
EKARPENAK

Enpresak

Atxikitako enpresa
berriak

Ekarpenen %
aldaketak

Sektoreak

96,22 M

8.560

1

1

20

Irisbond Crowdbonding 
S.L.

Sarrerako 
intsuldaketak

Sarrerako intsuldaketen
zenbatekoa

19.518 €

Talleres Protegidos 
Gureak (%0,4tik, %0,8ra)

PRESTAZIOAK

Kapitalean

Kopurua

Prestazioak kapital
gehigarriarekin 
(bazkide aktiboen ezintasuna 
eta heriotza)

Errentan

56,03 M

43,73 M

334

12,3 M

152

7

163

1.987

283

Erretiroa

Ezintasun iraunkor
osoa

Ezintasun iraunkor 
absolutua

Elbarritasun
handia

Heriotza

2.592

Zenbateko osoa:
6.658.841 €

Kapital gehigarria: 
3.932.342 €

Irteerako 
mobilizazioak

Irteerako 
intsuldaketen
zenbatekoa

2020ko errentaren 
gutxieneko 
zenbatekoa

2020ko erretiro-
errenten 
batez besteko 
zenbatekoa

188 €

197,29 €

51

282.273 €

25 URTE

2020a COVID-19 pandemiaren urtea izango da hemendik aurrera. 
Horrek ondorioak izan ditu bizitzaren arlo guztietan, eta eragina 
izan du, jakina, gure erakundean, gure bazkideei zerbitzurik onena 
eskaintzen jarraitzeko egokitu behar izan du eta.

KOMUNIKAZIOA:
Urrats garrantzitsua eman dugu gure komunikazioa hobetzeko bidean, 
gure web-orri berria abian jarrita, gure DNAren ezaugarriak argi eta 
garbi helarazteko asmoz. Gainera, Welcome Pack berri bat egin dugu, 
gure bereizgarri diren 6 puntuak nabarmentzeko.

ETENGABEKO HOBEKUNTZA:
Hobetzen jarraitzeko ahaleginean, inkesta bat egin dugu 6.600 enpresa 
baino gehiagoren eta ia 800 gestorien artean. Nabarmentzekoa da 
inkestatuen % 90ek GEROA gomendatzen dutela.

GIZARTE-ERANTZUKIZUNA:
GEROA erreferentziako erakunde bihurtu da, eta Gizarte Segurantzako 
ministro Jose Luis Escrivak ere gugan jarri du arreta, eta Estatu osoan 
GEROAren antzeko sistema bat sortzeko asmoa du bere agendan.

INBERTSIO SOZIALKI ARDURATSUA:
Inbertsio sozialki arduratsuari dagokionez, CLARITY plataforma 
kontratatu dugu, analisi osoagoa eskaintzen baitigu eta gure inbertsioen 
inpaktua neurtzeko aukera ematen baitigu.

Gainera, tokiko inbertsioarekin jarraitzen dugu, inbertsioak eginez 
Futboltek eta Innoprick enpresetan eta, ORZAren bitartez, Naru 
Intelligence enpresan.

MERKATUEN BILAKAERA:
COVID-19 pandemiaren ondorioz, 2020. urtea asalduzko urtea 
izan da merkatuetan, eta aktibo guztiek beherakada handiak izan 
dituzte urtearen zati handi batean. Hala ere, txertoak agertzearekin 
batera, ekitaldiko galera guztiak berreskuratu dira, eta % 2,09ko 
errentagarritasunarekin amaitu dugu 1. Planean eta % 2,94koarekin 
2. Planean.

Nabarmendu beharra dago aurten eguneratu egin dugula 
gure Inbertsio Printzipioen Adierazpena.

www.geroa.eus

2020, bestelako urtea

25 URTE

ERRENTEN BALIOA HANDITZEA

GASTUAK

GEROAren aldi baterako errentak

Administrazio-gastuak

GEROAren biziarteko errentak

Gordailuzaintza-gastuak

KPI

Bitartekaritza-gastuak

Pentsio publikoa

Hirugarrenen komisioak

Txandakatze-ratioa

Ordaintzeko batez besteko epea

%1,50

%0,11

%0,00

%0,03

-%0,50

%0,01

%0,90

%0,30
%87,88

1

KOLEKTIBOA

AURREIKUSITAKO ERRENTA

Emakumeak

Batez besteko adina

Gizonak

-%4,2

%65%35

43,96 urte

2020an ekarpenak GEROAko
dituzten bazkideak

109.864
Hau da, Gipuzkoako langile guztien % 32,5

*Bazkide bat hiltzearen ondorioz 
kobratzen ari diren pertsonak.

170.820

640

2.748

2020an ekarpenik ez 
duten GEROAko bazkideak

Errentan kobratzen ari 
diren onuradunak*

Errentan kobratzen ari 
diren GEROAko bazkideak

383 €/hileko biziartean**

%63 Mozkinak

**Aurreikuspena KPI + % 2ko errentagarritasunarekin egin da. Egungo diruaren balioari dagokion 
zenbatekoa. 

%37 Ekarpenak
Datu horiek kontuan hartuta, 1996an metalaren sektoreko batez besteko ekarpenak egiten 
hasi zen 43 urteko langile batek, gaur egungo ekarpenei eutsiz, 383 €-ko* bizi-errenta 
lortuko du 67 urterekin. Horietatik % 63 irabaziei dagozkie, eta % 37 soilik ekarpenei.

· Bidasoaldea: 9.762
· Debabarrena: 7.944
· Debagoiena: 8.603
· Donostia: 19.815

· Donostialdea: 10.115
· Goierri: 8.270
· Oarsoaldea: 9.835
· Tolosaldea: 7.713

· Urola Erdia: 5.679
· Urola Garaia: 4.558
· Urola Kosta: 6.313
· Beste batzuk: 9.617

INBERTSIOAK

ONDAREA

1. Funtsaren ondarea

1. Funtsaren
dibertsifikazioa

2. Funtsaren 
dibertsifikazioa

2. Funtsaren ondarea

2.271 M 59 M
Kaudimen-
marjina

Kudeatutako 
ondare osoa

Erakundearen 
ondare garbia

39 M%51 2.368 M

Errenta finkoa Epe laburrera

Epe laburrera

Errenta aldakorra Errenta finkoa

Beste zenbait

%51,42 %2,12

%9,44

%30,82 %97,88

%8,33

1. FUNTSAREN ERRENTAGARRITASUNA

Errentagarritasuna 1 urte 1996 tik3 urte 5 urte 20 urte

GEROA

KPI

BATEZ BESTEKO errenta 
finko mistoa (INVERCOren 
datuak)

%2,09 %6,08

-%0,50 %2,01

-%0,27% %2,60

%2,17

%0,50

%0,22

%4,40

%0,84

%0,50

%5,62

%1,84

%1,67

*Errentagarritasun horrek ez du etorkizuneko errentagarritasunik 
bermatzen, ezta zehazten ere.


