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Geroa Pentsioak, Enpleguko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea

GEROA PENTSIOAK enpleguko
BGAEak (IFZ: V20.548.244) 1996an
hasi zuen bere jarduera, eta Euskadiko
BGAE-en Erregistro Ofizialean
inskribatuta dago 178-G zenbakiarekin.

Hauek dira bazkide sustatzaileak:
•

ADEGI. Helbidea: Mikeletegi pasealekua, 52,
20009 Donostia, Gipuzkoa.

Eta sindikatuak:
•

ELA. Helbidea: Kontsuletxe kalea, 8, 20011
Donostia, Gipuzkoa

•

LAB. Helbidea: Pokopandegi kalea, 9, 20018
Donostia, Gipuzkoa.

•

CC.OO. Helbidea: Karlos I.aren hiribidea, 1,
20011 Donostia, Gipuzkoa.

•

UGT. Helbidea: Katalina Erauso kalea, 7, 20010
Donostia, Gipuzkoa.

2019/12/31n, hauek dira Gobernu Batzordeko
karguak:
•

Lehendakaria: Joseba Villarreal,
ELAko ordezkari

•

Lehendakariordea: Nerea Zamacola,
ADEGIko ordezkari

•

Diruzaina: Francisco Javier Sasigain,
ADEGIko ordezkari

•

Idazkaria: Ángel Ramos,
UGTko ordezkari
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Misioa, ikuspegia eta gure balioak

Misioa

Geroa PENTSIOAK ADEGIren eta
sindikatuen artean modu parekidean
eratutako enplegurako BGAE bat da, eta
atxikitako sektoreetako enpresetako
langileen pentsio publikoa hilero osatzea
du helburu. Horretarako, langileen
lan-bizitzan zehar modu parekidean
egindako ekarpenak tartean dagoen talde
tekniko batek kudeatzen ditu, eta talde
horren zeregina da ekarpenak modu
independente, eraginkor eta jasangarrian
egitea epe luzera, pentsiodunen erosteko
ahalmenaren galera murrizten saiatuz.

Ikuspegia

Gure bazkideak parte sentitzen diren
erakundea izatea, eskaintzen zaien
abantaila konparatiboa baloratzen dutena.
Onura horien artean daude, besteak beste,
erretiroan beren bizi-kalitateari eutsi
ahal izatea eta bat-batean sor daitezkeen
egoeren aurrean (hala nola ezintasuna eta
heriotza) babestuta egotea.
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Gure
Balioak

INDEPENDENTZIA: Gure erakundea ez dago
inongo erakunde publikoren edo finantzaerakunderen mende.

PAREKIDETASUNA: Erakunde parekidea gara,
bi zentzutan: batetik, gure gobernu-organoak
ADEGIk % 50ean, eta ELA, LAB, CC.OO. eta UGT
sindikatuek % 50ean osatzen dituzte. Bestalde,
ekarpenak parekidetasunez egiten dituzte
langileek eta enpresek.

IRABAZI ASMORIK GABE: Baliabideen
kudeaketatik lortutako irabazi garbiak itzuli
egiten dira bazkideen ondarera eta errenta
moduan kobratzen ari diren bazkideekin
hartutako konpromisoen estaldurara.
Alde horretatik, nabarmentzekoa da gobernuorganoetako kideek ez dutela inolako
ordainsaririk edo dietarik jasotzen organo
horietan parte hartzeagatik, eta Erakundeko
langileek kontseiluetan edo GEROAren izenean
egindako bestelako egintzetan parte hartzeagatik
jasotako ordainsari guztiak BGAEaren alde
itzultzen dira.

ERANTZUKIZUN SOZIALA: Gure helburuetako
bat Euskal Industria Ehuna sustatzea da; batez
ere, Gipuzkoako proiektuen sorkuntzari eta
garapenari lagunduta.
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2019 urtea zifratan

02
2019 urtea
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Ekarpenak
EKARPENAK

96,74 M€
ENPRESAK

SEKTOREAK

8.794

20

ATXIKITAKO ENPRESA BERRIAK

EKARPENEKO %-EN ALDAKETAK

2

· Papera + %0,2 (%1,40)
· Clece + %2 (%3)

· Lansolar Ingenieros
· Adecco Outsourcing

SARRERAKO MOBILIZAZIOAK

BANAKA ATXIKITA DAUDEN* ETA BAJA EMATEN DUTEN ENPRESAK

1

1

Gainera, atxikitzeko interesa adierazi
duten enpresen hainbat dei jaso dira,
nahiz eta azkenean ez duten atxikipena
formalizatu.

· Herribus Taldea
*(Gipuzkoan hitzarmen sektorialik ez dutenak)

SARRERAKO MOBILIZAZIOEN ZENBATEKOA

16.005 €
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Prestazioak
PRESTAZIOAK

55,09 M€
KAPITALEAN

ERRENTAN

37,27 M€

17,81 M€

KOPURUA
ERRETIROA

BALIAEZINTASUN HANDIA

EZINTASUN IRAUNKOR OSOA

HERIOTZA

2004

2.753

376

9

159

EZINTASUN IRAUNKOR OSOA

205
PRESTAZIOAK KAPITAL GEHIGARRIAREKIN (bazkide aktiboen ezintasuna eta heriotza)

424

· GUZTIZKO ZENBATEKOA: 13.300.127€
· KAPITAL GEHIGARRIA: 4.764.712€

IRTEERAKO MOBILIZAZIOAK

IRTEERAKO MOBILIZAZIOEN
ZENBATEKOA

2019KO ERRENTAREN
GUTXIENEKO ZENBATEKOA

2019KO ERRETIRO-ERRENTEN
BATEZ BESTEKO ZENBATEKOA

76

538.475€

175€

185,60€
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Inbertsioak
1. Funtsaren dibertsifikazioa

2. Funtsaren dibertsifikazioa

EPE LABURRERA

ERRENTA FINKOA

%13,03
ERRENTA FINKOA

%27,55

ERRENTA FINKOA

%51,94
BESTE ZENBAIT

%7,48

%97,98
EPE LABURRERA

%2,02

Ondarea
1. FUNTSAREN ONDAREA

2. FUNTSAREN ONDAREA

2.189 M€

48 M€

KAUDIMEN-MARJINA

ERAKUNDEAREN ONDARE GARBIA

KUDEATUTAKO ONDAREA GUZTIRA

%44

37 M€

2.274 M€
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1. Funtsaren Errentagarritasuna
Errentagarritasuna

1 urte

5 urte

20 urte

1996 ezkero

GEROA

%9,79

%5,01

%5,83

%6,26

KPI

%0,80

%0,94

%2,07

%2,11

BATEZ BESTEKO errenta finko
mistoa (INVERCOren datuak)

%5,31

%0,91

%1,70

%3,38

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

Espero den errenta
381 €/hilabete biziartean**
%63 Mozkinak

%37 Ekarpenak

Datu horiek kontuan hartuta, 1996an metalaren sektoreko batez besteko
ekarpenak egiten hasi zen 43 urteko langile batek, gaur egungo ekarpenei
eutsiz, 381 €-ko* bizi-errenta lortuko du 67 urterekin. Horietatik % 63 irabaziei
dagozkie, eta % 37 soilik ekarpenei.
**Aurreikuspena KPI + % 2ko errentagarritasunarekin egin da, diruaren balio eguneratuari dagokion zenbatekoa.

Errenten balioa handitzea
GEROAREN ALDI BATERAKO
ERRENTAK

GEROAREN BIZIARTEKO
ERRENTAK

KPI

PENTSIO PUBLIKOA

%1,50

%3,52

%0,80

%0,90
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Gastuak
ADMINISTRAZIOGASTUAK

GORDAILUZAINTZA
GASTUAK

BITARTEKARITZAGASTUAK

HIRUGARRENEN
KOMISIOAK

TXANDAKATZERATIOA

ORDAINTZEKO
BATEZ BESTEKO
EPEA

%0,11

%0,03

%0,01

%0,26

%122,92 1

Kolektiboa
2019AN EKARPENAK DITUZTEN BAZKIDEAK

114.627
+ %1,22

Hau da, Gipuzkoako
langile guztien % 37

GIZONAK

EMAKUMEAK

%66

%34

BATEZ BESTEKO ADINA

2019AN EKARPENIK EZ DUTEN
BAZKIDEAK

ERRENTAN KOBRATZEN ARI
DIREN BAZKIDEAK

ERRENTAN KOBRATZEN ARI
DIREN ONURADUNAK*

43 urte

162.040

2.531

607
*Bazkide bat hiltzearen ondorioz
kobratzen ari diren pertsonak.

· Bidasoaldea: 10.137
· Debabarrena: 8.275
· Debagoiena: 9.217
· Donostia: 21.222

· Donostialdea: 10.871
· Goierri: 8.584
· Oarsoaldea: 9.832
· Tolosaldea: 7.542

· Urola Erdia: 5.871
· Urola Garaia: 4.793
· Urola Kosta: 6.498
· Besteak: 11.785
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2019an, erakunde guztiek aho batez
adostutako 2019-2021 urteetarako
Plan Estrategikoa aurkeztu dugu.
Erakunde horiek, beste behin ere,
konpromiso irmoa erakutsi dute
gure lurraldeko langileen pentsio
publikoak osatzeko beharrarekin.
GEROAko gobernu-organoei dagokienez, horrek esan nahi
du errenta bat ordaindu ahal izango dela —gutxienez,
aurreko ekitaldiko ekarpenaren gehieneko zenbatekoari
dagokiona—, denbora-tarte luze batean, hau da, gutxienez
20 urtetik bizitza osora arte.
Plan Estrategiko horretan 5 ILDO ESTRATEGIKO ezartzen
dira, datozen 3 urteetan hainbat ekintzaren bidez garatuko
direnak.

1. Sentsibilizazio- eta hedapen-plana
Ildo estrategiko hori bazkideen gogobetetzea hobetzeko
erronkaren barruan kokatzen da. Horretarako, agentzia
kolaboratzailez aldatu gara esparru horretan, eta
breakingmolds enpresa donostiarra da gure aliatua da gaur
egun.
Lehenengo ekintza GEROAren espiritua identifikatzen
duen bideo bat argitaratzea izan da. Bideo horrek
Euskaliten film laburren saria irabazi du.

Izaskun Legazkuek eta Eduardo Garcíak, jaso zuten
Euskalteko saria.

Gainera, Welcome Pack berria 1.300 baino gehiago diren
Erakundeko bazkide berriei bidali zaie.
Hori guztia bideratu da gure bazkideek GEROA zer den,
eta bere helburua, bere balioak eta ezaugarri nagusiak zein
diren hobeto ulertaraztera.
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2. Langabezia-prestazioaren azterketa
Gure plan estrategikoaren bigarren ildoa garatzeko,
azterlan bat enkargatu diogu Deustuko Fakultateko junior
enpresari, eta azterlan horren emaitzek 2020an emango
dizkigute gizarte-prestazio publikoak. Horren helburua da
kontingentzia hori GEROAk estalitakoetan sartzea, laguntza
horiek jasotzen dituztenei kalterik ez eragiteko moduan.
ESME, Deustoko Unibertsitateko
Junior Enpresa da.

3. Geroaren gizarte-erantzukizuna
aztertzea
“GEROA hainbat aldiz
hartu da jarraitu
beharreko eredutzat, bai
EAEn bai Estatuan.”

GEROA finantza-merkatuez baliatzen den erakunde bat
da, langileen pentsioak hilero osatzeko helburua bete ahal
izateko. Helburu SOZIALA da nabarmen.
Gure gizarte-erantzukizunaren erakusgarri, hainbat puntu
nabarmendu behar ditugu, hala nola: gizarte-eragileek modu
parekidean parte hartzen dute gure gobernu-organoetan,
eta, gainera, modu altruistan egiten dute; langile gehienak
emakumezkoak dira; tokiko hornitzaileak hautatzeko politika
dugu; edo tokiko inbertsioa sustatzeko hainbat ildo ditugu.
Gainera, inbertsio sozialki arduratsuarekin lotuta, PRIren
printzipioei atxiki zitzaien lehen enpleguko BGAEa izan
ginen.
Horren guztiaren ondorioz, GEROA hainbat aldiz hartu
da jarraitu beharreko eredutzat, bai EAEn —Bizkaiko
ahaldun nagusiarentzat erreferentzia izanik—, bai Estatuan,
Toledoko Itunaren bidez —bertan, Virginia Oreguik,
erakundeko gerenteak, 2018an egindako hitzaldi batengatik,
mota guztietako joeretako alderdien zorionak jaso zituen—,
baita Europan ere, IPE aldizkari ospetsuarengandik 3 aldiz
sariak jaso baititugu.
2019an, ADEGIk antolatutako prestakuntza-lantegi batean
parte hartu dugu, eta horrek gure DNAren parte diren
ekintza horiek guztiak antolatzen lagundu digu.
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Gizarte eragina 2019
22 pertsona lagile

%10,10 inbertsioak Euskadin

%100 behin betiko kontratua

7,1 milioi bertako inbertsioa 2019

1 pertsona kontratatuta

195 lanpostu berri zuzenenan edo ORZAK parte
hartzen duen enpresetan

%0 errotazio tasa

2 pertsona ebaluazio elkartean

%73 emakume %27 gizon plantillan
%9 0-30 urte %74 30-50 urte %17 50 etik aurrera

%50 sindikatuak eta %50 ADEGI Gobernu
batzordean

1274 formakuntza ordu kopurua

10 emakume eta 16 gizon Gobernu batzordeko
kideak

%86 arreta euskaraz

0€ Gobernu Batzordearen ordainsaria

Geroak Gobernu Batzordeak onartutako ordainsari-politika bat du, non
ordainsari aldakorren gabezia ezartzen den.

2019ko Gastu-banaketa
Bitartekaritza:
Gordailuzaintza:

%17,7

%10

Komunikazioa:

%5,6

Burtsa informazioa:

%5,2

Informatika:

%4,0

Aholkularitza:

%3,6

Gainerakoa:
Soldatak

%11,4

%42,5
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“Onartu da borondatezko
ekarpenak egiteko
aukera ematea GEROAko
bazkideei.”

4. Kotizazio-hutsuneak betetzeko
banakako ekarpenak baimentzea
Gure kezketako bat da lan-bizitza etenda ikusten duten
langileek eta lan-merkatuan berandu sartu direnek ezin
izatea estaldura-maila onargarririk lortu erretiroa hartzeko
garaian.
Egoera hori behinik behin zati batean zuzendu ahal izateko,
plan estrategikoaren barruan onartu da borondatezko
ekarpenak egiteko aukera ematea GEROAko bazkideei,
baldin eta 25 urtetik gora kotizatzen hasi badira edo lanbizitzan “kotizazio-hutsune” horiek estaltzeko ekarpenik
gabeko aldiak badituzte.
2019an eta 2020an, hobekuntza hori 2021ean ezartzeko
garapen teknikoak prestatzen ari dira.

5. Errenta moduan kobratzeko gobernu
batzordearen konpromisoa indartzea
70eko hamarkadan sortu zen gutxieneko soldataren azpitik
erretiratzen ziren metalaren sektoreko pentsiodunak errenta
moduan estaltzen zituen Sidero osagarria. 1996an, Sideroren
soberako funtsak baliatuta, GEROA sortu zen ADEGIren eta
ELA, LAB, CC.OO. eta UGT sindikatuen konbentzimendu
irmoari eta ikuspegi zabalari esker, erretiroa, ezintasun
eta heriotzaren deribazioak oro har estaltzeko, Gizarte
Segurantzaren pentsioarekiko osagarriaren filosofiari
eutsiz.
GEROA sortu zeneko lehen urteetan, langileek metatutako
kopuruak oso txikiak ziren, eta kapital moduan erretiratzen
ziren. 2001 ezkero, ezintasunaren eta heriotzaren
deribazioen kasuetarako kapital gehigarria sartu zenetik,
kopuruak handiak izaten hasi ziren, eta, kobratzeko
lehentasunezko formula gisa, hileroko errenta bat sartu
zen, aldizkakotasun berarekin kobratzen den pentsio
publikoarekin batera. Salbuespen gisa, metatutako kopuruak
epe luze batean kobratu ahal izateko iristen ez zirenean,
prestazioa kapitalean kobratu ahal izango zen.
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Plan Estrategikoaren onarpena 2019ko
Batzar nagusian.

Urte hauetan guztietan, errenta gisa kobratzeko
beharrezkoa den gutxienekoa eguneratuz joan da, 2012an
kalkulu automatikorako formula bat ezarri arte. Hala,
metatutako aurrezkia iristen denean ekarpenaren gehieneko
zenbatekoaren antzeko hileko errenta bat gutxienez 20 urtez
kobratu ahal izateko, kobrantza modu horretan egiten da.
Plan Estrategiko honetan Gobernu Batzordeko kide guztiek
aho batez berretsi dute errenta-moduko kobrantzarekiko
konpromisoa, GEROAren helburua gure pentsiodunen
bizitza osoa estaltzen saiatzea dela ulertuta, kontuan
izanik Gipuzkoako 65 urteko bizi-itxaropena 19,3 urte
ingurukoa dela gizonentzat eta 23,6 urte baino gehixeago
emakumeentzat, eta Europako herrialde gehienetan mota
horretako sistemak kobratzeko ezarritako ereduari jarraituz.

BIZI ARTEKO ERRENTA AKTUARIALAK

ERRENTA FINANTZARIOAK

Urtea

2001

2006

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hileroko gutxienekoa

60,10€

70€

80€

100€

149€

151€

158€

166€

166€

166€

168€

173€

175€

188€
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2019an, Etengabeko
Hobekuntzarekin
konprometituta jarraitzen
dugu, eta GEROAk beste
urtebetez eutsi dio ISO
9001:2015 ziurtagiriari. Era
berean, Euskaliten kudeaketa
aurreratuko eredua
aplikatzeko lanean jarraituko
dugu. Eredu horretako
ebaluatzaileen klubean,
bete-betean parte hartu dute
GEROAko plantillako 2 kidek.
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Gure kudeaketa

1. Etengabeko hobekuntzarekiko
konpromisoa
GEROAk beste urtebetez eutsi dio ISO
9001:2015 ziurtagiriari

2019an, Etengabeko Hobekuntzarekin konprometituta
jarraitzen dugu, eta GEROAk beste urtebetez eutsi dio ISO
9001:2015 ziurtagiriari. Era berean, Euskaliten kudeaketa
aurreratuko eredua aplikatzeko lanean jarraituko dugu.
Eredu horretako ebaluatzaileen klubean, bete-betean parte
hartu dute GEROAko plantillako 2 kidek.
Bai ISO araudiak, bai BGAE-en legeriak berak arriskuen
analisiaren garrantzia nabarmentzen dute, eta hori GEROAn
beti oso kontuan izan dugu, zorroztasun handienarekin lan
egiten baitugu gure bazkideen pentsio-osagarririk onena
lortzeko.
Horregatik, egungo tasa-ingurunea eta bizi-itxaropen
gero eta handiagoa kontuan hartuta, biziarteko errentei
dagozkien hornidura matematikoak kalkulatzeko oinarri
teknikoak aldatu ditugu.
Horren ondorioz, hauek dira oinarri tekniko berriak:

INTERES TEKNIKOAREN TASA:

HILKORTASUN-TAULAK:

%2

PERM-F 2000P

HORNIDURA MATEMATIKOA:

KAUDIMEN-MARJINA:

78.218.253,60€

%44
Gainera, ziberarriskuen garrantziaz jabetuta, gure taldeko
6 lagun ildo horretan egindako kontzientziazio-hitzaldi
batzuetara joan ziren eta datorren urtean berriro egingo
dugu zibersegurtasuneko ikuskapena.
Era berean, nabarmentzekoa da gure Gobernu Batzordeko
kideek kudeaketan duten inplikazioa. Horren erakusgarri da
kideetako batek BGAE-ei buruzko prestakuntza-ikastaroa
egin izana. Ikastaro horrek araudiak eskatzen duen gaitasuna
egiaztatzen du.
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Bestalde, aldaketak egin dira GEROA I Enplegu
Aurreikuspeneko Planaren Prestazioei buruzko
Erregelamenduaren 5., 6. eta 7. artikuluetan, berori
egoera berrietara egokitzeko eta idazketa eguneratzeko,
prestazioen zenbatekoari, prestazioen ordainketari eta
ordaindu gabeko ekarpenen prestazioen tratamenduari
dagokienez segurtasun juridiko handiagoa emateko. Honez
gain, Inbertsio Printzipioen Deklarazioa aldatu da.

“Asko dira BGAEari
buruzko fiskalitatean
aldaketak eskatzen eta
proposatzen dituzten
ahotsak. ”

Baina, lanean jarraitu behar dugu...
Esan bezala, gure oinarri teknikoetan aldaketak eginez
amaitu genuen 2019. urtea, baina hau hasi baino ez da egin,
hilkortasun-taula berriak oraintsu argitaratu baitira, eta
datozen urteetan pixkanaka taula horietara egokitu beharko
dugu.
Bestalde, asko dira BGAEari buruzko fiskalitatean aldaketak
eskatzen eta proposatzen dituzten ahotsak. Hala ere, horiek
behin betiko zehazteko zain gaude.
Inbertsioarekin lotutako araudiari dagokionez, gure
Batzarrak berretsi egin zuen gure erakundean Bizi Zikloaren
Estrategia ez ezartzea, baina beste era bateko aldaketak
espero dira, sektoreak Eusko Jaurlaritzari eskatzen ari
baitzaio inbertsiorako egokiak diren aktiboen unibertsoa
handitzeko, egungo araudia zaharkituta geratzen ari baita.

2. Komunikazioa
Lehen esan dugun bezala, Plan Estrategikoaren puntu
nagusietako bat da transmititzea zer egiten dugun,
nola egiten dugun eta zertarako egiten dugun. Izan ere,
garrantzitsua da nabarmentzea GEROA ez dela finantzatresna bat, pentsioen osagarri bat baizik.
Web-orrian egindako aldaketez eta bideo baten argitalpenaz
gainera, 2019a lanean aritu gara 2020an hasi eta 2021ean,
gure 25. urteurrenean, amaituko den komunikazio-kanpaina
bat abiarazteko.
Bestalde, GEROAk CAFen duen ereduari buruzko azalpenhitzaldia egin da, eta Virginia Oregui hizlari gisa aritu da
Madrilen egindako Mutualitateen Topaketan.

Virginia Oregui, txostengile Madrilen egindako
mutualitateen bilgunean.
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3. Gure taldea
2019an, kide berri bat sartu da gure taldean: Sara Villasante.
Londresen eta Bilbon hainbat urtez esperientzia izan
ondoren, bat egin du Inbertsioen Arloarekin, zuzeneko
inbertsioari buruzko gaietan zehazkiago. Bestalde, harreraeremuko lankide baten baja izan dugu.
Nabarmendu nahi dugu aho batez sinatu dugula gure lanbaldintzak jasotzen dituen enpresa-akordio bat. Lanaldia
erregistratzeko araudi berrira egokitu gara zailtasun
handirik gabe. Era berean, Gobernu Batzordeak onartutako
ordainsari-politika bat dugu.

GEROA taldea.

Pertsonak dira GEROAren kapital garrantzitsuena.
Horregatik, haien etengabeko prestakuntzan lan egiten
jarraitzen dugu, ez bakarrik maila teknikoan, garapen
profesional hobea lortzeko, baizik eta, ongizate fisiko eta
emozionalarekin lotutako gaietan ere, erakunde osasuntsua
izatearen garrantziaz sinetsita gaude eta.
Gainera, langile guztiak elikadura osasungarriari buruzko
2 hitzalditara joan dira eta mikroeten aktiboen errutina
mantentzen dugu luzatze-ariketekin eta Sasoirekin
elkarlanean egiten dugun 30 minutuko saio berezi batekin.
Bestalde, bi taldekidek mindfulness ikastaro bat egin zuten,
baliagarritasun handikoa jendearentzako zuzeneko arretan
lan egiten dutenentzat.
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2019

2018

Langileak

22

22

Gizonak

%27

%27

Emakumeak

%73

%73

Batez besteko adina

41,54

43,24

% Kontratu mugagabeen

%100

%100

% Goi mailako titulazioa dutenen

%50

%41

% Arreta euskaraz emateko gai diren langileen

%86

%86

% Prestakuntza-jardunaldietan parte hartu dutenen

%100

%100

Prestakuntzako ordu kopurua

1.274

961

% Lanaldi murriztua duten langileen

%36

%41

4. Berrikuntza
Asko dira 2019an jorratu ditugun berrikuntza-alderdiak,
baina izan duten inpaktuagatik honako hauek nabarmendu
nahi ditugu:
•

Banner-en kanpaina, Interneten egina, bazkide asko Arlo
Pribatuan erregistratzea eragin duena.

•

Power Query-ko ikastaroa, plantillako 10 lagunek egin
zutena. Horri esker, datu-base handien ustiapena
azkarrago sistematizatu da eta eragiketa-arriskua
murriztu da.

•

Arko Pribatu berria atseginagoa
eta erabilgarriagoa.

Arlo Pribatua berritzea, bai bazkide langileentzat, bai
enpresentzat eta gestorientzat, kudeaketa errazteko,
itxura atseginagoa emateko eta simulazioak oso erraz
egiteko.
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5. Gizartea
Gizartearen arloan, 2 esparru hauetan egiten dugu lan:
a) Finantza-hezkuntza eta aurreikuspen-kulturaren
hedapena
Ildo horretatik, Virginia Oreguik “El riesgo de Longevidad
en la empresa” liburuan lagundu du, kapitulu honekin:
“Una caso de éxito de desarrollo de prerevisión social
complementaria a través de las relaciones laborales: Geroa
Pentsioak, colaboración entre agentes sociales, transsector y territorial, como modelo de éxito en España”.
Gainera, Virginiak pentsioei buruzko hitzaldi bat eman zuen
Oiartzunen, Elkarkidetzarekin eta Orzarekin lankidetzan.
Azpimarratu beharreko beste alderdi bat da Eduardo García,
Erakundeko Barne Kontroleko arduraduna, Euskadiko
BGAE-en Federazioaren ordezkaria dela “Pensions Europe”
Europako Elkartean. Ez ordainsaririk jasotzen kargu hori dela
eta.
b) Tokiko inbertsioarekiko konpromisoa: Gipuzkoa eta
Euskal Autonomia Erkidegoa
2019an, bi start up gehiagotan inbertitu da eta beste
mikrokreditu bat eman da.
CIN GROUP:
Ikuspen artifizial eta automatizazio bidezko digitalizaziosoluzioen ezarpenean espezializatutako taldea da, eta
helburu du produktu eta osagaietan “ZERO AKATS”
bermatzea materialen transformazio-kate osoan zehar,
eskakizun-maila handiko sektoreetan. Soluzio horiek inpaktu
handia dakarte bezeroentzat, kalitatea hobetzeari eta
kostuak murrizteari dagokionez.
MODFIE:
MODFIE publizitatearen, figurazioaren eta arte eszenikoen
inguruko casting eta kontratazioko tresna bat da.
Hautagaitza guztiak bere webgunearen bidez kudeatzen
dira.
Era berean, aurreko ekitaldian geunden enpresetan gure
posizioak areagotu ditugu.
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GEROAk 50 milioi eurotik gorako kapitala du ORZA
AIEn (zuzeneko inbertsiorako bitartekoa), eta bertan
Elkarkidetzarekin batera parte hartzen du % 50ean. ORZA
AIEren bidez, hainbat sektoretako euskal konpainietan parte
hartzen da. Sektore horien artean daude, besteak beste,
osasuna, aeronautika, mekanizazioa, segurtasuna, etab.
2019an, beste lau konpainiatan inbertitu du:
DENEB MEDICAL:
Deneb Medical, SL. Ehunak gaika erauzteko robot kirurgiko
bat garatzen du, egitura anatomiko kritikoetan nahi gabeko
kalteak saihesteko.
MIKROBIOMIK HEALTHCARE:
Mikrobiomik Healthcare Company, SL. Giza mikrobioman
oinarritutako sendagai berrien ikerketan, garapenean eta
merkaturatzean dihardu.
ALERION TECHNOLOGIES:
Alerion Technologies SL. Energia berriztagarrien industrian
azpiegituren ikuskapen automatizaturako irtenbideak
eskaintzen dituen enpresa.
AVANTI STRATEGIES:
Avanti Strategies SL. Aldamioak, karga-jasogailuak eta
eraikuntzarako beste elementu osagarri batzuk muntatzen
eta alokatzen ditu.
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Inbertsio sozialki
arduratsuarekiko
(ISA) konpromisoa
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2019an kudeaketa-lan aktiboa
egin dugu —Ingurumen,
Gizarte eta Gobernu Oneko
alderdiak (ISG) aktiboen
gure hautaketan sartuta—,
epe ertain eta luzeko
errentagarritasun-arrisku
binomio hobea erakusten
duten konpainien aldeko
apustuan.
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01

ISG gaiak inbertsio analisietan eta
erabakiak hartzeko prozesuetan
barneratuko ditugu.

02

Jabe aktiboak izango gara eta ISG
gaiak barneratuko ditugu gure
jabetza iharduera eta politiketan.

03

Inbertitzen dugun entitateetako ISG
gaiak egoki zabaltzen saiatuko gara.

04

Printzipioen onarpena eta ezarpena
bultzatuko dugu inbertsio sektorean.

05

Printzipioen ezarpena gure
eraginkortasuna areagotzeko talde
lanean arituko gara.

