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KPI Euskadi 2019: %1,20 
Errentagarritasuna 2019: %5,99

2018an ia merkatu guztietan emaitza negatiboa izan ondoren, errenta aldakorra 
etorri da 2019an gure inbertsioak erreskatatzera. Errenta finkoak zerotik gertu 
jarraitzen du epe luzean eta emaitza negatiboekin epe laburrean.

%4,80

Errenta aldakorrarekiko 
esposizioa:
Epe luzerako estrategian hartutako 
erabakietako bat da burtsarako esposizioa 
bazkideen ezaugarrien arabera egokitzea; 
Lanaur hiruren kasuan, esposizioa pixkanaka 
handituz joatea, hasiera batean %30era arte.

Epe luzeko ikuspegi batekin, emaitza positiboetara itzuli gara iazko parentesiaren ondoren. 
Errenta aldakorreko urte onak azken 5 urteetako emaitzarik onena lortzera bultzatu du 
Lanaur, baina horrek ez du ezkutatu behar errenta finkoak ezer ematen ez duen ingurune 
batean gaudela (epe laburretan eta ertainetan, kasu askotan negatiboan dago) eta gure 
errentagarritasuna errenta aldakorraren eta inbertsio alternatiboen gero eta menpekoagoa 
dela.
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HIRU IPC EUS

2010 %2,55 %2,80
2011 %1,61 %2,40
2012 %9,75 %2,70
2013 %8,43 %0,60
2014 %11,71 %-0,70
2015 %1,81 %0,30
2016 %2,87 %1,50
2017 %2,64 %1,10
2018 %-3,36 %1,00
2019 %5,99 %1,20

10 URTE %52,52 %13,61
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Lanaur HIRU
10 urteko 
errentagarritasun
urtekotua

%28,88
%24,78

%11,82
%15,94

Urtea burtsetan

{GRAFIKOA} Erabakiak eta epe luzea

+info - BGAE Lanaur web-a (intraneta edo banka electronikoa)
- pk@kutxabank.es / 943001787



Lanaur HIRU:
Borondatezko Ekarpenak
Behin azken baldintza arauemailea beteta, azaroaren 11n Kutxabankekin akordio bat sinatuta, Lanaur 
HIRUko bazkide aktiboek borondatezko ekarpenak egiteko aukera dute dagoeneko.

+info - BGAE Lanaur web-a (intraneta edo banka electronikoa)
- pk@kutxabank.es / 943001787

Oroigarria:
Gogoratu Lanaur BGAEak bere estatutuetan ez duela jasotzen hamar urte igarotakoan antzinatasunagatiko erreskatea egiteko aukera.
Lanaurreri borondatez egindako ekarpenek banakako BGAEei egindako ekarpenen tratamendu fiskal bera dute.

Formatua honako hau da:

•Bazkidearen oinarrizko soldataren %4ko hileko ekarpena, 
enpresak egiten duen ekarpenaren mugarekin.

•Aginduaren alta eta baja urtean behin. Ekarpenak urte 
naturalaren barruan eteteko agindu bakarra eman ahal izango da.

•Borondatezko ekarpenaren alta edo baja eskatzeko, inprimaki hau 
bete eta sinatutako kopia bidali behar da Giza Baliabideen 
Administraziora.

Giza 
Baliabideen 
admin.

Enpresaren ekarpena bikoizteko akordioa 
sinatzen du PK-k.
Urteko 1.540€ izatetik 3.350€ izatera 
igarotzen da (soldata-taularekin 
eguneratzen doa).

20092010201120122013 20142015201620172018

3.356,54€1.543,37€

EKARPENAK: AZKEN URTEOTAKO HISTORIA.

2013 2017

PKk Lanaurren 
estatutuen 
erreforma 
sustatzen du, 
besteak beste, 
borondatezko 
ekarpenak 
ahalbidetzeko.

Eusko Jaurlaritzak 
estatutuen erreforma 
onartzen du.

2019

PKk akordio bat sinatzen du 
Kutxabankekin, borondatezko 
ekarpenak egiteko azken arau-oztopoa 
konpontzeko.

2020

Ekarpenak 
egiteko 
mekanismoa 
aktibatzen da.
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https://formulario.kutxabank.es/fkutxabank/fr/comunicacion_interna/aportacion_voluntaria_epsv/new?fr-language=es
https://formulario.kutxabank.es/fkutxabank/fr/comunicacion_interna/aportacion_voluntaria_epsv/new?fr-language=es

