
Sektoreak
2005ko guztizko 
ekarpenaren % Sektoreak

2005ko guztizko 
ekarpenaren %

Metalgintza %3,5 aldaketarik gabe Ehun-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zeramika %3,5 aldaketarik gabe Larru-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zuraren industria %2,0 aldaketarik gabe Metal-arloko merkataritza %2,0 aldaketarik gabe

Iragan-arloa %3,0 aldaketarik gabe Garbiketa %2,5 aldaketarik gabe

Okindegiak %1,2 aldaketarik gabe Hornitegiak %3,0 %0,5ko gehikuntza

Beira %3,5 aldaketarik gabe Fruta eta Barazkien 
Handizkariak

%1,5 aldaketarik gabe

Eraikuntza %2,9 %0,4ko gehikuntza Merkantzien garraioa %1,5 aldaketarik gabe

Papera eta kartoia %1,2 aldaketarik gabe Lokalak, Ikuskizunak eta 
Kirola

%0,5 aldaketarik gabe

Altzariak eta osagarriak %1,0 aldaketarik gabe

AKTIBOA PASIBOA

Ibilgetua 652 Fondo propioak 467.592

Inbertsioak 497.667 2005 ekitaldiko irabaziak 33.608

Hainbait zordun 3.800 Arrisku Prest. Hornidura 4.208

Diruzaintza 8.968 Hainbat hartzekodun 5.679

AKTIBOA GUZTIRA 511.087 PASIBOA GUZTIRA 511.087

GAINB. KONT. EZ GAUZATUAK 1.290 GAINB. KONT. EZ GAUZATUAK 1.290

EGOERA-BALANTZEA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.

GASTUAK SARRERAK

Prestazioak, berrasegurua 7.587 Ekitaldiko kuotak 67.269

Administrazio-gastuak 1.613 Inbertsioen sarrerak 38.681

Inbertsio-gastuak 4.825 Arrisku Horn. soberakina 1.365

Hainbat eskubide bateratu 59.682

Ekitaldiko mozkina 33.608

ZORRAK GUZTIRA 107.315 HARTZEKOAK GUZTIRA 107.315

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.
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AKTIBO-MOTA ZORROAREN GUZTIZKOAREN GAINEKO %

Epe luzerako errenta fi nkoa %39,14

Epe laburrerako aktiboak %33,12

Errenta aldakorra %25,25

Zuzeneko inbertsioa %0,71

Likidezia %1,78   

Bazkide Agurgarriak:

Urteko datuak aurkeztu baino lehen, GEROA BGAE 
sortu zenetik lehenengo hamarkadan, gizarte-aurreikuspen 
alorrean garatutakoaren aipamen laburra, azpimarratu nahi 
genuke.

Geroa BGAEk, 2006ko urtarrilaren 9an, lehen hamar 
urte bete zituen, sortzaileek, hots, ADEGIk eta ELA, 
LAB, CCOO eta UGT sindikatuek egindako ahaleginari 
eta kudeaketa taldeak, eta 135.000 bazkide langile baino 
gehiagoren eta 9.500 enpresen partaidetzari esker.

Hamar urte hauetan, Gipuzkoar ekonomiaren 
hamazazpi sektore eta sektore hitzarmenik gabeko hogeita 
hamar enpresa baino gehiago, bereganatu ditu Entitateak. 
Bestetik, aldi honetan, 2001. urteko estatutuen aldaketa 
azpimarratu beharra dago, Ezintasun eta heriotza eratorrietan 
arrisku estaldurak barneratu ziren eta prestazioak biziarteko 
errenta gisa ordaintzen hasi ziren.

GEROA BGAEren ondarea hamarkada honetan ere 
hazi egin da, 500 milioi eurotara ailegatuz eta lortutako 
etekinek partaidetzaren balioa bikoiztu dute. Ia 10.000 
onuradunek erretiro, ezintasun, alarguntasun, istripu edo 
zurztasunagatiko prestazioak jaso dituzte. 

Lorpen horiei esker, etorkizunari baikortasunez 
aurre egin diezaiokegu, hainbat arrazoiengatik; langile 
eta enpresaburu arteko akordioaren eta konpromiso 
arduratsuaren ondorio delako, pentsioen etorkizunaren 
erronkari heltzeko era modernoa eta solidarioa delako, 

eta enpresaburuek eta langileek negoziazio kolektiboaren 
bidez lortu dezaketenaren aurrelari dugulako Geroa.

2005. ekitaldiari dagokionez, berriz azpimarratu beharra 
dago bazkide langile kopuru, ondare eta ordaindutako 
prestazioen gehikuntza, gure Erakundearen hazkundea eta 
sendotasuna adierazten dutelarik.

Finantza-kudeaketari dagokionez, 2005. urtearen 
ezaugarriak, alde batetik, 2003. erdialdean hasitako burtsa 
suspertzearen fi nkapena eta bestetik, errenta fi nkoko 
merkatuaren gutxieneko errentagarritasuna izan dira, eta 
larritasunak aditzera emanda datorren ekitalditan ziurrenik 
diruaren prezioa orokorrean garestitzera bultzatuz. Egoera 
hau, laburki adierazita, munduko hazkunde handiago baten 
ondorioa da, enpresen emaitza onez eta lehengai eta energia 
prezioaren hazkunde izugarri batez lagundurik.

Gure bazkide babesleei dagokienez, 2005eko ekitaldian 
hitzarmen sektoriala ez duten sei enpresa sartu dira: Gureserbi, 
SL., Aspace, Izpia Media, SL., Omey Kayak, SL., Asedir 
Gestion, SL. eta Silam, SA., aurreko ekitaldiko sektore kopurua 
mantenduz. Era berean, bi sektorek, Eraikuntza eta Gipuzkoako 
Hornitegiak, gehitu egin dituzte beren ekarpenen ehunekoak 
% 0,40 eta % 0,50 artean. Ildo horretan, Gipuzkoan hitzarmen 
sektoriala ez duten lau enpresek ere % 0,50 eta % 1,00 artean 
gehitu dituzte beren ekarpenak:  Zahor; ITV Gipuzkoa; 
Manufacturas Oria, SL; eta Lending Service, SL.

Ondoko taulan Sektoreak eta ekarpenen ehunekoak 
adierazten dira:

ko kudeaketa txostena2005

2005. urtean zehar GEROA BGAE erakundera 135.000 
langile bazkide baino gehiagok egin dituzte ekarpenak, 9.527  
enpresetakoak izanik.

Ekarpenak hazi egin dira ekitaldian, enpresa berrien 
sarreraren ondorioz, zenbait ekarpen ehunekoen eta 
kontingentzia arrunten oinarrien igoeraren ondorioz. 2004an 
62,22 milioi euroko kuotak izatetik, 2005an 67,27 milioi 
eurokoak izatera pasa gera, %8,11ko hazkundearekin.

GEROA BGAE erakundearen ondarea ekitaldiaren 
amaieran 486,64 milioi eurokoa izan da eta zenbateko hau 
langileen artean banatzen da, ekarpen proportzioaren arabera,  

aurreko ekitaldiarekiko %23,39ko hazkundea lortuaz. 
Zenbateko honek Fondo Mutuala ez du barneratzen, ezta 
fi nkatutako borondatezko zuzkidurak biziarteko errenten 
erantzukizunen desbideratzeak estaltzeko.

Ekitaldiaren amaieran, Entitateak 16,03 Milioi Euro 
mantentzen ditu Fondo Mutualean.

Ekitaldiko funtzionamendu eta amortizazio gastuak, 
langileek onartutakoak, kudeatutako batezbesteko ondarearen 
gaineko %0,29an aurkitzen dira, eta gainontzeko gastu 
arruntak, Mutual Fondoan kontabilizaturiko zenbatekoak 
emandako interesekin konpentsatzen dira.

Finantza-merkatuei dagokienez, burtsetan ondo hasi 
zen urtea, petrolio eta lehengaien prezioek gora egin zuten 
arren, oso lagungarriak izanez bonuen errentagarritasuneko 
beherapenak eta enpresen emaitza onak Europan zein 
Estatu Batuetan. Martxo eta Apirilean burtsa-merkatuek 
behera egin zuten hozte ekonomikoari, batez ere EEBBan, 
eta infl azioaren tentsionamenduari beldur. Hala ere, burtsa-
merkatuek jarrera gorakorra errekuperatu zuten, ekitaldia 
errebalorizazio esanguratsuekin amaituaz, amerikar burtsak 
salbuetsirik. Bestalde, errenta fi nkoko merkatuetan, Alan 
Greenspan, Ameriketako Erreserba Federaleko presidentea, 
izan da urteko protagonista nagusia. 2004ko ekainaz 
geroztik, Europako Garapen Funtsak hamahiru aldiz 
igo du diruaren prezioa, % 4,25ean kokatuz. Horrela, 
Ameriketako Estatu Batuetako hazkundeari kalterik ez 
eragitea lortu da eta bertako Barne Produktu Gordina % 
3,5era arte gehitu da 2005. urtean. Europan, aldiz, egoera 
oso bestelakoa da, Barne Produktu Gordinaren hazkundea 
ez da oso nabarmena izan, baina infl azioa bizkortzen hasi 
dela hauteman da. Hori dela eta, abenduan, Europako 
Banku Zentralak 25 oinarrizko puntutan gehitu ditu 
erreferentziazko interes-tasak, % 2,25ean kokatuz. 