06

Printzipioen erabilerari dagokionez,
gutako bakoitzak bere iharduerari
eta aurrerapenei buruzko txostenak
aurkeztuko ditu.
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ren sinatzailea

2019an kudeaketa-lan aktiboa egin dugu —Ingurumen,
Gizarte eta Gobernu Oneko alderdiak (ISG) aktiboen
gure hautaketan sartuta—, epe ertain eta luzeko
errentagarritasun-arrisku binomio hobea erakusten
duten konpainien aldeko apustuan. Horretarako, ISGko
rankingak erabiltzen ditugu, baita konpainien finantzaz
kanpoko hainbat adierazle eta informazio ere. Horiek bidea
ematen digute haien bilakaera trazatzeko eta lehiakideekin
alderatzeko. Gure unibertso inbertitzailetik kanpo uzten
ditugu gatazka larria1 duten konpainiak edo Nazio Batuen
Mundu Itunaren 10 printzipioak betetzen ez dituztenak.
Karbono gutxiko ekonomiarako trantsizio-ingurune honetan,
klima-aldaketarekin dugun konpromisoa ingurumena
mantentzen eta hobetzen laguntzen duten konpainiei
laguntzean datza, hala nola energia berriztagarriak,
energia-eraginkortasuna eta uraren kudeaketa ezartzen eta
ikatzarekiko mendekotasuna murrizten laguntzen dutenei.
Ildo horretatik, 2023/12/31rako Erakundearen baliozorroko karbono-isurketak pixkanaka % 6raino murrizteko
helburua ezarri diogu gure buruari.

1.- Gatazka larria: Ingurumenarekin, erantzukizun sozialarekin eta gobernu
korporatiboarekin zerikusia duten faktoreei lotuta dauden eta konpainiei eragiten dieten
gorabeherak dira gatazkak. Eztabaida larritzat jotzen ditugu ASG Sustainalytics Rating
agentziak 5. mailarekin kalifikatutakoak.
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Besteak beste, ingurumena hobetzen laguntzen duten
honako enpresa hauek aipa ditzakegu adibide gisa:
— Enpresa kotizatua
HOLALUZ:
Energia % 100 berriztagarria merkaturatzen duen enpresa
(eguzki-energia, hidraulikoa, eolikoa, biomasa edo biogasa);
gainera, eguzki-panelen bidez autokontsumoa babesten
duena.
— Start Up
BUNTPLANET:
Donostiako enpresa bat da. Algoritmoak eta adimen
artifiziala uztartuz, software-irtenbideak eskaintzen ditu
edateko uraren hornidura-sareetan ur-galerak murrizteko.
— ORZAren bidez
GESE:
Energiaren kudeaketan espezializatutako enpresa. Industriainguruneetako, zerbitzuetako eta administrazio publikoko
energia-eraginkortasuna hobetzen du eta energian
aurrezpen esanguratsuak lortzen ditu.
Urtero, hiru hilean behin kontrol bat egiten dugu zorroaren
ISG kalifikazioa egiaztatzeko. Era berean, aztertzen dugu ea
konpainiaren batek alderdi horiekin lotutako gatazka larriren
batean parte hartu duen, eta Nazio Batuen Mundu Itunaren
10 printzipioak betetzen direla zaintzen dugu. Gorabeherarik
izanez gero, Inbertsioen Batzordeak elkarrizketa
aktiboari ekin diezaioke konpainiarekin, egoera ulertu eta
baloratu ahal izateko, eta hura konpontzeko edo zorroan
mantentzeko egokia ez dela deklaratzeko epe bat ematen
die. Hala, 2019ko ekitaldian, bi konpainia ez-gai deklaratu
ditugu eta, ondorioz, posizioak desegin ditugu. Era berean,
konpainia jakin batzuen jarraipena egiten dugu, gatazka
larriaren mailan ez badaude ere edo Mundu Itunaren
printzipioak urratzera iristen ez badira ere, zaintzapean
eduki behar ditugula deritzogu eta.
Azkenik, Inbertsio Sozialki Arduratsuari dagokionez
jardunbide egokienak erabiltzen dituzten erakunde
kudeatzaileak hautatzen ditugu: inbertsioetan ISG irizpideak
txertatzen dituztenak, PRIen 6 printzipioak sinatzeari
lehentasuna emanda.
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Adierazle nagusiak
AKTIBO MOTA

POLITIKA

HELBURUA

2019/12/31 EMAITZA

Zor publiko errenta finkoa eta
gobernu erakundeak

“ESG Country Risk” rankingean 70 puntu
baino gehiago dituzten herrialdeak

%95 gutxienez

%100

“ESG Country Risk” rankingean 70 puntu
baino gehiago dituzten herrialdeak

%95 gutxienez

99,87

“ESG Country Risk” rankingean 70 puntu
baino gehiagokoak

%50 gutxienez

%72,72
(ranking-a dutenen artean)

INGURUMENA

Informatiboa

%73,22 (Ranking Sustainalytics/RocoSAM>70)

ARLO SOZIALA

Informatiboa

%72,55 (Ranking Sustainalytics/RocoSAM>70)

GOBERNU ONA

Informatiboa

%66,97 (Ranking Sustainalytics/RocoSAM>70)

%98,01 (CDP Climate Score = 4)

Errenta finko korporatiboa,
errenta aldakorra eta
bihurgarriak

%68,95 (CDP Climate Score = 4)

Portaeraren ondorioz baztertzea: Global
Compact itunaren printzipioren bat
betetzen ez duten eta/edo 5.mailako
gatazka duten konpainien posizioak

%0 (posizioak
desegitea bazkidearentzat
kaltegarria denean
salbuespen)

0 Konpainia

4. mailako gatazkak edo zaintzapeko
balioak

-

26 konpainia zaintzapean

Bonu Berdeak / Bonu Jasangarriak

-

5 Bonu (10.000.000€)

Erakunde Kudeatzaileek ISG irizpideak
txertatu behar dituzte

%75 gutxienez

%97,70

UNPRI ekimena sinatu duten Erakunde
Kudeatzaileak

%75 gutxienez

%95,95

Portaeraren ondorioz baztertzea

0

0 kudeatzaile kaltetu

Gordailuak, kontu korronteak,
epe finkoko ezarpenak, dibisak...

Sustainalytics edo RobecoSAM
erakundeen ISG kalifikazioa

%75 gutxienez

%88,09

Produktu egituratuaketa
deribatuak

Sustainalytics edo RobecoSAM
erakundeen ISG kalifikazioa

%75 gutxienez

Funtsak (Errenta finko, errenta
aldakorra...), ETF-AK eta
arrisku kapitaleko sozietateen
bidezko inbertsioak

*%91,61ak 70 puntu baino gehiago du

Egituratuak: % 91,82
*%100ak 70 puntu baino gehiago du
Etorkizunekoak eta aukerak: %100
*%100ak 90 puntu baino gehiago du

*Sustainalytics edo RobecoSAM rankinga. 0tik 100era bitarteko puntuazioa, 100 puntuazio onena izanik. Enpresen posizionamendua neurtzen du ISGren
terminoetan (Ingurugiroa, arlo Soziala, Gobernu Ona)
*CDP Climate Score (1-8) onena izanik. Enpresak arintzean, egokizapenean eta gardentasuenan duen konpromiso maila neurtzen du.
*ISS QualityScore: (1 a 10) onena izanik. Institutional Shareholder Servicesek (ISS) konpainaren gobernu ihaduerei esleitutako Ranking orokorra da.
Adierazitako portzentaiak datuak ditugun enpresekin kalkulatu dira.

Akziodun aktiboak gara
2019an kotizatutako enpresen akziodun/bonudunen 19
batzordetan bozkatu dugu. Inbertitzen dugun (%0,05etik
gorako partehartzea) enpresetan botu eskubidea erabiltzen
dugu gure bazkideen interesen ordezkari gisa, enpresen epe
luzeko iraunkortasunaren alde apostu eginez eta ingurugiro,
soziolaboral eta Gobernu Oneko irizpideak jarraituz.

29

Geroa Pentsioak, Enpleguko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea

Honez gain, inbertitzen dugun Start Upetako (10 konpainia)
kontseiluen 100%etara joan gara eta 9 Funts edo Arrisku
Kapital Sozietateetako Batzar Orokorretan bozkatu dugu.

ISA sustatzea

Global Investors
Statement to
Governments
on Climate Change
This statement is signed by 631
investors representing over USD $37
trillion in assets.

GEROAko ISAren arduradunak “ISAren estrategia
aurreratuak zorroen kudeaketan” jardunaldian parte hartu
zuen, Spainsif-ek Deustuko Unibertsitatean antolatutako ISA
2019aren astean. Orobat, Euskadiko BGAE-en Federazioaren
35. urteurrena dela-eta argitaratutako liburu baterako
inbertsio sozialki arduratsuari buruzko artikulu bat idazten
lagundu du.

Ekimenak
PRIen lankidetza-plataformaren bidez, hainbat ekimenetan
parte hartu dugu beste inbertitzaile batzuekin batera:

“PRI-Ceres coordinated inverstor statement
on deforestation and forest fires in the
Amazon.”
•

“Amazoniako deforestazioaren eta baso-suteen
inguruan inbertitzaileek egindako adierazpena”ren
sinatzaileak. Adierazpen horren bidez, enpresei
eskatzen zaie ahaleginak areagotu ditzaten eta
konpromiso argia erakus dezaten deforestazioa
ezabatzeko beren eragiketen eta hornidura-kateen
barruan.

•

“Inbertitzaileek gobernuei egindako Mundu
Adierazpena klima-aldaketaren inguruan”
adierazpenaren sinatzaileak.

Parisko akordioa abian jartzearen inguruan inbertitzaileek
duten kezkaren ondorioz sortu da adierazpena. Gobernuei
eskatzen zaie akordioaren helburuak lortzeko beharrezkoak
diren ekintzak abiaraz ditzaten.
•

AEBetako akziodunen eskubideak murriztearen aurka
PRIk SECi idatzitako eskutitzaren sinatzaileak.
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“Konpromisoa hartu
dugu 2020tik aurrera
elkarrizketa aktiboan
jardungo dugula
edo konpainietako
akziodunen batzarretan
bozkatuko dugula,
haien kontseiluetan
emakumerik ez badago,
neurri egokiak har
ditzaten. ”

“Signatory sign on letter: SEC proposed
changes to shareholder proposals and proxy
advisory firms.”
Ekimen hau “US Secuirity Exchange Commission-en”
(SEC) proposamenari erantzuteko da. Proposamen horren
arabera, ISG gaietan eragin negatiboa izango lukete Estatu
Batuetan partaidetutako akziodunen proposamen- eta botoeskubideak mugatu nahi dira akziodunen batzar nagusietan.
•

“Inbertitzaileen adierazpena, Nazio Batuko
Emakumeak ahalduntzeko eta genero-berdintasuna
lortzeko printzipioak babesteko” adierazpenaren
sinatzaileak.

“Investor Statement to Support the UN
Women Empowerment Principles.”
Emakumeen ahalduntze-printzipioak sustatzeko eta genero
berdintasuna lortzeko ekimena da. Aitortzen du emakumeak
ahalduntzea funtsezkoa dela gizartearen eta finantzen
ikuspegitik, eta enpresei eskatzen die beren konpromisoak
indartu ditzaten eta genero-berdintasuna lortzeko neurri
erabakigarriak eta zehatzak har ditzaten.
Alde horretatik, konpromisoa hartu dugu 2020tik aurrera
elkarrizketa aktiboan jardungo dugula edo konpainietako
akziodunen batzarretan bozkatuko dugula, haien
kontseiluetan emakumerik ez badago, neurri egokiak har
ditzaten.

Talde konprometitua
Inbertsio-taldeak etengabeko prestakuntza ematen du arlo
horretan, hainbat hitzaldi, mintegi eta ikastaroren bidez, eta
aktiboki eguneratzen ditu prozesu horretan sartzen diren
berrikuntzak eta edukiak.
Nabarmentzekoa da ISAko arduradunak ASGko analistaziurtagiria lortu duela: “EFFAS Certified ESG Analyst
(CESGA)”.

31

Geroa Pentsioak, Enpleguko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea

Eta orain, zer?
2019ko ekitaldian lan egin dugu inbertsio jasangarri
arduratsuaren arloan aurrera egiteko, eta hainbat tresna
probatu ditugu gure zorroen analisia eta kontrola hobetzeko.
Probaldi horrek balio izan du datorren 2020ko ekitaldirako
politika zehatzagoa sortzeko. Hain zuzen, ekitaldi horretan
aurrera egiten jarraitzeko konpromisoa hartu dugu.
Alde horretatik, ASG informazio-hornitzaile baten zerbitzuak
kontratatu ditugu. Gure inbertsio-zorroko ASG alderdien
analisia eta kontrola indartzea ahalbidetuko digun tresna bat
garatzen ari da hornitzaile hori. Etorkizuneko hobekuntza
gisa, esan dezakegu klima-modulu bat garatzen ari garela,
zorroko karbono-isuriak eta, baita ere, klima-aldaketarekin
lotutako arriskuak eta aukerak monitorizatu ahal izateko.
Era berean, gure inbertsioek gizartean duten inpaktua
monitorizatzeko eta inbertsioak Nazio Batuen garapen
jasangarriko 17 helburuekin lerrokatzeko aukera emango
diguten moduluak sortzen ari gara.

“ASG informaziohornitzaile baten
zerbitzuak kontratatu
ditugu. Gure
inbertsiozorroko ASG
alderdien analisia eta
kontrola indartzea
ahalbidetuko digun
tresna bat garatzen ari da
hornitzaile hori.”
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Finantza-merkatuek portaera
izugarri positiboa izan dute
2019an. Aktibo gehienek, bai
errenta finkoan, bai, batez ere,
errenta aldakorrean, digitu
bikoitzeko itzulkinak izan
dituzte, 2018an gertatutakoaren
guztiz kontrakoa.
Hala ere, urtea itxi zeneko ziurgabetasun politiko
eta ekonomikoek bere horretan jarraitzen dute, eta
hirugarren hiruhilekotik aurrera bereziki Europan ikusitako
hazkundearen ahulezia mantendu da, nahiz eta badirudien
agian hondoa jo duela.
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“Ipar Amerikako
Erreserba Federalak
(2018ko abendura arte
interes-tasak igotzen
aritu zen) norabidea
guztiz aldatu eta diruaren
prezioa 3 alditan ere jaitsi
du, hura % 1,75ean utzita.”

Finantza-merkatuek bilakaera hori izateko arrazoia
(magnitude batez ere makroek ez dute hori jasan) Banku
Zentralen ekintza izan da, argi eta garbi. 2019an, haietatik
hogeita hamar baino gehiago, planetako ekonomiaren %
75 ordezkatzen dutenak, interes-tasak murriztu dituzte, eta
hala egin ez dutenek hedapen kuantitatiboko politikekin edo
aktiboak erosteko politikekin jarraitu dute.
Ipar Amerikako Erreserba Federalak (2018ko abendura arte
interes-tasak igotzen aritu zen) norabidea guztiz aldatu eta
diruaren prezioa 3 alditan ere jaitsi du, hura % 1,75ean utzita.
Europan, Europako Banku Zentralak, aktiboen erosketa eten
bazuen ere, berori berraktibatu egin du eta erreferentziako
interes-tasa oinarrizko 10 puntu jaitsi du, -% 0,50ean utzita.
Diru-agintaritzak bere neurri hiperlaxoekin jarraitzen du,
oso kurba lauei eutsiz eta epe guztietan errentagarritasun ia
nulua eskainiz. Tasa negatibo horiek zerbaitetarako balio ote
dutenaren eztabaida estrategia askoren eta EBZren beraren
mahai gainean dago.
2018ko ekitaldia amaitu zen bezala hasi zen urtea,
protekzionismoak eta horrek munduko merkataritzan dituen
ondorioek, eta Brexitak ere, eragindako ziurgabetasun
handiekin.
Protekzionismoari eta batez ere Estatu Batuen eta Txinaren
arteko merkataritza-gerrari dagokienez, une batzuetan
bazirudien dena errailetatik aterako zela eta ez zela
akordiorik lortuko (Android edo 5G sareak erabiltzeko
Huawei-ri ezarritako debekuekin). Abenduan, ordea, “1.
fase”ko behin betiko akordioa ezarri dute. Europarekiko
merkataritza-gerrak ez da Txinarekin gertatu den tirabira
iritsi, eta nagusiki automobilgintzaren sektorean izan dezake
eragina.
Etengabeko tirabiren eta eztabaida amaitezinen ondoren,
eta populazio zatitu eta Theresa Mayk lehen ministroaren
kargua utzi eta gero, abenduan hauteskundeak egin dituzte
Erresuma Batuan. Horietan, Boris Johnson hautagaiak
gehiengo zabala lortu du. Horrek Brexita 2020ko urtarrilaren
31n gauzatuko dela finkatzea ahalbidetzen du. Akordiorik
gabeko Brexitaren mehatxua desagertu egin da.
Aurreko guztiari esker, herrialde garatuetako burtsa-indizeak
ia urteko maximoetan itxi dira, baita maximo historikoetan
ere, Estatu Batuetako indizeak aztertuz gero.

35

Geroa Pentsioak, Enpleguko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea

Mehatxu protekzionistek manufaktura-sektorea ahuldu
dute, eta hazkunde-zenbatespenen datuei eragin diete.
Arrisku handienaren pean dauden herrialdeek (Alemaniak
eta Japoniak) jasan dute narriadura handiena. Garatutako
beste ekonomia batzuetan, zerbitzuen sektoreak eta barnekontsumoak dinamismo handia erakutsi dutenez, narriadura
ez da hain bizia izan.
Espainian, hauteskundeak egin eta gero, gutxiengoan eta
koalizioan dagoen gobernu bat sortu da, eta gobernu horrek
negoziatu egin beharko du edozein erreforma garrantzitsu
egiteko. Horren ondorioz, Espainiako burtsa atzean geratu
da gainerako indizeekiko. Italian koalizio-gobernua hautsi
zen, eta Europarekiko gobernu ez hain beligerantea sortu
ere.

“Mehatxu
protekzionistek
manufakturasektorea ahuldu
dute, eta hazkundezenbatespenen datuei
eragin diete.”

Interes-tasa errealak negatiboan daudela, diruaren baliogaleraren alternatiba interesgarri bakarra arriskua hartzea
da. Errenta finkoan, gorabidean dauden herrialdeetako
aktiboak eta errendimendu altukoak edo “high yield”ekoak
portatu dira ondoen. Igorleak hautemandako arriskua
benetan txikia da, epekako prima bezala.
Errenta aldakorrak aparteko eginkizuna izan du urtean
zehar; batetik, banku zentralen ekintzagatik, eta, bestetik,
enpresek, batez ere amerikarrek, etekinen itxaropenak ondu
dituztelako, bereziki teknologikoenak eta hazkundearenak,
hori guztia aktibo alternatiborik ez egotearekin,
hegakortasun txikiarekin eta aktibo horien eskatzaile ontzat
diharduten enpresek berek akzioak berrerostearekin batera.
Urtearen amaieran, balio sektorialak partzialki txandakatu
dira, eta atzean geratu zirenak suspertu dira, batez ere
finantzarioak eta baliokoak.
Aktibo ez-likidoak, oro har azpiegiturei, higiezinei eta
arrisku-kapitalari lotuak, aktibo tradizionalen alternatiba
gisa azaleratu dira, likidezia-prima faktore interesgarria izan
baitaiteke inbertsioa baloratzeko garaian.
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Indizeen bilakaera
Errenta aldakorra

Errenta finkoa

Eurostoxx

%24,78

Alemaniako bonua

%3,16

Alemania

%25,22

Frantziako bonua

%5,10

Frantzia

%26,37

Espainiako bonua

%8,43

Espainia

%11,82

Italiako bonua

%12,67

Italia

%28,23

Portugalgo bonua

%10,63

Erresuma Batua

%12,10

Erresuma Batuko bonua

%4,76

AEB

%28,88

AEBetako bonua

%8,50

Japonia

%20,93

Japoniako bonua

%0,16

Garatzeko bidean dauden herrialdeak

%15,42

EBko kreditua

%5,98

Globala

%25,19

DIBISAK/Euroa

Lehengaiak

Dolarra

%1,99

Petrolioa

%24,93

Yena

%3,00

Urrea

%15,47

Libera

%6,12

Nekazaritza

%1,72

Metalak

%6,98

“Urtearen amaieran, balio
sektorialak partzialki
txandakatu dira, eta
atzean geratu zirenak
suspertu dira, batez
ere finantzarioak eta
baliokoak.”

Gure zorroa
1 Funtsa
1. funtsaren zorroan daude bazkide aktiboen eskubide
ekonomikoak (1.580 milioi), etenduran dauden bazkideen
eskubide ekonomikoak (531 milioi) eta errenta aktuarialak
dituzten bazkideen eta onuradunen hornidura matematikoak
(78 milioi) sostengatzen dituzten aktiboak. Funts horren
ondarea, 2019/12/31n, 2.189 milioi eurokoa da.
Inbertsio-zorro horren errentagarritasuna % 9,79koa izan
da. Erakundearen errentagarritasun konposatua % 6,26koa
da hasieratik, hau da, % 326ko errebalorizazioa izan du
hasieratik.
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Errentagarritasun positiboaren faktore nagusia errenta
aldakorrarekiko esposizioa izan da, guztizkoarekiko %
5,69ko ekarpenarekin. Merkatuko errenta finkoak oso
ekarpen nabarmena egin du (% 3,90). Zorroaren beste
osagaiek ez dute hain portaera ona izan, baina puntu
positiboak gehitu dituzte ekitaldian zehar.
Hauek dira haztatu gabeko eta haztatutako
errentagarritasunak:

AKTIBO MOTA

HAZTAPENAK

HAZTATU GABEKO ERRENTAGARRITASUNA

ERRENTAGARRITASUNARI EKARPENA

Merkatu balioko E.F.

%41,81

%8,54

%3,57

Epemugako E.F.

%10,12

%3,24

%0,33

EPE Laburra

%13,03

%0,56

%0,07

Errenta aldakorra

%27,55

%19,88

%5,48

Besteak

%2,53

%4,13

%0,10

Inbertiso zuzena

%4,96

%8,07

%0,40

Bitartekaritza gastuak

%-0,02

Gordailuzain gastuak

%-0,02

Administrazio gastuak

%-0,12

%9,79
* Aurreko errentagarritasunek ez dute gerorako errentagarritasunik bermatzen.

Errentagarritasuna jasandako arriskuarekin alderatzen
badugu, magnitudeak hauek dira:
GEROA, 1. FUNTSA

Geroa Fondo 1

ZORRO ALDERAGARRIA

Cartera comparable

Errentagarritasuna

%9,79

%9,75

Hegakortasuna

%3,82

%3,45

Sharpe ratioa*

%2,56

%2,83

*Sharpe ratioak arrisku-unitate bakoitzeko gehiegizko errentagarritasuna neurtzen du.
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Errentagarritasuna GEROA vs Zorro Alderagarria

Errentagarritasuna
%11,00

%9,79
%9,75

%9,00
%7,00
%5,00
%3,00
%1,00
%-1,00
%-3,00

Geroa

Zorro alderagarria

Zorroaren kudeaketa aktiboa izan da, batez ere errenta
aldakorrean, eta errebalorizazio ona izan lezaketen eta
potentziala duten herrialde, sektore eta balioetan oinarritu
da. Era berean, ekitaldian zehar estaldurak erabili dira
Europako eta Amerikako errenta aldakorrerako, nahi ez diren
balizko galerak saihesteko.
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Urtearen lehen zatian, protekzionismoarekin eta
merkataritza-gerrarekin lotutako guztia dela eta, oinarrizko
kontsumoaren sektorerik defentsiboenek egin dute
hobekien. Bigarren zatian, aldiz, sektore horietako askok
balorazio jasanezinak zituztenean, “value” handiagoko
balioetara (finantzarioak eta autoak) txandaketa egin da.
Ipar Amerikako sektore teknologikoak jarraitzen du igoeren
buru izaten. Nasdaq erreferentziazko indizeak % 37,96 egin
du gora.
Errenta finkoari dagokionez, urteak 2 zati izan ditu.
Lehenengoan, iraupen luzeko bonuek oso portaera ona izan
zuten, eta, urtearen bigarren zatian, epe luzerako interestasen joera aldatu denez, mendeko finantza-bonuek askoz
errentagarritasun handiagoa izan dute.

“Epe luzerako
bonuek gutxieneko
errentagarritasun
batzuk islatzen
jarraitzen dute, eta
kreditu-diferentzialetan
konpresio orokortu bat
egon da.”

Edonola ere, epe luzerako bonuek gutxieneko
errentagarritasun batzuk islatzen jarraitzen dute, eta
kreditu-diferentzialetan konpresio orokortu bat egon da,
inbertsioa oso zail egiten duena. Arriskua neurtzen duen
hegakortasuna oso txikia izan da.

Batez besteko dibertsifikazioa aktibo
motaren arabera (2019)

GUZTIA %65
E. Aldakorra %28
Gainerakoa %5
I. Zuzena %2
Merkatu EF %42
E. Motz EF %13
Epemuga EF %10

Inbertsioa, batez ere, eurotan gauzatzen da (%91), eta, neurri
txikiagoan, dolar estatubatuarretan (%8).
Euskal Autonomia Erkidegoko balioetan egindako inbertsioa
%10,10 da.
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Zuzeneko inbertsioari dagokionez, Erakundeak zorroaren
% 2,46 ORZA AIEn inbertituta dauka. GEROAk % 50eko
partaidetza du sozietate horretan. Euskal enpresa-sareko
sozietateetan inbertitzea du helburu Orzak. 2019. urtean,
Orzak 4,66 milioi euroko inbertsioak egin ditu Euskal
Autonomia Erkidegoan.
Gipuzkoako gizartearekin duen konpromisoari jarraituz,
GEROAk “start up” motako enpresentzako zuzeneko
inbertsioko lerro espezifiko bat sortu zuen 2016ko
ekitaldian, Elkargiren lankidetzarekin. 2019an, ekimen hori
CIN GROUPen eta MODFIEn egindako inbertsioarekin
gauzatu da, 300.000 euroko eta 100.000 euroko inbertsiokonpromisoarekin, hurrenez hurren. Horrez gain, 4 kapitalgehikuntza egin dira BUNT PLANET, CYBERSURGERY,
KOOKITE eta METAL 78n, 99.869, 400.000, 250.000,
200.000 eurokoak, hurrenez hurren.

2 Funtsa
Funtsaren zorroan, prestazioak aldi baterako errenta gisa
kobratzen ari diren bazkideen eskubide ekonomikoak
jasotzen dituzten aktiboak daude.
Funtsaren ondarea 47,93 milioi eurokoa da, eta
mugaegunera arteko likidezian eta errenta finkoko balioetan
gauzatuta dago. Horiek hilero ordaintzen diren prestazioak
matxeatzeko erabiltzen dira.
Ekitaldiko errentagarritasuna % 2,74koa izan da.

AKTIBO MOTA

HAZTAPENAK

HAZTATU GABEKO ERRENTAGARRITASUNA

ERRENTAGARRITASUNARI EKARPENA

Errenta finkoa

%97,98

%2,79

%2,74

Epe laburra

%2,02

%0,00

%0,00

Bitartekaritza gastuak

%0,00

Gordailuzain gastuak

%0,00

Administrazio gastuak

%0,00

%2,74
*Aurreko errentagarritasunek ez dute gerorako errentagarritasunik bermatzen
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Baliabide propioak
Baliabide propioek Erakundearen ondare garbia osatzen
dute (37,2 milioi euro). Horrek aukera ematen du nahitaezko
erreserbei dagozkien 5,88 milioi euroak estaltzeko
(kaudimen-marjina, segurtasun-marjina eta gutxieneko
kapital soziala), eta 31,32 milioi euroko borondatezko
erreserbei eusteko.

“Ez da hazkunde
handirik espero ez
herrialdeetan, ezta
enpresen irabazietan
ere.”

Aktiboak errenta finkoan gauzatuta daude gehienbat,
3,9 milioi euro tokiko enpresei emandako kredituetan
eta 201 mila euro bazkideei emandako mikrokredituetan,
Gipuzkoako ekonomia sustatzeko onartutako zuzeneko
inbertsio-lerroen arabera.

2020Rako aurreikuspenak
2020ko bilakaera positiboa izan da. Badirudi merkataritzakrisiaren okerrena igaro dela eta makrodatuetan
hobekuntzak ikusten hasi direla, bereziki manufakturasektorean (2019ko ekitaldiko benetako ahulgunea).
Ez da hazkunde handirik espero ez herrialdeetan, ezta
enpresen irabazietan ere. Baina, horien arabera, atzeraldi
bat egoteko probabilitatea oso txikia da. Inflazio-tasak
egonkorrak dira, eta ez da aldaketa handirik espero. FEDek
ez dirudi tasak mugituko dituenik ekitaldi osoan, nahiz eta
ikusi beharko den lan-merkatuaren egungo sendotasunak
tirabira batzuk eragiten dituen. EBZ, berriz, prozedura
guztiak berrikusteko une batean dago, baina bere dirupolitikan ere ez da aldaketarik espero. Gainera, nolabaiteko
lasaitasuna sumatzen da garatzeko bidean dauden
herrialdeetan, nahiz eta Argentinan eta Libanon tirabirak
sor daitezkeen haien zor publikoa berriro negoziatzen den
neurrian.
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“Dibisen merkatuan
hegakortasuna
benetan txikia da...”

