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Abenduaren 31n GEROA BGAE erakundeak 110.000 langile bazkide baino gehiago
zituen saldoarekin, langile hauek 7.700 enpresatakoak ziren.

Ekarpenak joan den urtekoak baino handiagoak izan dira. 1999an kuotak 4.833,11
milioi pezetakoak izan ziren eta 2000n 7.107,39 milioi pezetakoak izan dira, hau da,
%47,056ko gehikuntza gertatu da.

GEROA BGAE erakundearen ondarea ekitaldiaren amaieran 21.500 milioi pezetakoa
izan da eta zenbateko hau langileen artean banatzen da, betiere langileek egin dituzten
ekarpenen proportzioari jarraituta.

AKTIBOA PASIBOA
Ibilgetua 157.089 Fondo propioak 22.392.225
Inbertsioak 22.348.339 2000ko ekitaldiko irabaziak 1.037.496
Hainbat zordun 187.617 Hainbat hartzekodun 43.136
Diruzaintza 779.812

EGOERA-BALANTZEA
2000ko abenduaren 31n, mila pezetatan.

AKTIBOA GUZTIRA 23.472.857 PASIBOA GUZTIRA 23.472.857

2000 LIKIDAZIO-BALIOAREN BILAKAERA
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ONDAREAREN BILAKAERA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
2000ko abenduaren 31n, mila pezetatan.

GASTUAK SARRERAK
Prestazioak, berrasegurua 257.513 Ekitaldiko kuotak 7.107.385
Administrazio-gastuak 153.823 Inbertsioen sarrera 1.751.585
Inbertsio-gastuak 504.066
Hainbat eskubide bateratu 6.906.072

Ekitaldiko mozkina 1.037.496

ZORRAK GUZTIRA 8.858.970 HARTZEKOAK GUZTIRA 8.858.970

Epe luzerako errenta finkoa %72,76
Epe laburrerako aktiboak %12,08
Errenta aldakorra %8,01
Zuzeneko inbertsioa %3,68
Likidezia %3,47

AKTIBO-MOTA ZORROAREN GUZTIZKOAREN GAINEKO %

Ohikoa denez, ondoko dokumentu honen bitartez 2000. urtean GEROA BGAE erakundean
izan diren gertakaririk adierazgarrienak aurkeztuko dizkizuegu.

Batetik, estatutuetan aldaketa handiak gertatu dira urte honetan eta aldaketa hauek gure
entitatearen etapa berri baten hasiera izango dira. Izan diren aldaketen artean bi nabarmendu
behar dira: batetik, 2001eko urtarrilaren 1etik aurrera gertatzen diren heriotza  eta baliaezin-
tasunen ondoriozko prestazioetako estaldurak areagotu egin dira eta batzuetan prestazio
hauen ordainketa bizi osorako errenta gisa egin da. Bestetik,  Gobernu Organoetako kideen
osaera berritu eta gehitu egin da; izatez, GEROA BGAE erakundean ekarpenak egiten dituzten
Gipuzkoako Ekonomiako hamalau sektoreetako ordezkariak barne hartu dira.

Entitatearen bilakaerari dagokionez, urte honetan erakundearen ekonomia errealak
hazkunde handia izan du, GEROAn barne hartzen diren Sektoreetako enpresen eta langileen
kopurua areagotu egin da. Gure erakundea Euskadiko handiena da erakundeko partaide
diren langileen kopuruari dagokionez eta bigarren handiena ekarpenei dagokionez. Honek
etorkizunerako potentzial handia duela erakusten du.

2000ko ekitaldian beste bi sektore barne hartu dira: garbiketaren sektorea eta hornitegien
sektorea, bai eta sektoreko hitzarmenik ez duen beste enpresa bat ere. Ondoko taulan
erakundean parte hartzen duten sektoreak eta ekarpenaren ehunekoak adierazten dira.

K U D E A K E T A  T X O S T E N A INBERTSIO-ZORROAREN BANAKETA (%)
Inbertsiorako urte zaila: mundu osoko burtsek beherakada handiak izan dituzte,

laburrerako tasek gora egin dute eta luzerakoek behera, inflazioa izan da, petrolioaren
prezioak gora egin du eta, gainera, urtearen bigarren seihilekoaz geroztik hazkunde
ekonomikorako iguripenak negatiboak izan dira, batez ere Estatu Batuetan eta Japonian.
Burtsek azken hamar urteetan izan duten ekitaldirik kaskarrena 2000. urtekoa izan da.
IBEX-35 indizeak %22 beherakada izan du, SP500 indizeak %10koa, Nasdaq indizeak
%39koa eta Nikkei indizeak %27koa. Testuinguru honetan bonoek babes-aktibo gisa
jardun dute, nahiz eta eskaini dituzten errentagarritasunak bereziki erakargarriak izan
ez diren; izan ere, errentagarritasuna %4,5aren eta %5,5aren artekoa izan da, epeen
arabera.