Deskribatutako egoera horrez gain errenta fi nkoko 
merkatuetako epe laburrekin, nabarmendu beharreko 
bi faktore gertatu dira: lehenik, bonu korporatiboen 
diferentzialak estutu dira bonu publikoekiko, konpainien 
balantzeen hobetzea hautemanez. Bigarrenik, kurbak 
berdindu egin dira, batez ere Estatu Batuetan, errenta 
fi nkoko zorroen iraupenaren murrizketa orokorra 
bultzatuz.  

Aldagai hauek eta aipatu beharreko ondokoek; hots, 
dolarraren balio-handitzea euro eta yenaren aurrean, edo 
Txinatar ekonomiaren indartze jarraia eta honen parte-

hartzea mundu mailan, ekitaldiko egoera laburbiltzen 
dute.

Hori dela eta, Geroako kudeaketa-taldeak bere 
zorroaren dibertsifi kazioa egokitu du, eta, horretarako, 
ekarpen berriak, errenta fi nkoaren errentagarritasuna, 
burtsa-merkatuen bilakaera eta horien arriskua aintzat 
hartuz. Ekitaldian zehar, batetik errenta aldakorreko 
inbertsioa gehituz joan da eta dibertsifi kazio geografi koa 
areagotu da, leku berriak sartuz, hots, Asia eta Ekialdeko 
Europa. Bestetik, bonuen errendimendu eskasa kontuan 
izanik, murriztu egin da errenta fi nkoko ehunekoa, batez 
ere epe luzera. Dena den, Geroaren ondarea, 2005ko 
ekitaldiaren amaieran, errenta fi nkoan, batik bat, dago 
inbertituta, %72,26 hain zuzen ere; aurreko ekitaldian, 
ordea, %76,41 zen. Errenta aldakorra %25,25ra gehitu da, 
eta 2004an, berriz, %22,53koa zen. Zuzeneko inbertsioaren 
ehunekoa %0,71koa da. Erakundeak, arlo horretan, 
garapeneko erronka estrategikoari eusten dio, eta datorren 
ekitaldirako eskuratze gehiago aurreikusi ditu. Urteko 
errentagarritasuna %8,15ekoa da, hau da, Erakundea sortu 
zenetik %7,32ko errebalorizazio-tasa konposatua izan da.

  Inbertsio-zorroa, ekitaldiaren itxieran, 504,03 milioi 
eurokoa izan da, kontabilizatu gabeko errenta aldakorreko 
gainbalioak eta likidezia barne, ez ordea errenta fi nkokoak. 
Honakoa da Erakundearen inbertsio-zorrorako erabilitako 
irizpidea: errenta fi nkoko aktiboak eskuratu zireneko 
Barne Errendimendu Tasaren arabera baloratzen dira, 
jaulkitzaile arrisku ezik, eta ez merkatuko prezioen arabera; 
bestalde, errenta aldakorra eta hainbat dibisetako posizioak 
hornitu egin beharko dira, baldin eta merkatuko trukea 
eskuratze-prezioa baino txikiagoa bada. Kotizatzen ez duten 
enpresetan egindako inbertsioa, aldiz, kontabilitateko balio 
teorikoan baloratzen da.

I n b e r t s i o  z o r r o a r e n  b a n a k e t a  ( % )

Partaidetza balioa 6,01 euro izatetik 12,066 euro izatera iritsi da 1996ko otsailaren 23tik, 2005ko abenduaren 31ra.

2005. urtean 1.717 prestazio egin dira, 977 
erretiroaren ondoriozkoak izan dira, 297 baliaezin-
tasun iraunkor erabatekoaren ondoriozkoak, 155 
baliaezintasun iraunkor absolutuaren ondoriozkoak, 
4 baliaezintasun handiaren ondoriozkoak, 185 herio-

tzaren ondoriozkoak, 79 Atzerapenen ondoriozkoak 
( Aurreko urtetako Prestazioak) eta 20 lan-istripuen 
ondoriozkoak, langilearen baliaezintasun handiak edo 
heriotzak sortuak. Prestazio hauen zenbateko osoa 
11,14 milioi eurokoa izan da.

P r e s t a z i o a k

Baliaezintasunen eta heriotzen ondorioz or-
daindutako prestazioetatik 468 prestaziok estaldura 
osagarria izan dute, guztira 6,56 milioi eurokoa, 247 
kapital gisa ordaindu dira eta gainerako 221 errenta 
gisa ordaindu dira. Errenta hauei aurre egiteko GRM/
F- 95 taula aktuarialak erabili dira eta interes-tasa 
teknikoa %4koa izan da. 2001. ekitalditik Kontzeptu 

honen ondorioz bere egindako konpromisoak 14,41 
milioi eurokoak dira eta Biharko, Pentsio Fondoen 
eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Enti-
tateen Aholkularitza, SAk baloratu ditu. Geroak, 
konpromiso hauek denboran zehar alda ez daitezen, 
%25eko hornidura zuzkitu du, zenbatekoa 3,60 mi-
lioi eurokoa izanik.

2006ko urtarriletik eta Erakundeko Gobernu 
Organuen adostasunez, biziarteko errenta moduan 
jasotzen diren prestazioak %2,70an birbaloratu 
dira, hartutako erabakien eta lortutako errenta-
bilitatearen ondorioz. Azken hiru urte hauetan 
biziarteko errentak %8,88an birbaloratu dira. 

G e r t a k i z u n  a i p a g a r r i a k
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ekarpenaren % Sektoreak

2005ko guztizko 
ekarpenaren %

Metalgintza %3,5 aldaketarik gabe Ehun-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zeramika %3,5 aldaketarik gabe Larru-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zuraren industria %2,0 aldaketarik gabe Metal-arloko merkataritza %2,0 aldaketarik gabe

Iragan-arloa %3,0 aldaketarik gabe Garbiketa %2,5 aldaketarik gabe

Okindegiak %1,2 aldaketarik gabe Hornitegiak %3,0 %0,5ko gehikuntza

Beira %3,5 aldaketarik gabe Fruta eta Barazkien 
Handizkariak

%1,5 aldaketarik gabe

Eraikuntza %2,9 %0,4ko gehikuntza Merkantzien garraioa %1,5 aldaketarik gabe

Papera eta kartoia %1,2 aldaketarik gabe Lokalak, Ikuskizunak eta 
Kirola

%0,5 aldaketarik gabe

Altzariak eta osagarriak %1,0 aldaketarik gabe

AKTIBOA PASIBOA

Ibilgetua 652 Fondo propioak 467.592

Inbertsioak 497.667 2005 ekitaldiko irabaziak 33.608

Hainbait zordun 3.800 Arrisku Prest. Hornidura 4.208

Diruzaintza 8.968 Hainbat hartzekodun 5.679

AKTIBOA GUZTIRA 511.087 PASIBOA GUZTIRA 511.087
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EGOERA-BALANTZEA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.

GASTUAK SARRERAK

Prestazioak, berrasegurua 7.587 Ekitaldiko kuotak 67.269

Administrazio-gastuak 1.613 Inbertsioen sarrerak 38.681

Inbertsio-gastuak 4.825 Arrisku Horn. soberakina 1.365

Hainbat eskubide bateratu 59.682

Ekitaldiko mozkina 33.608

ZORRAK GUZTIRA 107.315 HARTZEKOAK GUZTIRA 107.315

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.
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Zuzeneko inbertsioa %0,71

Likidezia %1,78   
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Urteko datuak aurkeztu baino lehen, GEROA BGAE 
sortu zenetik lehenengo hamarkadan, gizarte-aurreikuspen 
alorrean garatutakoaren aipamen laburra, azpimarratu nahi 
genuke.

Geroa BGAEk, 2006ko urtarrilaren 9an, lehen hamar 
urte bete zituen, sortzaileek, hots, ADEGIk eta ELA, 
LAB, CCOO eta UGT sindikatuek egindako ahaleginari 
eta kudeaketa taldeak, eta 135.000 bazkide langile baino 
gehiagoren eta 9.500 enpresen partaidetzari esker.