Dibisen merkatuan hegakortasuna benetan txikia da.
Merkatuko adostasunak dolarraren balio-galera arina espero
du.
Europan Brexitaren inguruko erabakia berretsita dago.
Urtean zehar, Europaren eta Erresuma Batuaren arteko
etorkizuneko harremana negoziatu beharko da. Batzorde
berriak sustatutako deskarbonizazio-politika eta
automobilgintza-sektorearen bilakaera, baita 5G lerroen
ezarpena ere, merkatu-katalizatzaile garrantzitsuak izan
daitezke.
AEBetan hauteskundeak daude urte amaieran, eta
presidentea “impeachment” edo kargugabetze-prozesu
batean dago, nahiz eta ez dirudien horrek aurrera egingo
duenik. Hauteskundeei dagokienez, hautagai demokrataren
garaipenak ziurgabetasuna ekarriko luke, baina, ekonomia
aurrera doan bezala, Trumpen berrautaketak arrakasta
izateko aukera handienak dituela dirudi.
Errenta finkoaren atalean, batik bat Europan, agertokiak
“errentagarritasunik gabekoa” izaten jarraituko du. Ia
ezinezkoa izango da itzulkin positiboa lortzea, bai tasa
labur eta luzeen mailengatik, bai kreditu-diferentzialen
mailengatik.

Herrialdea
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10 urterako tasa 2019-12-31n

Alemania

%-0,18

Frantzia

%0,12

Espainia

%0,47

Italia

%1,41

Portugal

%0,44

AEB

%1,92

Erresuma Batua

%0,82

Japonia

%-0,01
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Errenta aldakorreko merkatuan, analistek emaitza
neurritsuetako urte hasiera aurreikusten dute, akzioen
prezioaren mugimendua dela-eta, eta enpresa-mozkinen
bilakaerari oso adi egon beharko da. AEBetako burtsarako
irabaziak % 10 haztea espero da. Europako burtsarako,
berriz, % 8ko edo hortik beherako igoera espero da.

“Gure kudeketari
dagokionez, 2020an
errenta aldakorraren
haztapena % 30
ingurukoa izango da.”

Gure kudeaketari dagokionez, 2020an errenta aldakorraren
haztapena % 30 ingurukoa izango da. Hegakortasun handiak
saihesteko, estaldura-tresnak erabili ahal izango dira,
aurreko ekitaldietan bezala.
Urterako, % 4,34 inguruko errentagarritasuna espero da, %
6,64ko hegakortasunarekin. Joan den urtean bezala, 0tik
hurbileko mailetan dagoen errenta finkoaren eta balioa
handitzeko itxaropen apalak dituen errenta aldakorraren
ondorio da binomio hori.

Itxieraren ondorengo gertaerak
2020ko martxoaren 11an, Munduko Osasun Erakundeak
Coronavirus COVID-19aren agerraldia pandemia izendatu
zuen, munduan zehar bere hedapen bizkorra zela eta,
jadanik 150 herrialde baino gehiagotan eragina izan zuelako.
Gobernu gehienek neurri murriztaileak hartzen ari dira
hedapena geldiarazteko, besteak beste: isolamendua,
inkomunikazioa, berrogeialdia eta pertsonen zirkulazio
askearen murrizketak, lokal publiko eta pribatuen ixtea,
oinarrizko premiazkoak eta osasunazkoak izan ezik,
mugak ixtea eta airezko, itsasozko, trenezko eta lurrezko
garraioaren murrizketa zorrotza. Espainian, Gobernuak
martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua onartu zuen
COVID-19-k eragindako osasun krisiaren egoera kudeatzeko
alarma egoera aldarrikatzen zuena, printzipioz 15 egun
natural iraupena izango zuena.
Egoera hau, hornidura-kateak eten edo moteltzeagatik eta
ziurgabetasun ekonomikoaren gehikuntza nabarmenagatik,
ekonomia orokorrean nabarmenki eragiten ari da. Hau
guztia, aktiboen prezioen eta truke-tasen hegazkortasunaren
bidez eta epe luzeko interes-tasen beherakadaren bidez
nabarmentzen da.
COVID-19-tik eratorritako ondorioak hurrengo ekitalditzat
jotzen dira, 2019ko ekitaldiko urteko kontuetan
egokitzapenik behar ez dutenak, nahiz eta 2020ko ekitaldiko
urteko kontuetan aitortu behar.
Urteko kontuak prestatzen direnean, Erakundeak ez du
eraginik izan, eta ez da espero COVID-19ren inpaktuen
eragin nabarmenik izango duenik ere.
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ATARIKOA_____

GEROA BGAEk Euskal Herriko Unibertsitateari eragindako pentsioen
konpromisoak 2019.12.31n balioztatzeko eskatu dio, 2010eko martxoaren 23ko
Gobernu Batzordean onartu eta 2010eko apirilaren 16ko Ohiko Batzarrean berretsia
izan zen Entitateko Araudiaren idazketa berrian oinarrituta.

Horretarako, erakundeak azterketa hori egiteko beharrezkoak diren datu
ekonomikoak eta pertsonalak helarazi dizkigu.
BALIOZTATUTAKO PRESTAZIOAK_

Araudiaren zehaztasunei jarraituta, 2010eko maiatzaren 1aren aurretik eta
ondoren eragindako pentsioak bereizi ditugu:
1) 2010/05/01 aurretik eragindako pentsioak:
Guztiak dira Errenta aktuarialak: errentak ordaintzeko biziraupen-baldintzaren
bat dakarte berekin. Ondokoak izan daitezke :
a) Itzultzerik gabeko biziarteko errentak.
b) Momentuan ordaintzen den errentaren %50eko ezkontidearen aldeko
biziarteko itzultzea duten biziarteko errentak.
c) Biziarteko errentak, zeinak momentuan ordaintzen den errentaren % 9ko aldi
baterako itzultzea duten hogeita bost urte baino gutxiagoko seme-alaba
bakoitzaren alde, % 50eko mugarekin.
Errenta guztiak hilekoak eta etengabeak dira.
2) 2010/05/01 ondoren eragindako pentsioak:
Guztiak dira errenta aktuarialak: errentak ordaintzeko biziraupenbaldintzaren bat dakarte berekin. Ondokoak izan daitezke,
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a) Itzultzerik gabeko biziarteko errentak.
b) Momentuan ordaintzen den errentaren %60ko ezkontidearen aldeko
biziarteko itzultzea duten biziarteko errentak.
Errenta guztiak hilekoak eta etengabeak dira.
2010/05/01etik aurrera eragin diren eta itzultze-eskubiderik ez duten errentetan soilik
onartzen da heriotzaren unean jatorrizko errentarako kalkulatutako hornidura
matematikoaren ehuneko jakin baten zenbateko baliokidea duen heriotza-kapitala
kobratzeko eskubidea; beti ere, heriotza errentaren iraupenaren lehen sei urteetan
gertatzen bada . Hornidura matematikoari ehuneko hau aplikatuko zaio:
•
•
•
•
•
•

% 60 errentaren lehen urtean hiltzen bada.
% 50 errentaren bigarren urtean hiltzen bada.
% 40 errentaren hirugarren urtean hiltzen bada.
% 30 errentaren laugarren urtean hiltzen bada.
% 20 errentaren bosgarren urtean hiltzen bada.
% 10 errentaren seigarren urtean hiltzen bada.

Itzultze baten ondorioz biziarteko errenta kobratzen ari diren pertsonek ez dute
kapitala kobratzeko eskubiderik izango.
Honez gain, errenta geroratua barneratzen da.

ERROLDAREN DATUAK
•

Pasibo kopurua (berehalako errentak):
emakumezko).

•

Batez besteko adina:
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2.007 (1.429 gizonezko eta 578

62,17 urte.
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HIPOTESI FINANTZIARIOA AKTUARIALA
•
•
•

•
•

•

Erreferentzia-data: 2019/12/31.
Biziraupen-taula (errentak): PERM/F-2000P, Aseguru eta Pentsio Funtsen
Zuzendaritza Nagusiak 2000ko urriaren 3ko ebazpenean argitaratuak.
Biziraupen-taula (errenta Geroratua): PERM/F-2000P, Aseguru eta Pentsio
Funtsen Zuzendaritza Nagusiak 2000ko urriaren 3ko ebazpenean
argitaratuak.
Hilkortasun-taula (heriotza-kapitala): PASEM 2010
Interes-tasa teknikoa:
- Berehalako errentak : urteko eskudiru garbiaren % 2.
- Errenta Geroratuak : urteko eskudiruaren % 2.
Pentsioen hazkundea: % 0

BALORAZIOA
Aipatutako pentsioen gaur egungo balio osoa, 2019/12/31n zenbatetsia :
Hileko pentsioak, guztira:
o Berehalako errentak : 291.183,66 €. Urte honi dagokion % 3,52eko
balio handitzea barne hartuta, aurreko urtearekin alderatuta.
o Errenta Geroratua: 2.693,33 €.
1) Berehalako Pentsioen gaur egungo balioa, 2019/12/31n:

78.161.652,52.-€

Gaur egungo balioak ondokoak barneratzen ditu : errentadunaren heriotzaren
ondorioz bermatutako kapitalei dagozkien konpromisoen balioa (2.903,33 €) eta
ordaintzeko dauden gelditutako errentei dagokien hornidura (44.185,78 €).

ELKARGO PROFESIONALA / COLEGIO PROFESIONAL

A

021373

2) Geroratuetako Pentsioen gaur egungo balioa, 2019/12/31n: 56.601,08.-€
Errentei dagokien balorazioaren banako xehetasuna barnean hartzen duen
eranskina txertatu da.

Aktuarioa GEROA BGAEren esanetara dago, bidezkoak iruditzen zaizkion
argibideak emateko edo azalpenak gehitzeko.

AITOR BARAÑANO ABASOLO
Euskal Herriko Aktuarioen Elkargoko
70 zk. aktuario elkargokidea
Bilbo, 2020ko urtarrilaren 11a.

ELKARGO PROFESIONALA / COLEGIO PROFESIONAL
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KPMG Auditores, S.L.
Iberdrola dorrea
Euskadi plaza, 5
17. solairua
48009 Bilbo

Urteko kontuen ikuskapen-txostena, kontu-ikuskari
independente batek egina
(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpena. Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak izango
du lehentasuna.)
Geroa Pentsioak, Enpleguko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundearen Batzar Nagusiari

Iritzia ____________________________________________________________________
Geroa Pentsioak, Enpleguko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundearen (Erakundea)
urteko kontuak ikuskatu ditugu. Horiek bere baitan hartzen dituzte ko abenduaren 31ko
balantzea, eta data horretan amaitutako ekitaldiari dagozkion galdu-irabazien kontua, ondare
garbian izandako aldaketen egoera-orria, eskudiru-fluxuen egoera-orria eta memoria.
Gure iritzian, erantsita doazen urteko kontuek, alderdi garrantzitsu guztietan, zehaztasunez
jasotzen dituzte Erakundearen ko abenduaren 31ko ondarea eta finantza-egoera, baita data
horretan amaitutako ekitaldiari dagozkion emaitzak eta eskudiru-fluxuak ere, aplikatzekoa den
finantza-informaziori buruzko esparru arauemailearen —memoriaren 3(a) oharrean identifikatzen da
— eta, zehazki, bertan jasotako kontabilitate-printzipioen eta -irizpideen arabera.

Iritziaren funtsa __________________________________________________________
Kontu-ikuskapena egiteko, Espainian indarrean dagoen kontu-ikuskapeneko jarduerari buruzko
araudiari jarraitu diogu. Arau horien arabera, gure erantzukizunak aurrerago zehazten dira gure
txostenaren atal honetan: Kontu-ikuskariaren erantzukizunak urteko kontuen ikuskapenarekiko.
Erakundearekiko independenteak gara, Espainian urteko kontuen gure ikuskapenari aplikatzekoak
zaizkion etika-eskakizunen arabera (independentziarekin lotutakoak barne direla), eta kontuikuskapeneko jarduerari buruzko araudiari jarraituz. Ildo horretatik, ez dugu kontu-ikuskapenaz
bestelako zerbitzurik egin, eta, adierazitako araudian ezarritakoaren arabera, ez da gertatu beharrezko
independentziari eragin dion egoera edo inguruabarrik, hura arriskuan jarri duenik.
Gure ustez, lortu dugun kontu-ikuskapeneko ebidentziak oinarri nahikoa eta egokia ematen du gure
iritzia azaltzeko.

Kontu-ikuskapenaren alderdi garrantzitsuenak _____________________________
Kontu-ikuskapenaren alderdi garrantzitsuenak dira, gure iritzi profesionalaren arabera, uneko aldiari
dagokion urteko kontuen gure ikuskapenean nabarmenentzat hartutako oker materialerako arriskuak.
Arrisku horiek aztertu ditugu urteko kontuen osotasunari dagokion gure ikuskapenaren testuinguruan
eta horien inguruan landu dugun iritzian oinarrituta, eta ez dugu bereiz adierazi arrisku horiei buruzko
iritzia.

KPMG Auditores SL, erantzukizun mugatuko Espainiako sozietatea, eta Suitzako
KPMG International Cooperative (“KPMG International") sozietatean afiliatutako
firma independenteen KPMG sareko firma kidea.
Paseo de la Castellana, 259C – 28046 Madril

Kontu Ikuskarien Erregistro Ofizialean izena emandakoa, S0702 zenbakiarekin, eta
Kontuen Zinpeko Zentsoreen Institutuko Sozietateen Erregistroan, 10 zenbakiarekin.
Madrilgo Merkataritza Erregistroa; 11.961 l., 90 f., 8 sek., M-188.007 or., 9. inskrip.
IFZ: B-78510153
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Finantza-inbertsioetako zorroaren existentzia eta balorazioa
Erakundearen ko abenduaren 31ko finantza-inbertsioetako zorroa finantza-tresnetan inbertituta
dago (ikus 9. oharra), eta aplikatzekoak diren horien balorazio-arauak erantsita doazen urteko
kontuen 5(c) oharrean deskribatuta daude.
Finantza-tresna horien existentzia eta balorazioa funtsezko faktorea dira Erakundearen ondare-funtsa
zehazteko eta haren hornidura teknikoak kalkulatzeko. Hortaz, gure ikuskapenaren alderdi
garrantzitsutzat hartzen dugu hori.
Prozedura horien barruan, gure ikuskapenaren testuinguruan, Erakundearen kontrol-sistemen
diseinua eta ezarpena ebaluatu ditugu, finantza-inbertsioetako zorroaren existentziarekin eta
balorazioarekin lotuta.
Gainera, Erakundearen finantza-inbertsioetako zorroaren existentziari eta balorazioari dagokienez,
jarraitutako prozedura nagusiak hauek dira:
-

Erakunde gordailuzainak egiaztatu digu Erakundearen finantza-inbertsioetako zorroko inbertsioak
eta partaidetzak badaudela ko abenduaren 31n. Era berean, Erakundeak gordailuak
ditueneko finantza-erakunde guztiak zirkularizatu ditugu, haiek badaudela egiaztatzeko asmoz.

-

Kotizatutako finantza-inbertsioei dagokienez, horien lagin adierazgarri baterako, ko
abenduaren 31ko balorazioa egiaztatu dugu. Horretarako, Erakundeak kontabilizatutako baloreak
alderatu ditugu merkatu antolatuetako kotizazio-prezioekin.

-

Merkatu antolatuetan kotizatu gabeko inbertsio kolektiboko instituzioei dagokienez, berrikusi egin
ditugu instituzio horiek emandako likidazio-balioak —edo, hala egokitu denean, haiek
administratzen dituzten sozietate kudeatzaileek emandakoak—, eta Erakundeak kontabilizatutako
baloreekin alderatu ditugu.

-

Epemugara arte mantendutako finantza-inbertsioen narriadura objektiboki zehazteari dagokionez,
Erakundeak erabilitako irizpideak indarrean dagoen araudira egokitzen diren ebaluatu dugu,
eta egiaztatu dugu tituluek ko abenduaren 31n duten arrazoizko balioa, merkatuko
ikusitako datuetatik lortutakoa, haien kostu amortizatuaren aldean. Era berean, tituluen lagin
baterako, jaulkitzailearen kreditu-ratinga egiaztatu dugu.

-

Kreditu-erakundeetako gordailuetarako, finantza-erakundeen erantzunetan lortutako zenbatekoak
erkatu ditugu Erakundeak kontabilizatutako gordailuekin.

-

Taldeko eta elkartutako erakundeetako partaidetzetarako, ko abenduaren 31ko egoera-orri
finantzarioak lortu ditugu. Horretarako, inbertsio horien narriadura-beharrari buruzko zehaztapen
objektiboa ebaluatu dugu.

-

Egiaztatu dugu, finantza-inbertsioetako zorroarekin lotuta, urteko kontuei buruzko informazioa
egokia ote den aplikatzekoa den finantza-informazioari buruzko esparru arauemailearen arabera.

Hornidura matematikoen balorazioa
Hornidura matematikoek bere baitan biltzen dituzte Erakundearen obligazioak bazkideen eta bere
onuradunen kolektibo jakin batentzat, mila euroko PLODHXURNRDQ zenbatekoaz
(ikus 11. oharra). Obligazio horiek kalkulatzeko, oinarri hartzen dira aldagai ekonomiko eta aktuarial
jakin batzuen gaineko etorkizuneko hipotesiko iritziak eta zenbatespenak, hala nola: interes-tasa
teknikoa, biziraupen-taulak eta pentsioen hazkunde-tasa zenbatetsia —horiek erantsita doazen
urteko kontuen 5(e) oharrean deskribatzen dira—.
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Kontuan izanik adierazitako iritzi-faktoreak eta konplexutasuna, eta erabilitako hipotesietan
aldakuntzek berekin ekar ditzaketela inpaktu nabarmenak urteko kontuetan, hornidura matematikoen
balorazioa alderdi garrantzitsutzat hartu dugu gure kontu-ikuskapenean.
Gure ikuskapena egitean, sartu dugu bai hornidura matematikoak zenbatesteko prozesuarekin
lotutako kontrol garrantzitsuen ebaluazioa, bai zenbatespen horren gaineko funtsezko prozedurak.
Kontrolaren ebaluazioari eta analisiari buruzko gure prozedurak ardaztu dira hornidura horien
zenbatespen aktuarialerako Erakundeak ezarritako funtsezko kontrolen diseinua eta ezarpena
identifikatzean eta berrikustean, baita hornidura horiek zenbatestean erabilitako datu-baseen
integritatearen eta zehaztasunaren gaineko kontrolei dagokienez ere.
Hornidura matematikoen balorazioarekin lotuta jarraitu ditugun funtsezko prozeduretarako oinarri
hartu ditugu, kolektiboaren lagin adierazgarri baterako eta gure espezialista aktuarialen
inplikazioarekin, batez ere:
-

Hornidura kalkulatzeko datu-basearen osotasuna, zehaztasuna eta eguneratzea ebaluatzea.

-

Balorazioan erabilitako metodologiaren eta hipotesi teknikoen egokitasuna ebaluatzea, baita haiek
betetzen ote duten indarrean dagoen araudia.

-

Erakundean dagoen kolektiboaren lagin adierazgarri batei dagozkion horniduretako bakoitza berriro
kalkulatzea, ohar teknikoan ezarritako hipotesietan oinarrituta.

-

Erakundeak kontratatutako aditu independentearen balorazioari buruzko txostena lortzea eta
berrikustea.

-

Urteko kontuetan aditzera emandako informazioa ebaluatzea eta horiek bete izanari buruzko
analisia egitea, aplikatzekoa den finantza-informazioari buruzko esparru arauemaileak ezarritako
eskakizunen arabera.

Bestelako informazioa: kudeaketa-txostena ________________________________
Bestelako informazioak ko ekitaldiko kudeaketa-txostena soilik biltzen du. Hori aurkeztea
Erakundearen administratzaileen erantzukizuna da eta ez dago sartuta urteko kontuen barruan.
Urteko kontuen ikuskapenari buruzko gure iritziak ez du hartzen kudeaketa-txostena. Kudeaketatxostenaren gaineko gure erantzukizuna da, kontu-ikuskapenaren jarduerari buruzko araudiak
eskatzen duenaren arabera, kudeaketa-txostena urteko kontuekin bat ote datorren ebaluatzea eta
horren berri ematea, kontu horien ikuskapena egitean lortutako erakundeari buruzko ezagutzatik
abiatuta, eta ikuskapenean ebidentzia gisa lortutakoaz bestelako informaziorik barne hartu gabe. Era
berean, gure erantzukizuna da kudeaketa-txostenaren edukia eta aurkezpena aplikatzekoa den
araudiaren araberakoak ote diren ebaluatzea eta horren berri ematea. Egin dugun lanean oinarrituta,
ondorioztatzen badugu oker materialik dagoela, horren berri ematera behartuta gaude.
Egindako lana oinarri hartuta, aurreko paragrafoan deskribatutakoaren arabera, kudeaketa-txostenean
jasotako informazioa bat dator ko ekitaldiko urteko kontuei buruzkoarekin, eta haren edukiak eta
aurkezpenak bete egiten dute aplikatzekoa den araudia.

Gobernu Batzordearen erantzukizuna urteko kontuekin lotuta_
Gobernu Batzordeak du erantsita doazen urteko kontuak aurkezteko erantzukizuna. Horiek jaso egin
behar dute Erakundearen ondarearen, finantza-egoeraren eta emaitzen irudi zehatza, erakunde horri

4

Espainian aplikatzekoa zaion finantza-informazioaren esparru arauemailearen arabera, barne-kontrolari
buruzkoa barne dela, beharrezkotzat jotzen denean urteko kontuak iruzur edo akats baten ondoriozko
oker materialik gabe prestatu ahal izateko.
Urteko kontuak prestatzean, Gobernu Batzordeak erantzukizuna du Erakundeak funtzionamenduan
dagoen enpresa gisa jarraitzeko ahalmena baloratzeko, eta, hala badagokio, funtzionamenduan
dagoen enpresarekin lotutako gaiak aditzera emateko, funtzionamenduan dagoen enpresaren
kontabilitate-printzipioa erabilita; salbu eta Gobernu Batzordeak Erakundea likidatzeko asmoa badu
edota beste hautabide errealistarik badago.

Kontu-ikuskariaren erantzukizunak urteko kontuen ikuskapenarekiko ________
Gure helburua da arrazoizko segurtasuna lortzea, urteko kontuak, osorik hartuta, iruzur edo akats
baten ondoriozko oker materialetatik aske daudela ziurtatzeko, eta gure iritzia jasoko duen ikuskapentxostena egitea. Arrazoizko segurtasuna segurtasun-maila handia da, baina ez du ziurtatzen Espainian
indarrean dagoen kontu-ikuskapeneko jarduerari buruzko araudiaren arabera egindako ikuskapenak
dagoen oker material bat beti antzemango duenik. Okerrak iruzur edo akats baten ondorio izan
daitezke, eta oker materialtzat hartzen dira banaka edo batera arrazoiz aurreikus daitekeenean eragina
izango dutela urteko kontuetan oinarrituta erabiltzaileek hartzen dituzten erabaki ekonomikoetan.
Kontu-ikuskapenaren barruan, Espainian indarrean dagoen kontu-ikuskapeneko jarduerari buruzko
araudiaren arabera, gure irizpide profesionala aplikatzen dugu eta eszeptizismo profesionaleko
jarrerari eusten diogu kontu-ikuskapen osoan. Era berean:

– Identifikatu eta baloratzen ditugu iruzur edo akats baten ondoriozko urteko kontuetako oker
materialaren arriskuak, eta bidezko ikuskapen-prozedurak aplikatzen ditugu arrisku horiei
erantzuteko. Gainera, ikuskapen-ebidentzia nahikoa eta egokia lortzen dugu gure iritzirako oinarri
bat emateko. Iruzurraren ondoriozko oker material bat ez antzemateko arriskua handiagoa da akats
baten ondoriozko oker material baten kasuan baino. Izan ere, iruzurrak berekin ekar ditzake
berariazko kolusioa, faltsutzea, ez-egiteak, apropos egindako okerreko adierazpenak edo barnekontrola saihestea.

– Ikuskapenerako garrantzitsua den barne-kontroleko ezagutza lortzen dugu, inguruabarren arabera
egokiak izango diren ikuskapen-prozedurak diseinatzeko asmoz, ez, ordea, erakundearen barnekontrolaren eraginkortasunari buruzko iritzia adierazteko helburuarekin.

– Aplikatutako kontabilitate-politiken egokitasuna ebaluatzen dugu, baita kontabilitate-zenbatespenen
eta administratzaileek emandako informazioaren arrazoizkotasuna ere.

– Ondorioztatzen dugu egokia ote den administratzaileek funtzionamenduan dagoen enpresaren
kontabilitate-printzipioa erabiltzea eta, lortutako ikuskapen-ebidentzian oinarrituta, ondorioztatzen
dugu ba ote dagoen ala ez dagoen ziurgabetasun materialik, funtzionamenduan dagoen enpresa
gisa jarraitzeko Erakundearen ahalmenari buruzko zalantza nabarmenak sor ditzaketen gertakari
edo baldintzekin lotuta. Ziurgabetasun materialen bat dagoela ondorioztatzen badugu, gure
ikuskapen-txostenean ohartarazi beharra daukagu urteko kontuetan agertutako informazioaren
inguruan; edota, agertutako informazioa egokia ez denean, aldatutako iritzi bat adierazi behar dugu.
Gure ondorioak gure ikuskapen-txostenaren datara arte lortutako ikuskapen-ebidentzian oinarritzen
dira. Dena den, etorkizuneko gertakariak edo baldintzak izan daitezke Erakundeak
funtzionamenduan dagoen enpresa izateari uzteko arrazoia.
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– Urteko kontuen aurkezpen orokorra, egitura eta edukia ebaluatzen ditugu, agertutako informazioa
barne dela. Era berean, urteko kontuek azpian dauden transakzioak eta gertakariak jasotzen ote
dituzten —irudi zehatza islatzeko moduan— ebaluatzen dugu.
Erakundearen administratzaileekin harremanetan jartzen gara, besteak beste, ikuskapena egiteko
planifikatuta dauden irismena eta unea aztertzeko, baita ikuskapenaren aurkikuntza garrantzitsuak eta
ikuskapenean zehar identifikatzen dugun barne-kontrolaren edozein hutsune nabarmen aztertzeko
ere.
Geroa Pentsioak, Enpleguko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundearen administratzaileei
jakinarazitako arrisku nabarmenen artean, urteko kontuen ikuskapenean uneko aldian garrantzi
handiena dutenak zehazten ditugu. Beraz, horiek dira nabarmenentzat hartutako arriskuak.
Gure kontu-ikuskapenean arrisku horiek deskribatzen ditugu, salbu eta legezko edo arauzko
xedapenek haiek jendaurrean ezagutzera ematea debekatzen badute.

KPMG Auditores, SL
Kontu Ikuskarien Erregistro Ofizialean erregistratua, S0702 zk.

Mikel Arana Lechosa
Kontu Ikuskarien Erregistro Ofizialean erregistratua, 1708 zk.
ko apirilaren (a)

Urteko kontuak

Urteko
kontuak
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Geroa Pentsioak,
Enpleguko Borondatezko
Gizarte Aurreikuspeneko
Erakundea
Urteko kontuak
2019ko abenduaren 31
Kudeaketa-txostena
2019ko ekitaldia
(Kontu-ikuskapenari buruzko txostenarekin batera)

(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpen librea.
Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak
izango du lehentasuna.)

GEROA PENTSIOAK, ENPLEGUKO BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEA
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiei dagozkien balantzeak
(Milaka eurotan adierazita)
(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpen librea. Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak izango du
lehentasuna.)

A) AKTIBOA
A-1) Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
A-2) Negoziatzeko mantendutako finantza-aktiboak
A-3) Bestelako finantza-aktiboak zentzuzko balioan, galdu-irabazietan
aldaketak dituztenak
I.
Ondare-tresnak
II. Zorra adierazten duten baloreak
III. Tresna hibridoak
V. Bestelakoak
A-4) Saltzeko erabilgarri dauden finantza-aktiboak
A-5) Kobratzeko maileguak eta partidak
I.
Zorra adierazten duten baloreak
II. Maileguak
III. Kreditu-erakundeetako gordailuak
V. Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketen ondoriozko
kredituak
VI. Berraseguru-eragiketen ondoriozko kredituak
VIII. Eskatutako ordainketak
IX. Bestelako kredituak
A-6) Epemugara arte mantendutako inbertsioak
A-7) Estaldurako eratorriak
A-8) Berraseguruaren partaidetzak hornidura teknikoetan
A-9) Ibilgetu materiala eta higiezinetako inbertsioak
I.
Ibilgetu materiala
II. Higiezinetako inbertsioak
A-10) Ibilgetu ukiezina
I.
Merkataritzako funtsa
III. Bestelako aktibo ukiezina
A-11) Partaidetzak taldeko eta elkartutako erakundeetan
I.
Enpresa elkartuetako partaidetzak
II. Partaidetzak talde anitzeko enpresetan
III. Partaidetzak taldeko enpresetan
A-12) Aktibo fiskalak
A-13) Bestelako aktiboak
I.
Ordaintzeko aktiboak eta eskubideak langileentzako epe
luzerako ordainsarien ondorioz
III. Periodifikazioak
IV. Gainerako aktiboak
A-14) Saltzeko mantendutako aktiboak
AKTIBOA GUZTIRA

Erantsitako memoria 2019ko urteko kontuetan barne hartuta dago.

