
Ex ante  informacija apie  

išlaidas ir mokes čius 1 
 
Fondai, kuri ų vienetais prekiaujama biržoje  
(Jungtin ė Karalyst ė) 

    

Komisinis mokestis 0,5 proc. (min. 55 USD)     

Investuojama suma (USD)  2 000  24 000 

Išlaidos ir mokes čiai  Suma  Dalis proc.  Suma   Dalis proc.  

Komisinis mokestis perkant 
(išskaičiuojamas vykdant pavedimą) 

55,00 2,75 120,00 0,50 

Komisinis mokestis parduodant 
(išskaičiuojamas vykdant pavedimą) 

55,00 2,75 120,00 0,50 

Saugojimo mokestis 3,20 0,16 38,40 0,16 

Su finansine priemone susiję mokesčiai2 30,00 1,50 360,00 1,50 

 Iš viso išlaid ų ir mokes čių 143,20 7,16 638,40 2,66 
 
1 Išlaidų ir mokesčių skaičiavimai pagrįsti prielaidomis, kad į finansinę priemonę investuojama suma yra 2 000 arba         
24 000 JAV dolerių, o finansinė priemonė išlaikoma vienus 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 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. 
 
 
Išlaid ų ir mokes čių įtaka investicj ų grąžai  
  Metinė grąža atskaičius visus su paslaugomis ir finansine 

priemone susijusius mokesčius(priklauso nuo investavimo 
laikotarpio) 

Metin ė grąža3 Investuojama suma 
(USD) 

   1 metai  2 metai  3 metai  
 5,00% 2 000 -0,66% (-13,20) 2,09% (41,80)  3,01% (60,13) 

  24 000 3,84% (921,60) 4,34% (1041,60) 4,51% (1081,60) 

 -5,00% 2 000 -10,66% (-213,20) -7,91% (-158,20) -6,99% (-139,87) 

  24 000 -6,16% (-1478,40) -5,66% (-1358,40) -5,49% (-1318,40) 

 
3 Metinės grąžos pavyzdžiai nėra susiję su dabartiniais grąžos rodikliais, būsimi grąžos rodikliai nėra prognozuojami ar 
žadami. Metiniai grąžos rodikliai yra pateikiami po su finansine priemone susijusių atskaitymų ir yra tik pavyzdžiai.  
 
Šis ex ante išlaidų ir mokesčių pavyzdys yra sukurtas 2018-01-01 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. 
 