Hamar urte hauetan, Gipuzkoar ekonomiaren 
hamazazpi sektore eta sektore hitzarmenik gabeko hogeita 
hamar enpresa baino gehiago, bereganatu ditu Entitateak. 
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erronkari heltzeko era modernoa eta solidarioa delako, 
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ko kudeaketa txostena2005
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Ekitaldiaren amaieran, Entitateak 16,03 Milioi Euro 
mantentzen ditu Fondo Mutualean.

Ekitaldiko funtzionamendu eta amortizazio gastuak, 
langileek onartutakoak, kudeatutako batezbesteko ondarearen 
gaineko %0,29an aurkitzen dira, eta gainontzeko gastu 
arruntak, Mutual Fondoan kontabilizaturiko zenbatekoak 
emandako interesekin konpentsatzen dira.

Finantza-merkatuei dagokienez, burtsetan ondo hasi 
zen urtea, petrolio eta lehengaien prezioek gora egin zuten 
arren, oso lagungarriak izanez bonuen errentagarritasuneko 
beherapenak eta enpresen emaitza onak Europan zein 
Estatu Batuetan. Martxo eta Apirilean burtsa-merkatuek 
behera egin zuten hozte ekonomikoari, batez ere EEBBan, 
eta infl azioaren tentsionamenduari beldur. Hala ere, burtsa-
merkatuek jarrera gorakorra errekuperatu zuten, ekitaldia 
errebalorizazio esanguratsuekin amaituaz, amerikar burtsak 
salbuetsirik. Bestalde, errenta fi nkoko merkatuetan, Alan 
Greenspan, Ameriketako Erreserba Federaleko presidentea, 
izan da urteko protagonista nagusia. 2004ko ekainaz 
geroztik, Europako Garapen Funtsak hamahiru aldiz 
igo du diruaren prezioa, % 4,25ean kokatuz. Horrela, 
Ameriketako Estatu Batuetako hazkundeari kalterik ez 
eragitea lortu da eta bertako Barne Produktu Gordina % 
3,5era arte gehitu da 2005. urtean. Europan, aldiz, egoera 
oso bestelakoa da, Barne Produktu Gordinaren hazkundea 
ez da oso nabarmena izan, baina infl azioa bizkortzen hasi 
dela hauteman da. Hori dela eta, abenduan, Europako 
Banku Zentralak 25 oinarrizko puntutan gehitu ditu 
erreferentziazko interes-tasak, % 2,25ean kokatuz. 

Deskribatutako egoera horrez gain errenta fi nkoko 
merkatuetako epe laburrekin, nabarmendu beharreko 
bi faktore gertatu dira: lehenik, bonu korporatiboen 
diferentzialak estutu dira bonu publikoekiko, konpainien 
balantzeen hobetzea hautemanez. Bigarrenik, kurbak 
berdindu egin dira, batez ere Estatu Batuetan, errenta 
fi nkoko zorroen iraupenaren murrizketa orokorra 
bultzatuz.  

Aldagai hauek eta aipatu beharreko ondokoek; hots, 
dolarraren balio-handitzea euro eta yenaren aurrean, edo 
Txinatar ekonomiaren indartze jarraia eta honen parte-

hartzea mundu mailan, ekitaldiko egoera laburbiltzen 
dute.

Hori dela eta, Geroako kudeaketa-taldeak bere 
zorroaren dibertsifi kazioa egokitu du, eta, horretarako, 
ekarpen berriak, errenta fi nkoaren errentagarritasuna, 
burtsa-merkatuen bilakaera eta horien arriskua aintzat 
hartuz. Ekitaldian zehar, batetik errenta aldakorreko 
inbertsioa gehituz joan da eta dibertsifi kazio geografi koa 
areagotu da, leku berriak sartuz, hots, Asia eta Ekialdeko 
Europa. Bestetik, bonuen errendimendu eskasa kontuan 
izanik, murriztu egin da errenta fi nkoko ehunekoa, batez 
ere epe luzera. Dena den, Geroaren ondarea, 2005ko 
ekitaldiaren amaieran, errenta fi nkoan, batik bat, dago 
inbertituta, %72,26 hain zuzen ere; aurreko ekitaldian, 
ordea, %76,41 zen. Errenta aldakorra %25,25ra gehitu da, 
eta 2004an, berriz, %22,53koa zen. Zuzeneko inbertsioaren 
ehunekoa %0,71koa da. Erakundeak, arlo horretan, 
garapeneko erronka estrategikoari eusten dio, eta datorren 
ekitaldirako eskuratze gehiago aurreikusi ditu. Urteko 
errentagarritasuna %8,15ekoa da, hau da, Erakundea sortu 
zenetik %7,32ko errebalorizazio-tasa konposatua izan da.

  Inbertsio-zorroa, ekitaldiaren itxieran, 504,03 milioi 
eurokoa izan da, kontabilizatu gabeko errenta aldakorreko 
gainbalioak eta likidezia barne, ez ordea errenta fi nkokoak. 
Honakoa da Erakundearen inbertsio-zorrorako erabilitako 
irizpidea: errenta fi nkoko aktiboak eskuratu zireneko 
Barne Errendimendu Tasaren arabera baloratzen dira, 
jaulkitzaile arrisku ezik, eta ez merkatuko prezioen arabera; 
bestalde, errenta aldakorra eta hainbat dibisetako posizioak 
hornitu egin beharko dira, baldin eta merkatuko trukea 
eskuratze-prezioa baino txikiagoa bada. Kotizatzen ez duten 
enpresetan egindako inbertsioa, aldiz, kontabilitateko balio 
teorikoan baloratzen da.

I n b e r t s i o  z o r r o a r e n  b a n a k e t a  ( % )

Partaidetza balioa 6,01 euro izatetik 12,066 euro izatera iritsi da 1996ko otsailaren 23tik, 2005ko abenduaren 31ra.

2005. urtean 1.717 prestazio egin dira, 977 
erretiroaren ondoriozkoak izan dira, 297 baliaezin-
tasun iraunkor erabatekoaren ondoriozkoak, 155 
baliaezintasun iraunkor absolutuaren ondoriozkoak, 
4 baliaezintasun handiaren ondoriozkoak, 185 herio-

tzaren ondoriozkoak, 79 Atzerapenen ondoriozkoak 
( Aurreko urtetako Prestazioak) eta 20 lan-istripuen 
ondoriozkoak, langilearen baliaezintasun handiak edo 
heriotzak sortuak. Prestazio hauen zenbateko osoa 
11,14 milioi eurokoa izan da.

P r e s t a z i o a k

Baliaezintasunen eta heriotzen ondorioz or-
daindutako prestazioetatik 468 prestaziok estaldura 
osagarria izan dute, guztira 6,56 milioi eurokoa, 247 
kapital gisa ordaindu dira eta gainerako 221 errenta 
gisa ordaindu dira. Errenta hauei aurre egiteko GRM/
F- 95 taula aktuarialak erabili dira eta interes-tasa 
teknikoa %4koa izan da. 2001. ekitalditik Kontzeptu 

honen ondorioz bere egindako konpromisoak 14,41 
milioi eurokoak dira eta Biharko, Pentsio Fondoen 
eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Enti-
tateen Aholkularitza, SAk baloratu ditu. Geroak, 
konpromiso hauek denboran zehar alda ez daitezen, 
%25eko hornidura zuzkitu du, zenbatekoa 3,60 mi-
lioi eurokoa izanik.

2006ko urtarriletik eta Erakundeko Gobernu 
Organuen adostasunez, biziarteko errenta moduan 
jasotzen diren prestazioak %2,70an birbaloratu 
dira, hartutako erabakien eta lortutako errenta-
bilitatearen ondorioz. Azken hiru urte hauetan 
biziarteko errentak %8,88an birbaloratu dira. 

G e r t a k i z u n  a i p a g a r r i a k
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Sektoreak
2005ko guztizko 
ekarpenaren % Sektoreak

2005ko guztizko 
ekarpenaren %

Metalgintza %3,5 aldaketarik gabe Ehun-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zeramika %3,5 aldaketarik gabe Larru-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zuraren industria %2,0 aldaketarik gabe Metal-arloko merkataritza %2,0 aldaketarik gabe

Iragan-arloa %3,0 aldaketarik gabe Garbiketa %2,5 aldaketarik gabe

Okindegiak %1,2 aldaketarik gabe Hornitegiak %3,0 %0,5ko gehikuntza

Beira %3,5 aldaketarik gabe Fruta eta Barazkien 
Handizkariak

%1,5 aldaketarik gabe

Eraikuntza %2,9 %0,4ko gehikuntza Merkantzien garraioa %1,5 aldaketarik gabe

Papera eta kartoia %1,2 aldaketarik gabe Lokalak, Ikuskizunak eta 
Kirola

%0,5 aldaketarik gabe

Altzariak eta osagarriak %1,0 aldaketarik gabe

AKTIBOA PASIBOA

Ibilgetua 652 Fondo propioak 467.592

Inbertsioak 497.667 2005 ekitaldiko irabaziak 33.608

Hainbait zordun 3.800 Arrisku Prest. Hornidura 4.208

Diruzaintza 8.968 Hainbat hartzekodun 5.679

AKTIBOA GUZTIRA 511.087 PASIBOA GUZTIRA 511.087

GAINB. KONT. EZ GAUZATUAK 1.290 GAINB. KONT. EZ GAUZATUAK 1.290

EGOERA-BALANTZEA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.