Oharra

2019

2018

9
9

58.521
2.378

238.385
2.610

9

1.808.308
1.133.866
588.232
86.210
51.338
41.042

1.366.647
821.196
473.241
72.210
63.177
3.447
51.979

202
10.094
302.605
479
479
52.443
52.443
24

748
7.003
309.794
511
511
48.934
48.934
25

24
-

25
-

2.276.096

2.030.083

9

9

8

7
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GEROA PENTSIOAK, ENPLEGUKO BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEA
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiei dagozkien balantzeak
(Milaka eurotan adierazita)
(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpen librea. Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak izango du
lehentasuna.)
A) PASIBOA
A-1) Negoziatzeko mantendutako finantza-pasiboak
A-2) Bestelako finantza-pasiboak arrazoizko balioan, galduirabazietan aldaketak dituztenak
A-3) Ordaintzeko zorrak eta partidak
I.
Mendeko pasiboak
III. Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketen ondoriozko
zorrak
IV. Berraseguru-eragiketen ondoriozko zorrak
VI. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak
VII. Kreditu-erakundeekiko zorrak
IX. Bestelako zorrak
A-4) Estaldurako eratorriak
A-5) Hornidura teknikoak
I.
Kontsumitu gabeko kuotetarako hornidura
II.
Uneko arriskuetarako hornidura
III. Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketen ondoriozko
hornidura
IV. Prestazioetarako hornidura
V. Mozkinetan parte hartzeko hornidura
VI. Bestelako hornidura teknikoak
A-6) Hornidura ez-teknikoak
I.
Zergetarako eta bestelako legezko kontingentzietarako hornidura
II. Pentsioetarako eta antzeko obligazioetarako hornidura
III. Likidazio-hitzarmenen ondoriozko ordainketetarako hornidura
IV. Bestelako hornidura ez teknikoak
A-8) Gainerako pasiboak
A-9) Saltzeko mantendutako aktiboei lotutako pasiboak

Oharra

9

11

12

PASIBOA GUZTIRA
B) ONDARE GARBIA
B-1) Funts propioak
I.
Funts mutuala
III.
Erreserbak
V.
Aurreko ekitaldietako emaitzak
VI.
Bazkideen bestelako ekarpenak
VII.
Ekitaldiko emaitza
VIII. (Konturako egonkortze-erreserba)
B-2) Balio-aldaketen ondoriozko doikuntzak
B-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak
ONDARE GARBIA GUZTIRA
PASIBOA ETA ONDARE GARBIA GUZTIRA

Erantsitako memoria 2019ko urteko kontuetan barne hartuta dago.

10

2019

2018
-

-

1.738
-

1.711
-

582
1.156
2.237.110
-

371
1.340
1.985.531
-

2.237.110
47
47
-

1.985.531
47
47
-

2.238.895

1.987.289

37.201
13.513
29.281
(5.593)
-

42.794
13.460
34.425
(3.091)
-

37.201

42.794

2.276.096

2.030.083

GEROA PENTSIOAK, ENPLEGUKO BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEA
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldietarako galdu-irabazien kontuak
(Milaka eurotan adierazita)

(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpen librea. Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak izango du
lehentasuna.)
Oharra
BGAE-EN AURREIKUSPEN PLANETAKO JARDUEREI LOTUTAKO
KONTUA
I.1 Ekitaldiari egotzitako kuotak, berrasegurua kenduta
I.2 Ibilgetu materialaren eta inbertsioen sarrerak
I.3 Ekarpen zehaztuko gizarte-aurreikuspenari lotutako inbertsioetako sarrerak
I.4 Bestelako sarrera teknikoak
I.5 Ekitaldiko prestazioak, berrasegurua kenduta
I.6 Bestelako hornidura teknikoen aldakuntza, berrasegurua kenduta (+ edo -)
I.7 Mozkinetako partaidetza
I.8 Ustiapen-gastu garbiak
1.9 Bestelako gastu teknikoak (+ edo -)
I.10 Ibilgetu materialaren eta inbertsioen gastuak
I.11 Ekarpen zehaztuko gizarte-aurreikuspenari lotutako inbertsio-gastuak
I.12 Guztizko partziala (BGAE-en aurreikuspen planetako jarduerei lotutako
kontuaren emaitza)

2019

2018

(5.727)
90.884
19.787
546.000
658
(38.956)
(251.579)
(1.419)
(12.975)
(358.127)

(3.101)
87.801
16.505
461.966
710
(38.027)
45.681
(1.447)
(19.879)
(556.411)

(5.727)

(3.101)

I.

13
9(b)
9(b)
13
11
13
9(b)
9(b)
13

II. BGAE-EK EGINDAKO GAINERAKO JARDUEREI LOTUTAKO

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10

KONTUA
Ekitaldiari egotzitako kuotak, berrasegurua kenduta
Ibilgetu materialaren eta inbertsioen sarrerak
Bestelako sarrera teknikoak
Ekitaldiko prestazioak, berrasegurua kenduta
Bestelako hornidura teknikoen aldakuntza, berrasegurua kenduta (+ edo -)
Mozkinetako partaidetza
Ustiapen-gastu garbiak
Bestelako gastu teknikoak (+ edo -)
Ibilgetu materialaren eta inbertsioen gastuak
Guztizko partziala (BGAE-ek egindako gainerako jarduerei lotutako
kontuaren emaitza)

-

-

-

-

134
128
6
-

10
9
1
-

134

10

III. GIZARTE AURREIKUSPENAREN JARDUEREI LOTUTA EZ DAGOEN

III.1
III.2
III.3
III.4
III.5

KONTUA
Ibilgetu materialaren eta inbertsioen sarrerak
Ibilgetu materialaren eta inbertsioen gastuak
Bestelako sarrerak
Bestelako gastuak
Guztizko partziala (gizarte-aurreikuspenaren jarduerei lotuta ez dagoen
kontuaren emaitza)

III.10 EKITALDIKO EMAITZA (I.12+II.10+III.5)

Erantsitako memoria 2019ko urteko kontuetan barne hartuta dago.

9(b)

(5.593)

(3.091)
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2019ko eta 2018ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiei dagozkien aitortutako sarreren eta gastuen
egoera-orriak
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(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpen librea. Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak izango du
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2019

2018

(5.593)

(3.091)

A) AITORTUTAKO SARREREN ETA GASTUEN EGOERA ORRIA
I) EKITALDIKO EMAITZA
II) AITORTUTAKO BESTELAKO SARRERAK ETA GASTUAK
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8

Saltzeko erabilgarri dauden finantza-aktiboak
Eskudiru-fluxuen estaldurak
Atzerriko negozioetako inbertsio garbien estaldura
Kanbio- eta bihurketa-diferentziak
Kontabilitate-asimetrien zuzenketa
Saltzeko mantendutako aktiboak
Irabazi/(galera) aktuarialak langileentzako epe luzerako ordainsarien ondorioz
Aitortutako bestelako sarrerak eta gastuak

III) AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA

Erantsitako memoria 2019ko urteko kontuetan barne hartuta dago.

-

-

-

-

(5.593)

(3.091)
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B)

ONDARE GARBIKO ALDAKETEN GUZTIZKO EGOERA ORRIA
Funts propioak

2019
SALDOA 2018AREN AMAIERAN

Funts mutuala

Erreserbak

Aurreko
ekitaldietako
emaitzak

Jasotako
dirulaguntzak,
dohaintzak eta
legatuak

Bazkideen
bestelako
ekarpenak

Ekitaldiko
emaitza

Balioaldaketen
ondoriozko
doikuntzak

(3.091)

-

-

42.794

-

-

-

Guztira

13.460

34.425

-

-

-

-

-

-

13.460

32.425

-

-

(3.091)

-

-

42.794

I. Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira

-

-

-

-

(5.593)

-

-

(5.593)

II. Eragiketak bazkideekin
Funts mutualaren gehikuntzak
(-) Funts mutualaren murrizketak
Finantza-pasiboak ondare garbi bihurtzea
Negozio-konbinazio baten emaitzazko ondare garbia
gehitzea (gutxitzea)
Bestelako eragiketak bazkideekin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.144)
(53)
(3.091)

-

-

3.091
3.091

-

-

-

29.281

-

-

(5.593)

-

-

37.201

I. Kontabilitate-irizpidea aldatzearen ondoriozko
doikuntzak
II. Erroreen ondoriozko doikuntzak
SALDO DOITUA 2019AREN HASIERAN

III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak
Intsuldaketak ondare garbiko partiden artean
Bestelako aldakuntzak
SALDOA 2019AREN AMAIERAN

53
53
13.513

-
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B)

ONDARE GARBIKO ALDAKETEN GUZTIZKO EGOERA ORRIA

Funts propioak

2018

Funts mutuala

SALDOA 2017AREN AMAIERAN

Erreserbak

Aurreko
ekitaldietako
emaitzak

Bazkideen
bestelako
ekarpenak

Ekitaldiko
emaitza

Balioaldaketen
ondoriozko
doikuntzak

Jasotako
dirulaguntzak,
dohaintzak eta
legatuak

Guztira

13.734

23.501

-

-

8.650

-

-

45.885

-

-

-

-

-

-

-

-

13.734

23.501

-

-

8.650

-

-

45.885

I. Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira

-

-

-

-

(3.091)

-

-

(3.091)

II. Eragiketak bazkideekin
Funts mutualaren gehikuntzak
(-) Funts mutualaren murrizketak
Finantza-pasiboak ondare garbi bihurtzea
Negozio-konbinazio baten emaitzazko ondare garbia
gehitzea (gutxitzea)
Bestelako eragiketak bazkideekin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.924
274
8.650

-

-

(8.650)
(8.650)

-

-

-

34.425

-

-

(3.091)

-

-

42.794

I. Kontabilitate-irizpidea aldatzearen ondoriozko
doikuntzak
II. Erroreen ondoriozko doikuntzak
SALDO DOITUA 2018AREN HASIERAN

III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak
Intsuldaketak ondare garbiko partiden artean
Bestelako aldakuntzak
SALDOA 2018AREN AMAIERAN

Erantsitako memoria 2019ko urteko kontuetan barne hartuta dago.

(274)
(274)
13.460
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2019ko eta 2018ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiei dagozkien eskudiru-fluxuen egoera-orriak
(Milaka eurotan adierazita)
(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpen librea. Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak izango du
lehentasuna.)

A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK
A.1) Gizarte-aurreikuspeneko jarduera
1. Kuoten kobrantzak
3. Lagatako berraseguruaren kobrantzak
4. Lagatako berraseguruaren ordainketak
5. Prestazioen ordainketak
7. Bestelako ustiapen-kobrantzak
8. Bestelako ustiapen-ordainketak
9. Aurreikuspen-jardueraren eskudiru-kobrantzak guztira (1+3+7)=I
10. Aurreikuspen-jardueraren eskudiru-ordainketak guztira (4+5+8)=II
A.2) Bestelako ustiapen-jarduerak
3. Bestelako jardueren kobrantzak
4. Bestelako jardueren ordainketak
5. Bestelako ustiapen-jardueren eskudiru-kobrantzak guztira (3)=III
6. Bestelako ustiapen-jardueren eskudiru-ordainketak guztira (4)=IV
A.3) Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxu garbiak guztira (I+II+III+IV)
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK
B.1) Inbertsio-jardueren kobrantzak
1. Ibilgetu materiala
2. Higiezinetako inbertsioak
3. Aktibo ukiezinak
4. Finantza-tresnak
5. Partaidetzak taldeko, talde anitzeko eta elkartutako erakundeetan
6. Kobratutako interesak
7. Kobratutako dibidenduak
8. Negozio-unitatea
9. Inbertsio-jarduerekin lotutako bestelako kobrantzak
10. Inbertsio-jardueren eskudiru-kobrantzak guztira
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI
B.2) Inbertsio-jardueren ordainketak
1. Ibilgetu materiala
2. Higiezinetako inbertsioak
3. Aktibo ukiezinak
4. Finantza-tresnak
5. Partaidetzak taldeko, talde anitzeko eta elkartutako erakundeetan
6. Negozio-unitatea
7. Inbertsio-jarduerekin lotutako bestelako ordainketak
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-ordainketak guztira (1+2+3+4+5+6+7)=VII
B.3) Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak guztira (VI-VII)

2019

2018

96.740
4.744
(5.857)
(43.494)
2.004
(2.023)
103.488
(51.374)

92.483
4.768
(4.682)
(42.954)
1.830
(6.882)
99.081
(54.518)

52.114

44.563

1.250.250
36.206
9.168
-

1.654.236
33.980
8.350
-

1.295.624

1.696.566

(19)
(1.527.483)
(1.527.502)
(231.878)

(37)
(5)
(1.669.946)
(1.669.988)
26.578
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2019ko eta 2018ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiei dagozkien eskudiru-fluxuen egoera-orriak
(Milaka eurotan adierazita)
(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpen librea. Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak izango du
lehentasuna.)
2019
C) FINANTZAKETA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK
C.1) Finantzaketa-jardueren kobrantzak
1. Mendeko pasiboak
2. Funts mutuala zabaltzearen ondoriozko kobrantzak
3. Bazkideen ekarpenak
5. Finantzaketa-jarduerekin lotutako bestelako kobrantzak
6. Finantzaketa-jardueren eskudiru-kobrantzak guztira (1+2+3+5)=VIII
C.2) Finantzaketa-jardueren ordainketak
2. Ordaindutako interesak
3. Mendeko pasiboak
4. Bazkideei ekarpenak itzultzearen ondoriozko ordainketak
5. Bazkideei ekarpenak itzultzea
6. Finantzaketa-jarduerekin lotutako bestelako ordainketak
8. Finantzaketa-jardueren eskudiru-ordainketak guztira (2+3+4+5+7)=IX
C.3) Finantzaketa-jardueren eskudiru garbiaren fluxuak guztira (VIII-IX)
Kanbio-tasen aldakuntzen efektua (X)
Eskudiruaren eta baliokideen gehikuntza/murrizketak guztira
(A.3+B.3+C.3+-X)
Eskudirua eta baliokideak aldiaren hasieran
Eskudirua eta baliokideak ekitaldiaren amaieran
Eskudiruaren eta baliokideen osagaiak aldiaren amaieran
1. Kutxa eta bankuak
2. Bestelako finantza-aktiboak
3. Ageriko banku-zorpeko itzulgarriak
Eskudirua eta baliokideak guztira aldiaren amaieran (1+2+3)

Erantsitako memoria 2019ko urteko kontuetan barne hartuta dago.

2018

-

-

-

(179.764)
238.285
58.521

71.141
167.144
238.285

58.521
58.521

238.288
238.285
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Urteko kontuen memoria
2019ko abenduaren 31
(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpen librea. Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak izango du
lehentasuna.)

(1)

Izaera eta jarduera nagusiak

Eratzea
Geroa Pentsioak, Enpleguko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea (aurrerantzean,
Erakundea edo Geroa) 1996ko urtarrilaren 9an eratu zen, Geroa Pentsioak, Borondatezko Gizarte
Aurreikuspeneko Erakundea izenpean, eta 2016ko ekainaren 1ean deitura aldatu zuen gaur egungoarekin.
Erakundearen sustatzaileak dira Gipuzkoako Enpresen Elkartea (ADEGI), Eusko Langileen Alkartasuna /
Solidaridad de trabajadores Vascos (ELA/STV), Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), Gipuzkoako
Metalaren arloko Comisiones Obrerasen Estatuko Federazioa (CCOO) eta Gipuzkoako UGTren Estatuko
Federazio Siderometalurgikoa; eta guztiek bazkide sortzaile gisa dihardute. Erakundeak 1996ko
urtarrilaren 1etik aurrera dihardu lanean, eta egoitza soziala Donostian du.
Erakundearen izaera eta funtzionamendua Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko
otsailaren 23ko 5/2012 Legeak eta urriaren 27ko 203/2015 Dekretuak (5/2012 Legearen Erregelamendua
onartu zuenak) ezarritako aginduak bete behar dituzte. Horrez gain, aplikatu zaizkio otsailaren 20ko
87/1984 Dekretua eta maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretua (aipatutako 203/2007 Dekretuak bi dekretuetan
indargabetu ez duen guztian), 2009ko apirilaren 29ko Agindua eta 86/2010 Dekretua, martxoaren 16koa,
aseguru-erakundeen Kontabilitate Plana BGAE-en bereizgarrietara egokitzea onartu duena.
BGAE-ei buruzko indarreko araudiak eta dekretuek nahitaez bete beharreko arau hauek, besteak beste,
ezartzen dituzte:
(a)

BGAE-en administrazio-gastuak haien estatutuetan jasoko dira eta, ekarpen zehaztuko sistemaren
pean diharduten erakundeen kasuan, gastu horiek ezarriko dira aurreikuspen-plan bakoitzari lotutako
ondarearen edo haren eta beraren errendimenduen arabera. Gainera, urteko zenbaketan, ezin
izango dituzte muga hauek gainditu:
•

Planari atxikitako ondarearen arabera bakarrik kalkulatzen direnean, horren % 1,6.

•

Bi aldagai erabiltzen badira, atxikitako ondarearen % 1 eta errendimenduen gaineko % 10.

Batzar Nagusiak 2019ko apirilaren 12an egindako bilkuran onartu zuen administrazio-gastuak
gehienez %0,42ean ezartzea ondare atxikiaren gainean barnean hartuta inbertsio kolektiboko
instituzioetako eta arrisku-kapitaleko erakundeetako inbertsioetako berezko gastuak.
(b)

Aktiboetan inbertitzeko, dibertsifikazioari, dispertsioari eta kongruentziari buruzko irizpide hauek bete
beharko dira:
−

Aurreikuspen-plan bakoitzaren gutxienez % 70 aktibo egoki hauetan inbertituko da:
•

ELGAren alorreko merkatu arautuetan negoziatzeko onartutako errenta finkoko eta
aldakorreko balore eta eskubideak.

•

Inbertsio kolektiboko erakundeetako akzio eta partaidetzak, eta honako hauetan
araututako baldintza jakin batzuk betetzen dituzten higigarrietako inbertsio-funtsak:
85/611/EEE Zuzentaraua eta horren aurrerantzeko aldaketak eta inbertsio kolektiboko
erakundeei buruzko 35/2003 Legea eta horren aurrerantzeko aldaketak.

1
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•

Kreditu-erakundeetan, ageriko gordailuak edo hamabi hilabete edo gutxiagoko epekoak.
Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2013ko maiatzaren 21ekoa Aginduaren eta
maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren 11.8 artikuluaren bidez, Borondatezko Gizarte
Aurreikuspeneko Erakundeek inbertsioak egiteko egokitzat jotzen dira honako hauek:
kreditu-erakundeetan zazpi urterako edo epe laburragorako egindako gordailuak —
betiere erakunde horien egoitza Europar Batasuneko estatu kide batean badago eta
gordailuak ELGAren dibisa-merkatuetan negoziatzen diren monetetan izendatuta
badaude—, dagozkien finantza-erakundeen pasibo-kontuetan idazten direnak, eta
martxoaren 19ko 183/2013 Dekretuak enpresa txiki eta ertainei, enpresaburu indibidualei
eta profesional autonomoei laguntza finantzarioa emateko arautzen duen programan
aipatzen direnak badira.

•

Ondare higiezinak eta eskubide erreal higiezinak.

•

Hipoteka-kredituak, lehenengo hipoteka bada betiere.

•

Merkatu arautuetan negoziatutako finantza-tresna eratorriak.

−

Aktiboak behar bezain dibertsifikatuta egongo dira. Merkatu arautuetan kotizatzen duen enpresa
berean aktiboetan eginiko inbertsioak ezin izango du BGAEren aktiboaren % 5 gainditu, ezta %
10 ere talde bereko enpresek jaulkitako aktiboak direnean. Finantza-tresna eratorrietan ere
muga hauek aplikatu behar dira.

−

BGAE-ek ezingo dute beraien aktiboaren % 2 baino gehiago inbertitu enpresa berak jaulkitako
balore ez kotizatuetan, ezta % 4 baino gehiago ere talde bereko enpresek jaulkitako baloreak
direnean.

−

Aurreikuspen-planen sustatzaileek edo babesleek jaulkitako baloreetan egiten den inbertsioak,
balore horiek merkatu arautuetan kotizatuta ez badaude, ezin izango du planaren aktiboen % 2
gainditu.

−

Higiezinetako inbertsioak ezingo du aurreikuspen-planaren guztizko aktiboaren % 20 gainditu,
eta higiezin bakar batek ere ezingo du aurreikuspen-planaren aktiboaren % 10 gainditu.

−

Sozietateek edo arrisku-kapitaleko funtsek jaulkitako baloreetan egindako inbertsioek ezin
izango dute zirkulazioko partaidetza edo jaulkitako titulu guztien % 20 gainditu balio nominalean.

−

Inbertsio kolektiboko erakunde bakar batean titulatzeko funtsetan edo higigarrietako inbertsiofuntsetan egindako inbertsioa plan bakoitzaren aktiboaren % 20ra arte heldu ahal izango da.

(c)

BGAE batek, erretirorako, zein heriotzarako, ezintasun iraunkorrerako, iraupen luzeko
Iangabeziarako edo gaixotasun larrietarako aurreikuspen-planez gain, beste ekintza batzuk egingo
baditu, argi eta garbi zehaztu beharko du ekintza bakoitzari dagozkion aktibo eta pasiboak. Inolaz
ere ez da posible izango eskubide eta betebeharrak jardueren artean transferitzea.

(d)

Gobernu Batzordeak Erakundearen inbertsio-politika onetsiko du, gutxienez hiru urtean behin
Batzordeak berak berrikusiko duen inbertsio-printzipioen idatzizko adierazpen baten bidez.
Erakundeko Gobernu Batzordeak 2019ko abenduaren 12an egindako bilkuran onartu zuen data
horretatik aurrerako hiru urteetan indarrean egongo den inbertsio-printzipioen adierazpena
berrikustea.
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(e)

BGAE batean kontingentziak estaltzeko aurreikuspen-plan bat baino gehiago ezarriko balitz,
kudeaketa, BGAE horrek erregistro eta kontabilizazioko barne-prozedura bat prestatu beharko du.
Prozedura horrek aukera eman behar du plan bakoitzari lotutako eskubideak eta betebeharrak bereiz
esleitzeko.
Gobernu Batzordeak 2016 ekainaren 1ean Erakundeko egindako bileran onartu zuen ordura arte
indarrean zegoen Prestazio Planen Erregelamendua aldatzea eta, hala, Geroa Pentsioak Enpleguko
Gizarte Aurreikuspeneko Plana izatera pasatu zen. Bestalde, erabaki zen plan hori GEROA I
Enpleguko Gizarte Aurreikuspeneko Plana (aurrerantzean, Geroa I EGAP) izendatzea 2017ko
urtarrilaren 1etik aurrera. Plan horretan sartuko dira data horretan biziarteko errenta moduan
kobratzen ari diren bazkide aktiboak, etendura-egoeran daudenak eta pasiboak (2. oharra).
Bestalde, 2016ko ekainaren 1eko Gobernu Batzordearen bilera bereran, erabaki zen beste
aurreikuspen-plan bat gehitzea, GEROA II Enpleguko Gizarte Aurreikuspeneko Plana
(aurrerantzean, Geroa II EGAP) izenekoa. Horretan bilduko dira aldi baterako errenta moduan edo
biziarteko errenta geroratuko aldi baterako errenta moduan kobratzea dagokien bazkide pasiboak (2.
oharra). Erregelamendu hori 2017ko urtarrilaren 1ean jarri da indarrean.
Bi aldaketak 2016ko ekainaren 16an onartuak zituen Erakundeko Ezohiko Batzarrak, baita Eusko
Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Finantza Politikako Zuzendaritzak ere, urriaren 17ko
96/2017 Ebazpenaren bitartez.
Erakundean bildutako aurreikuspen-planek egokiro identifikatuta dituzten euren atxikitako aktiboak.
Horri esker, zehatz-mehatz finkatzen dira plan bakoitzaren bazkide eta onuradunen eskubide
ekonomikoak.

(f)

Arrisku biometrikoak beren gain hartzen duten eta/edo inbertsioaren emaitza zein prestazio-maila
jakin bat bermatzen duten BGAE-ek nahikoa zuzkidura tekniko eratu beharko dute beren gain
hartutako betebeharrekiko. Zuzkidura teknikoen gutxieneko zenbatekoa kalkulatzeko, metodo
aktuarial prospektibo zuhurrak erabili beharko dira, kontuan hartuta prestazioen eta kotizazioen
arloan dauden konpromiso guztiak, Erakundearen pentsio modalitateen arabera. Zenbateko horrek
nahikoa izan behar du uneko prestazioak finantzatzeko, baita bazkide osoek sortutako pentsioeskubideetatik eratortzen diren konpromisoak islatzeko ere. Zuhurtziaz ere aukeratuko dira pasiboak
baloratzeko hipotesi ekonomikoak eta aktuarialak.

(g)

Hornidura teknikoen kalkuluan erabilitako interes teknikoaren mota zehaztuko da aurreikuspenplanari esleitutako inbertsioen errentagarritasunari dagokion barne-tasaren arabera, eta ezin izango
da ehuneko hiru puntutan gainditu zuzkidura teknikoak zehazteko erabiltzen den aurreikusitako
inflazio-hipotesia, gehienez ere % 5eko mugarekin.
2019ko abenduaren 12an ospatu zen Erankundean aldaketa batzuk erabaki zituzten, haien artean
“Geroa I Plan de prevision de Empleo”-ren hornidura matematikoak zituen interes tenikoaren
beherapena 2,5%tik 2%-ra.

(h)

Erakundeek aktibo nahikoak eta egokiak gorde beharko dituzte, berariaz prestatutako azterlan
aktuarialetan zehaztutako hornidura teknikoa estaltzeko helburuarekin. Hiru urtez jarraian
beharrezko zuzkidura teknikoak estaltzeko adina funts eraturik ez dagoenean edo ekitaldi
bakoitzean dauden funtsak zuzkidura teknikoen % 90etik beherakoak direnean, Erakundeak,
ezinbestez, berrorekatzeko plan bat egin beharko du, eta plan horrek Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantza Sailaren onespena beharko du.
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(i)

Arrisku biometrikoen estaldura beren gain hartzen duten edota inbertsioaren emaitza zein prestaziomaila jakin bat bermatzen duten BGAE-ek beren hornidura teknikoak gauzatzeko baino aktibo
gehiago izan behar dituzte beti. Aktibo horiek aurreikusteko moduko edozein konpromisotik kanpo
egongo dira, eta gastuen eta prestazioen —aurreikusitakoen nahiz errealen— arteko desbideratzeak
xurgatzeko kaudimen-marjina erabilgarritzat balioko dute. Segurtasun-marjinak plan horien
hornidura teknikoen % 4ko gutxieneko zenbatekoa eduki beharko du. 2018ko abenduaren 31n eta
urteko kontu hauek aurkezteko datan, Erakundeak bete egiten du eskakizun hori (21. oharra).

(j)

Ekarpen zehaztuko aurreikuspen-planak barne hartzen dituzten BGAE-etarako, segurtasunmarjinak gutxienez % 0,125eko zenbatekoa eduki beharko du ekarpen zehaztuko aurreikuspenplanei atxikitako hornidurekiko, eta plan horietan bazkideak inbertsioaren arriskua bere gain hartzen
du. Segurtasun-marjinak bere osotasunean osatuta egon behar du ekitaldi bakoitzaren itxieran,
gutxienez. Aipatutako segurtasun-marjina, 2016ko ekitalditik hasita, gehienez hamar ekitalditan
osatu behar da, dagokion zenbatekoaren urteko hamarrenaren gutxienekoarekin. 2019ko
abenduaren 31n eta urteko kontu hauek aurkezteko datan, Erakundeak bete egiten du eskakizun
hori (21. oharra).

(k)

Gutxieneko funts mutuala 50.000 eurotan ezartzen da eta aktibo egokietan gauzatuta eta guztiz
ordainduta egon beharko du.

Helburu soziala
Eusko Jaurlaritzak 1995eko azaroaren 27an Erakundea eratzea onartu zuen, baita Erakundearen
estatutuak ere. Horrez gain, Erakundea Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen
Erregistroan 178-G zenbakiarekin inskribatzea onartu zuen.
Estatutuen arabera Erakundeak irabazi-asmorik gabe dihardu betiere, eta bere jardun-esparrua Euskal
Autonomia Erkidegoa da. Erakundeak helburu hauek ditu:
•

Bazkide oso edo arruntak honako kontingentzia hauen aurrean babestea: erretiroa, baliaezintasuna
eta heriotza —azken hori alarguntzaren eta zurztasunaren adarretan—, eta beste batzuk, baleude.
Horiei —bazkide pasibo gisa onartzen direnean— edo horien onuradunei ordainduko zaizkie
dagozkien pentsioak eta prestazio ekonomikoak.

•

Bere bazkideen gizarte-aurreikuspeneko aurrezpena sustatzea, eta haien eskubideak babestea.

Erakundeko bazkideak hiru motakoak izango dira: sustatzaile sortzaileak, babesleak eta osoak edo arruntak
(horiek jardunean edo etenean egon daitezke). Hona bazkideen ezaugarri nagusiak:
•

Bazkide Sustatzaile sortzaileak Gipuzkoako Entrepresarien Elkartea (ADEGI) eta ELA, LAB, CCOO eta
UGT sindikatuak dira. Horien xede bakarra da, ondorio horietarako, gizarte-aurreikuspen osagarriaren bidez
aurrezpena sustatzea.

