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Kostnaðarhandbók Akta sjóða hf. 
Yfirlit yfir kostnað og gjöld 

Í kostnaðarhandbók þessari má finna upplýsingar um áætlaðan kostnað og tengd gjöld í tengslum við 

fjárfestingarþjónustu og fjármálagerninga sem Akta sjóðir hf. (hér eftir einnig nefnt ,,Akta“ eða ,,félagið“) ber 

skv. 34. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga skylda til að veita. Í handbókinni má finna 

dæmi um áætlaðan kostnað og gjöld sem viðskiptavinur greiðir í tengslum við fjárfestingarráðgjöf og 

eignastýringu, og við kaup í nokkrum ólíkum sjóðum.  

Dæmin byggja á verðskrá Akta. Hafa skal í huga að upplýsingar um kostnað og gjöld taka ekki tillit til afslátta 

sem viðskiptavinur kann að geta fengið, til dæmis vegna umfangs viðskipta eða annarra aðstæðna í 

viðskiptasambandi viðskiptavinar við Akta sjóða hf. 

Kostnaður skiptist í vörukostnað og þjónustukostnað. Kostnaðurinn er settur fram bæði sem hlutfall af 

fjárfestingu og sem krónutala. Þá er sundurliðun á kostnaði og gjöldum einnig sýnd í samhengi við áhrif á 

ávöxtun mismunandi fjárfestinga. 

Nálgast má verðskrá Akta sjóða hf. á heimasíðu Akta, www.akta.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna 

sér hana. 
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Eignastýring/fjárfestingarráðgjöf – yfirlit yfir kostnað og gjöld 

Tekið er dæmi um viðskiptavin sem skrifar undir samning um eignastýringu/fjárfestingarráðgjöf hjá Akta 

sjóðum hf. Í framhaldinu er stofnaður vörslureikningur hjá Kviku banka.  

Við upphaf samnings eru keyptir fjármálagerningar í eftirfarandi hlutföllum: 

50% hlutabréf, áætluð árleg ávöxtun 8%, 

25% skuldabréf, áætluð árleg ávöxtun 4%, 

25% sjóðir um sameiginlega fjárfestingu, áætluð árleg ávöxtun 6%. 

Við hvetjum viðskiptavini til að skoða verðskrá eignastýringar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Akta, 

wwww.akta.is, eða hafa samband við félagið til að fá nánari upplýsingar um kostnað og gjöld varðandi 

fyrirhuguð viðskipti.  

Eignastýring/fjárfestingarráðgjöf fyrir 100.000.000.-       

Sundurliðun á kostnaðarflokkum % af fjárfestingu Kostnaður Athugasemd 

Þjónustukostnaður 
  

  

Föst þóknun á ári fyrir 
eignastýringu/fjárfestingarráðgjöf 

0,50% 500.000 Lágmarkskostnaður 25.000 á mánuði 

Árangurstengd þóknun Skv. samningi 

 

  

   
 

  

Vörukostnaður 
  

  

Kaup á skráðum hlutabréfum (50% eignasafns) 0,50% 250.000   

Kaup á skráðum skuldabréfum (25% eignasafns) 0,10% 25.000   

Kaup í erlendum sjóð (25% eignasafns) 1,00% 250.000 
Kostnaður milli 0,50% og 1,50% skv. 
verðskrá, hér er notast við miðgildi 

Árleg umsýsluþóknun sjóða 1,00% 250.000 
Umsýsluþóknun mismunandi milli 

sjóða. Hér er notast við algengt gildi. 