GASTUAK SARRERAK

Prestazioak, berrasegurua 7.587 Ekitaldiko kuotak 67.269

Administrazio-gastuak 1.613 Inbertsioen sarrerak 38.681

Inbertsio-gastuak 4.825 Arrisku Horn. soberakina 1.365

Hainbat eskubide bateratu 59.682

Ekitaldiko mozkina 33.608

ZORRAK GUZTIRA 107.315 HARTZEKOAK GUZTIRA 107.315

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.
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AKTIBO-MOTA ZORROAREN GUZTIZKOAREN GAINEKO %

Epe luzerako errenta fi nkoa %39,14

Epe laburrerako aktiboak %33,12

Errenta aldakorra %25,25

Zuzeneko inbertsioa %0,71

Likidezia %1,78   

Bazkide Agurgarriak:

Urteko datuak aurkeztu baino lehen, GEROA BGAE 
sortu zenetik lehenengo hamarkadan, gizarte-aurreikuspen 
alorrean garatutakoaren aipamen laburra, azpimarratu nahi 
genuke.

Geroa BGAEk, 2006ko urtarrilaren 9an, lehen hamar 
urte bete zituen, sortzaileek, hots, ADEGIk eta ELA, 
LAB, CCOO eta UGT sindikatuek egindako ahaleginari 
eta kudeaketa taldeak, eta 135.000 bazkide langile baino 
gehiagoren eta 9.500 enpresen partaidetzari esker.

Hamar urte hauetan, Gipuzkoar ekonomiaren 
hamazazpi sektore eta sektore hitzarmenik gabeko hogeita 
hamar enpresa baino gehiago, bereganatu ditu Entitateak. 
Bestetik, aldi honetan, 2001. urteko estatutuen aldaketa 
azpimarratu beharra dago, Ezintasun eta heriotza eratorrietan 
arrisku estaldurak barneratu ziren eta prestazioak biziarteko 
errenta gisa ordaintzen hasi ziren.

GEROA BGAEren ondarea hamarkada honetan ere 
hazi egin da, 500 milioi eurotara ailegatuz eta lortutako 
etekinek partaidetzaren balioa bikoiztu dute. Ia 10.000 
onuradunek erretiro, ezintasun, alarguntasun, istripu edo 
zurztasunagatiko prestazioak jaso dituzte. 

Lorpen horiei esker, etorkizunari baikortasunez 
aurre egin diezaiokegu, hainbat arrazoiengatik; langile 
eta enpresaburu arteko akordioaren eta konpromiso 
arduratsuaren ondorio delako, pentsioen etorkizunaren 
erronkari heltzeko era modernoa eta solidarioa delako, 

eta enpresaburuek eta langileek negoziazio kolektiboaren 
bidez lortu dezaketenaren aurrelari dugulako Geroa.

2005. ekitaldiari dagokionez, berriz azpimarratu beharra 
dago bazkide langile kopuru, ondare eta ordaindutako 
prestazioen gehikuntza, gure Erakundearen hazkundea eta 
sendotasuna adierazten dutelarik.

Finantza-kudeaketari dagokionez, 2005. urtearen 
ezaugarriak, alde batetik, 2003. erdialdean hasitako burtsa 
suspertzearen fi nkapena eta bestetik, errenta fi nkoko 
merkatuaren gutxieneko errentagarritasuna izan dira, eta 
larritasunak aditzera emanda datorren ekitalditan ziurrenik 
diruaren prezioa orokorrean garestitzera bultzatuz. Egoera 
hau, laburki adierazita, munduko hazkunde handiago baten 
ondorioa da, enpresen emaitza onez eta lehengai eta energia 
prezioaren hazkunde izugarri batez lagundurik.

Gure bazkide babesleei dagokienez, 2005eko ekitaldian 
hitzarmen sektoriala ez duten sei enpresa sartu dira: Gureserbi, 
SL., Aspace, Izpia Media, SL., Omey Kayak, SL., Asedir 
Gestion, SL. eta Silam, SA., aurreko ekitaldiko sektore kopurua 
mantenduz. Era berean, bi sektorek, Eraikuntza eta Gipuzkoako 
Hornitegiak, gehitu egin dituzte beren ekarpenen ehunekoak 
% 0,40 eta % 0,50 artean. Ildo horretan, Gipuzkoan hitzarmen 
sektoriala ez duten lau enpresek ere % 0,50 eta % 1,00 artean 
gehitu dituzte beren ekarpenak:  Zahor; ITV Gipuzkoa; 
Manufacturas Oria, SL; eta Lending Service, SL.

Ondoko taulan Sektoreak eta ekarpenen ehunekoak 
adierazten dira:

ko kudeaketa txostena2005

2005. urtean zehar GEROA BGAE erakundera 135.000 
langile bazkide baino gehiagok egin dituzte ekarpenak, 9.527  
enpresetakoak izanik.

Ekarpenak hazi egin dira ekitaldian, enpresa berrien 
sarreraren ondorioz, zenbait ekarpen ehunekoen eta 
kontingentzia arrunten oinarrien igoeraren ondorioz. 2004an 
62,22 milioi euroko kuotak izatetik, 2005an 67,27 milioi 
eurokoak izatera pasa gera, %8,11ko hazkundearekin.

GEROA BGAE erakundearen ondarea ekitaldiaren 
amaieran 486,64 milioi eurokoa izan da eta zenbateko hau 
langileen artean banatzen da, ekarpen proportzioaren arabera,  

aurreko ekitaldiarekiko %23,39ko hazkundea lortuaz. 
Zenbateko honek Fondo Mutuala ez du barneratzen, ezta 
fi nkatutako borondatezko zuzkidurak biziarteko errenten 
erantzukizunen desbideratzeak estaltzeko.

Ekitaldiaren amaieran, Entitateak 16,03 Milioi Euro 
mantentzen ditu Fondo Mutualean.

Ekitaldiko funtzionamendu eta amortizazio gastuak, 
langileek onartutakoak, kudeatutako batezbesteko ondarearen 
gaineko %0,29an aurkitzen dira, eta gainontzeko gastu 
arruntak, Mutual Fondoan kontabilizaturiko zenbatekoak 
emandako interesekin konpentsatzen dira.

Finantza-merkatuei dagokienez, burtsetan ondo hasi 
zen urtea, petrolio eta lehengaien prezioek gora egin zuten 
arren, oso lagungarriak izanez bonuen errentagarritasuneko 
beherapenak eta enpresen emaitza onak Europan zein 
Estatu Batuetan. Martxo eta Apirilean burtsa-merkatuek 
behera egin zuten hozte ekonomikoari, batez ere EEBBan, 
eta infl azioaren tentsionamenduari beldur. Hala ere, burtsa-
merkatuek jarrera gorakorra errekuperatu zuten, ekitaldia 
errebalorizazio esanguratsuekin amaituaz, amerikar burtsak 
salbuetsirik. Bestalde, errenta fi nkoko merkatuetan, Alan 
Greenspan, Ameriketako Erreserba Federaleko presidentea, 
izan da urteko protagonista nagusia. 2004ko ekainaz 
geroztik, Europako Garapen Funtsak hamahiru aldiz 
igo du diruaren prezioa, % 4,25ean kokatuz. Horrela, 
Ameriketako Estatu Batuetako hazkundeari kalterik ez 
eragitea lortu da eta bertako Barne Produktu Gordina % 
3,5era arte gehitu da 2005. urtean. Europan, aldiz, egoera 
oso bestelakoa da, Barne Produktu Gordinaren hazkundea 
ez da oso nabarmena izan, baina infl azioa bizkortzen hasi 
dela hauteman da. Hori dela eta, abenduan, Europako 
Banku Zentralak 25 oinarrizko puntutan gehitu ditu 
erreferentziazko interes-tasak, % 2,25ean kokatuz. 

Deskribatutako egoera horrez gain errenta fi nkoko 
merkatuetako epe laburrekin, nabarmendu beharreko 
bi faktore gertatu dira: lehenik, bonu korporatiboen 
diferentzialak estutu dira bonu publikoekiko, konpainien 
balantzeen hobetzea hautemanez. Bigarrenik, kurbak 
berdindu egin dira, batez ere Estatu Batuetan, errenta 
fi nkoko zorroen iraupenaren murrizketa orokorra 
bultzatuz.  