•

Bazkide babesleak dira eta izango dira adierazten diren atxikimendu-arauak betetzen dituzten eta
Erakundea eusteko eta garatzeko ahaleginean laguntzen duten bazkideak. Horretarako, Erakundearekin
bat egiten duten bazkide arrunt edo bazkide oso gisa dagokien enplegatuen kolektiboaren izenean eta haren
kontura dagozkien ekarpenak egiten dituzte.
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Zehazki, honako hauek izango dira bazkide babesle: 1995eko abenduaren 1eko akordio-hitzarmena (1996ko
urtarrilaren 3ko GAO) —edo berori ordezkatuko duten beste batzuk— aplikatzeko esparruaren barruan dauden
Gipuzkoako sektore siderometalurgikoko sozietateak, enpresak eta langileak, nahitaez barnean hartzen direnak
—Erakunde honen esparruan, aurrerago banan-banan berretsi edo onartu behar izan gabe—; gaur egun eta
aurrerantzean izaera bereko beste hitzarmen batzuen indarrez honako prestazio-erregimen honetan sartzera
behartuta dauden jarduera ekonomikoko beste sektore batzuetako sozietateak eta enpresak; eta Euskal
Autonomia Erkidegoan probintzia-mailako hitzarmen kolektiborik ez duten eta beren borondatez atxikitzen diren
enpresak ere —Erakundeko gobernu-organoek onartu ondoren—.
•

Jarduneko bazkide oso edo arrunt dira eta izango dira: erregimen honetan nahitaez sartuta egongo diren
Gipuzkoako sektore siderometalurgikoko enplegatu edo langile guztiak —Gipuzkoako sektore
siderometalurgikoko industriarako akordio-hitzarmenean, edo berori ordezkatzen duen beste batean
ezarritakoaren ondorioz—, banan-banan edo aurrerago berretsi behar izan gabe; izaera bereko
hitzarmenen ondorioz, izaera lotesle berberaz atxikitzera behartuta dauden beste enpresa batzuetako
enplegatu edo langile guztiak; eta beren borondatez Erakundera atxikitzen diren enpresetakoak —
Erakundeko gobernu-organoek onartu ondoren—.

•

Eteneko bazkide oso edo arrunt dira eta izango dira: bazkide babesleekin lan-harremana eteteagatik
ekarpena erabat eten duten bazkideak —etendura eragin duen kausaren aurretik—, nahiz eta Erakundean
eskubideak mantentzen dituzten.

•

Erakundeko bazkide pasibo izango dira: dagozkien prestazioak (erretiroa eta ezintasuna) jasotzeko
eskubidea izanik, Erakundeko Estatutuetan eta Erregelamenduan izaera hori onartuta duten eta bertako
bazkide oso edo arrunt izan diren pertsona fisikoak.

Onuradun bilakatuko dira, hildako bazkide osoaren edo arruntaren edota bazkide pasiboaren kausadun
izanik, Erakundearen aurrean eskubide ekonomikoen hartzekodun bihurtzen direnak. Izaera hori izango
dute Erakundearen Erregelamenduan ezarritako ordenaren arabera izendatutako pertsonek.
2019ko ekitaldian 8.794 enpresa ziren Erakundeko bazkide babesle eta 114.627 pertsona ziren bazkide oso
(9.294 enpresa eta 113.298 bazkide oso, 2018ko ekitaldian).
Erakundearen baliabide ekonomikoak bi arlotan oinarritzen dira: batetik, bazkide sortzaileek hasiera batean
funts mutual gisa egindako ekarpen bakarrak eta, bestetik, bazkide babesleek zein banakako bazkideek
(jardunean diren bazkide osoek) aldizka egiten dituzten ekarpen finkatuak. Bazkideek aldizka egiten
dituzten ekarpenak arlo horretan izenpetutako hitzarmenen ondoriozkoak dira, eta zenbateko
desberdinekoak izan daitezke, jarduera-sektore bakoitzean ezartzen denaren arabera. Dena den,
zenbateko horiek ezin izango dute inoiz Gipuzkoako sektore siderometalurgikorako adostutako zenbatekoa
gainditu. Adosten diren aldizkako ekarpenak aldatu ahal izango dira aldian-aldian, eta langileen kontingentzia
arrunten ondoriozko kotizazio-oinarriaren ehuneko baten bidez finkatuko dira.
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Hilero egiten diren ekarpenak langilearen Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrerako kotizazio-oinarriaren
ehuneko gisa ezartzen dira. Ekarpenen % 50 langile bazkideak (bazkide osoak) egiten ditu, bere nominan egiten
zaion deskontuaren bidez, eta beste % 50a enpresak (bazkide babesleak) jartzen du. Aldi baterako ezintasunen
kasuan, amatasunaren edo aitatasunaren kasuan edo enplegu-erregulazioaren ondoriozko etenduraren kasuan
ere, ekarpenak egiten jarraitu beharko dute nola bazkide babesleek, hala bazkide osoek. Jarraian laburtuta
agertzen dira Erakundean sartutako sektoreetarako 2018an indarrean dauden ekarpen-ehunekoak:
Adecco Outsourcing, S.A.

2019ko urtarrila ezkero

% 2,3

Asedir Gestión, SL

2009ko urtarrila ezkero

% 4,6

Aspace

2011ko urtarrila ezkero

% 2,9

Aspace Viviendas y Residencias

2008ko urtarrila ezkero

% 2,0

Hirugarren adinekoentzako osasunlaguntza

2003ko urtarrila ezkero

% 1,0

Bidelan Gipuzkoako Autobideak, SA

2009ko urtarrila ezkero

% 4,6

Casino Kursaal

2006ko urtarrila ezkero

% 4,0

Cementos Rezola

2008ko urtarrila ezkero

% 4,3

Gipuzkoako Zeramika

2003ko urtarrila ezkero

% 3,5

Gipuzkoako Larruaren Merkataritza

2000ko urtarrila ezkero

% 1,6

Gipuzkoako Metalaren Merkataritza

2000ko urtarrila ezkero

% 2,0

Gipuzkoako Eraikuntza

2009ko urtarrila ezkero

% 4,0

Clece, SA

2019ko martxoa ezkero

% 3,0

Clece, SA – Donostiako Lamiak

2004ko urria ezkero

% 1,5

Gipuzkoako Merkataritza, oro har

2009ko urtarrila ezkero

% 0,4

Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente, SL –
EKO REC

2018ko urtarrila ezkero

% 1,0

Gipuzkoako Elektrokimika Zerbitzua

2007ko urtarrila ezkero

% 4,0

Euskadiko Borondatezko Gizarte
Aurreikuspeneko Erakundeen Federazioa

2009ko urtarrila ezkero

% 4,6

Gureserbi, SL

2007ko abuztua ezkero

% 2,0

Herri Irratia Taldea

2006ko urtarrila ezkero

% 1,5

Industrias Químicas Irurena, SA

2008ko urtarrila ezkero

% 1,0

Gipuzkoako Zuraren Industria

2000ko urtarrila ezkero

% 2,0

Gipuzkoako Altzarien Industria

2000ko urtarrila ezkero

% 1,0
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Titulartasun Publikoko Gipuzkoako Kirol
Instalazioak

2010eko urtarrila ezkero

% 1,0

Itesa Producción

2004ko urtarrila ezkero

% 1,0

Gipuzkoako IAT

2006ko urtarrila ezkero

% 4,0

Izpia Media, SL

2005eko urtarrila ezkero

% 1,0

Katea Lantegiak

2010eko urtarrila ezkero

% 4,0

Kemen Manguitos, SL

2009ko urtarrila ezkero

% 4,3

Kursaal Producciones

2004ko urtarrila ezkero

% 1,0

Lagun Izpi, SL

2004ko urtarrila ezkero

% 1,5

Lansolar Ingenieros, S.L.

2019ko urtarrila ezkero

% 4,6

Lending Service, SL

2005eko urtarrila ezkero

% 2,5

Legaia

2009ko urtarrila ezkero

% 4,00

Gipuzkoako Garbiketa

2004ko urtarrila ezkero

% 2,5

Gipuzkoako Lokalak, Ikuskizunak
eta Kirolak

2006ko urtarrila ezkero

% 1,0

Manufacturas Oria, SL

2010eko urtarrila ezkero

% 4,6

Gipuzkoako Fruten Handizkariak

2010eko urtarrila ezkero

% 3,0

Gipuzkoako Bulego eta Despatxuak

2009ko urtarrila ezkero

% 0,4

Omey Kayak, SL

2005eko urtarrila ezkero

% 1,6

Gipuzkoako Okindegiak

1999ko urtarrila ezkero

% 1,2

Gipuzkoako Papergintza eta Kartoigintza

2019ko abuztua ezkero

% 1,4

Savera

2009ko urtarrila ezkero

% 4,6

Gipuzkoako Siderometalurgia

2009ko urtarrila ezkero

% 4,6

Silam, SA

2005eko urtarrila ezkero

% 0,5

Gureak Lantegi Babestuak, SA

2009ko urtarrila ezkero

% 0,4

Gipuzkoako Ehungintza

2000ko urtarrila ezkero

% 1,6

Trainelec, SL

2007ko maiatza ezkero

% 4,0

Gipuzkoako Garraio Kudeatzaileak

2002ko urtarrila ezkero

% 3,0

Salgaien Errepide Garraioa

2004ko urtarrila ezkero

% 1,5

Gipuzkoako Beiragintza

2003ko urtarrila ezkero

% 3,5

Zahor

2011ko urtarrila ezkero

% 4,6

7

GEROA PENTSIOAK, ENPLEGUKO BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEA
Urteko kontuen memoria

(2)

Prestazioen estaldura

Prestazioen oinarria da Erakundeko bazkide pasiboen edo onuradunen aldeko eskubidearen eduki
ekonomikoa aitortzea, Erakundeak estalitako kontingentziak sorrarazten dituen egitate eragilearen
ondorioz. Erakundeko bazkide pasiboek edo onuradunek kontingentzia sortzen den unetik aurrera jasoko
dute sortu diren euren eskubideen likidazio-balioa.
Erakundearen 2000ko ekainaren 28ko Ezohiko Batzar Nagusiak Erakundearen Estatutuetan aldaketa jakin
batzuk onartu zituen. Helburu hartuta eskubide kontsolidatuen zenbatekoa sendotzea edo areagotzea
bazkide bakoitzaren alde, jardunean gertatzen diren baliaezintasunaren eta heriotzaren ondoriozko
prestazioekiko; prestazio gehigarri bat sortu zen (kapital gehigarria). Prestazio horren zenbatekoa honako
hauen arteko biderkadura da: batetik, bazkide osoaren eta bazkide babeslearen artean azken sei
hilabeteetan ordaindutako eta bazkide osoari egotzitako batez besteko ekarpena eta, bestetik, prestazioa
sortzen duen egitate eragilea gertatzen denetik legezko erretiro-adinera arte geratzen diren hilabeteen
kopurua.
Etendura-egoeran dagoen bazkidearen baliaezintasunaren edo heriotzaren kasuan, baliaezintasuna edo
heriotza eragin duen egitatearen ondoriozko prestazioak jaso ahal izango lirateke, soilik, hildako bazkide
arruntaren eta bazkide babeslearen aldizkako ekarpenek (hala badagokio, egotzitakoek) osatzen dituzten
eskubide indibidual kontsolidatuengatik, eta baliabideen kudeaketan sortutako etekin eta gainbalioengatik,
betiere Erakundearen kudeaketa-gastuei erantzun izanez gero.
2012ko abenduaren 18an Erakundearen Batzar Nagusiak Estatutuen 9A artikulua aldatzeko hartutako
erabakiaren indarrez, % 45eko edo hortik gorako minusbaliotasuna duten bazkideek erretiro-pentsioa
jasotzeko eskubidea izango lukete 56 urteko adinetik aurrera, baldin eta egoera aktiboan ez badaude eta
Gizarte Segurantzako erretirorako eskubidea baldin badute.
2006ko abenduaren 19an, Erakundeak arrisku-lagapeneko kontratu bat sinatu zuen, 2007ko urtarrilaren
1etik aurrerako eraginekin, Santa Lucía berraseguru-erakundearekin (lehen, AVIVA); eta, 2012ko
ekainaren 14an, arrisku-lagapeneko kontratu gehigarri bat sinatu zuen beste berraseguru-erakunde batekin
(VidaCaixa), 2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginekin.
Horietako bakoitzak arrisku hauen % 50 estaltzen du: heriotza, ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor
absolutua eta baliaezintasun handia.
2019ko ekitaldian, Erakundeak berraseguru-erakunde bakoitzari kendutako kuoten % 3 entregatu zituen
lehen adierazitako arrisku-prestazioak estaltzeko (2.854 eta 2.822 mila euro, hurrenez hurren).
2018an, Santa Lucíaren kasuan, prima urtarriletik martxora (% 2,45), apiriletik urrira (% 2,65) eta azarotik
aurrera (% 3) izan zen; eta, VidaCaixaren kasuan, berriz, urtarriletik martxora (% 2,45%), apiriletik azarora
(% 2,65%) eta abendutik aurrera (% 3) —2.403 eta 2.280 mila euro, hurrenez hurren—.
Bi kontratuak urtebeteko aldietarako ezarrita daude, urtero isilbidez berritzen dira eta berraseguruaren
mozkinetan parte hartzeko aukera biltzen dute. 2019ko eta 2018ko ekitaldietan, ez da sarrerarik sortu
kontzeptu horren ondorioz.
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2015eko apirilaren 15eko Batzar Orokor Arruntak Erregelamenduaren idazketa berria onartu ondoren,
prestazio-erregimen horrek aplikagarri dirau 2014ko abenduaren 31 baino lehenago sortutako prestazioak
dituzten bazkideentzat, Erregelamenduaren lehen eta bigarren xedapen iragankorren indarrez. Gainera,
bazkide horientzat soilik, xedatzen da haien prestazioak, sistema aktuarialeko errenta gisa, konstanteak
eta errebalorizaezinak direla. Hala ere, ekitaldi batean lortutako errentagarritasunak (gehiegizko arriskua
mozkinetara intsuldatu aurretik) interes-tasa teknikoa gainditzen duenean, zor bizia gehiegizko arrisku
horren gainean % 70 hobetzeko eskubidea sortuko da, behin 2014ko abenduaren 31ra arte eragindako
errenta guztietarako erreserba zuzkitu ondoren.
Prestazioak ordaintzeko eredua egokitzea 2015eko ekitaldian
Erakundeko Gobernu Batzordeak 2014ko abenduaren 9an egindako bilkuran onurak ordaintzeko eredu
berri bat erabaki zuten. Esandako erabakia, 2015ko urtarrillaren 13an onartu egin zen Batzar Nagusi
batean
Azkenik, Eusko Jaurlaritzaren gomendioei erantzuteko, prestazioen eredu berria jaso egin zen 2015eko
apirilaren 15ean egindako Ohiko Batzar Nagusiak onartutako Prestazioen Erregelamenduan, baita
Erakundearen Estatutuen aldaketa ere, 2015eko abenduaren 17an egindako Ezohiko Batzar Nagusiak
onartutakoa.
Errenta-ereduaren aldaketa hori bereizitako bi fase hauetan gauzatu zen:
-

2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko ekainaren 30era bitarteko trantsizio-aldia: Biziarteko errenten eredu
zaharrarekin jarraitu zen. Horren arabera, hornidura teknikoak kalkulatzeko erabilitako interes-tasa
teknikoa murriztu zen % 3,5etik % 1,5era; % 6ko kaudimen-marjina errentadunak berak estaltzen zuen;
eta bazkide bakoitzak bere eskubide ekonomikoetan egiten zituen ekarpenen kapitalizazio indibiduala
% 90etik % 93ra igo zen, eta % 7 arriskua estaltzera zuzendu zen.

-

2015eko uztailaren 1etik aurrera hasitako aldia: Prestazioak ordaintzeko sartutako eredu berriaren
arabera, bazkidearen eskubide ekonomikoekin sor daitekeen errenta-urteen kopuruaren araberakoa
izango da prestazioen ordainbidea. Prestazioa errenta-moduan ordainduko da, baldin eta, prestazioa
egiteko unean, bazkidea “errenta sortzeko zenbateko”ra (ESZ) iristen bada ondoren ezarritako
kasuetako bakoitzerako. Errenta sortzeko zenbatekoa honela kalkulatzen da:
ESZ 1urte = KAKO max 0urte * % max 0urte
Non:
ESZ 1urte: errenta sortzeko zenbatekoa 1. urterako.
KAKO max 0urte: kontingentzia arrunten ondoriozko kotizazio-oinarri maximoa 0 urtean.
% max 0urte: Erakunderako ekarpen-ehuneko maximoa 0 urtean.

Zenbatekoa gorantz biribilduko da zenbaki osora.
Horrela, 4 tarte hauek ezartzen dira:
1. tartea: Eskubide ekonomikoak ez badira iristen errenta bat 5 urtez ordaintzeko (gutxienez ESZren hileko
zenbatekoa izango duen errenta), prestazioa kapital moduan kobratuko da.
2. tartea: Eskubide ekonomikoak iristen badira errenta bat 5 eta 20 urte bitartean ordaintzeko (gutxienez
ESZren hileko zenbatekoa izango duen errenta), prestazioa aukeratu ahal izango da kapitalaren edo 5
eta 20 urte bitarteko aldi baterako finantza-errentaren artean.
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3. tartea: Eskubide ekonomikoak iristen badira 20 urte eta 65 urteko adinera heldu arte falta diren urteak
gehi 25 urte bitartean errenta ordaintzeko (gutxienez ESZren hileko zenbatekoa izango duen errenta),
aldi baterako finantza-errenta moduan kobratuko da prestazioa, 20 urte eta legezko erretiro-adinera
heldu arte falta diren urteak gehi 25 urte bitartean.
4. tartea: Eskubide ekonomikoak iristen badira gutxienez ESZren hileko zenbatekoa izango duen errenta
ordaintzeko 65 urteko adinera heldu arte gehi 25 urtez, aldi baterako finantza-errenta moduan kobratuko
da prestazioa, legezko erretiro-adinera heldu arte gehi 25 urtez, biziarteko errenta geroratuaz gainera (aldi
baterako errentaren amaieratik heriotzara arte ordainduko da, itzulketarik gabe), aldi baterako finantzaerrenta agortu ondoren. Biziarteko errenta geroratua estaliko da kapitala errenta bihurtzen den unean,
eskubide ekonomiko indibidualetatik dagokion zenbatekoa kenduta. Erakundeak kolektibo osorako kostu
homogeneoa kalkulatuko du. Salbuespen gisa, biziarteko errenta geroratua borondatezkoa izango da eta
kostu erreala izango da aplikatzekoa (PERM/F-2000C taulak), baldin eta legezko erretiro-adinetik urtebete
igaro ondoren eskatzen bada prestazioa.
Alargunaren edo pareko afektibitate-erlazioa duen pertsonaren aldeko prestazioa, jarduneko bazkidea
hiltzearen ondorioz, nahitaezkoa izango da finantza-errentaren moduan, biziarteko errenta geroraturik
gabe, falta diren hilerokoengatik. Jarduneko bazkidea hiltzearen ondorioz, 25 urtetik beherakoak diren edo
% 65eko edo hortik gorako minusbaliotasuna duten seme-alabentzako zurztasun-prestazioari dagokionez,
falta den zenbatekoa kapital moduan kobratuko da, zurtzak 25 urte bete arte geratzen diren urteen
proportzioan, minusbaliatuaren adina seme-alaba gaztearenarekin parekatuta. Prestazioa bakoitzarentzat
hileko errenta berberaz banatuko da, seme-alaba bat baino gehiago balego, edota kapital bakarra
ordainduko da. Ereduan ezarritako azken tarteari dagokion biziarteko errenta geroratuaren errenta
aktuarialek ez dute itzulketarik izango.
Bestalde, 2016ko ekainaren 16an egindako Ezohiko Batzar Nagusian, Estatutuen aldaketa jakin batzuk
onartu ziren. Funtsean, honako hauek dira: haien idazketan genero-berdintasuna sartzea; bi
erregelamendutan oinarritutako eredu berria gehitzea (1. oharra) eta aurreko atala aldatzea. Horren
baitan, kasu hau jasotzen da: hartzaileak aukera du prestazioa kapital moduan kobratzeko, 25 urtera
iristeko 5 urte baino gutxiago geratzen badira.
Era berean, ezintasun iraunkor absolutuko kontingentzien ondoriozko prestazioetarako, bazkideak aukeran
izango du bere errenta ESZ edo ESZren bikoitza oinarri hartuz kalkulatuta jasotzeko (azken kasuan,
errentaren epea murrizten da) edota biziarteko errenta geroratua kontratatzeko ala ez kontratatzeko.
Erabaki horrek ez dakar berekin Erakundeak estalitako kontingentziak aldatzea; bai, ordea, prestazioak
ordaintzeko sistema berri bat ezartzea —aurrekoaren bestelakoa eta berori ordezkatzen zuena—.
Aldi baterako errenten hasierako kalkulua egiteko, % 1eko interes-tasa erabiliko da, kontuan hartuta
ondoren ordain daitezkeela eta gorakorrak direla urtero % 0,5ean.
Urtero, merkatuko baldintzek ahalbidetzen badute errentagarritasun handiagoa lortzea, errentek
mozkinetako % 100eko partaidetza lortuko dute % 1etik gorako errentagarritasun-soberakinean, errenta
horiek estaltzeko esleitutako aktiboen gainean. Hala, hilero jaso beharreko zenbatekoa ehuneko
homogeneoan igoko da bazkide guztientzat.
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Finantza Zuzendaritzak 2015eko ekainaren 30ean
onartu zuen erregelamendu hori, eta Erakundean erabateko eraginkortasuna hartu zuen 2015eko
uztailaren 1etik aurrera. Gainera, 2016ko urtarrilaren 11n, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun
Saileko Finantza Zuzendaritzak emandako Ebazpenaren bidez, onartu egin zen Estatutuak Erakundearen
prestazioei buruzko erregelamendura egokitzeari buruzko aldaketa eta, baita ere, Euskal Autonomia
Erkidegoko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan haiek inskribatzeko erabakia.
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(3)

Urteko kontuak aurkezteko oinarriak

(a)

Irudi zehatza

Erakundearen kontabilitate-erregistroetatik abiatuta aurkeztu dira urteko kontuak. 2019ko ekitaldiko urteko
kontuak prestatu dira borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei aplikatzekoak zaizkien
xedapenetan ezarritakoaren arabera —Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailak
eta Ekonomia eta Ogasun Sailak emandako xedapenak— eta Euskal Autonomia Erkidegoko borondatezko
gizarte-aurreikuspeneko erakundeetarako Kontabilitate Plan Orokorrera kontabilitatearen aldetik
egokitzeko finkatutako arauei jarraituz. Helburua da Erakundeak 2019ko abenduaren 31n duen ondarearen
eta finantza-egoeraren irudi zehatza erakustea, eta zehazki aurkeztea, halaber, data horretan amaitutako
ekitaldian zehar egindako eragiketen emaitzak, ondare garbian izandako aldaketak eta sortutako eskudirufluxuak.
Erakundearen administratzaileen ustez, 2019ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak (2020ko martxoaren
17an aurkeztu dira) inolako aldaketarik gabe onartuko ditu Batzar Nagusiak.
(b)

Aplikatu ez diren nahitaezko kontabilitate-printzipioak

Aurkeztutako urteko kontu hauetan, ez dago aplikatu ez den nahitaezko kontabilitate-printzipiorik.
(c)

Garrantzizko ziurgabetasunak eta iritziak baloratu eta zenbatestearen alderdi kritikoak kontabilitatepolitikak aplikatzean

Urteko kontuak prestatzeko, kontabilitate-zenbatespenak aplikatu behar dira eta Erakundearen
kontabilitate-politikak aplikatzeko prozesuaren gaineko iritziak, zenbatespenak eta hipotesiak egin behar
dira. Ildo horretatik, ondoren, urteko kontuak prestatzeko garaian iritzi- edo konplexutasun-maila handia
eragin duten edo prestaketa horretan hipotesiak garrantzitsuak diren alderdien xehetasun bat laburtzen da.
•

Hornidura matematikoak kalkulu aktuarialen arabera zehazten dira. Balorazio horiek funtsezko hipotesi
batean oinarritzen dira, barne direla deskontu-tasa (interes teknikoa) eta heriotza- eta biziraupen-tasak.
Baldintza ekonomikoetan eta merkatukoetan izandako aldaketen ondorioz, funtsezko hipotesiak
hipotesi aktuarialen bestelakoak izan daitezke eta aldakuntzak ekar ditzakete hornidura teknikoetan.

•

Finantza-tresnen balio-narriadurari eta merkatu aktiboetan negoziatzen ez diren aktiboen arrazoizko
balioari buruzko analisia.

Halaber, Erakundearen administratzaileek egindako zenbatespenak 2019ko eta 2018ko abenduaren 31n
erabilgarri zegoen informaziorik onenaren arabera kalkulatu diren arren, baliteke etorkizunean izan
daitezkeen gertaeren ondorioz hurrengo ekitaldietan haiek aldatu behar izatea. Hurrengo ekitaldietan egin
beharreko doikuntzen ondoriozko aldaketek (hala badagokio) urteko kontuetan izango duten eragina,
beraz, modu prospektiboan erregistratuko litzateke, aurreko ekitaldietako urteko kontuetan eraginik izan
gabe.
(d)

Informazioa alderatzea

Urteko kontuak, alderatzeko asmoz, balantzearen kontu-sail bakoitzarekin, galdu-irabazien kontuarekin, ondare
garbian izandako aldaketen egoera-orriarekin, eskudiru-fluxuen egoera-orriarekin eta memoriarekin batera
aurkezten dira, 2019ko ekitaldiko zifrez eta aurreko ekitaldiari dagozkion zifrez gainera (azken horiek 2019ko
apirilaren 12an egindako Bazkideen Batzar Orokorrean onartutako 2018ko ekitaldiko urteko kontuetan barne
hartuta zeuden).
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2018ko ekitaldiko zenbateko batzuk birsailkatu dira urteko kontu hauetan, uneko ekitaldikoekin alderatu ahal
izateko eta konparazioa errazteko. Hona hemen egindako birsailkapena:

Milaka Eurotan
Zor
Hartzeko
Balantzea – Aktiboa
Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
Negoziatzeko mantendutako finantza-aktiboak

2.610

2.610
-

2.610

2.610

Diru-fluxuen egoera-orria
Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak
Eskudiruaren eta baliokideeen gehikuntza/murrizketak
(e)

Zenbait partidatan jasotako elementuak

Ez da balantzearen bi partidatan edo gehiagotan erregistratutako ondare-elementurik.
(f)

Aldaketak kontabilitate-irizpideetan

2019ko eta 2018ko ekitaldietan zehar ez aldaketarik egon kontabilitate-irizpideetan.
(g)

Akatsak zuzentzea

2019ko eta 2018ko ekitaldietan zehar ez da zuzenketen ondoriozko doikuntzarik egon.
(h)

Diru funtzionala eta aurkezteko dirua

Urteko kontuak milaka eurotan aurkezten dira, hori baita Erakundearen moneta funtzionala eta
aurkezpenekoa, gertueneko milakora biribilduta.

