
 

 

Ex ante informacija apie  

išlaidas ir mokesčius1 
 
Finansinė priemonė LU0011924932, SEB USD Currency Fund C (USD)  

Obligacijų fondai     

Investuojama suma (USD)2 1 000  11 000  

Išlaidos ir mokesčiai Suma Dalis proc.  Suma  Dalis proc. 

Pirkimo komisiniai mokesčiai 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pardavimo komisiniai mokesčiai 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valiutos keitimo išlaidos2 0,00 0,00 0,00 0,00 
VP saugojimo mokestis 0,40 0,04 4,40 0,04 

Iš viso paslaugų mokesčių 0,40 0,04 4,40 0,04 

Biržos taikomi finansinių sandorių mokesčiai 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finansinės priemonės valdymo mokesčiai3 4,60 0,46 50,60 0,46 

Iš viso su finansine priemone susijusių mokesčių 4,60 0,46 50,60 0,46 

 Iš viso išlaidų ir mokesčių 5,00 0,50 55,00 0,50 

 
1 Išlaidų ir mokesčių skaičiavimai pagrįsti prielaidomis, kad į finansinę priemonę investuojama suma yra 1 000 arba        
11 000 JAV dolerių, 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 JAV doleriais, šios finansinės priemonės valiuta. Išlaidos ir mokesčiai mokami JAV 
doleriais, išskyrus saugojimo mokestį, kuris mokamas eurais, mokesčio mokėjimo dieną galiojančiu Lietuvos banko 
skelbiamu dienos oficialiu valiutos kursu konvertavus JAV doleriais apskaičiuotą mokesčio dydį. Šiame pavyzdyje 
nurodomi saugojimo mokesčio valiutos keitimo mokesčiai. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad, investuojant užsienio valiuta, užsienio valiutos kurso svyravimai turės įtaką Jūsų investicijų 
grąžai. Konvertuojant visas sumas šiame pavyzdyje buvo taikomas 1,1077 EUR/USD valiutos kursas. 
 
3 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. 
 

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

 

Investuojama suma (JAV doleriais) 1 000  11 000 

 Suma Dalis proc.  Suma Dalis proc.  
Trečiosios šalies paskatos 2,80 0,28 30,80 0,28 

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

 
  



 

 

Išlaidų ir mokesčių įtaka investicjų grąžai  

  Metinė grąža atskaičius visus su paslaugomis ir finansine priemone 

susijusius mokesčius 

(priklauso nuo investavimo laikotarpio) 

Metinė grąža5 Investuojama 

suma (USD) 

   1 metai 2 metai 3 metai 

2,00 proc.  1 000 1,50 % (15,00) 1,50 %  (15,00) 1,50 % (15,00) 

  11 000  1,50 % (165,00) 1,50 % (165,00) 1,50 % (165,00) 

0 proc.  1 000   -0,50% (-5,00)  -0,50% (-5,00) -0,50  % (-5,00) 

  11 000  -0,50% (-55,00)  -0,50% (-55,00) -0,50 % (-55,00) 

-2,00 proc.  1 000  -2,50 % (-25,00) -2,50 % (-25,00) -2,50 % (-25,00) 

  11 000 -2,50 % (-275,00) -2,50 % (-275,00) -2,50% (-275,00) 

 
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 2019-11-20 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.  
 
 
 


