
Ex ante informacija apie išlaidas ir mokesčius1 

 

 
LU2178481649, XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION  

Vokietija, Xetra birža     

Investuojama suma (EUR)2 2 000  20 000  

Išlaidos ir mokesčiai2 Suma Dalis proc.  Suma  Dalis proc. 

Pirkimo komisiniai mokesčiai3 15.00 0.75 50.00 0.25 

Pardavimo komisiniai mokesčiai3 15.00 0.75 50.00 0.25 

Valiutos keitimo išlaidos 0.00 0.00 0.00 0.00 

VP saugojimo mokestis3 8.40 0.42 31.20 0.16 

SEB banko administravimo mokestis 0.00 0.00 0.00 0.00 

Konsultavimo mokestis 0.00 0.00 0.00 0.00 

Iš viso paslaugų mokesčių  38.40 1.92 131.20 0.66 

Biržos taikomi finansinių sandorių mokesčiai 0.00 0.00 0.00 0.00 

Finansinės priemonės valdymo mokesčiai4 3.20 0.16 32.00 0.16 

Iš viso su finansine priemone susijusių mokesčių  3.20 0.16 32.00 0.16 

 Iš viso išlaidų ir mokesčių  41.60 2.08 163.20 0.82 

 
1 Išlaidų ir mokesčių skaičiavimai pagrįsti prielaidomis, kad į finansinę priemonę investuojama suma yra 2 000 arba 20 000 eurų, o finansinė priemonė 

išlaikoma vienerius metus ir parduodama. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tai yra tik su šia finansine priemone susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys. 

Faktinės išlaidų ir mokesčių sumos priklauso nuo investuojamos sumos dydžio ir kitų susijusių aplinkybių. 

2 Išlaidos ir mokesčiai nurodyti eurais. Jeigu finansinės priemonės nominali valiuta nėra eurai, konvertuojant visas sumas šiame pavyzdyje buvo 

taikomas 1.000 EUR/EUR valiutos kursas. Šiame pavyzdyje valiutos keitimo išlaidos susijusios su mokesčiais (ar kitomis išlaidomis), kurios 

apskaičiuojamos finansinės priemonės nominaliąja valiuta ir atimamos eurais arba atvirkščiai. Išlaidos ir mokesčiai mokami finansinės priemonės 

valiuta, išskyrus saugojimo, administravimo ir konsultavimo mokesčius, kurie mokami eurais, mokesčio mokėjimo dieną galiojančiu Europos Centrinio 

Banko skelbiamu dienos oficialiu valiutos kursu konvertavus apskaičiuotą mokesčio dydį. Atkreipiame dėmesį, kad, investuojant  užsienio valiuta, 

užsienio valiutos kurso svyravimai turės įtakos Jūsų investicijų grąžai. 

3 Minimalūs mokesčiai ir banko sąskaitos tvarkymo mokestis gali būti pritaikyti. Su visais paslaugų įkainiais galite susipažinti čia: 

https://www.seb.lt/pagrindiniai-paslaugu-ikainiai. 

4 Su finansine priemone susijusius mokesčius moka ne pats investuotojas – jie išskaičiuojami iš finansinės priemonės vertės apskaičiuojant finansinės 

priemonės grynųjų aktyvų vertę. Su finansine priemone susijusių mokesčių skaičiavimai yra atlikti atsižvelgiant į istorinę fondo valdytojo pateikiamą 

bendrųjų išlaidų santykio statistiką. Jeigu pagrindinės informacijos dokumente numatyta bazinė fondo valiuta skiriasi nuo prekybos valiutos, užsienio 

valiutos kurso svyravimai gali turėti įtakos apskaičiuojamiems mokesčiams. 

 

Banko gaunamos trečiųjų šalių įmokos (paskatos), susijusios su išlaidomis ir mokesčiais  

 

Investuojama suma (EUR) 2 000  20 000 

 Suma Dalis proc.  Suma Dalis proc.  

Trečiosios šalies paskatos5 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
5 Teikdamas investicines ar papildomas su tuo susijusias paslaugas bankas tam tikrais atvejais iš trečiųjų šalių gali gauti finansinės ir ne finansinės 

naudos (trečiųjų šalių paskatos). Šiame išlaidų ir mokesčių skaičiavimo pavyzdyje duomenys pagrįsti prielaidomis, kad bankas pasilieka trečiųjų šalių 

paskatas (jeigu nurodyta trečiųjų šalių paskatų reikšmės suma yra didesnė už 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Išlaidų ir mokesčių įtaka investicjų grąžai6  

  Vidutinė metinė grąža atskaičius visus su paslaugomis ir finansine 

priemone susijusius mokesčius 

(priklauso nuo investavimo laikotarpio) 

Metinė grąža Investuojama 

suma (EUR) 

   1 metai 2 metai 3 metai 

2.00 proc.  2 000 -0.08 % (-1.60) 0.67 %  (13.40) 0.92 % (18.40) 

  20 000  1.18 % (236.80) 1.43 % (286.80) 1.52 % (303.47) 

0 proc.  2 000   -2.08% (-41.60)  -1.33% (-26.60) -1.08  % (-21.60) 

  20 000  -0.82% (-163.20)  -0.57% (-113.20) -0.48 % (-96.53) 

-2.00 proc.  2 000  -4.08 % (-81.60) -3.33 % (-66.60) -3.08 % (-61.60) 

  20 000 -2.82 % (-563.20) -2.57 % (-513.20) -2.48% (-496.53) 

 
6 Metinė grąža apskaičiuojama darant prielaidą, kad investicijos yra išlaikomos vienerius, dvejus ar trejus metus. Šioje lentelėje pateikiami galimos 

grąžos pavyzdžiai (teigiama, neigiama grąža, arba grąžos nėra), atsižvelgiant į neigiamą investavimo mokesčių ir išlaidų įtaką galutinei investicijų 

grąžai. Kai kuriais atvejais investavimo mokesčiai ir išlaidos gali viršyti net ir teigiamą investicijų grąžą. Metinės grąžos  pavyzdžiai nėra susiję su 

dabartiniais grąžos rodikliais,  grąžos rodikliai nėra prognozuojami ar žadami.  

 

Šis ex ante išlaidų ir mokesčių pavyzdys yra sukurtas 2022-01-21 atsižvelgiant į dabartinius su finansine priemone susijusius mokesčių rodiklius, 

nurodytus fondų valdytojų prospektuose ir kituose dokumentuose, bei paslaugų mokesčius, nustatytus banko kainyne. Kuriant pavyzdžius, nebuvo 

numatomi kokie nors mokesčių pakeitimai, tad apskaičiuojant nebuvo daroma tokia prielaida.  

 