(i)

Gastuak eta sarrerak egozteko irizpideak
Ordezkatzen dituzten ondasun eta zerbitzuen korronte errealaren arabera egozten dira sarrerak eta
gastuak, haietatik datorren korronte monetarioa edo finantzarioa noiz gertatzen den kontuan hartu gabe.
Galdu-irabazien kontuak jardueraren arabera behar bezala bereizita biltzen ditu aldi bakoitzari dagozkion
sarrerak eta gastuak, indarrean dagoen arauak ezarritako banakapenen arabera (BGAE-en aurreikuspenplanetako jarduerak, BGAE-en gainerako jarduerak eta gizarte-aurreikuspeneko jarduerei lotu gabeko
kontua).
Jarduera bakoitzaren barruan, lotutako eragiketekin zerikusia duten bidezko sarrerak eta gastuak galduirabazien kontuko lotutako kontuari egozten zaizkio. Funts propioak gauzatzen direneko inbertsioetako
sarrerak eta gastuak, baita gizarte-aurreikuspeneko jarduerei lotutako eragiketen praktikarekin zuzenean
zerikusirik ez dute bestelako baliabideak ere, “Gizarte-aurreikuspeneko jarduerei lotuta ez dagoen kontua”ri
egozten zaizkio, galdu-irabazien kontuaren barruan.
Gastuak xedearen arabera sailkatuta daude galdu-irabazien kontuan. Dena den, hori ezinezkoa denean,
kostuak egozteko irizpide analitikoak erabiltzen dira, eta irizpide horiek zentzuzkoak, objektiboak eta
egiaztagarriak izan behar dute.
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(4)

Emaitzen banaketa

2019ko ekitaldiko emaitza banatzeko proposamena, Erakundeko Gobernu Batzordeak Batzar Nagusiari
onar dezan aurkeztu diona, baita dagoeneko onartuta dagoen 2018ko ekitaldiari dagokiona ere, hauek dira:
Milaka eurotan
2019
2018
Banaketa-oinarria
Ekitaldiko emaitza

Banaketa
Erreserbak – Arrisku aktuarialetarako erreserbak
Borondatezko erreserbak

(5)

(5.593)

(3.091)

(5.593)

(3.091)

(5.593)

(3.091)

(5.593)

(3.091)

Erregistratzeko eta baloratzeko arauak

Urteko kontu hauek aurkezteko, aseguru-erakundeen Kontabilitate Plana EAEko Borondatezko Gizarte
Aurreikuspeneko Erakundeen bereizgarrietara egokitzeko den martxoaren 16ko 86/2010 Dekretuan
jasotako balorazio eta aurkezpenerako printzipio eta arauei jarraitu zaie; eta, halaber, maiatzaren 29ko
92/2007 Dekretuan ezarritako xedapenak bete dira. Bi dekretuak Eusko Jaurlaritzak emanak dira.
(a)
(i)

Ibilgetu ukiezina
Hasierako aitortzea

Ibilgetu ukiezinean bildutako aktiboak horien eskuratze-prezioaren edo produkzio-kostuaren arabera
kontabilizatuta agertzen dira, eta dagokien kostu-balioan aurkezteen dira balantzean. Kostu hori
narriaduraren ondoriozko balorazio-zuzenketen eta amortizazioen zenbatekoan minoratuta dago.
Erakundeak eskuratutako eta berorrek prestatutako aplikazio informatikoak —web-orriak garatzeko
gastuak barne— aitortzen dira arrakasta teknikorako oinarritutako arrazoiak eta kostuen denbora-esleipen
argia dauden neurrian. Aplikazio informatikoak mantentzeko gastuak, beraz, sortzen diren unean eramaten
dira gastuetara.
(ii)

Ondorengo kostuak

Ibilgetu ukiezinean sortutako ondorengo kostuak gastu gisa erregistratzen dira, aktiboengandik espero
diren etorkizuneko mozkin ekonomikoak areagotzen badira salbu.
(iii)

Balio-bizitza eta amortizazioak

Erakundeak, eskuratutako ibilgetu ukiezin bakoitzerako, horren balio-bizitza mugatua edo mugagabea den
ebaluatzen du. Ondorio horietarako, ibilgetu ukiezin batek balio-bizitza mugagabea duela esaten da
eskudiru-fluxu garbiak sortuko dituen aldirako aurreikusteko moduko mugarik ez dagoenean.
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Balio-bizitza mugatuak dituzten aktibo ukiezinen amortizazioa egiteko, zenbateko amortizagarria haien
balio-bizitzan zehar sistematikoki banatzen da, metodo lineala aplikatuta zenbatetsitako balio-bizitzaren
hurrengo urteetan:
Urteak
Aplikazio informatikoak

1-3

Erakundeak, ekitaldi bakoitzaren amaieran, ibilgetu ukiezinen hondar-balioa, balio-bizitza eta amortizatzeko
metodoa berrikusten ditu. Hasiera batean ezarritako irizpideetan izaten diren aldaketak zenbatespenaldaketa gisa aitortzen dira.
(iv)

Ibilgetuaren balio-narriadura

Narriaduraren ondoriozko balorazio-zuzenketak eta ibilgetu ukiezinaren balioa narriatzearen ondoriozko
galeren itzulketak ebaluatu eta zehazteko, Erakundeak ibilgetu ukiezinaren zenbateko berreskuragarria
kontuan hartzen du, halakotzat ulertuta haren arrazoizko balioaren (salmenta-kostuak kenduta) eta
erabilera-balioaren arteko zenbateko handiena. Ibilgetu ukiezinaren elementuak narriatzearen ondoriozko
balorazio-zuzenketak eta haien itzulketa —haien arrazoi ziren inguruabarrik jadanik ez dagoenean—
gastutzat edo sarreratzat aitortzen dira, hurrenez hurren, galdu-irabazien kontuan.
(b)
(i)

Ibilgetu materiala
Hasierako aitortzea

Ibilgetu materialean bildutako aktiboak eskuratze-prezioan kontabilizatuta agertzen dira. Ibilgetu materiala
kostu-balioan aurkezten da egoera-balantzean, narriaduragatik metatutako balorazio-zuzenketen eta
amortizazioen zenbatekoan minoratuta.
(ii)

Amortizazioak

Ibilgetu materialeko elementuen amortizazioa egiteko, horien zenbateko amortizagarria sistematikoki
banatzen da balio-bizitzan zehar. Ondorio horietarako, eskuratze-kostua ken hondar-balioa hartzen da
zenbateko amortizagarritzat.
Ibilgetu materialaren elementuak amortizatzeko, metodo lineala aplikatzen da, kalkulatutako balio-bizitzako
urte kopuru hauen arabera:
Urteak
Eraikuntzak
Altzariak eta instalazioak
Informazio-prozesuetarako tresneria

33
10
3

Erakundeak ekitaldi bakoitzaren itxieran berrikusten ditu ibilgetu materialaren hondar-balioa, balio-bizitza
eta amortizazio-metodoa. Hasiera batean ezarritako irizpideetan izaten diren aldaketak zenbatespenaldaketa gisa aitortzen dira.
(iii)

Ondorengo kostuak

Aktiboa hasiera batean aitortu ondoren, ahalmena eta produktibitatea areagotzea edo balio-bizitza luzatzea
dakarten neurrian besterik ez dira kapitalizatzen sortutako gastuak, eta ordezkatutako elementuen
kontabilitate-balioari baja eman behar zaio. Ildo horretan, ibilgetu materiala egunero mantentzearen ondorio
diren gastuak egin ahala erregistratzen dira emaitzetan.
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(iv)

Aktiboen balioaren narriadura

Narriaduraren ondoriozko balorazio-zuzenketak eta ibilgetu materialaren balioa narriatzearen ondoriozko
galeren itzulketak ebaluatu eta zehazteko, Erakundeak haren zenbateko berreskuragarria kontuan hartzen
du, halakotzat ulertuta haren arrazoizko balioaren (salmenta-kostuak kenduta) eta erabilera-balioaren
arteko zenbateko handiena. Ibilgetu materialaren elementuak narriatzearen ondoriozko baloraziozuzenketak eta haien itzulketa —haien arrazoi ziren inguruabarrik jadanik ez dagoenean— gastutzat edo
sarreratzat aitortzen dira, hurrenez hurren, galdu-irabazien kontuan.
(c)
(i)

Finantza-tresnak
Finantza-tresnak sailkatzea eta bereiztea

Finantza-tresnak finantza-aktibo gisa, finantza-pasibo gisa edo ondare-tresna gisa sailkatzen dira haien
hasierako aitorpenaren unean, betiere kontratu-erabakiaren funts ekonomikoaren arabera eta finantzaaktibo, finantza-pasibo edo ondare-tresna kontzeptuen definizioa kontuan izanik.
Hasierako aitorpenaren unean Zuzendaritzaren asmoei eta ezaugarriei erreparatuta sailkatzen ditu
Erakundeak hainbat kategoriatan finantza-tresnak.
Kontratu konbentzionalen bitartez tresnatutako finantza-aktiboen erosketak eta salmentak kontratazio- edo
likidazio-datan aitortzen dira (kontratu konbentzionala esatean ulertuz alderdiek elkarrenganako dituzten
obligazioak araudiak edo merkatuaren zuzenketek ezarritako denbora-epe batean gauzatu behar direla eta
ezin direla likidatu diferentzien bitartez).
(ii)

Konpentsazio-printzipioa

Finantza-aktibo bat eta finantza-pasibo bat konpentsazioaren xede dira, bakarrik, Erakundeak eskubide
exijigarria duenean aitortutako zenbatekoak konpentsatzeko, eta asmoa duenean kopuru garbia likidatzeko
edo aktiboa gauzatu eta pasiboa deuseztatzeko, aldi berean.
(iii)

Negoziatzeko mantendutako finantza-aktiboak eta -pasiboak

Negoziatzeko mantendutako aktiboak edo pasiboak dira hasierako aitorpenaren unetik negoziatzeko
mantendutzat sailkatzen direnak.
Negoziatzeko mantendutako finantza-aktiboak eta -pasiboak arrazoizko balioan aitortzen dira hasieran.
Erosketari edo jaulkipenari zuzenean egotz dakizkiokeen transakzio-kostuak sortu ahala gastu gisa
aitortzen dira galdu-irabazien kontuan.
Hasieran aitortu ondoren arrazoizko balioan aitortzen dira, eta aldakuntzak emaitzetan erregistratzen dira.
Arrazoizko balioa ez da murrizten balizko salmentagatik edo beste bideren batetik erabiltzeagatik egin
daitezkeen transakzio-gastuen ondorioz. Sortutako interesak eta dibidenduak izaeraren arabera sartzen
dira partidetan.
(iv)

Galdu-irabazien kontuan aldaketak dituzten arrazoizko balioko finantza-aktiboak

Galdu-irabazien kontuan aldaketak dituzten arrazoizko balioko finantza-aktiboak arrazoizko balioan
aitortzen dira hasieran. Erosketari edo jaulkipenari zuzenean egotz dakizkiokeen transakzio-kostuak gastu
gisa aitortzen dira galdu-irabazien kontuan.
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Hasieran aitortu ondoren arrazoizko balioan aitortzen dira, eta aldakuntzak emaitzetan erregistratzen dira.
Balioa ez da murrizten balizko salmentagatik edo beste bideren batetik erabiltzeagatik egin daitezkeen
transakzio-gastuen ondorioz. Sortutako interesak eta dibidenduak izaeraren arabera sartzen dira
partidetan. Era berean, inbertsioak aktiboetan gauzatuta dauden kasuetan, eta aktibo horietan jo badaiteke
eskuragarri dagoen informazioa ez dela hirugarrenekin erabat alderagarria eta merkatuko balioa
aplikatzeak gainbalio bat aitortzea berekin ekarriko duela, berori ez da erregistratzen.
(v)

Kobratzeko maileguak eta partidak

Kobratzeko dauden maileguak eta partidak honako hauek osatzen dituzte: merkataritza-eragiketen
ondoriozko kredituek eta kobrantza finko edo zehazgarriak dituzten merkataritzaz bestelako eragiketen
ondoriozko kredituek. Horiek ez dira kotizatzen finantza-aktiboen beste kategoria batzuetan sailkatutakoez
bestelako merkatu aktiboetan. Aktibo horiek hasieran arrazoizko balioaren arabera aitortzen dira, izandako
transakzio-kostuak barne, eta geroztik kostu amortizatuaren arabera baloratzen dira, interes-tasa
efektiboaren metodoa erabilita.
Nolanahi ere, finantza-aktiboak duten balio nominalaren arabera baloratzen dira, baldin eta ezarritako
interes-tasarik ez badute, zenbatekoak mugaeguna bete badu edo epe laburrean jasotzea espero bada eta
eguneratzearen ondorioa garrantzitsua ez bada.
(vi)

Epemugara arte mantendutako inbertsioak

Epemugara arte mantendutako inbertsioak zorra adierazten duten baloreak dira, epemuga finkatua
dutenak, merkatu aktibo batean negoziatzen diren kobrantza finko edo zehazgarriekin. Erakundeak horiei
epemugara arte eusteko asmo irmoa eta ahalmena izan behar ditu, eta beste kategoria batzuetan sailkatuta
daudenez bestelakoak dira. Kategoria honetan sailkatutako finantza-tresnei aplikatzekoak zaizkien
balorazio-irizpideak eta kobratzeko dauden mailegu eta partidei aplikatzekoak zaizkienak berberak dira.
(vii)

Taldeko, elkartutako eta talde anitzeko enpresen ondarean egindako inbertsioak

Taldeko, elkartutako eta talde anitzeko enpresetako inbertsioak hasiera batean kostuaren arabera aitortzen
dira, hau da, entregatutako kontraprestazioaren arrazoizko balioaren arabera, sortutako transakzio-kostuak
barne direla; eta, ondoren, kontabilitate-balio teorikoaren ken narriaduraren ondoriozko baloraziozuzenketen zenbateko metatuaren arabera baloratzen dira.
(viii)

Interesak eta dibidenduak

Interesak interes-tasa efektiboaren metodoaren arabera aitortzen dira.
Ondare-tresnetako inbertsioetatik datozen dibidendu-sarrerak horiek jasotzean Erakundearentzat
eskubideak sortu direnean aitortzen dira. Banatutako dibidenduak ziurtasun osoz eskuratze-data baino
lehen sortutako emaitzetatik baldin badatoz (eskuratzetik partaidetzako sozietateak sortutako mozkinak
baino zenbateko handiagoak banatu izateagatik), dibidendu horiek inbertsioaren kontabilitate-balioa
minoratzen dute.
(ix)

Finantza-aktiboen bajak

Finantza-aktiboei kontabilitatean baja emate zaie haiekin lotutako eskudiru-fluxuak jasotzeko eskubideak
transferitzen direnean eta Erakundeak haien titulartasunaren ondoriozko arriskuen eta mozkinen zati handi
bat eskualdatzen duenean.
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Erakundeak batez besteko prezio haztatuaren irizpidea aplikatzen du zorro homogeneoetan bildutako
ondare-tresnen edo zor-tresnen kostua baloratzeko eta horri baja emateko, salbu eta argi eta garbi
identifikatu baditzake saldutako tresnak eta horien kostu indibidualizatua.
Finantza-aktibo bati baja emateak berekin dakar emaitzetan bi hauen arteko diferentzia aitortzea: batetik,
haren kontabilitate-balioa eta, bestetik, jasotako kontraprestazioaren batura (barne direla ondare garbian
aitortutako sarrera eta gastuetan aitortu den edozein galera edo irabazi geroratu).
(x)

Finantza-aktiboen balio-narriadura

Finantza-aktibo bat edo finantza-aktiboen multzo bat narriatuta dago eta narriaduraren ondoriozko galera
bat sortu da, baldin eta aktiboaren hasierako aitorpenaren ondoren izan den gertaera baten edo gehiagoren
emaitzazko narriaduraren ebidentzia objektiboa badago eta galera eragin duen gertaerak edo gertaerek
fidagarritasunez estima daitekeen eragina badute finantza-aktiboaren edo horien multzoaren etorkizuneko
eskudiru-fluxu estimatuen gainean.
Erakundeak, irizpide gisa, kobratu beharreko maileguen eta partiden narriaduraren ondoriozko baloraziozuzenketak erregistratzen ditu, etorkizuneko eskudiru-fluxu zenbatetsietan murrizketa edo atzerapen bat
sortzen denean, zordunaren kaudimen-gabezia dela-eta.
Era berean, ondare-tresnen kasuan, balio-narriadura dago aktiboaren liburuetako balioa berreskuratu ezin
denean, haren arrazoizko balioan jaitsiera luzea edo garrantzitsua dela-eta.
(xi)

Arrazoizko balioa

Finantza-aktiboen arrazoizko balioa zehazteko, merkatu aktiboetan kotizatutako prezioak hartzen dira
erreferentzia gisa, batez ere.
Finantza-tresna hibridoak, hasierako unean nahiz hurrengo balorazioetan, arrazoizko balioaren arabera
baloratzen dira, eta ekitaldiko galdu-irabazien kontuan egozten dira balio horretan gertatzen diren
aldaketak. Eskuratzeari zuzenean egotz dakizkiokeen transakzio-kostuak ekitaldiko galdu-irabazien
kontuan aitortzen dira.
(xii)

Finantza-pasiboak

Finantza-pasiboak (merkataritzako hartzekodunak eta ordaindu beharreko bestelako kontuak barne direla),
negoziatzeko mantendutzat edota arrazoizko balioko finantza-pasibotzat (galdu-irabazien kontuan
aldaketekin) sailkatzen ez direnean, hasiera batean beren arrazoizko balioaren arabera aitortzen dira,
kenduta, hala badagokio, haien jaulkipenari zuzenean egoztekoak diren transakzio-kostuak. Hasieran
aitortu ondoren, kategoria honetan sailkatutako pasiboak kostu amortizatuaren arabera baloratzen dira,
interes-tasa efektiboaren metodoa erabilita.
Nolanahi ere, finantza-pasiboek ezarritako interes-tasarik ez badute, zenbatekoak mugaeguna bete badu
edo epe laburrean jasotzea espero bada eta eguneratzearen ondorioa garrantzitsua ez bada, duten balio
nominalaren arabera baloratzen dira.
(d)

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak

Eskudiruan eta beste aktibo likido baliokideetan, kutxako eskudirua eta kreditu-erakundeetako ageriko
banku-gordailuak sartzen dira. Kontzeptu horren barruan sartzen dira, halaber, likidotasun handiko epe
laburreko beste inbertsio batzuk, baldin eta eskudiruko zenbateko jakin batzuetan erraz bihur badaitezke
eta balio-aldaketen oso arrisku txikian badute. Ondorio horietarako, eskuratze-dataz geroztik hiru hilabetetik
beherako epemugak dituzten inbertsioak sartzen dira.
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(e)

Hornidura teknikoak

(i)

Ekarpen zehaztuko aurreikuspen-planei lotutako hornidurak, bazkideak inbertsioaren arriskua bere
gain hartzen duenean

Erakundearen aurreikuspen-jarduera dela-eta, bazkideekiko bere gain hartutako obligazioei aurre egiteko
asmoz eratutako hornidurei dagozkie.
Erakundeak aurreikuspen-planari lotutako ondarean izandako aldaketa positiboa "Bestelako hornidura
teknikoen aldakuntza, berrasegurua kenduta" kapituluaren kargura hornitzen du; "Gizarteaurreikuspeneko jarduerako eragiketen ondoriozko hornidura – Ekarpen zehaztuko aurreikuspen-planei
lotutako hornidurak, bazkideak inbertsioaren arriskua bere gain hartzen duenean" kapituluan abonatuta.
Bestalde, "Bestelako hornidura teknikoen aldakuntza, berrasegurua kenduta" kapituluan abonatzen ditu
lotutako ondarean izandako aldakuntza negatiboak, "Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketen
ondoriozko hornidura – Ekarpen zehaztuko aurreikuspen-planei lotutako hornidurak, bazkideak
inbertsioaren arriskua bere gain hartzen duenean" kapituluaren kargura.
(ii)

Hornidura matematikoa

Hornidura matematikoak Erakundeak zenbatetsitako pasibo aktuarialak estaltzen ditu. Horiek aktuario
independente batek egindako azterlan aktuarial baten bidez kalkulatzen dira, jadanik sortu diren eta errenta
moduan ordaintzen diren prestazioen ondoriozko etorkizuneko obligazioei aurre egiteko. Hornidura hau
kalkulatzeko, honako hipotesi nagusi hauek erabili dira 2019ko eta 2018ko abenduaren 31n:

(f)

Berehalako errenten biziraupen-taula
Errenta geroratuen biziraupen-taula
Heriotza-tasaren taula (heriotza-kapitala)
Berehalako errenten interes-tasa teknikoa
Errenta geroratuen interes-tasa teknikoa
Pentsioen hazkundea

2019

2018

PERM/F – 2000P
PERM/F – 2000P
PASEM/F 2010
2,0% anual
2,0% anual
0% anual

PERM/F - 2000C
PERM/F – 2000P
GKM/F-95
2,5% anual
2,0% anual
0% anual

Sarreren eta gastuen aitorpena

Sarrerak eta gastuak kontabilitatean aitortzeko, kontuan hartzen da haien sortzapeneko aldia, ez, ordea,
haien kobrantza eta ordainketako aldia.
Dibidenduak, oro har, sarrera gisa aitortzen dira haien banaketa onartu eta iragartzen dutenean dagozkion
administrazio-kontseiluek edo akziodunen batzar nagusiek.
(g)

Langileekiko konpromisoak

Erakundeko langileei aplikatzekoa zaien Bulego eta Despatxuen Hitzarmen Kolektiboaren 21. artikuluan
xedatzen denaren arabera, enpresan gutxienez 25 urteko antzinatasuna izanik, bertako lana beren
borondatez uzten duten langileek benetako soldataren bi eta lau hilabete arteko soldataren zenbatekoa
jasotzeko eskubidea izango dute, lana zein antzinatasunarekin uzten duten kontuan izanik. Erakundeak
kontzeptu horretarako hornidura eratu zuen, eta hornidura horrek 2019 eta 2018ko abenduaren 31n
sortutako pasiboari dagokion zenbatekoa zuen (12. oharra).
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(h)

Transakzioak atzerriko monetan

Atzerriko monetan egindako transakzioak moneta funtzionalera bihurtzen dira hasieran, transakzio-datan
indarrean dauden kanbio-tasak erabilita. Transakzio horien likidazioaren ondorioz eta atzerriko monetan
izendatutako aktibo eta pasibo monetarioen itxierako kanbio-tasetara bihurtzearen ondorioz atzerri-monetan
izandako galdu-irabaziak galdu-irabazien kontuan aitortzen dira.
Kostu historikoaren arabera baloratzen diren atzerriko monetako diruaz bestelako partidak bihurtzeko,
arrazoizko balio hori zehazten den datako kanbio-tasak erabiltzen dira.
Erakundeak abenduaren 31n atzerriko monetan mantentzen dituen aktibo guztien kontrabalioa, eurotan,
honako hau da:
Milaka eurotan
2019
2018
USA dolarrak
Libera esterlinak
Koroa norvegiarrak
Yen japoniarrak

254.073
29.189
1.991
45

206.103
32.828
2.267
-

285.298

241.198

Izaeraren arabera sailkatuta, Erakundeak abenduaren 31n atzerriko monetan mantentzen dituen aktiboen
kontrabalioa, eurotan, honako hau da:
Milaka eurotan
2019
2018
Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
Negoziatzeko mantendutako finantza-aktiboak
Galdu-irabazietan aldaketak dituzten arrazoizko balioko bestelako
finantza-aktiboak

(i)

4.438
1.510

13.697
1.801

279.350

225.700

285.298

241.198

Mozkinen gaineko zerga

Indarrean dagoen legeriak arautzen duenez, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek zeroko zergatasa dute sozietateen gaineko zergan. Ondorioz, erakunde horiek eskubidea dute kapital higigarriaren etekinen
gainean egiten zaizkien atxikipenak itzul diezazkieten, salbuetsita jatorrian atxikipen bakarra duten finantzaaktiboetako etekin inplizituei dagozkien atxikipenak. Hala ere, bete beharrekoak dituzte sozietateen gaineko
zergak erregimen orokorraren pean dauden subjektu pasiboei eskatzen dizkien eginbide formalak.
(j)

Ingurumena

Erakundeak uste du ingurumena babesteari buruzko legeak behar bezala betetzen dituela. 2019ko eta
2018ko ekitaldietan, Erakundeak ez du kostu adierazgarririk izan edo inbertsio adierazgarririk egin
kontzeptu honengatik, eta ez du beharrezko ikusi horniduraren bat erregistratzea horretarako, ez baitago
urteko kontu hauei eragin diezaiekeen arrisku edo kontingentzia adierazgarririk, Erakundearen jarduera
kontuan izanda.
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(k)

Elkartutako alderdiekiko transakzioak

Taldeko enpresen arteko transakzioak emandako edo jasotako kontraprestazioaren zentzuzko balioaren
arabera aitortzen dira. Balio horren eta adostutako zenbatekoaren arteko aldea azpiko sustantzia
ekonomikoaren arabera erregistratzen da.
(l)

Gastua xedearen arabera birsailkatzeko irizpideak

3(i) oharrean adierazten denez, gastuak banatzeko erabiltzen diren irizpideak, nagusiki, hauek dira:
gastuen izaera, langileen arduraldia eta jarduerari lotutako ibilgetua.
(m)

Sortutako kuota eta prestazioen ondoriozko dirusarrerak

Erantsitako galdu-irabazien kontuko "Ekitaldiari egotzitako kuotak, berrasegurua kenduta" epigrafeak
Erakundeko bazkide osoek eta bazkide babesleek ekitaldian egindako ekarpenak jasotzen ditu.
Ordaindutako zenbatekoak erantsita doan galdu-irabazien kontuko “Ekitaldiko prestazioak, berrasegurua
kenduta” epigrafean erregistratzen dira.
(6)

Finantza-tresnetatik datorren arriskuaren izaerari eta mailari buruzko informazioa

BGAE baten jarduerek zenbait finantza-arrisku dituzte; hots: merkatuko arriskua (interes-tasaren arriskua,
prezio-arriskua eta kanbio-tasaren arriskua), kreditu-arriskua eta Iikidezia-arriskua.
Erakundearen finantza-arriskuaren kudeaketak helburu du interes-tasetako, prezioetako eta kanbiotasetako aldakuntzen pean egoteko arriskua eta, baita ere, kreditu- eta likidezia-arriskuak kontrolpean
izateko beharrezkoak diren mekanismoak ezartzea. Ildo horretatik, 92/2007 Dekretuak, maiatzaren
29koak, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen jarduera jakin batzuk arautzen dituenak,
arauzko zenbait koefiziente ezartzen ditu. Koefiziente horiek aipatutako arriskua mugatzen dute eta
Erakundeak kontrolatzen ditu.
92/2007 Dekretuko 4.1.c) artikuluan ezarritakoaren arabera, Erakundeak inbertsio-printzipioen
adierazpena (IPA) du, eta Erakundeak zein aktibotan inbertitzen duen azaltzen da bertan, baita haiek
kudeatzeko zein teknika erabiltzen dituen ere.
Jarraian, arriskua kudeatzeko Erakundeak gauzatutako politika eta prozeduren laburpena jasotzen da:
(a)

Merkatuko arriskua

Arrisku-faktoreen izaerari erreparatuta, merkatuko arriskuaren barruan, honako hauen artean bereiz
dezakegu:
•

Interes-tasen arriskua

Interes-tasaren arriskua honako hau da: Erakundeak posizioei eusteko erabiltzen dituen dibisen interestasetan aldakuntzak egotearen ondorioz galerak izateko arriskua.
Erakundeak arrisku hori du, zor-tresna publiko nahiz pribatuetan, finantza-erakundeetan eratutako
eperako gordailuetan eta merkatu monetarioko tresnetan inbertitzearen ondorioz. Tasa aldakorretako
jaulkipenen ondorioz, diru-fluxuen interes-tasaren arriskuak eragina du Erakundearengan. Interes-tasa
finkoko jaulkipenen ondorioz, berriz, arrazoizko balioaren gaineko interes-tasen arriskuak eragiten dio.

20

GEROA PENTSIOAK, ENPLEGUKO BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEA
Urteko kontuen memoria

Interes-arriskua neurtzeko, zor-balioetako saldoaren iraupenaren kontzeptua erabiltzen du Erakundeak,
batezbesteko haztatu gisa (Macaulay Iraupena), baita aldatutako iraupena ere, zorroaren sentsibilitateneurri gisa interes-tasen aldakuntza dela-eta.
•

Prezio-arriskua

Prezio-arriskutzat honako hau definitzen da: akzio edo indizeen prezioan izandako aurkako mugimenduen
aurrean errenta aldakorrean egon daitezkeen galerak.
Prezio-arriskutzat honako hauek ere uler daitezke: akzioen prezioen hegakortasun-aldaketak, akzioen
prezioen arteko harreman-aldaketak, eta akzioen eta bonuen arteko errentagarritasun-diferentzialaren
aldaketak.
Erakundeak prezio-arriskuaren eraginpean dago, zorroan dituen kapitaI-balio kotizatuetan egindako
inbertsioengatik.
•

Kanbio-tasaren arriskua

Kanbio-tasaren arriskua honako hau da: funtzionalaz bestelako dibisetan izendatutako posizioen
merkatuko balioan aldaketak egoteko arriskua, kanbio-tasetan gertatzen diren aldaketen ondorioz.
Arrisku hori neurtzen da dibisa bakoitzean mantendutako posizio garbiaren arabera eta dibisen kanbiotasaren hegazkortasuna kontuan izanda.
Erakundeak merkatu nazionaletan eta nazioartekoetan inbertitzen du, eta inbertsio gehienak Eurogunean
egiten ditu.
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n Erakundeak dibisetan izendatutako aktiboetan duen inbertsioa 5(h)
oharrean adierazita dago.

Merkatuen arrisku diskrezionala neurtzeko, VaR (Value at Risk) metodologia erabiltzen da. VaR
metodologiak kontrako mugimendu bat dela-eta posizio batek duen esperotako gehieneko galera
potentzialaren zenbatespena ematen du. Merkatuaren arriskuan eragina duten identifikatutako
parametroetako baten kontrako mugimendu hori normala izaten da. Zenbatespen hori dirutan ematen da,
eta data jakin bati, konfiantza-maila jakin bati eta zehaztutako denbora-horizonte bati dagozkio.
(b)

Kreditu-arriskua

Aurkako alderdiaren obligazio batzuk edo guztiak ez betetzeagatik sor daitekeen galerari dagokio. Kredituarriskua eragiketaren bizitzan zehar dago, baina egun batetik bestera alda daiteke likidazio-prozeduren
eta balorazio-aldaketen ondorioz.
Kreditu-arriskuen barruan, bi mota hauek bereiz ditzakegu:
•

Kontrapartida-arriskua

Merkatuko posizioan berrezarri beharragatik, aurkako alderdiaren ez-betetzearen kasuan sortuko
litzatekeen galera litzateke.

