiago 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).



CRECIMIENTOEVOLUCIÓN DEL NEGOCIOALIANTZA ESTRATEGIKOAK

Enpresa espezializatuekiko aliantzak egiteko politika erronka da Euskaltelentzat, 
eta abangoardiako irtenbideak eta teknologiak garatzeko motorra izango da, bere 
komunikazio-zerbitzuen eskaintza globala indartzeko, eta, hala, datozen urteetan 
lehiakideei aurre egiteko, gero eta lehiakorragoa eta gero eta globalizatuagoa den 
sektore batean.

Telekomunikazioen eta ITen sektoreak zeharkakoak dira, eta beste jarduera ekonomiko 
batzuen eragile. Enpresa-ehunaren hobekuntza eta lehiakortasuna bultzatzen dituzte. 
Euskadiko telekomunikazio-sektoreko enpresa liderra denez, Euskaltelek konpromisoa 

hartu du trakzio-jarduera egiteko, bai telekomunikazio-sektorean, bai Euskadiko 
gainerako ehun industrialean, sektoreko erreferentziako enpresak aliatu 
teknologiko gisa hartuta.

GFI eta ZTE multinazionalekin lortutako hitzarmen estrategikoek aukera ematen 
diote Euskalteli garapen eta teknologia berrietara iristeko. Hartara, bezeroei 
zerbitzu berritzaileak eta kalitate gorenekoak emateko Euskaltelen helburua 
sendotzen dute. 



CRECIMIENTOEVOLUCIÓN DEL NEGOCIOKONPROMISO SOZIALA

2014an, Euskaltelek jarduera ugari egin du Euskal Autonomia Erkidegoan. 

Egindako jardueren % 40 enpresen testuinguruan egin dira, % 25 erakundeetan eta 
enpresetan, eta jardueren % 10, berriz, babesletzarekin lotutako jarduerak dira.

Jarduera horiek lurraldean oso errotuta dauden eta eragin handiko jarduerak garatzen 
dituzten enpresek egiten dituzte, “Marka korporatiboaren coreari” eragin gabe, helburua 
baita gertuko enpresa bat izaten jarraitzea, konprometitua eta bere merkatu naturaleko 
—hau da, Euskadiko— garapen teknologikoko protagonista izatea eta garapen horretan 
parte hartzea.

Euskaltelek berritu egin du ADEGI, CEBEK eta SEA enpresarien hiru euskal konfederazioekiko urteroko konpromisoa, 
elkarteetako kide diren enpresen lehiakortasuna hobetzeko telekomunikazio-zerbitzu aurreratuak emanez gauzatzen 
dena. Alberto García Erauzkin eta Fernando Ojeda (erdian), Euskadiko hiru enpresari-erakundeen idazkari nagusiekin.  

Ekitaldi teknologiko nagusia da Euskal Encounter, eta munduko party handienetako eta azkarrenetako bat. Berrikuntza eta talde-lana dira First Lego Leaguen jokoan dauden balioetako batzuk. Euskaltel da nazioarteko ekitaldi 
horren egoitza. 



www.euskaltel.com