 
 

Áhrif kostnaðar á fjárfestingu   

  Fjárfestingarupphæð 1 ár 

Upphæð fjárfestingar fyrir kostnað 100.000.000 106.500.000 

Ávöxtun án kostnaðar  6,50% 

Árlegur kostnaður (p.a.)  1.275.000 

- Þar af kostnaður greiddur til þriðja aðila (umsýsluþóknun)  250.000 

Ávöxtun m.t.t. kostnaðar  3,40% 

Lækkun á ávöxtun vegna kostnaðar um  1.275.000 

Upphæð fjárfestingar að frádregnum kostnaði  105.225.000 

 

Afhending árlegra yfirlita 

Viðskiptavinir í viðvarandi viðskiptasambandi, t.d. í eignastýringu eða fjárfestingarráðgjöf, fá árlega afhent 

samandregið yfirlit með upplýsingum um allan kostnað og gjöld til að geta áttað sig á heildarkostnaði og 

áhrifum á uppsafnaða arðsemi fjárfestingarinnar, sbr. 2. mgr. 34. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir 

fjármálagerninga.  
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Fjárfesting í sjóðum – yfirlit yfir kostnað og gjöld 

Hér fyrir neðan eru sett fram dæmi um heildarkostnað sem þú gætir borið fyrir fyrsta árið, þriðja árið og 

fimmta árið vegna stakrar fjárfestingar í sjóðum. Dæmi eru sett fram um fjárfestingu að upphæð kr. 

1.000.000.- og 10.000.000.-. Dæmið gerir ráð fyrir að þú greiðir fullan gengismun undir vörukostnaði hér að 

neðan, en afsláttur kann að vera felldur af slíku gjaldi eða það fellt niður. Þá er gert ráð fyrir því að kostnaður 

við kaup sé að upphæð kr. 1.000.- en kostnaður við kaup í sjóðum Akta er mismunandi milli vörsluaðila og 

var því notast við miðgildi kostnaðar í eftirfarandi dæmum. Í þeim sjóðum þar sem reiknaðar eru 

árangurstengdar þóknanir af árangri umfram viðmið er bæði áætluð ávöxtun og áætluð ávöxtun umfram 

viðmið gefin upp.  

 

Akta Lausafjársjóður 

Áætluð ávöxtun: 5% 

Fjárfesting fyrir 1.000.000.-         

Sundurliðun á kostnaðarflokkum % af fjárfestingu Föst upphæð Kostnaður Lýsing 

Þjónustukostnaður      
Kostnaður vegna viðskipta Mismunandi milli 

vörsluaðila 
1.000 

 
Kostnaður og gjöld sem tengjast 
viðskiptum sem verðbréfafyrirtækið eða 
aðrir aðilar annast 

Vörukostnaður      
Viðvarandi gjöld 0,45% 

 
4.500 Viðvarandi kostnaður og gjöld sem 

tengjast umsjón með fjármálaafurðinni og 
eru dregin frá virði fjármálagerningsins 
meðan fjárfestingin í fjármálagerningnum 
varir 

Fjárfesting fyrir 10.000.000.-      

Sundurliðun á kostnaðarflokkum % af fjárfestingu Föst upphæð Kostnaður Lýsing 
Þjónustukostnaður      
Kostnaður vegna viðskipta Mismunandi milli 

vörsluaðila 
1.000 

 
Kostnaður og gjöld sem tengjast 
viðskiptum sem verðbréfafyrirtækið eða 
aðrir aðilar annast 

Vörukostnaður      
Viðvarandi gjöld 0.45%   45.000 Viðvarandi kostnaður og gjöld sem 

tengjast umsjón með fjármálaafurðinni og 
eru dregin frá virði fjármálagerningsins 
meðan fjárfestingin í fjármálagerningnum 
varir 

 

 

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu         

  Fjárfestingarupphæð 1 ár 3 ár 5 ár 

Upphæð fjárfestingar fyrir kostnað 1.000.000 1.050.000 1.157.625 1.276.282 

Árlegur kostnaður (p.a.)  4.500 4.961 5.470 

Uppsafnaður kostnaður  4.500 14.186 25.865 

Upphæð fjárfestingar að frádregnum kostnaði  1.045.500 1.143.439 1.250.416 

       

  Fjárfestingarupphæð 1 ár 3 ár 5 ár 

Upphæð fjárfestingar fyrir kostnað 10.000.000 10.500.000 11.576.250 12.762.816 

Árlegur kostnaður (p.a.)  46.000 49.613 54.698 

Uppsafnaður kostnaður  46.000 142.863 249.653 

Upphæð fjárfestingar að frádregnum kostnaði   10.454.000 11.433.388 12.513.162 



 