21

GEROA PENTSIOAK, ENPLEGUKO BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEA
Urteko kontuen memoria

•

Jaulkitzaile-arriskua

Jaulkitzailearen kaudimen-gabeziarekin lotutako arriskua da. Arrisku hori etor daiteke haren indar
ekonomiko-finantzarioan aldaketak izateagatik; horien ondorioz, hark jaulkitako tituluei horien epeguman
aurre egin ezin izateagatik. Era berean, jaulkitzaile-arriskutzat hartuko da jaulkitzaile baten tituluen
merkatuko balioan izandako aurkako aldaketa potentziala, merkatuak haren kaudimenari dagokionez
pertzepzioa aldatzeak eragindakoa.
Kreditu-arriskua taldeka kudeatzen da. Kreditu-arriskua dator eskudirutik eta eskudiruaren baliokidetik,
finantza-tresnetatik, eta bankuetako eta finantza-erakundeetako gordailuetatik, barne direla kobratzeko
dauden kontuak eta hitzemandako transakzioak. Aldizka, dibertsifikazio- eta dispertsio-mugen jarraipena
egiten da.
Erakundearen zorroan, zorra adierazten duten baloreei dagozkien aktiboen ratingak banakapen hau du
2019ko eta 2018ko ekitaldien itxieran:
Milaka eurotan

2019 (*)
Geroa I PPSE
AAA ratinga
AA ratinga
A ratinga
BBB ratinga
BB ratinga
B ratinga
CC ratinga
Esleitu gabe

Galdu-irabazietan aldaketak dituzten
arrazoizko balioko bestelako finantzaaktiboak
Zorra
adierazten
duten baloreak
Tresna hibridoak

Epemugara arte
mantendutako
inbertsioak

Kredituerakundeetako
gordailuak

Guztira

34.717
95.481
193.113
155.897
84.434
5.882
2.601
16.107

5.044
10.911
68.251
2.004

16.558
25.490
126.292
46.909
18.791
10.994

20.028
6.010

56.319
131.882
407.684
202.806
103.225
5.882
2.601
35.115

588.232

86.210

245.034

26.038

945.514

-

-

8.789
35.423
2.863

-

8.789
35.423
2.863

-

-

47.075

-

47.075

-

-

2.499
3.998
3.999

-

-

588.232

86.210

Geroa II PPSE
Rating A
Rating BBB
Esleitu gabe

Kudeatzailea
AA ratinga
A ratinga
BB ratinga
B ratinga
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Milaka eurotan
Galdu-irabazietan aldaketak dituzten
arrazoizko balioko bestelako finantzaaktiboak
Zorra
adierazten
duten baloreak
Tresna hibridoak

2018 (*)
Geroa I EGAP
AAA ratinga
AA ratinga
A ratinga
BBB ratinga
BB ratinga
B ratinga
CCC ratinga
CC ratinga
Esleitu gabe

Epemugara arte
mantendutako
inbertsioak

Kredituerakundeetako
gordailuak

Guztira

14.532
27.796
191.273
199.366
28.665
418
2.433
2.086
6.672

4.747
5.662
58.746
3.055

7.414
6.551
151.053
77.463
7.499
4.999
23.947

30.076
2.000
6.008

26.693
70.085
401.072
278.829
36.164
5.417
2.433
2.086
39.682

473.241

72.210

278.926

38.084

862.461

-

-

9.412
21.456

-

9.412
21.456

-

-

30.868

-

30.868

473.241

72.210

309.794

-

907.224

-

-

-

13.895

13.895

-

-

-

13.895

13.895

473.241

72.210

309.794

51.979

907.224

Geroa II EGAP
A ratinga
Esleitu gabe

Kudeatzailea
BBB ratinga

(*)
(c)

Abenduaren 31n periodifikatutako interesak biltzen ditu.
Likidezia-arriskua

Bi Iikidezia-arrisku mota bereiz ditzakegu:
•

Likidezia-arriskua diruzaintzako aurreikuspenetan

Kutxako fluxuen egitura desegokiaren ondorioz ordaintzeko obligazioei aurre egin ezin izatearen arriskua
da.
Erakundeak etengabeko jarraipena egiten die diruzaintzako erreserben aurreikuspenei, espero diren
eskudiru-fluxuen arabera.
Erakundeak likideziaren gainean egiten dituen kudeaketak eta kontrolak ziurtatzen dute betiere behar
adinako baliabide likidoak erabilgarri izatea ordainketa-konpromisoei erantzuteko.
Arrisku hori neurtzeko, Erakundeak ratio honen jarraipena egiten du:
Ekarpenak guztira + Aktiboak epemugan < 1 urte
Prestazioak guztira
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•

Merkatuko Iikideziaren arriskua

Merkatuko Iikideziaren arriskua honako hau da: Erakundeak posizio bat behar bezala desegiteko gai ez
izatea, merkatuko prezioan eta eragiketaren kostuan aldaketarik eragin gabe.
Likidezia-arriskua produktu edo dibisa jakin batzuk kontzentratzearen eta merkatuen ezegonkortasunaren
araberakoa da.
Arriskua ebaluatzeko, alderdi hauek hartzen dira kontuan: merkatuen arteko harremana, merkatu
bakoitzaren sakonera, epemuga bete gabeko produktuen epea eta beste faktore batzuk. Tresna jakin
batean bolumen handiko eragiketa bat egiteak tresnaren merkatuko prezioan aurreikusi ezineko eragina
izateko aukerarekin ere lotzen da arriskua.
Likidezia-arriskua kuantifikatzeko, doitu egiten dira arrisku-neurriak, posizio jakin bat desegiteko
beharrezko denbora islatu dezaten. Doikuntza horri likidezia-faktore deritzo.
Likidezia txikiko merkatuetan, erosteko/saltzeko marjina handia izan ohi da, eta horrek kostua handitzen
du.
Horrekin lotutako fenomeno bat da bat-batean eta ustekabean Iikidezia gutxitzeko arriskua, baita
normalean Iikidezia duten merkatuetan ere, prezio-mugimendu handiak egon direlako edo
hegakortasunean jauziak egon direlako.
(7)

Ibilgetu ukiezina

2019ko eta 2018ko ekitaldietan, honako hauek izan dira ibilgetu ukiezinean barne hartzen diren kontuetan
izandako mugimendua eta kontu horien osaera:

17.12.31
Aplikazio informatikoak
Kostua
Amortizazio metatua

Altak

902
(894)

5
(13)

8

(8)

Milaka eurotan
18.12.31

907
(907)
-

Altak

-

19.12.31

907
(907)
-

Guztiz amortizatuta eta 2019ko abenduaren 31n oraindik erabileran dauden ibilgetu ukiezinen kostua 907
mila euro da (907 mila euro 2018ko abenduaren 31n).
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, ez dago bermeekin edota titulartasun-murrizketekin lotutako edo
pasiboen berme gisa pignoratutako ibilgetu ukiezinaren elementurik.
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, Erakundeak ez du ibilgetu ukiezinaren salerosketarako konpromiso
irmorik.
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(8)

Ibilgetu materiala

2019ko eta 2018ko ekitaldietan, honako hauek izan dira ibilgetu materialean sartutako kontuen osaera eta
haietan izandako mugimendua:

Kostua
Eraikuntzak
Altzariak eta instalazioak
Informazio-prozesuetarako
tresneria

Amortizazio metatua
Eraikuntzak
Altzariak
Informazio-prozesuetarako
tresneria

Milaka eurotan
18.12.31

Altak

17.12.31

Altak

19.12.31

737
731

36

737
767

6

737
773

181

1

182

13

195

1.649

37

1.686

19

1.705

(328)
(623)

(18)
(23)

(346)
(646)

(19)
(24)

(365)
(670)

(167)

(15)

(183)

(8)

(191)

(1.118)

(56)

(1.175)

(51)

(1.226)

531

(19)

511

(32)

479

Guztiz amortizatuta eta abenduaren 31n oraindik erabileran dauden ibilgetu materialeko elementuen
kostua hau da:
Milaka eurotan
2019
2018
Altzariak eta instalazioak
Informazio-prozesuetarako tresneria

527
183

527
183

710

710

Erakundeak zenbait aseguru-poliza kontratatuta ditu ibilgetu materialeko elementuek dituzten arriskuak
estaltzeko. Erakundeko Zuzendaritzak behar bestekotzat jo du poliza horien estaldura.
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, ez dago ibilgetu materialeko elementuen gaineko erosketa- edo
salmenta-konpromisorik.
Balantzearen epigrafe horretan bildutako aktibo guztiak Erakundeak erabiltzen ditu bere jarduera
propiorako.
Ez dago bermeekin edota titulartasun-murrizketekin lotutako edo pasiboen berme gisa pignoratutako
ibilgetu materialeko elementurik.
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(9)

Finantza-tresnak

(a) Finantza-aktiboen eta -pasiboen sailkapena kategorien arabera
Finantza-aktiboen eta -pasiboen sailkapenak, kategorien arabera, abenduaren 31n, xehetasun hau du (milaka eurotan adierazita):
Galdu-irabazietan aldaketak dituzten arrazoizko balioko bestelako
finantza-aktiboak

2019

Eskudirua eta
bestelako
aktibo likido
baliokideak

Ondare-tresnak:

-

Negoziatzeko
mantendutako
finantza-aktiboak

Finantza-tresna
hibridoak

-

-

Ondaretresnak

Zorra adierazten
duten baloreak

1.133.866

-

Kobratzeko
maileguak
eta
partidak
-

Epemugara
arte
mantendutak
o inbertsioak

52.443

1.186.308

52.443
-

349.077

-

-

-

774.359

-

-

-

Arrisku-kapitaleko funtsetako partaidetzak
Errenta finkoko baloreak

-

-

-

62.872

-

-

-

-

-

-

-

Tresna hibridoak

-

-

86.210

-

588.232
-

Kreditu-erakundeetako gordailuak

-

-

-

-

-

Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako
eragiketen ondoriozko kredituak

-

-

-

-

-

-

-

Bestelako kredituak:

GUZTIRA

-

296.635

Kapitaleko finantza-inbertsioak
Inbertsio-funtsetako partaidetzak

Partaidetzak
taldeko eta
elkartutako
erakundeetan

774.359
62.872

302.605

-

890.837

-

-

-

86.211

41.042

-

-

41.042

-

-

-

-

-

-

-

10.296

-

-

10.296

Kredituak administrazio publikoekin

-

-

-

-

-

6.194

-

-

6.194

Gainerako kredituak

-

-

-

-

-

4.102

-

-

4.102

-

2.378

-

-

-

-

-

-

2.378

Diruzaintza

58.521

-

-

-

-

-

-

-

58.521

GUZTIRA

58.521

2.378

86.210

1.133.866

588.232

51.338

302.605

52.443

2.275.593

Bestelako finantza-aktiboak

FINANTZA PASIBOAK

Ordaintzeko
zorrak eta
partidak

Negoziatzeko
mantendutako finantzapasiboak

Guztira

Eratorriak
Bestelako zorrak:
Zor fiskalak eta sozialak
Bestelako finantza-pasiboak

-

-

-

303
1.435

-

303
1.435

GUZTIRA

1.738

-

1.738
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Galdu-irabazietan aldaketak dituzten arrazoizko balioko bestelako
finantza-aktiboak

2018

Eskudirua eta
bestelako
aktibo likido
baliokideak

Negoziatzeko
mantendutako
finantza-aktiboak

Finantza-tresna
hibridoak

Ondaretresnak

Zorra adierazten
duten baloreak

Kobratzeko
maileguak
eta
partidak

Epemugara
arte
mantendutak
o inbertsioak

Partaidetzak
taldeko eta
elkartutako
erakundeetan

GUZTIRA

-

-

-

821.196

-

-

-

48.934

870.130

-

-

-

210.163

-

-

48.934

259.097

-

-

556.742

-

-

-

-

-

-

54.291

-

-

-

-

-

-

3.447

309.794

Tresna hibridoak

-

-

72.210

-

473.241
-

-

5.567.742

Arrisku-kapitaleko funtsetako partaidetzak
Errenta finkoko baloreak

-

-

-

72.210

Kreditu-erakundeetako gordailuak

-

-

-

-

-

51.979

-

-

51.979

-

-

-

-

-

748

-

7.003

-

-

748
7.003

Kredituak administrazio publikoekin

-

-

-

-

-

7.003

-

-

7.003

Gainerako kredituak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diruzaintza

240.995

-

-

-

-

-

-

-

240.995

GUZTIRA

240.995

-

72.210

821.196

473.241

63.177

309.794

48.934

2.029.547

Ondare-tresnak:
Kapitaleko finantza-inbertsioak
Inbertsio-funtsetako partaidetzak

Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako
eragiketen ondoriozko kredituak
Bestelako kredituak:

Bestelako finantza-aktiboak

FINANTZA PASIBOAK

Ordaintzeko
zorrak eta
partidak

Negoziatzeko
mantendutako finantzapasiboak

Guztira

Eratorriak
Bestelako zorrak:
Zor fiskalak eta sozialak
Bestelako finantza-pasiboak

-

-

-

299
1.412

-

299
1.412

GUZTIRA

1.711

-

1.711
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(b)

Galdu-irabazi garbiak finantza-tresnen kategorien arabera

Galdu-irabazi garbien zenbatekoa, finantza-tresnen kategoriaren arabera, honako hau da:
Milaka eurotan
2019

2018

Ondare-tresnen sarrerak - dibidenduak
Interesen ondoriozko sarrerak
Finantza-tresnen arrazoizko balioan izandako aldakuntzaren ondoriozko
mozkinak
Finantza-tresnak besterentzearen ondoriozko mozkinak
Finantza-etorkizunen ondoriozko mozkinak
Funts-komisioen lagapenak
Kanbio-diferentzia positiboak
Bestelakoak

9.547
35.178

9.391
35.129

469.089
43.652
3.602
24
1.753
2.070

363.894
61.836
3.284
122
1.214
3.610

Inbertsioetako sarrerak guztira

565.915

478.480

Ibilgetu materiala eta inbertsioak kudeatzeko gastuak
Bitartekaritza- eta artekaritza-gastuak
Gordailuzaintzako gastuak
Ibilgetu materiala eta inbertsioak kudeatzeko bestelako gastuak
Finantza-tresnen arrazoizko balioan izandako aldakuntzaren ondoriozko
galerak
Finantza-tresnak besterentzearen ondoriozko galerak
Finantza-etorkizunen ondoriozko galerak
Kanbio-diferentzia negatiboak

1.552
308
544
700

1.545
566
413
566

318.755
22.875
26.254
1.666

540.201
19.038
14.078
1.407

Inbertsioetako gastuak guztira

371.102

576.269
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(c)

Epemugen araberako sailkapena

Abenduaren 31n, finantza-aktiboen eta -pasiboen aurreikusitako epemuga, epemuga zehaztua edo zehazgarria dutenentzat, kategoriaren arabera,
honako hau da (milaka eurotan adierazita):
2019

Finantza-aktiboak
2022

2024 eta
ondorengoak
-

Guztira
58.521

77.265
5.043
-

390.469
81.534
47.075
-

674.442
245.034
47.075
10.496
51.338

82.308

519.078

1.086.906

2021

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
Galdu-irabazietan aldaketak dituzten arrazoizko balioko bestelako finantzaaktiboak
Epemugara mantendutako finantza-aktiboak (Geroa I EGAP)
Epemugara mantendutako finantza-aktiboak (Geroa II EGAP)
Epemugara mantendutako finantza-aktiboak (Kudeatzailea)
Kobratzeko maileguak eta partidak

2020
58.521

2023

-

-

-

106.107
108.898
10.496
51.338

68.196
30.325
-

32.405
19.234
-

GUZTIRA

335.360

98.521

51.639

Finantza-pasiboak

Ordaintzeko zorrak eta partidak
Negoziatzeko mantendutako finantza-pasiboak
GUZTIRA

2020
1.738
1.738

2021

2022
-

2018

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
Galdu-irabazietan aldaketak dituzten arrazoizko balioko bestelako finantzaaktiboak
Epemugara mantendutako finantza-aktiboak (Geroa I EGAP)
Epemugara mantendutako finantza-aktiboak (Geroa II EGAP)
Kobratzeko maileguak eta partidak
GUZTIRA

-

2024 eta
ondorengoak
-

Guztira
1.738
1.738

2023 eta
ondorengoak
-

Guztira
240.995

2023
-

Finantza-aktiboak
2019
240.995

2020

2021

2022

-

-

-

130.510
121.098
63.177

74.849
27.078
-

36.438
30.351
-

66.129
25.459
-

237.393
74.940
30.869
-

545.451
278.926
30.869
63.177

555.780

101.927

66.789

91.588

343.202

1.159.418

Finantza-pasiboak

Ordaintzeko zorrak eta partidak
Negoziatzeko mantendutako finantza-pasiboak
GUZTIRA

2019
1.711
1.711

2020

2021
-
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-
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(d) Galdu-irabazietan aldaketak dituzten arrazoizko balioko bestelako finantza-aktiboak
Hona hemen abenduaren 31n balantzearen epigrafe hau osatzen duten saldoen xehetasuna:
Milaka eurotan
2019
2018
Ondare-tresnak
Kapitaleko finantza-inbertsioak
Inbertsio-funtsetako partaidetzak
Arrisku-kapitaleko funtsetako partaidetzak
Zorra adierazten duten baloreak
Tresna hibridoak

1.133.866
296.635
774.359
62.872

821.196
210.163
556.742
54.291

588.232
86.210

473.241
72.210

1.808.308

1.366.647

Informazioa aurkezten den datan, kategoria honen barruan sailkatutako tituluen arrazoizko balioa da
hartzen den kreditu-arriskurik handiena.
2019ko ekitaldiaren itxieran, 7.052 mila euro izan da epigrafe honetan zorra adierazten duten balioen eta
tresna hibridoen sortu diren eta epemuga bete ez duten etekin zenbatekoa (8.742 mila euro 2018ko
ekitaldiaren itxieran).
2019ko abenduaren 31n, zorra adierazten duten baloreen urteko interes-tasa % 0tik % 13era bitartekoa da
(% 0tik % 10,75era bitartekoa 2018ko abenduaren 31n).
2019ko abenduaren 31n, Erakundearen balore-titulu ia guztiak gordailututa edo gordailutzeko bidean
zeuden BNP Paribas-en.
2019 eta 2018ko abenduaren 31n, hitzemandako inbertsioen gainean arrisku-kapitaleko erakundeetan
egiteko dauden ordainketen xehetasuna hau da:
Miles de euros
2019
2018
Arrazoizko baloia
Egiteko dagoen ordainketa
Hitzemandako inbertsioa

62.872
36.584
95.388

54.291
38.272
87.650

2019an, Erakundeak guztira 913 mila euroko zenbatekoak jaso zituen amortizazio-kontzeptupean, eta 104
mila euro interesen kontzeptupean, eta, 2018ko abenduaren 31n, 2.442 mila euroko hornidurari eutsi zion
inbertsio horretarako.
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, ez dago bermeekin edota titulartasun-murrizketekin lotutako edo
pasiboen berme gisa pignoratutako finantza-tresnarik.
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(e) Partaidetzak taldeko eta elkartutako erakundeetan
Honako hau da inbertsio hauen xehetasuna 2019ko eta 2018ko abenduaren 31n:
Milaka eurotan
2019
2018
Ondare-tresnak
Akzioak

52.443

48.934

2019ko eta 2018ko ekitaldietako gehitzeen arrazoia da, nagusiki, Orza, Gestión y Tenencia de Patrimonios,
AIEko partaidetzaren kontabilitate-balio teorikoan izandako gehikuntza.
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, ez dago balorazio-zuzenketarik taldeko eta elkartutako enpresetako
inbertsioen gaineko narriaduragatik.
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, partaidetzako sozietateetan mantendutako inbertsioen xehetasun,
haien jarduerena eta funts propioena, eskuragarri dauden ikuskatu gabeko beren egoera-orri finantzarioen
arabera, eranskinean jasotzen da. Eranskina ez dago ohar honetan barne hartuta.
(f)

Epemugara arte mantendutako inbertsioak

Hona hemen zorro honen banakapena, jaulkitzailearen arabera, abenduaren 31n:
Milaka eurotan
2019
2018
Geroa I PPSE
Euskal Autonomia Erkidegoaren zorra
Espainiaren zor publikoa
SPIRE
Italiaren zor publikoa
Vidrala
Goldman Sachs
Papeles y Cartones de Europa
PITCH1
Allianz SE
El Corte Inglés
Bank of America
Citigroup
Cobra
FADE
Douro Finance BV
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
Teknia Manufacturing Group, S.L.
Euskaltel, S.A.
Bestelako jaulkitzaileak

Geroa II PPSE
Douro Finance BV
Silverback Finance DAC
Argentum Capital, S.A.
SPIRE
PHOTOSONLAR

Kudeatzailea
Bestelako jaulkitzaileak

31

49.425
17.975
11.870
10.359
10.000
9.768
6.799
6.576
6.558
6.200
5.007
5.005
5.000
1.200
700
4.798
87.794

59.355
8.065
65.425
9.817
5.415
6.551
6.726
4.499
5.018
9.404
7.089
6.150
5.965
5.074
78.872

245.034

278.926

19.001
8.789
8.711
7.710
2.864

12.443
9.412
9.013
-

47.075

30.868

10.496

-

302.605

309.794
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2019ko ekitaldiaren itxieran, 6.607 mila euro izan dira epigrafe honetan zorra adierazten duten baloreek
sortutako interes esplizituak eta epemuga bete ez duten interesak (6.702 mila euro 2018ko ekitaldiaren
itxieran).
2019ko abenduaren 31n, urteko interes-tasa % 0,05tik % 6,65era bitartekoa da (% 0,14tik % 6,65era
bitartekoa 2018ko abenduaren 31n).
(g) Kobratzeko maileguak eta partidak
Hona hemen horien xehetasuna abenduaren 31n:
Milaka eurotan
2019
2018
Zorra adierazten duten baloreak
Kreditu-erakundeetako gordailuak
Etekin finkoaz
Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketen ondoriozko
kredituak
Bestelako kredituak
Ogasun Publikoa, kontzeptu fiskalen ondoriozko zordun

-

3.447

41.042

51.979

202

748

6.194
3.900

7.003
-

51.338

63.177

2019ko abenduaren 31n Erakundea kreitu-erkundeetako gordailuari dagozkion 1.831 euroko hornidura
mantentzen du.
2019ko abenduaren 31n epigrafe hau osatzen duten aktiboen sortu diren eta epemuga bete ez duten
interesen zenbatekoa 33 mila euro da (79 mila euro 2018ko abenduaren 31n).
2019ko abenduaren 31n, gordailuen urteko interes-tasa nominala % 0,05tik % 0,15era bitartekoa da (%
0etik % 0,15era bitartekoa 2018ko abenduaren 31n).
2019ko abenduaren 31n, “Ogasun Publikoa, kontzeptu fiskalen ondoriozko zordun” kapituluak, funtsean,
6.169 mila euro barne hartzen ditu 2019ko ekitaldiko kapital higigarriko etekinen gaineko konturako
atxikipenen ondorioz (6.993 mila euro 2018ko abenduaren 31n, 2018ko ekitaldiko kapital higigarriko
etekinen gaineko konturako atxikipenen ondorioz).
(h) Eskudirua eta bestelako likido baliokideak
Honela dago osatuta epigrafea abenduaren 31n:
Milaka eurotan
2019
2018
Kreditu-erakundeetako ageriko saldoa eta kutxako eskudirua

58.521

238.385

Erakundearen kontu korronteen interesa, 2019ko ekitaldian, % -0,50 eta % 1,06 artekoa izan da (% 0 eta
% 0,4 2018an).
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(i)

Ordaintzeko zorrak eta partidak

Abenduaren 31n, partida honen banakapena hau da:
Milaka eurotan
2019
Ogasun Publikoa, hainbat kontzepturen ondorioz hartzekodun
Gizarte Segurantzako erakundeak, hartzekodun
Berraseguru-eragiketen ondoriozko zorrak
Periodifikazioak
Ordaintzeko dauden prestazioak
Bestelakoak

2018

274
29
582
478
218
157

275
23
371
728
135
179

1.738

1.711

Zorrak eta ordaintzeko partida guztiak epe laburrekoak direnez, haien kontabilitate-balioa beren balio
nominalarekin bat dator, eta ez dago interes-tasetan aldakuntzak egoteko aukera handirik.
Erakundearen zor guztiak eurotan direnez, kanbio-tasaren arriskuak ez du eraginik.
(j)

Tresna eratorriekin egindako eragiketak

Abenduaren 31n, Erakundeak posizio hauek irekita mantentzen ditu finantza-tresna eratorrietan:
2019
Mota

Azpiko aktiboa

Epemuga

Erosketa - gerokoak
Erosketa - gerokoak
Erosketa - gerokoak
Erosketa - gerokoak

GBP divisa
USD divisa
JPY dibisa
Eurostoxx50 DVD

Salmenta - gerokoak

Bund

2020ko martxoa
2020ko martxoa
2020ko martxoa
2022ko eta 2023ko
abendua
2020ko martxoa

Azpiko aktiboa

Epemuga

Erosketa - gerokoak
Erosketa - gerokoak
Erosketa - gerokoak
Erosketa - gerokoak

GBP dibisa
USD dibisa
MXN dibisa
Eurostoxx50 DVD

Salmenta - gerokoak
Salmenta - gerokoak

Mini S&P
Bund

2019ko martxoa
2019ko martxoa
2019ko martxoa
2022ko eta 2023ko
abendua
2019ko martxoa
2019ko martxoa

Kontratu kopurua

Merkatuko balioa
(milako eurotan)

50
644
20

6.266
80.880
2.501

200
250

2.338
42.623

2018

Mota

Kontratu kopurua

Merkatuko balioa
(milako eurotan)

50
644
40

6.267
80.996
878

200
20
300

1.993
2.188
49.062

Finantza-gerokoari dagozkion kontratuak egunero likidatzen dira EUREX eta CME merkatu antolatuetan.
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Gerokoetan irekitako posizioen ondorioz 2019ko abenduaren 31n eratutako bermeak 2.175 mila euro dira
(2.694 mila euro 2018ko abenduaren 31n), eta balantzearen aktiboaren "Negoziatzeko mantendutako
finantza-aktiboak " epigrafean aurkezten dira.
(k)

Finantza-aktiboen eta -pasiboen arrazoizko balioa

Jarraian, inbertsio-zorroaren epemugako arrazoizko balioa alderatzen da liburuetan dagokion balioarekin,
abenduaren 31n:

2019
Epemugara arte mantendutako inbertsioak

2018
Epemugara arte mantendutako inbertsioak

Arrazoizko balioa

Milaka eurotan
Liburuetako
balioa

315.735

302.605

Arrazoizko balioa

Milaka eurotan
Liburuetako
balioa

324.135

309.794

Gainbalioa
(Minusbalioa)
13.130

Gainbalioa
(Minusbalioa)
14.341

5(c) oharrean adierazten denez, Erakundearen finantza-aktiboak beren arrazoizko balioan daude
erregistratuta balantzean, honako hauek izan ezik: eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak,
kobratzeko maileguak eta partidak, mugaegunera arte mantendutako inbertsioak eta taldeko eta
elkartutako erakundeetako partaidetzak.
Arrazoizko balioa lortzeko, merkatu aktiboan kotizatutako prezioak hartu dira kasu guztietan.
2019ko eta 2018ko abenduaren 31n dauden gainerako finantza-aktibo eta -pasiboei dagokienez, uste da
ez dagoela alde handirik Iiburuetako balioaren eta arrazoizko balioaren artean.
(10)

Ondare garbia

Abenduaren 31n, Erakundearen funts propioei dagokien epigrafearen osaera hau da:
Milaka eurotan
2019
2018
Funts mutuala
Erreserbak
Arrisku aktuarialetarako erreserbak
Borondatezko erreserbak
Segurtasun-marjina
Ekitaldiko emaitza

13.513
29.281
7.782
19.101
2.398
(5.593)

13.460
34.425
12.551
17.423
2.451
(3.091)

37.201

42.794

2019ko eta 2018ko ekitaldietan, funts propioetan bildutako epigrafeen mugimendua ondare garbian
izandako aldaketen egoera-orrian aurkezten da.
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(a) Funts mutuala
Bazkide sustatzaile sortzaileen hasierako ekarpen bakarrek osatutako funtsari dagokio —Borondatezko
Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko Erregelamenduan ezarritakoari jarraituz—.Era berean,
Sidero – Zahar, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea aurreko ekitaldietan sartzearen
ondoriozko ekarpenak ere biltzen dira. Hona saldo honen xehetasuna abenduaren 31n:
Milaka eurotan
2019
2018
Bazkide Sustatzaile sortzaileen ekarpenak
Sidero – Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundearen
ekarpenak Borondatezkoa

Funts mutualaren aplikazioa
Erreserbetarako intsuldaketa

8.596

8.596

7.432

7.432

16.028

16.028

(117)
(2.398)

(117)
(2.451)