Testuinguru honetan, GEROA merkatuaren aukera urriez baliatu da, bere
errentagarritasunak islatzen duen moduan (urtearen osotasunerako %6,348ko errenta-
garritasuna izan da). Erakundeak inbertsio-estrategia kontserbadoreari jarraitu dio eta
ekitaldi honetan ere joera honi jarraituko dio, gaur egun dauden zalantzak argitzen ez
diren artean bederen.

BESTE DATU INTERESGARRI BATZUK
2000. urtean 882 prestazio egin dira, 467 erretiroaren ondoriozkoak izan dira, 179

baliaezintasun osoaren ondoriozkoak, 85 baliaezintasun absolutuaren ondoriozkoak, 5
baliaezintasun handiaren ondoriozkoak, 122 heriotzaren ondoriozkoak eta 24 langilearen
baliaezintasun absolutua edo heriotza eragin duten lan-istripuen ondoriozkoak. Prestazio
hauen guztizko zenbatekoa 225,3 milioi pezetakoa izan da.

PRESTAZIO BERRIEN AURRERAPENA
Lehen hiruhilekoan, behin behineko, baliaezintasun iraunkor osoaren eta absolutuaren

ondoriozko 44 prestazio izan dira eta heriotzaren ondoriozko 32 prestazio. Prestazio
hauek guztiek bazkideari egindako ekarpenen ondorioz eta sortu diren interesen ondorioz
onartzen zitzaizkion zenbatekoez gain zenbateko gehigarriak sortu dituzte.

Prestazio hauetatik, 21 pertsonak hileroko errenta gisa jasoko dituzte beren prestazioak.

Prestazio-mota: Baliaezintasun iraunkor osoa
Baliaezintasuna onartu den eguna: 2001eko martxoaren 14a
Adina: 42 urte
Egoera zibila: Ezkondua
GEROAn onartzen zaizkion eskubideak: 589.538 pta.-
65 urte bete arte geratzen zaizkion urteak: 23 urte
Azken 6 hilabeteetako hileroko ekarpena: 12.737 pta.-
Kapital gehigarria: 3.515.419 pta.-
Prestazioaren zenbatekoa: 4.104.957 pta.-
Bazkidearen aldeko bizi osorako errenta: 16.623 pta.-/hil
Ezkontidearen aldeko bizi osorako errenta: 8.312 pta.-/hil
(bazkidearen heriotza gertatuz gero)

Adibide gisa, izan den prestazioetako bat azalduko dugu:

KO

2000ko GUZTIZKO
EKARPENAREN %

%1,2 2000ko urtarriletik aurrera

%1,0 2000ko urtarriletik aurrera

%1,6 2000ko urtarriletik aurrera

%1,6 2000ko urtarriletik aurrera

%2,0 2000ko urtarriletik aurrera

%0,5 2000ko urtarriletik aurrera

%0,5 2000ko uztailetik aurrera

Paper eta kartoia
Altzariak eta osagarriak
Ehun-arloko merkataritza
Larru-arloko merkataritza
Metal-arloko merkataritza
Garbiketa
Hornitegiak

SEKTOREAK
2000ko GUZTIZKO
EKARPENAREN %

%3,5 2000ko urtarriletik aurrera

%2,5 2000ko urtarriletik aurrera

%2,0 2000ko urtarriletik aurrera

%2,0 aldaketarik gabe 2000. urtean

%1,2 aldaketarik gabe 2000. urtean

%2,0 aldaketarik gabe 2000. urtean

%1,5 2000ko urtarriletik aurrera

Siderurgia eta metala
Zeramika
Zuraren industria
Iragan-arloa
Okindegiak
Beira
Eraikuntza

SEKTOREAK

2000KO PRESTAZIOEN ONURADUNAK
Istr. bal. absol.

Heriotza

Bal. absol.

Bal. osoa

Erretiroa
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