Aldagai hauek eta aipatu beharreko ondokoek; hots, 
dolarraren balio-handitzea euro eta yenaren aurrean, edo 
Txinatar ekonomiaren indartze jarraia eta honen parte-

hartzea mundu mailan, ekitaldiko egoera laburbiltzen 
dute.

Hori dela eta, Geroako kudeaketa-taldeak bere 
zorroaren dibertsifi kazioa egokitu du, eta, horretarako, 
ekarpen berriak, errenta fi nkoaren errentagarritasuna, 
burtsa-merkatuen bilakaera eta horien arriskua aintzat 
hartuz. Ekitaldian zehar, batetik errenta aldakorreko 
inbertsioa gehituz joan da eta dibertsifi kazio geografi koa 
areagotu da, leku berriak sartuz, hots, Asia eta Ekialdeko 
Europa. Bestetik, bonuen errendimendu eskasa kontuan 
izanik, murriztu egin da errenta fi nkoko ehunekoa, batez 
ere epe luzera. Dena den, Geroaren ondarea, 2005ko 
ekitaldiaren amaieran, errenta fi nkoan, batik bat, dago 
inbertituta, %72,26 hain zuzen ere; aurreko ekitaldian, 
ordea, %76,41 zen. Errenta aldakorra %25,25ra gehitu da, 
eta 2004an, berriz, %22,53koa zen. Zuzeneko inbertsioaren 
ehunekoa %0,71koa da. Erakundeak, arlo horretan, 
garapeneko erronka estrategikoari eusten dio, eta datorren 
ekitaldirako eskuratze gehiago aurreikusi ditu. Urteko 
errentagarritasuna %8,15ekoa da, hau da, Erakundea sortu 
zenetik %7,32ko errebalorizazio-tasa konposatua izan da.

  Inbertsio-zorroa, ekitaldiaren itxieran, 504,03 milioi 
eurokoa izan da, kontabilizatu gabeko errenta aldakorreko 
gainbalioak eta likidezia barne, ez ordea errenta fi nkokoak. 
Honakoa da Erakundearen inbertsio-zorrorako erabilitako 
irizpidea: errenta fi nkoko aktiboak eskuratu zireneko 
Barne Errendimendu Tasaren arabera baloratzen dira, 
jaulkitzaile arrisku ezik, eta ez merkatuko prezioen arabera; 
bestalde, errenta aldakorra eta hainbat dibisetako posizioak 
hornitu egin beharko dira, baldin eta merkatuko trukea 
eskuratze-prezioa baino txikiagoa bada. Kotizatzen ez duten 
enpresetan egindako inbertsioa, aldiz, kontabilitateko balio 
teorikoan baloratzen da.

I n b e r t s i o  z o r r o a r e n  b a n a k e t a  ( % )

Partaidetza balioa 6,01 euro izatetik 12,066 euro izatera iritsi da 1996ko otsailaren 23tik, 2005ko abenduaren 31ra.

2005. urtean 1.717 prestazio egin dira, 977 
erretiroaren ondoriozkoak izan dira, 297 baliaezin-
tasun iraunkor erabatekoaren ondoriozkoak, 155 
baliaezintasun iraunkor absolutuaren ondoriozkoak, 
4 baliaezintasun handiaren ondoriozkoak, 185 herio-

tzaren ondoriozkoak, 79 Atzerapenen ondoriozkoak 
( Aurreko urtetako Prestazioak) eta 20 lan-istripuen 
ondoriozkoak, langilearen baliaezintasun handiak edo 
heriotzak sortuak. Prestazio hauen zenbateko osoa 
11,14 milioi eurokoa izan da.

P r e s t a z i o a k

Baliaezintasunen eta heriotzen ondorioz or-
daindutako prestazioetatik 468 prestaziok estaldura 
osagarria izan dute, guztira 6,56 milioi eurokoa, 247 
kapital gisa ordaindu dira eta gainerako 221 errenta 
gisa ordaindu dira. Errenta hauei aurre egiteko GRM/
F- 95 taula aktuarialak erabili dira eta interes-tasa 
teknikoa %4koa izan da. 2001. ekitalditik Kontzeptu 

honen ondorioz bere egindako konpromisoak 14,41 
milioi eurokoak dira eta Biharko, Pentsio Fondoen 
eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Enti-
tateen Aholkularitza, SAk baloratu ditu. Geroak, 
konpromiso hauek denboran zehar alda ez daitezen, 
%25eko hornidura zuzkitu du, zenbatekoa 3,60 mi-
lioi eurokoa izanik.

2006ko urtarriletik eta Erakundeko Gobernu 
Organuen adostasunez, biziarteko errenta moduan 
jasotzen diren prestazioak %2,70an birbaloratu 
dira, hartutako erabakien eta lortutako errenta-
bilitatearen ondorioz. Azken hiru urte hauetan 
biziarteko errentak %8,88an birbaloratu dira. 
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Sektoreak
2005ko guztizko 
ekarpenaren % Sektoreak

2005ko guztizko 
ekarpenaren %

Metalgintza %3,5 aldaketarik gabe Ehun-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zeramika %3,5 aldaketarik gabe Larru-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zuraren industria %2,0 aldaketarik gabe Metal-arloko merkataritza %2,0 aldaketarik gabe

Iragan-arloa %3,0 aldaketarik gabe Garbiketa %2,5 aldaketarik gabe

Okindegiak %1,2 aldaketarik gabe Hornitegiak %3,0 %0,5ko gehikuntza

Beira %3,5 aldaketarik gabe Fruta eta Barazkien 
Handizkariak

%1,5 aldaketarik gabe

Eraikuntza %2,9 %0,4ko gehikuntza Merkantzien garraioa %1,5 aldaketarik gabe

Papera eta kartoia %1,2 aldaketarik gabe Lokalak, Ikuskizunak eta 
Kirola

%0,5 aldaketarik gabe

Altzariak eta osagarriak %1,0 aldaketarik gabe

AKTIBOA PASIBOA

Ibilgetua 652 Fondo propioak 467.592

Inbertsioak 497.667 2005 ekitaldiko irabaziak 33.608

Hainbait zordun 3.800 Arrisku Prest. Hornidura 4.208

Diruzaintza 8.968 Hainbat hartzekodun 5.679

AKTIBOA GUZTIRA 511.087 PASIBOA GUZTIRA 511.087

GAINB. KONT. EZ GAUZATUAK 1.290 GAINB. KONT. EZ GAUZATUAK 1.290

EGOERA-BALANTZEA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.

GASTUAK SARRERAK

Prestazioak, berrasegurua 7.587 Ekitaldiko kuotak 67.269

Administrazio-gastuak 1.613 Inbertsioen sarrerak 38.681

Inbertsio-gastuak 4.825 Arrisku Horn. soberakina 1.365

Hainbat eskubide bateratu 59.682

Ekitaldiko mozkina 33.608

ZORRAK GUZTIRA 107.315 HARTZEKOAK GUZTIRA 107.315

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.
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AKTIBO-MOTA ZORROAREN GUZTIZKOAREN GAINEKO %

Epe luzerako errenta fi nkoa %39,14

Epe laburrerako aktiboak %33,12

Errenta aldakorra %25,25

Zuzeneko inbertsioa %0,71

Likidezia %1,78   

Bazkide Agurgarriak:

Urteko datuak aurkeztu baino lehen, GEROA BGAE 
sortu zenetik lehenengo hamarkadan, gizarte-aurreikuspen 
alorrean garatutakoaren aipamen laburra, azpimarratu nahi 
genuke.

Geroa BGAEk, 2006ko urtarrilaren 9an, lehen hamar 
urte bete zituen, sortzaileek, hots, ADEGIk eta ELA, 
LAB, CCOO eta UGT sindikatuek egindako ahaleginari 
eta kudeaketa taldeak, eta 135.000 bazkide langile baino 
gehiagoren eta 9.500 enpresen partaidetzari esker.

Hamar urte hauetan, Gipuzkoar ekonomiaren 
hamazazpi sektore eta sektore hitzarmenik gabeko hogeita 
hamar enpresa baino gehiago, bereganatu ditu Entitateak. 
Bestetik, aldi honetan, 2001. urteko estatutuen aldaketa 
azpimarratu beharra dago, Ezintasun eta heriotza eratorrietan 
arrisku estaldurak barneratu ziren eta prestazioak biziarteko 
errenta gisa ordaintzen hasi ziren.