13.513

13.460

Sidero – Zahar, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea 1997an eratu zen. Erakunde horren
xedea honako hau zen: erakundea osatzen zen unean eskubidea zuten onuradunek lanbidearteko
gutxieneko soldata baino txikiagoak zituzten pentsioak osatzea —erretiro, baliaezintasun, alarguntza,
senitartekoen fabore eta zurztasun osoaren ondoriozkoak izan zitezkeen—; baldin eta, pentsio horiekin
batera, beste ordainsari-errenta bat jasotzen ez bazuten, eta guztizko zenbatekoa lanbidearteko gutxieneko
soldata baino handiagoa ez bazen.
Honako hauek ziren erakundearen onuradunak: erakundea eratu zen unean Gipuzkoako industria
siderometalurgikorako hitzarmen kolektiboan ezarritako pentsio-osagarriaren erregimenaren onuradun
ziren Gizarte Segurantzako erregimen orokorreko pentsiodunak, baita, 1996ko abenduaren 31n ezarritako
prestazioetakoren baterako eskubidea izanik, Erakundearen gobernu-organoek onuraduntzat izendatzen
zituztenak ere, onuradunaren izaera data horren ondoren onartu arren.
1999ko ekitaldiaz geroztik, onuradunen erroldaren erregulazio bat egin zen eta, 2002ko ekitaldian,
erakunde horretako Ezohiko Batzar Nagusiak onartu egin zuen erakundea likidatzeko eta soberako funtsak
Geroa Pentsioak, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeari intsuldatzeko prozesua. 2004ko
urtarrilaren 12an, Sidero – Zahar, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea guztiz desegitea
erabaki zen.
(b) Erreserbak
Estatutuen 20. artikuluak dio, Erakundeak, modu iraunkorrean, hornidura matematikoak gauzatzen
direneko aktibo gehigarriak erreserbetan mantendu beharko dituela. Aktibo horiek aurreikusteko moduko
edozein konpromisotik kanpo egongo dira, eta gastuen eta prestazioen —aurreikusitakoen nahiz errealen—
arteko desbideratzeak xurgatzeko kaudimen-marjina erabilgarritzat balioko dute.
2003ko maiatzaren 7an, Erakundearen Batzarrak biziarteko errentei lotutako arriskuetarako erreserba bat
ezartzea erabaki zuen, eta berreaseguruetarako prestazio zehaztuko konpromisoen % 25ean finkatu zuen.
2019ko abenduaren 31n, aipatutako erreserba “Erreserbak – Arrisku aktuarialetarako erreserbak”
kapituluan dago kontabilizatuta, funts propioen epigrafearen barruan.
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2019ko apirilaren 12ko Batzar Nagusiak onartu zuen funts mutualaren kargura zuzkitzea segurtasunmarjina, 53 mila euroko zenbatekoaz (274 mila euro funts mutualaren kargura 2018ko martxoaren 26ko
Batzar Nagusian).
(11)

Hornidura teknikoak

2019ko eta 2018ko abenduaren 31ko egoera-balantzearen epigrafe honetan sartzen dira Erakundeak
honako eskubide eta obligazio hauei erantzuteko ezarrita dituen hornidurak: elkarteko kideen eskubide
kontsolidatuei erantzuteko ezarritakoak (ekarpen zehaztuko aurreikuspen-planei lotutako hornidurak,
bazkideak inbertsioaren arriskua bere gain hartzen duenean); errenta moduan ordaintzen diren jadanik
sortutako obligazioei erantzuteko ezarritakoak (hornidura matematikoa) eta arauz ezarritako betebeharrei
erantzuteko ezarritakoak (bestelako hornidura teknikoak).
Honela dago osatuta epigrafea abenduaren 31n:
Milaka eurotan
2019
2018
Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketen ondoriozko
hornidura
Berehalako errenten hornidura matematikoa
Errenta geroratuen hornidura matematikoa
Ekarpen zehaztuko aurreikuspen-planei lotutako hornidurak,
bazkideak inbertsioaren arriskua bere gain hartzen duenean
(bazkide aktiboak)
Ekarpen zehaztuko aurreikuspen-planei lotutako hornidurak,
bazkideak inbertsioaren arriskua bere gain hartzen duenean
(aldi baterako errentak – seme-alabak ≤ 25 urte)
Ekarpen zehaztuko aurreikuspen-planei lotutako hornidurak,
bazkideak inbertsioaren arriskua bere gain hartzen duenean
(GEROA II aldi baterako errentak)

2.237.110

1.985.531

78.162
56

68.461
31

2.110.690

1.885.546

268

277

47.934

31.216

Hornidura teknikoek 2019ko eta 2018ko ekitaldietan mugimendu hau izan dute:

Hornidura
matematikoa

Milaka eurotan
Ekarpen zehaztuko
aurreikuspen-planei
lotutako hornidurak

2017ko abenduaren 31ko saldoa

70.601

Bestelako hornidura teknikoen aldakuntza,
berrasegurua kenduta
2017ko emaitzaren banaketa
Intsuldaketak

(2.109)
-

2018ko abenduaren 31ko saldoa

68.492

1.917.039

1.985.531

9.726
-

241.853
-

251.579
-

78.218

2.158.892

2.237.110

Bestelako hornidura teknikoen aldakuntza,
berrasegurua kenduta
2018ko emaitzaren banaketa
Intsuldaketak
2019ko abenduaren 31ko saldoa
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2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, Erakundeko bazkide eta onuradunei egoztekoak zaizkien
ondarearen datu garrantzitsuenak (“Hornidura matematikoa” eta “Ekarpen zehaztuko aurreikuspen-planei
lotutako hornidurak, bazkideak inbertsioaren arriskua bere gain hartzen duenean”) honako hauek dira:
Geroa I EGAP
2019
2018

Hornidura teknikoak
Partaidetza kopurua
Partaidetzaren balio
unitarioa (eurotan)
Errentagarritasun
urtekotua
Bazkide aktiboen kopurua
Bazkide pasiboen
kopurua

2.189.119
85.579.483

1.954.283
83.877.594

25,579953

23,299227

9,79%
114.627

(4,84%)
113.298

2.024

Geroa II EGAP
2019
2018
47.991
1.989.321

31.248
1.330.975

24,095897

23,454061

1.712

Guztira
2019

2018

2.237.110
-

1.985.531
-

-

-

2,74%
-

2,66%
-

114.267

113.298

1.114

665

2.024

2.377

“Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketen ondoriozko hornidura – Ekarpen zehaztuko aurreikuspenplanei lotutako hornidurak, bazkideak inbertsioaren arriskua bere gain hartzen duenean” atalaren barruan
aldi baterako errentak sartzen dira, 48.202 mila euroko zenbatekoaz (31.494 mila euro 2018ko abenduaren
31n). Errenta horiek bazkide pasiboen eskubide kontsolidatuei dagozkie, 2014ko abenduaren 31tik aurrera
prestazioa sortu dutenei —baztertuta, hala dagokionean, prestazio-eredu berriaren 4. tarteari dagokion
biziarteko errenta geroratua (2. oharra), berori atal bereko “hornidura matematikoak” atalean erregistratzen
baita—.
Erakundeak 2019ko abenduaren 31ko azterlan aktuarial bat du, aktuario independente egindakoa eta hura
egiteko garaian oro har onartutako finantza-kalkulu eta-hipotesi aktuarialei jarraitzen diena. Azterlan
horretan ezartzen da etorkizuneko obligazioen egungo balioak, 2019ko abenduaren 31n jadanik sortutako
prestazioei dagozkien pentsioen ondorioz, eta Estatutuen 10.6 artikuluan ezarritako hobekuntzak ere —
Erakundeak 2019an sortutako emaitzan oinarrituta (2. oharra)—, guztira 78.218 mila euroko zenbateko
globala dutela. Zenbateko hori erantsita doan balantzearen “Hornidura matematikoa” kapituluan dago
jasota (68.492 mila euro 2018ko abenduaren 31n). 2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, prestazioen eredu
berriko (2. oharra) 4. tarteari dagozkion biziarteko errenta geroratuak daude (2. oharra), “Hornidura
matematikoa” kapituluan bildutakoak, 1 eta 4 mila euroko zenbakoez, hurrenez hurren.
2019ko abenduaren 12an Gobernuko Erankundea Geroa I Enpleguko Gizarte Aurreikuspeneko Plana-rako
hornidura matematikoen kalkuluentzako oinarri teknikoen aldaketak erabaki zituen. 2019ko abenduaren
31tik aurrera biziraupen taula PERM/F 2000P eta biziraupen taula PASEM/F 2010 aplikatzen hasi ziren.
Baita ere, erabaki zuten interes teknikoa 2% izango zela hornidura hauentzako. Ondorioz, modifikazio
hauek, suposatu dute hornidura matematikoen 9.356 euroko hornidura gehigarri bat galeren eta irabazien
kontuan erregistratua.
2019ko abenduaren 31n, “Erreserbak” kapitulua, 26.883 mila euroko zenbatekoaz (29.968 mila euro
2018ko abenduaren 31n), 2019ko ekitaldiko erreserbetarako emaitza-banaketarekin batera, 5.593 mila
euroko zenbatekoaz (4. oharra) ((-3.091 mila euro 2018ko abenduaren 31n), Erakundeak ezarritako funts
batzuei dagozkie. Funts horien helburua da biziarteko errentetan dauden konpromiso aktuarialetan izan
litezkeen desbideratzeei aurre egitea, Erakundearen Batzar Nagusian ezarritakoaren arabera (10. oharra).
(12)

Hornidura ez-teknikoak

2019ko eta 2018ko abenduraren 31n, Erakundeak langileentzako erretiro-sarien kontzeptupean hartutako
konpromisoen ondoriozkoa da -(5(g) oharra)- pentsio eta obligazioetarako eradutako hornidura.
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(13)

Sarrerak eta gastuak

(a)

Gastuen sailkapena xedearen arabera

Martxoaren 16ko 86/2010 Dekretuaren xedapenen arabera, Erakundeak banatu egin ditu hasieran
izaeraren arabera sailkatutako gastuak, duten funtzioa deIa-eta xedearen arabera birsailkatu behar
kasuetan. Birsailkapen horren ondorioetarako, honako hau kontuan hartu behar da:
– Prestazioei egoztekoak zaizkien gastuetan sartzen dira, batez ere: prestazioak kudeatzen diharduten
langileen gastuak eta jarduera horri lotutako ibilgetuaren amortizazioak, prestazioak kudeatzeko
ordaindutako komisioak eta haien izapideak egiteko beharrezkoak diren zerbitzuengatik egindako
gastuak.
– Administrazio-gastuetan sartzen dira, batez ere: kuotei lotutako auzietako zerbitzuen gastuak, kuotak
kobratzeko kudeaketaren gastuak, lagatako berraseguruarenak, eta, bereziki, funtzio horietan aritzen
diren langileen gastuak eta horiekin lotutako ibilgetuaren amortizazioak.
– Inbertsioei egoztekoak zaizkien gastuetan inbertsioen kudeaketa-gastuak sartzen dira nagusiki,
barnekoak nahiz kanpokoak, eta azken horien barruan daude sortutako zerbitzu-sariak, komisioak eta
artekari-sariak, funtzio horietan diharduten langileen gastuak eta amortizazioetarako zuzkidurak.
– Bestelako gastu teknikoak dira, gizarte-aurreikuspenari lotutako kontukoak izanik, ezarritako irizpidea
beteta aurreko xedeetako bati egotzi ezin zaizkionak; batik bat, zuzendaritza orokorreko gastuak.
(b)

Bestelako hornidura teknikoen aldakuntza, berrasegurua kenduta

Abenduaren 31n, galdu-irabazien kontuko "I.6 Bestelako hornidura teknikoen aldakuntza, berrasegurua
kenduta" kapituluaren xehetasuna hau da:
Milaka eurotan
2019
2018
Ekitaldiari egotzitako kuotak, berrasegurua kenduta
Ekitaldiko prestazioak, berrasegurua kenduta
Inbertsioen sarrerak
Inbertsioen gastuak
Bestelako sarrera teknikoak
Ustiapen-gastu garbiak
BGAE-en aurreikuspen-planetako jarduerei lotutako kontuaren
emaitza

(90.884)
38.956
(565.787)
371.102
(658)
1.419

(87.801)
38.027
(478.471)
576.290
(710)
1.447

(5.727)

(3.101)

251.579

45.681

2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, Erakundeak xedearen arabera birsailkatu ditu administraziogastuak, martxoaren 16ko 86/2010 Dekretuko xedapenak betetzeko, eta galdu-irabazien kontuko epigrafe
hauetan sailkatu ditu:

2019

Administrazio-gastuak

Prestazioei
egoztekoak
zaizkien
gastuak
206

Administraziogastuak (*)
1.419

Bitartekotzagastuak
308
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Gordailuzaint
zako gastuak
544

Inbertsioei
egoztekoak
zaizkien
gastuak
(9. oharra)
611

Guztira
3.088
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Prestazioei
egoztekoak
zaizkien
gastuak

2018

Administrazio-gastuak

(*)
(*)

(14)

Administraziogastuak (*)

201

1.449

Bitartekotzagastuak
566

Inbertsioei
egoztekoak
zaizkien
gastuak
(9. oharra)

Gordailuzaint
zako gastuak
413

Guztira

514

3.146

2019ko eta 2018ko ekitaldietan, ez da sarrerarik sortu arriskua lagatzeko sinatutako berrasegurukontratuen mozkinetan Erakundeak duen partaidetzaren ondorioz.
ICCko eta FCRko inbertsioaren ondoriozko komisio inplizituak 5.311 mila euro izan dira 2019an (6.011
mila euro 2018an).

Egoera fiskala

Erakundeak, sozietateen gaineko zergaren ondorioetarako, BGAE-ei buruzko araudi fiskalaren arabera
tributatzen du, zero karga-tasarekin. Hala, finantza-sarreren gainean egiten zaizkion atxikipenak itzul
dakizkion eskatzeko eskubidea du —ikus 5(i) oharra—.
Indarrean dagoen legeriak ezartzen duenez, zergak ezin dira behin betiko likidatutzat hartu zerga-agintariek
aurkeztu diren aitorpenak ikuskatzen ez dituzten bitartean, edota lau urteko preskripzio-epea betetzen ez
den bitartean. 2019ko abenduaren 31n, agintaritza fiskalak ikuskatzeko irekita ditu Erakundeari azkeneko
lau ekitaldietatik eskatzekoak zaizkion zerga nagusi guztiak. Ikuskapena eginez gero, Erakundearen
administratzaileek ez dute uste garrantzizko pasiborik sortuko denik.
(15)

Eragiketak lotutako aldeekin

2019ko eta 2018ko ekitaldietan ez da Erakundearen ohiko jardunbidetik kanpo transakziorik egin lotutako
alderdiekin (bazkide babesleen kuotak kobratzea, eta bazkide eta onuradunei prestazioak ordaintzea).
Lotutako aldeekin 2019ko eta 2018ko ekitaldietan izandako saldoen eta transakzioen xehetasuna hau da
(milaka eurotan):
Taldea eta talde anitza
2019
2018
Balantzea
Partaidetzak taldeko enpresetan
Galdu-irabazien kontua
Inbertsioen sarrerak – dibidenduak

52.443

48.934

-

10

Taldeko enpresekin adierazitako aldian izandako transakzio garrantzitsu bakarrak enpresa horiek
banatutako dibidenduen kobrantzari dagozkio. Horiek urteko kontu hauen eranskinean daude jasota.
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(16)

Enplegatuen batez besteko kopurua eta karga sozialak

2019ko eta 2018ko ekitaldietan izandako batez besteko enplegatu kopurua, kategorien arabera banatuta,
hau da:
Enplegatuen batez
besteko kopurua
2019
2018
Zuzendaria – kudeatzailea
Lizentziadunak
Administrariak

1
9
12

1
8
13

22

22

2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, Erakundeko Gobernu Batzordearen eta langileen banaketa, sexuaren
arabera, honako hau da:

Gizonak
Gobernu Batzordea
Zuzendaria – kudeatzailea
Lizentziadunak
Administrariak

2019
Emakumeak

Guztira

Gizonak

2018
Emakumeak

Guztira

16
4
2

10
1
5
10

26
1
9
12

19
4
2

7
1
4
11

26
1
8
13

34

14

58

34

14

58

2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, Erakundean ez da egon % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna
duen enplegaturik.
Era berean, 2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, langile-gastuen banakapena hau da:
Milaka eurotan
2019
Soldatak eta alokairuak
Karga sozialak
BGAEari egindako ekarpenak

2018

1.025
266
20

937
227
18

1.311

1.182

Erakundeak 2019ko eta 2018ko abenduaren 31n duen IangiIe-gastua xedearen arabera erregistratu da,
Eusko Jaurlaritzaren 86/2010 Dekretuari jarraituz.
(17)

Ingurumen-alderdiei buruzko informazioa

2019ko eta 2018ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldietan, Erakundeak ez du ingurumenarekin lotutako
inbertsiorik edo gasturik egin, eta ez dauka ere mota horretako proiekturik irekita.
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2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, Erakundeak ez dauka inolako hornidurarik erregistratuta litezkeen
ingurumen-arriskuetarako, administratzaileen ustez ez baitago kontingentzia garrantzitsurik litezkeen
auziekin, kalte-ordainekin nahiz bestelako kontzeptuekin lotuta.
Erakundeak ez du jaso ekitaldi horietan zehar ingurumenarekin lotutako dirulaguntzarik edo sarrerarik.
(18)

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldiari buruzko informazioa. Hirugarren xedapen gehigarria.
“Informatzeko betebeharra”. Uztailaren 5eko 15/2010 Legea

2019ko eta 2018ko ekitaldietarako, hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldiari buruzko informazioa
hau da:
Egunak
2019
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia
Ordaindutako eragiketen ratioa
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa

2018

1
1
-

1
1
-

Zenbatekoa (eurotan)

Egindako ordainketak guztira
Egiteko dauden ordainketak guztira
(19)

2019

2018

2.386
156

1.315
179

Gobernu Batzordeko eta goi-zuzendaritzako kideei buruzko informazioa

2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, Gobernu Batzordeko kideek ez zuten sortu soldata, deita nahiz
bestelako ordainsaririk, eta ez dute Erakundearekiko saldorik emandako aurrerakinen edo kredituen
ondorioz. 2019ko ekitaldian zehar, goi-zuzendaritzak (2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, bi kasuetan, 7
kidek osatzen dute) 538 mila euroko zenbatekoa sortu du ordainsarien eta BGAEari egindako ekarpenen
kontzeptupean (527 mila euro 2018ko ekitaldian).
Era berean, 2019ko eta 2018ko abenduaren 31n, pentsioen eta bizi-aseguruen gaietan Erakundeak ez du
obligaziorik bere gain Gobernu Batzordeko aurreko edo egungo kideekiko, eta ez du ere bere kontura
obligaziorik hartuta berme gisa.
(20)

Araudia betetzea

(a)

92/2007 Dekretua, maiatzaren 29koa, BGAE-en jarduera jakin batzuk arautzeko dena

Maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuak helburu du arlo jakin batzuk garatu eta arautzea, eta BGAE-ek eta
aurreikuspen-planek jarduera-esparru eraginkorragoa, fidagarriagoa eta zorrotzagoa eskaintzea, bazkide
osoen eta prestazioen onuradunen mesedetan.
Aipatutako Dekretuaren bosgarren xedapen iragankorrak ezartzen duenez, 92/2007 Dekretuaren 11.
artikuluan finantza-inbertsioei buruz ezarritakoa 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera bete beharko da. Horrez
gain, ezartzen du aktiboetan inbertitzerakoan segurtasun, errentagarritasun, Iikidezia, dibertsifikazio,
sakabanatze, epe eta kongruentziari buruzko irizpide jakin batzuk bete beharko direla. Erakundeak
2010eko urtarrilaren 1ean hartu zituen aipatutako artikuluan ezarritako irizpide horiek.
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Aipatutako Dekretuak inbertsioak baloratzeko arauetan eta kontabilitate-printzipioetan dituen eragin
nagusiak Dekretuaren 11. artikuluan adierazita daude. Erakundeak, 2019ko abenduaren 31n, aipatutako
11. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzen ditu.
Erakundeak, 2019ko abenduaren 31n, 92/2007 Dekretuaren 11.3 artikuluaren arabera egokitzat kalifikatuta
ez dauden aktibo jakin batzuk mantentzen ditu, 5.320 mila euroko zenbatekoaz. Aktibo horiek Amerikako
ETFei dagozkie eta, UCIT araudia betetzen ez dutenez, Eusko Jaurlaritzak ez-egokitzat kalifikatzea
gomendatu du.
Erakundearen ustez, Amerikako ETFek bete egiten dute 92/2007 Dekretuaren 11.3.ii) artikulua, era berean,
bete egiten dutelako inbertsio kolektiboko instituzioei buruzko 35/2003 Legearen 30 d) artikulua. Izan ere,
horiek Amerikako SEC (Securities Exchange Commision) erakundeak gainbegiratuta daude —erakunde
hori Europar Batasuneko Zuzenbideak ezartzen duenaren baliokidetzat jotzen da, eta agintaritzen arteko
lankidetza ziurtatzen du—.
2009ko urriaren 29an, Erakundeak baimena eskatu zion Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailari
aktibo horiek bere zorroan mantentzeko, kontuan izanda bazkideentzat desinbertsioak gauzatzeak ekar
lezakeen kalte ekonomikoa. Hala, 2009ko abenduaren 17an, Eusko Jaurlaritzako Finantza
Zuzendaritzaren ebazpena jaso zuen. Horretan, luzapen baterako baimena ematen zitzaion,
Erakundearen zorroa 92/2007 Dekretuaren 11.3 artikuluan ezarritako irizpideetara egokitzeko. Nolanahi
ere, Erakundeak ezin du egokitzat kalifikatuta ez dauden aktibo gehiago eskuratu, eta Eusko Jaurlaritzako
Finantza Sailari hiru hilean behin jakinarazi beharko dizkio aktibo horien saldo biziak.
(b)

2009ko apirilaren 29ko Agindua, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena

Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2009ko apirilaren 29ko Aginduaren bidez, maiatzaren 29ko
92/2007 Dekretuaren agindu jakin batzuk garatzen dira.
Hiru arlo nagusi hauetan ardazten da Agindua:
•

BGAE-ek egin ditzaketen jarduerei esleitzen zaizkien eskubide eta betebeharrak behar bezala
bereizita egotea.

•

BGAE-en ohiko jardunbidean finantza-tresna jakin batzuk erabiltzeagatik arrisku handiagoa sortzen
duten arloak garatzea.

•

BGAE-en gardentasuna garatzea.

Erakundeak, 2019ko abenduaren 31n, bete egiten ditu 2009ko apirilaren 29ko Aginduan jasotako
betebeharrak, honako salbuespen honekin: adierazitako aginduaren 9. artikuluan ezartzen denaren
arabera egokitzat kalifikatuta ez dauden aktibo jakin batzuk mantentzen ditu. Zehazki, 15.754 mila euro Atik beherako kreditu-kalifikazio duten baloreei dagozkie, ratingeko 3 agentzia nagusietako baten arabera.
Balore horietan artean 2 aktibo daude, 12.699 mila euroko zenbatekoaz, BBVAk jaulkitakoak —horien
kalifikazioa, DBRSren arabera, A da—, eta UCIT gisa kalifikatuta ez dagoen eta desegiteko prozesuan
dagoen funts bateko 34 mila euro.
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(21)

Hornidura teknikoen estalduraren egoera-orria eta kaudimen-marjinaren egoera-orria

Maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren 10. artikuluaren arabera —Eusko Jaurlaritzaren urriaren 27ko
203/2015 Dekretuaren azken xedapenetako zortzigarrenak aldatzen du artikulu hori—: gastu eta prestazio
aurreikusitakoen eta errealen arteko desbideratzeak xurgatzeko eskuragarri dagoen segurtasunmarjinaren gutxieneko kopurua hau da:
-

Prestazio zehaztuko gizarte-aurreikuspeneko planetarako, eskatutako gutxieneko segurtasunmarjina plan horiei lotutako hornidura matematiko ez-aseguratuen % 4 da.

-

Ekarpen zehaztuko gizarte-aurreikuspeneko planetarako, bazkideak inbertsioaren arriskua bete gain
hartzen duenean, gutxieneko segurtasun-marjina da plan horiei lotutako hornidura teknikoen %
0,125. Aipatzekoa da, urriaren 27ko 203/2015 Dekretuaren bigarren xedapen iragankorrean
xedatutakoaren arabera, segurtasun-marjina hori 2017tik aurrera gehienez hamar ekitalditan eratu
daitekeela, dagokion zenbatekoaren urteko hamarreneko minimoaz.

Aipatutako araudiaren arabera, Erakundeak, ekitaldi ekonomiko bakoitzean, adierazitako segurtasunmarjina beteko duen hitzeman gabeko ondarea izan behar du.
2019ko eta 2018ko ekitaldietarako, Erakundeak kaudimen-marjinaren egoera-orriari buruzko kalkulu hauek
egin ditu:
Milaka eurotan
2019
2018
Funts mutuala
Erreserbak – Segurtasun-marjina
Erreserbak – Arrisku aktuarialetarako erreserba
Erreserbak – Borondatezko erreserbak
Erreserbak – Arrisku aktuarialetarako erreserba –
Emaitza banatzeke (4. oharra)
Erreserbak – Borondatezko erreserbak – Emaitza banatzeke
(4. oharra)

13.513
2.398
7.782
19.101

13.460
2.451
12.551
17.423

-

-

(5.593)

(3.091)

37.201

42.794

Kaudimenari lotutako hornidura teknikoak
Kaudimenari lotutako hornidura matematikoak

2.158.892
78.218

1.917.039
68.492

Kaudimenari lotutako hornidurak guztira

2.237.110

1.985.531

2.699

2.396

3.129

2.740

5.828

5.136

31.373

37.658

Legezko gutxieneko segurtasun-marjina – Ekarpen zehaztua
(lotutako horniduren % 0,125) (*)
Legezko gutxieneko segurtasun-marjina – Prestazio zehaztua
(berraseguratu gabeko hornidura matematikoen % 4)
Eskatutako segurtasun-marjina guztira
Segurtasun-marjina gehiegizkoa/(gutxiegizkoa)

(*) Kontuan izanda urriaren 27ko 203/2015 Dekretuaren bigarren xedapen iragankorrean ezarritako 10 urteko aldi
iragankorra (1. oharra).
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(22)

Bestelako informazioa

2019ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldirako, Erakundearen urteko kontuen ikuskapena egin duen
KPMG Auditores, SL enpresaren kontu-ikuskapeneko zerbitzuen ondoriozko fakturazioa 27 mila eurokoa
da (26 mila euro fakturatu zituen KPMG Auditores, S.L.k 2018ko abenduan), eta ekitaldian zehar egindako
zerbitzuei dagozkien ordainsari guztiak hartzen ditu barnean, zein unetan fakturatu ziren kontuan hartu
gabe.
(23)

Itxieraren ondorengo gertaerak

2020ko martxoaren 11an, Munduko Osasun Erakundeak Coronavirus COVID-19aren agerraldia pandemia
izendatu zuen, munduan zehar bere hedapen bizkorra zela eta, jadanik 150 herrialde baino gehiagotan
eragina izan zuelako. Gobernu gehienek neurri murriztaileak hartzen ari dira hedapena geldiarazteko,
besteak beste: isolamendua, inkomunikazioa, berrogeialdia eta pertsonen zirkulazio askearen murrizketak,
lokal publiko eta pribatuen ixtea, oinarrizko premiazkoak eta osasunazkoak izan ezik, mugak ixtea eta
airezko, itsasozko, trenezko eta lurrezko garraioaren murrizketa zorrotza. Espainian, Gobernuak
martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua onartu zuen COVID-19-k eragindako osasun krisiaren egoera
kudeatzeko alarma egoera aldarrikatzen zuena, printzipioz 15 egun natural iraupena izango zuena.
Egoera hau, hornidura-kateak eten edo moteltzeagatik eta ziurgabetasun ekonomikoaren gehikuntza
nabarmenagatik, ekonomia orokorrean nabarmenki eragiten ari da. Hau guztia, aktiboen prezioen eta
truke-tasen hegazkortasunaren bidez eta epe luzeko interes-tasen beherakadaren bidez nabarmentzen
da.
COVID-19-tik eratorritako ondorioak hurrengo ekitalditzat jotzen dira, 2019ko ekitaldiko urteko kontuetan
egokitzapenik behar ez dutenak, nahiz eta 2020ko ekitaldiko urteko kontuetan aitortu behar.
Urteko kontuak prestatzen direnean, Erakundeak ez du eraginik izan, eta ez da espero COVID-19ren
inpaktuen eragin nabarmenik izango duenik ere.
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Taldeko enpresen xehetasuna
2019ko eta 2018ko abenduaren 31
(Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpen librea. Desberdintasunik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak izango du lehentasuna.)

Milaka eurotan

2019

Sozietateegoitza

Jarduera
nagusia

Partaidetzaren
%

Orza Gestión y Tenencia de
Patrimonios, AIE

Donostia

Ondareen
kudeaketa

50%

Liburuetako
balioa

52.443

Jasotako
dibidenduak

Aktiboa

-

105.253

Ondare
garbia
(emaitzarik
gabe)

Emaitza
garbia

97.868

7.019

Ondare
garbia
(emaitzarik
gabe)

Emaitza
garbia

Milaka eurotan

2018

Sozietateegoitza

Jarduera
nagusia

Orza Gestión y Tenencia de
Patrimonios, AIE

Donostia

Ondareen
kudeaketa

Partaidetzaren
%

50%

Liburuetako
balioa

48.934

Jasotako
dibidenduak

10

Aktiboa

98.256

91.803

Orza Gestión y Tenencia de Patrimonios, AIEk ez du Burtsan kotizatzen.
2019ko eta 2018 ekitaldietan, Taldeko partaidetzengatik jasotako dibidendu gisa agertzen den zenbatekotik, guztia eskudirutan jaso zen.

Eranskin hau 2019ko urteko kontuen memoriaren 5(e) oharrean barne hartuta dago, eta harekin batera irakurri behar da.
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