
Adibidea:
Demagun %4ko errentagarritasun media bi BGAE berdin-berdinetan, 20 urtera begira eta 10.000€ko hasierako inbertsioa:
BGAE indibidualean, %1,6ko komisioarekin, azkeneko zenbatekoa 20 urte barru: 16.069 €    
Itzarri BGAEn, %0,39ko komisioarekin azkenengo zenbatekoa 20 urte barru: 20.325 €   

DIFERENTZIA 4.256 €    

Urtea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Itzarri BGAE %5,23 %3,75 -%4,44 %5,55 %3,66 -%3,26 %11,17 %11,90 %6,92 %4,15

KPI %2,67 %4,22 %1,43 %0,79 %2,99 %2,38 %2,87 %0,25 -%1,04 %0,0l

KOMISIO BAXUAK

2015 ITZARRI BGAE INFORMAZIOA

 ARRISKU PROFIL ERTAINA DUEN ENPLEGU BGAE

Itzarri, zure Errenta Finko Mistoko Enplegu BGAEa da. Errenta aldakorrean %35eko inbertsio muga, urteko inflazioa  

gainditzea du helburu.

KUDEATZAILE TALDE INDEPENDIENTEA ETA BAZKIDEEKIN LERROKATUTA

Kudeatzaile taldea profesionala da, independientea eta inolako interes gatazkarik gabe, gure bazkideen ondarea 

errentagarritasuna, segurtasuna eta  likidezia irizpideen arabera kudeatzen da.

Administrazio gastuak ondarearen %0,39a urtean dira, BGAEen muga legala %1,6an kokatzen den bitartean. Aurrezpen 

honek bazkidearentzat errentagarritasun handiagoa suposatzen du. 

ERRENTAGARRITASUN HISTORIKOAK*

2005eko Abenduaren 31n egindako 10.000 euroko ekarpen baten bilakaera 

2015 IRUZKINA

Itzarri BGAEk %4,15eko errentagarritasuna lortu du, inflazioa baina

askoz gehiago (%-0,01), erreferentzia indizea delarik. Ondorioz,

2005/12/31 datatik, Itzarri BGAEren urteko batazbesteko

errentagarritasuna %4,34koa da, KPIa baino %2,70 gehiago urteko.

Bazkide kopurua 93.926ra igo da, eta ondarea 2015 urtean 23 milioi

euro baino gehiago handitu da, 577 milioi eurotara iritsiz.

Azpimarratzekoa da, bazkideek Erakundearen kudeaketarengan

jartzen ari diren kofiantza, 2015eko ekitaldia aurreko ekitaldiarekin

konparatzen badugu: 

- Bazkideen borondatezko ekarpenak x2 biderkatu dira, %105

handituz eta 5.211 mila euroak gaindituz.

- Beste BGAEtatik datozen sarrera mobilizazioak x2,36 biderkatu

dira, %136 handitu eta 4.127 mila euroak gaindituz
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*Iraganeko errentagarritasunak ez du bermatzen etorkizuneko errentagarritasunik. 