GEROA BGAEren ondarea hamarkada honetan ere 
hazi egin da, 500 milioi eurotara ailegatuz eta lortutako 
etekinek partaidetzaren balioa bikoiztu dute. Ia 10.000 
onuradunek erretiro, ezintasun, alarguntasun, istripu edo 
zurztasunagatiko prestazioak jaso dituzte. 

Lorpen horiei esker, etorkizunari baikortasunez 
aurre egin diezaiokegu, hainbat arrazoiengatik; langile 
eta enpresaburu arteko akordioaren eta konpromiso 
arduratsuaren ondorio delako, pentsioen etorkizunaren 
erronkari heltzeko era modernoa eta solidarioa delako, 

eta enpresaburuek eta langileek negoziazio kolektiboaren 
bidez lortu dezaketenaren aurrelari dugulako Geroa.

2005. ekitaldiari dagokionez, berriz azpimarratu beharra 
dago bazkide langile kopuru, ondare eta ordaindutako 
prestazioen gehikuntza, gure Erakundearen hazkundea eta 
sendotasuna adierazten dutelarik.

Finantza-kudeaketari dagokionez, 2005. urtearen 
ezaugarriak, alde batetik, 2003. erdialdean hasitako burtsa 
suspertzearen fi nkapena eta bestetik, errenta fi nkoko 
merkatuaren gutxieneko errentagarritasuna izan dira, eta 
larritasunak aditzera emanda datorren ekitalditan ziurrenik 
diruaren prezioa orokorrean garestitzera bultzatuz. Egoera 
hau, laburki adierazita, munduko hazkunde handiago baten 
ondorioa da, enpresen emaitza onez eta lehengai eta energia 
prezioaren hazkunde izugarri batez lagundurik.

Gure bazkide babesleei dagokienez, 2005eko ekitaldian 
hitzarmen sektoriala ez duten sei enpresa sartu dira: Gureserbi, 
SL., Aspace, Izpia Media, SL., Omey Kayak, SL., Asedir 
Gestion, SL. eta Silam, SA., aurreko ekitaldiko sektore kopurua 
mantenduz. Era berean, bi sektorek, Eraikuntza eta Gipuzkoako 
Hornitegiak, gehitu egin dituzte beren ekarpenen ehunekoak 
% 0,40 eta % 0,50 artean. Ildo horretan, Gipuzkoan hitzarmen 
sektoriala ez duten lau enpresek ere % 0,50 eta % 1,00 artean 
gehitu dituzte beren ekarpenak:  Zahor; ITV Gipuzkoa; 
Manufacturas Oria, SL; eta Lending Service, SL.

Ondoko taulan Sektoreak eta ekarpenen ehunekoak 
adierazten dira:

ko kudeaketa txostena2005

2005. urtean zehar GEROA BGAE erakundera 135.000 
langile bazkide baino gehiagok egin dituzte ekarpenak, 9.527  
enpresetakoak izanik.

Ekarpenak hazi egin dira ekitaldian, enpresa berrien 
sarreraren ondorioz, zenbait ekarpen ehunekoen eta 
kontingentzia arrunten oinarrien igoeraren ondorioz. 2004an 
62,22 milioi euroko kuotak izatetik, 2005an 67,27 milioi 
eurokoak izatera pasa gera, %8,11ko hazkundearekin.

GEROA BGAE erakundearen ondarea ekitaldiaren 
amaieran 486,64 milioi eurokoa izan da eta zenbateko hau 
langileen artean banatzen da, ekarpen proportzioaren arabera,  

aurreko ekitaldiarekiko %23,39ko hazkundea lortuaz. 
Zenbateko honek Fondo Mutuala ez du barneratzen, ezta 
fi nkatutako borondatezko zuzkidurak biziarteko errenten 
erantzukizunen desbideratzeak estaltzeko.

Ekitaldiaren amaieran, Entitateak 16,03 Milioi Euro 
mantentzen ditu Fondo Mutualean.

Ekitaldiko funtzionamendu eta amortizazio gastuak, 
langileek onartutakoak, kudeatutako batezbesteko ondarearen 
gaineko %0,29an aurkitzen dira, eta gainontzeko gastu 
arruntak, Mutual Fondoan kontabilizaturiko zenbatekoak 
emandako interesekin konpentsatzen dira.

Finantza-merkatuei dagokienez, burtsetan ondo hasi 
zen urtea, petrolio eta lehengaien prezioek gora egin zuten 
arren, oso lagungarriak izanez bonuen errentagarritasuneko 
beherapenak eta enpresen emaitza onak Europan zein 
Estatu Batuetan. Martxo eta Apirilean burtsa-merkatuek 
behera egin zuten hozte ekonomikoari, batez ere EEBBan, 
eta infl azioaren tentsionamenduari beldur. Hala ere, burtsa-
merkatuek jarrera gorakorra errekuperatu zuten, ekitaldia 
errebalorizazio esanguratsuekin amaituaz, amerikar burtsak 
salbuetsirik. Bestalde, errenta fi nkoko merkatuetan, Alan 
Greenspan, Ameriketako Erreserba Federaleko presidentea, 
izan da urteko protagonista nagusia. 2004ko ekainaz 
geroztik, Europako Garapen Funtsak hamahiru aldiz 
igo du diruaren prezioa, % 4,25ean kokatuz. Horrela, 
Ameriketako Estatu Batuetako hazkundeari kalterik ez 
eragitea lortu da eta bertako Barne Produktu Gordina % 
3,5era arte gehitu da 2005. urtean. Europan, aldiz, egoera 
oso bestelakoa da, Barne Produktu Gordinaren hazkundea 
ez da oso nabarmena izan, baina infl azioa bizkortzen hasi 
dela hauteman da. Hori dela eta, abenduan, Europako 
Banku Zentralak 25 oinarrizko puntutan gehitu ditu 
erreferentziazko interes-tasak, % 2,25ean kokatuz. 

Deskribatutako egoera horrez gain errenta fi nkoko 
merkatuetako epe laburrekin, nabarmendu beharreko 
bi faktore gertatu dira: lehenik, bonu korporatiboen 
diferentzialak estutu dira bonu publikoekiko, konpainien 
balantzeen hobetzea hautemanez. Bigarrenik, kurbak 
berdindu egin dira, batez ere Estatu Batuetan, errenta 
fi nkoko zorroen iraupenaren murrizketa orokorra 
bultzatuz.  

Aldagai hauek eta aipatu beharreko ondokoek; hots, 
dolarraren balio-handitzea euro eta yenaren aurrean, edo 
Txinatar ekonomiaren indartze jarraia eta honen parte-

hartzea mundu mailan, ekitaldiko egoera laburbiltzen 
dute.

Hori dela eta, Geroako kudeaketa-taldeak bere 
zorroaren dibertsifi kazioa egokitu du, eta, horretarako, 
ekarpen berriak, errenta fi nkoaren errentagarritasuna, 
burtsa-merkatuen bilakaera eta horien arriskua aintzat 
hartuz. Ekitaldian zehar, batetik errenta aldakorreko 
inbertsioa gehituz joan da eta dibertsifi kazio geografi koa 
areagotu da, leku berriak sartuz, hots, Asia eta Ekialdeko 
Europa. Bestetik, bonuen errendimendu eskasa kontuan 
izanik, murriztu egin da errenta fi nkoko ehunekoa, batez 
ere epe luzera. Dena den, Geroaren ondarea, 2005ko 
ekitaldiaren amaieran, errenta fi nkoan, batik bat, dago 
inbertituta, %72,26 hain zuzen ere; aurreko ekitaldian, 
ordea, %76,41 zen. Errenta aldakorra %25,25ra gehitu da, 
eta 2004an, berriz, %22,53koa zen. Zuzeneko inbertsioaren 
ehunekoa %0,71koa da. Erakundeak, arlo horretan, 
garapeneko erronka estrategikoari eusten dio, eta datorren 
ekitaldirako eskuratze gehiago aurreikusi ditu. Urteko 
errentagarritasuna %8,15ekoa da, hau da, Erakundea sortu 
zenetik %7,32ko errebalorizazio-tasa konposatua izan da.

  Inbertsio-zorroa, ekitaldiaren itxieran, 504,03 milioi 
eurokoa izan da, kontabilizatu gabeko errenta aldakorreko 
gainbalioak eta likidezia barne, ez ordea errenta fi nkokoak. 
Honakoa da Erakundearen inbertsio-zorrorako erabilitako 
irizpidea: errenta fi nkoko aktiboak eskuratu zireneko 
Barne Errendimendu Tasaren arabera baloratzen dira, 
jaulkitzaile arrisku ezik, eta ez merkatuko prezioen arabera; 
bestalde, errenta aldakorra eta hainbat dibisetako posizioak 
hornitu egin beharko dira, baldin eta merkatuko trukea 
eskuratze-prezioa baino txikiagoa bada. Kotizatzen ez duten 
enpresetan egindako inbertsioa, aldiz, kontabilitateko balio 
teorikoan baloratzen da.

