
 

 

Ex ante informacija apie  

išlaidas ir mokesčius1 

 
Finansinė priemonė IE00B3ZW0K18, „iShares V plc - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc“  

Vokietija, Xetra birža     

Investuojama suma (EUR)2 2 000  20 000  

Išlaidos ir mokesčiai Suma Dalis proc.  Suma  Dalis proc. 

Pirkimo komisiniai mokesčiai 15.00 0.75 50.00 0.25 

Pardavimo komisiniai mokesčiai 15.00 0.75 50.00 0.25 

Valiutos keitimo išlaidos 0.00 0.00 0.00 0.00 

VP saugojimo mokestis 3.12 0.16 31.20 0.16 

Iš viso paslaugų mokesčių 33.12 1.66 131.20 0.66 

Biržos taikomi f inansinių sandorių mokesčiai 0.00 0.00 0.00 0.00 

Finansinės priemonės valdymo mokesčiai2 4.00 0.20 40.00 0.20 

Iš viso su finansine priemone susijusių mokesčių 4.00 0.20 40.00 0.20 

 Iš viso išlaidų ir mokesčių 37.12 1.86 171.20 0.86 

 
1 Išlaidų ir mokesčių skaičiavimai pagrįsti prielaidomis, kad į f inansinę priemonę investuojama suma yra 2 000 arba        

20 000 eurų, o f inansinė priemonė išlaikoma vienerius metus ir parduodama. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tai yra tik 

su šia f inansine priemone susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys. Faktinės išlaidų ir mokesčių sumos priklauso nuo 

investuojamos sumos dydžio ir kitų susijusių aplinkybių. 

 
2 Su f inansine priemone susijusius mokesčius moka ne pats investuotojas – jie išskaičiuojami iš f inansinės priemonės 

vertės apskaičiuojant f inansinės priemonės grynųjų aktyvų vertę. Jeigu bazinė fondo valiuta sk iriasi nuo prekybos 

valiutos, užsienio valiutos kurso svyravimai gali turėti įtaką apskaičiuojamiems mokesčiams . Su f inansine priemone 

susijusių mokesčių skaičiavimai yra atlikti atsižvelgiant į istorinę fondo valdytojo pateikiamą bendrųjų išlaidų santykio 

statistiką. 

 

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 paskatos4 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
4 Ši suma yra pirmiau nurodytų su f inansine priemone susijusių mokesčių dalis.  

 

Išlaidų ir mokesčių įtaka investicjų grąžai  

 

  Metinė grąža atskaičius visus su paslaugomis ir f inansine priemone 

susijusius mokesčius 

(priklauso nuo investavimo laikotarpio) 

Metinė grąža5 Investuojama 

suma (EUR) 

   1 metai 2 metai 3 metai 

5.00 proc.  2 000 3.14 % (62.88) 3.89 %  (77.88) 4.14 % (82.88) 

  20 000  4.14 % (828.80) 4.39 % (878.80) 4.48 % (895.47) 

0 proc.  2 000   -1.86% (-37.12)  -1.11% (-22.12) -0.86  % (-17.12) 

  20 000  -0.86% (-171.20)  -0.61% (-121.20) -0.52 % (-104.53) 

-5.00 proc.  2 000  -6.86 % (-137.12) -6.11 % (-122.12) -5.86 % (-117.12) 

  20 000 -5.86 % (-1171.20) -5.61 % (-1121.20) -5.52% (-1104.53) 

 
5 Metinė grąža apskaičuojama darant prielaidą, kad investicijos yra išlaikomos vienerius, dvejus ar trejus metus. Šioje 

lentelėje pateikiami galimos gražos 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 2021-01-27 atsižvelgiant į dabartinius su f inansine 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.