I n b e r t s i o  z o r r o a r e n  b a n a k e t a  ( % )

Partaidetza balioa 6,01 euro izatetik 12,066 euro izatera iritsi da 1996ko otsailaren 23tik, 2005ko abenduaren 31ra.

2005. urtean 1.717 prestazio egin dira, 977 
erretiroaren ondoriozkoak izan dira, 297 baliaezin-
tasun iraunkor erabatekoaren ondoriozkoak, 155 
baliaezintasun iraunkor absolutuaren ondoriozkoak, 
4 baliaezintasun handiaren ondoriozkoak, 185 herio-

tzaren ondoriozkoak, 79 Atzerapenen ondoriozkoak 
( Aurreko urtetako Prestazioak) eta 20 lan-istripuen 
ondoriozkoak, langilearen baliaezintasun handiak edo 
heriotzak sortuak. Prestazio hauen zenbateko osoa 
11,14 milioi eurokoa izan da.

P r e s t a z i o a k

Baliaezintasunen eta heriotzen ondorioz or-
daindutako prestazioetatik 468 prestaziok estaldura 
osagarria izan dute, guztira 6,56 milioi eurokoa, 247 
kapital gisa ordaindu dira eta gainerako 221 errenta 
gisa ordaindu dira. Errenta hauei aurre egiteko GRM/
F- 95 taula aktuarialak erabili dira eta interes-tasa 
teknikoa %4koa izan da. 2001. ekitalditik Kontzeptu 

honen ondorioz bere egindako konpromisoak 14,41 
milioi eurokoak dira eta Biharko, Pentsio Fondoen 
eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Enti-
tateen Aholkularitza, SAk baloratu ditu. Geroak, 
konpromiso hauek denboran zehar alda ez daitezen, 
%25eko hornidura zuzkitu du, zenbatekoa 3,60 mi-
lioi eurokoa izanik.

2006ko urtarriletik eta Erakundeko Gobernu 
Organuen adostasunez, biziarteko errenta moduan 
jasotzen diren prestazioak %2,70an birbaloratu 
dira, hartutako erabakien eta lortutako errenta-
bilitatearen ondorioz. Azken hiru urte hauetan 
biziarteko errentak %8,88an birbaloratu dira. 

G e r t a k i z u n  a i p a g a r r i a k

Ekitaldia

M
il

io
i 

E
u
ro

ta
n

ab
e

u
rt

o
ts

m
ar

ap
i

m
ai

ek
a

u
zt

ab
u

ir
a

u
rr

az
a

ab
e

Aldiak

E
u
ro

Ekitaldia

M
il

io
i 

E
u
ro

ta
n



Sektoreak
2005ko guztizko 
ekarpenaren % Sektoreak

2005ko guztizko 
ekarpenaren %

Metalgintza %3,5 aldaketarik gabe Ehun-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zeramika %3,5 aldaketarik gabe Larru-arloko merkataritza %1,6 aldaketarik gabe

Zuraren industria %2,0 aldaketarik gabe Metal-arloko merkataritza %2,0 aldaketarik gabe

Iragan-arloa %3,0 aldaketarik gabe Garbiketa %2,5 aldaketarik gabe

Okindegiak %1,2 aldaketarik gabe Hornitegiak %3,0 %0,5ko gehikuntza

Beira %3,5 aldaketarik gabe Fruta eta Barazkien 
Handizkariak

%1,5 aldaketarik gabe

Eraikuntza %2,9 %0,4ko gehikuntza Merkantzien garraioa %1,5 aldaketarik gabe

Papera eta kartoia %1,2 aldaketarik gabe Lokalak, Ikuskizunak eta 
Kirola

%0,5 aldaketarik gabe

Altzariak eta osagarriak %1,0 aldaketarik gabe

AKTIBOA PASIBOA

Ibilgetua 652 Fondo propioak 467.592

Inbertsioak 497.667 2005 ekitaldiko irabaziak 33.608

Hainbait zordun 3.800 Arrisku Prest. Hornidura 4.208

Diruzaintza 8.968 Hainbat hartzekodun 5.679

AKTIBOA GUZTIRA 511.087 PASIBOA GUZTIRA 511.087

GAINB. KONT. EZ GAUZATUAK 1.290 GAINB. KONT. EZ GAUZATUAK 1.290

EGOERA-BALANTZEA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.

GASTUAK SARRERAK

Prestazioak, berrasegurua 7.587 Ekitaldiko kuotak 67.269

Administrazio-gastuak 1.613 Inbertsioen sarrerak 38.681

Inbertsio-gastuak 4.825 Arrisku Horn. soberakina 1.365

Hainbat eskubide bateratu 59.682

Ekitaldiko mozkina 33.608

ZORRAK GUZTIRA 107.315 HARTZEKOAK GUZTIRA 107.315

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
2005ko abenduaren 31n, milioi eurotan.
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Epe luzerako errenta fi nkoa %39,14

Epe laburrerako aktiboak %33,12

Errenta aldakorra %25,25

Zuzeneko inbertsioa %0,71

Likidezia %1,78   

Bazkide Agurgarriak:

Urteko datuak aurkeztu baino lehen, GEROA BGAE 
sortu zenetik lehenengo hamarkadan, gizarte-aurreikuspen 
alorrean garatutakoaren aipamen laburra, azpimarratu nahi 
genuke.

Geroa BGAEk, 2006ko urtarrilaren 9an, lehen hamar 
urte bete zituen, sortzaileek, hots, ADEGIk eta ELA, 
LAB, CCOO eta UGT sindikatuek egindako ahaleginari 
eta kudeaketa taldeak, eta 135.000 bazkide langile baino 
gehiagoren eta 9.500 enpresen partaidetzari esker.

Hamar urte hauetan, Gipuzkoar ekonomiaren 
hamazazpi sektore eta sektore hitzarmenik gabeko hogeita 
hamar enpresa baino gehiago, bereganatu ditu Entitateak. 
Bestetik, aldi honetan, 2001. urteko estatutuen aldaketa 
azpimarratu beharra dago, Ezintasun eta heriotza eratorrietan 
arrisku estaldurak barneratu ziren eta prestazioak biziarteko 
errenta gisa ordaintzen hasi ziren.

GEROA BGAEren ondarea hamarkada honetan ere 
hazi egin da, 500 milioi eurotara ailegatuz eta lortutako 
etekinek partaidetzaren balioa bikoiztu dute. Ia 10.000 
onuradunek erretiro, ezintasun, alarguntasun, istripu edo 
zurztasunagatiko prestazioak jaso dituzte. 

Lorpen horiei esker, etorkizunari baikortasunez 
aurre egin diezaiokegu, hainbat arrazoiengatik; langile 
eta enpresaburu arteko akordioaren eta konpromiso 
arduratsuaren ondorio delako, pentsioen etorkizunaren 
erronkari heltzeko era modernoa eta solidarioa delako, 

eta enpresaburuek eta langileek negoziazio kolektiboaren 
bidez lortu dezaketenaren aurrelari dugulako Geroa.

2005. ekitaldiari dagokionez, berriz azpimarratu beharra 
dago bazkide langile kopuru, ondare eta ordaindutako 
prestazioen gehikuntza, gure Erakundearen hazkundea eta 
sendotasuna adierazten dutelarik.

Finantza-kudeaketari dagokionez, 2005. urtearen 
ezaugarriak, alde batetik, 2003. erdialdean hasitako burtsa 
suspertzearen fi nkapena eta bestetik, errenta fi nkoko 
merkatuaren gutxieneko errentagarritasuna izan dira, eta 
larritasunak aditzera emanda datorren ekitalditan ziurrenik 
diruaren prezioa orokorrean garestitzera bultzatuz. Egoera 
hau, laburki adierazita, munduko hazkunde handiago baten 
ondorioa da, enpresen emaitza onez eta lehengai eta energia 
prezioaren hazkunde izugarri batez lagundurik.

Gure bazkide babesleei dagokienez, 2005eko ekitaldian 
hitzarmen sektoriala ez duten sei enpresa sartu dira: Gureserbi, 
SL., Aspace, Izpia Media, SL., Omey Kayak, SL., Asedir 
Gestion, SL. eta Silam, SA., aurreko ekitaldiko sektore kopurua 
mantenduz. Era berean, bi sektorek, Eraikuntza eta Gipuzkoako 
Hornitegiak, gehitu egin dituzte beren ekarpenen ehunekoak 
% 0,40 eta % 0,50 artean. Ildo horretan, Gipuzkoan hitzarmen 
sektoriala ez duten lau enpresek ere % 0,50 eta % 1,00 artean 
gehitu dituzte beren ekarpenak:  Zahor; ITV Gipuzkoa; 
Manufacturas Oria, SL; eta Lending Service, SL.

Ondoko taulan Sektoreak eta ekarpenen ehunekoak 
adierazten dira:

ko kudeaketa txostena2005

2005. urtean zehar GEROA BGAE erakundera 135.000 
langile bazkide baino gehiagok egin dituzte ekarpenak, 9.527  
enpresetakoak izanik.

Ekarpenak hazi egin dira ekitaldian, enpresa berrien 
sarreraren ondorioz, zenbait ekarpen ehunekoen eta 
kontingentzia arrunten oinarrien igoeraren ondorioz. 2004an 
62,22 milioi euroko kuotak izatetik, 2005an 67,27 milioi 
eurokoak izatera pasa gera, %8,11ko hazkundearekin.

GEROA BGAE erakundearen ondarea ekitaldiaren 
amaieran 486,64 milioi eurokoa izan da eta zenbateko hau 
langileen artean banatzen da, ekarpen proportzioaren arabera,  

aurreko ekitaldiarekiko %23,39ko hazkundea lortuaz. 
Zenbateko honek Fondo Mutuala ez du barneratzen, ezta 
fi nkatutako borondatezko zuzkidurak biziarteko errenten 
erantzukizunen desbideratzeak estaltzeko.

Ekitaldiaren amaieran, Entitateak 16,03 Milioi Euro 
mantentzen ditu Fondo Mutualean.

Ekitaldiko funtzionamendu eta amortizazio gastuak, 
langileek onartutakoak, kudeatutako batezbesteko ondarearen 
gaineko %0,29an aurkitzen dira, eta gainontzeko gastu 
arruntak, Mutual Fondoan kontabilizaturiko zenbatekoak 
emandako interesekin konpentsatzen dira.

Finantza-merkatuei dagokienez, burtsetan ondo hasi 
zen urtea, petrolio eta lehengaien prezioek gora egin zuten 
arren, oso lagungarriak izanez bonuen errentagarritasuneko 
beherapenak eta enpresen emaitza onak Europan zein 
Estatu Batuetan. Martxo eta Apirilean burtsa-merkatuek 
behera egin zuten hozte ekonomikoari, batez ere EEBBan, 
eta infl azioaren tentsionamenduari beldur. Hala ere, burtsa-
merkatuek jarrera gorakorra errekuperatu zuten, ekitaldia 
errebalorizazio esanguratsuekin amaituaz, amerikar burtsak 
salbuetsirik. Bestalde, errenta fi nkoko merkatuetan, Alan 
Greenspan, Ameriketako Erreserba Federaleko presidentea, 
izan da urteko protagonista nagusia. 2004ko ekainaz 
geroztik, Europako Garapen Funtsak hamahiru aldiz 
igo du diruaren prezioa, % 4,25ean kokatuz. Horrela, 
Ameriketako Estatu Batuetako hazkundeari kalterik ez 
eragitea lortu da eta bertako Barne Produktu Gordina % 
3,5era arte gehitu da 2005. urtean. Europan, aldiz, egoera 
oso bestelakoa da, Barne Produktu Gordinaren hazkundea 
ez da oso nabarmena izan, baina infl azioa bizkortzen hasi 
dela hauteman da. Hori dela eta, abenduan, Europako 
Banku Zentralak 25 oinarrizko puntutan gehitu ditu 
erreferentziazko interes-tasak, % 2,25ean kokatuz. 

Deskribatutako egoera horrez gain errenta fi nkoko 
merkatuetako epe laburrekin, nabarmendu beharreko 
bi faktore gertatu dira: lehenik, bonu korporatiboen 
diferentzialak estutu dira bonu publikoekiko, konpainien 
balantzeen hobetzea hautemanez. Bigarrenik, kurbak 
berdindu egin dira, batez ere Estatu Batuetan, errenta 
fi nkoko zorroen iraupenaren murrizketa orokorra 
bultzatuz.  

Aldagai hauek eta aipatu beharreko ondokoek; hots, 
dolarraren balio-handitzea euro eta yenaren aurrean, edo 
Txinatar ekonomiaren indartze jarraia eta honen parte-

hartzea mundu mailan, ekitaldiko egoera laburbiltzen 
dute.

Hori dela eta, Geroako kudeaketa-taldeak bere 
zorroaren dibertsifi kazioa egokitu du, eta, horretarako, 
ekarpen berriak, errenta fi nkoaren errentagarritasuna, 
burtsa-merkatuen bilakaera eta horien arriskua aintzat 
hartuz. Ekitaldian zehar, batetik errenta aldakorreko 
inbertsioa gehituz joan da eta dibertsifi kazio geografi koa 
areagotu da, leku berriak sartuz, hots, Asia eta Ekialdeko 
Europa. Bestetik, bonuen errendimendu eskasa kontuan 
izanik, murriztu egin da errenta fi nkoko ehunekoa, batez 
ere epe luzera. Dena den, Geroaren ondarea, 2005ko 
ekitaldiaren amaieran, errenta fi nkoan, batik bat, dago 
inbertituta, %72,26 hain zuzen ere; aurreko ekitaldian, 
ordea, %76,41 zen. Errenta aldakorra %25,25ra gehitu da, 
eta 2004an, berriz, %22,53koa zen. Zuzeneko inbertsioaren 
ehunekoa %0,71koa da. Erakundeak, arlo horretan, 
garapeneko erronka estrategikoari eusten dio, eta datorren 
ekitaldirako eskuratze gehiago aurreikusi ditu. Urteko 
errentagarritasuna %8,15ekoa da, hau da, Erakundea sortu 
zenetik %7,32ko errebalorizazio-tasa konposatua izan da.

  Inbertsio-zorroa, ekitaldiaren itxieran, 504,03 milioi 
eurokoa izan da, kontabilizatu gabeko errenta aldakorreko 
gainbalioak eta likidezia barne, ez ordea errenta fi nkokoak. 
Honakoa da Erakundearen inbertsio-zorrorako erabilitako 
irizpidea: errenta fi nkoko aktiboak eskuratu zireneko 
Barne Errendimendu Tasaren arabera baloratzen dira, 
jaulkitzaile arrisku ezik, eta ez merkatuko prezioen arabera; 
bestalde, errenta aldakorra eta hainbat dibisetako posizioak 
hornitu egin beharko dira, baldin eta merkatuko trukea 
eskuratze-prezioa baino txikiagoa bada. Kotizatzen ez duten 
enpresetan egindako inbertsioa, aldiz, kontabilitateko balio 
teorikoan baloratzen da.

I n b e r t s i o  z o r r o a r e n  b a n a k e t a  ( % )

Partaidetza balioa 6,01 euro izatetik 12,066 euro izatera iritsi da 1996ko otsailaren 23tik, 2005ko abenduaren 31ra.

2005. urtean 1.717 prestazio egin dira, 977 
erretiroaren ondoriozkoak izan dira, 297 baliaezin-
tasun iraunkor erabatekoaren ondoriozkoak, 155 
baliaezintasun iraunkor absolutuaren ondoriozkoak, 
4 baliaezintasun handiaren ondoriozkoak, 185 herio-

tzaren ondoriozkoak, 79 Atzerapenen ondoriozkoak 
( Aurreko urtetako Prestazioak) eta 20 lan-istripuen 
ondoriozkoak, langilearen baliaezintasun handiak edo 
heriotzak sortuak. Prestazio hauen zenbateko osoa 
11,14 milioi eurokoa izan da.

P r e s t a z i o a k

Baliaezintasunen eta heriotzen ondorioz or-
daindutako prestazioetatik 468 prestaziok estaldura 
osagarria izan dute, guztira 6,56 milioi eurokoa, 247 
kapital gisa ordaindu dira eta gainerako 221 errenta 
gisa ordaindu dira. Errenta hauei aurre egiteko GRM/
F- 95 taula aktuarialak erabili dira eta interes-tasa 
teknikoa %4koa izan da. 2001. ekitalditik Kontzeptu 

honen ondorioz bere egindako konpromisoak 14,41 
milioi eurokoak dira eta Biharko, Pentsio Fondoen 
eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Enti-
tateen Aholkularitza, SAk baloratu ditu. Geroak, 
konpromiso hauek denboran zehar alda ez daitezen, 
%25eko hornidura zuzkitu du, zenbatekoa 3,60 mi-
lioi eurokoa izanik.

2006ko urtarriletik eta Erakundeko Gobernu 
Organuen adostasunez, biziarteko errenta moduan 
jasotzen diren prestazioak %2,70an birbaloratu 
dira, hartutako erabakien eta lortutako errenta-
bilitatearen ondorioz. Azken hiru urte hauetan 
biziarteko errentak %8,88an birbaloratu dira. 

G e r t a k i z u n  a i p a g a r r i a k
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