 4 

Akta Ríki 

Áætluð ávöxtun: 5% 

Áætluð ávöxtun umfram viðmið: 1% 

Fjárfesting fyrir 1.000.000.-         

Sundurliðun á kostnaðarflokkum % af fjárfestingu Föst upphæð Kostnaður Lýsing 

Þjónustukostnaður      
Einskiptisgjöld 1,00% 

 
10.000 Gengismunur greiddur þegar keypt er í 

sjóðnum. Afsláttur kann að vera veittur 
eða hann felldur niður. 

Kostnaður vegna viðskipta Mismunandi milli 
vörsluaðila 

                1.000  
 

Kostnaður og gjöld sem tengjast 
viðskiptum sem verðbréfafyrirtækið eða 
aðrir aðilar annast 

Vörukostnaður      
Viðvarandi gjöld 0,78% 

 
7.800 Viðvarandi kostnaður og gjöld sem 

tengjast umsjón með fjármálaafurðinni og 
eru dregin frá virði fjármálagerningsins 
meðan fjárfestingin í fjármálagerningnum 
varir 

Tilfallandi kostnaður 20,00% 
 

2.000 Árangurstengdar þóknanir af árangri 
umfram viðmið 

Fjárfesting fyrir 10.000.000.-      

Sundurliðun á kostnaðarflokkum % af fjárfestingu Föst upphæð Kostnaður Lýsing 
Þjónustukostnaður 

   
  

Einskiptisgjöld 1,00% 
 

100.000 Gengismunur greiddur þegar keypt er í 
sjóðnum. Afsláttur kann að vera veittur 
eða hann felldur niður. 

Kostnaður vegna viðskipta Mismunandi milli 
vörsluaðila 

                1.000  
 

Kostnaður og gjöld sem tengjast 
viðskiptum sem verðbréfafyrirtækið eða 
aðrir aðilar annast 

Vörukostnaður 
   

  

Viðvarandi gjöld 0,78% 
 

78.000 Viðvarandi kostnaður og gjöld sem 
tengjast umsjón með fjármálaafurðinni og 
eru dregin frá virði fjármálagerningsins 
meðan fjárfestingin í fjármálagerningnum 
varir 

Tilfallandi kostnaður 20,00%   20.000 Árangurstengdar þóknanir af árangri 
umfram viðmið 

 

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu         

  Fjárfestingarupphæð 1 ár 3 ár 5 ár 

Upphæð fjárfestingar fyrir kostnað 1.000.000 1.050.000 1.102.049 1.113.951 

Árlegur kostnaður (p.a.)  20.800 10.805 11.912 

Uppsafnaður kostnaður  20.800 41.895 65.151 

Upphæð fjárfestingar að frádregnum kostnaði  1.029.200 1.060.155 1.048.800 

      

  Fjárfestingarupphæð 1 ár 3 ár 5 ár 

Upphæð fjárfestingar fyrir kostnað 10.000.000 10.500.000 11.039.858 11.179.844 

Árlegur kostnaður (p.a.)  199.000 108.045 119.120 

Uppsafnaður kostnaður  199.000 409.945 642.512 

Upphæð fjárfestingar að frádregnum kostnaði   10.301.000 10.629.913 10.537.332 

 

 

 



 

 5 

Akta Alviðra 

Áætluð ávöxtun: 8% 

Áætluð ávöxtun umfram viðmið: 2% 

Fjárfesting fyrir 1.000.000.-         

Sundurliðun á kostnaðarflokkum % af fjárfestingu Föst upphæð Kostnaður Lýsing 

Þjónustukostnaður      
Einskiptisgjöld 1,00% 

 
10.000 Gengismunur greiddur þegar keypt er í 

sjóðnum. Afsláttur kann að vera veittur 
eða hann felldur niður. 

Kostnaður vegna viðskipta Mismunandi milli 
vörsluaðila 

1.000 
 

Kostnaður og gjöld sem tengjast 
viðskiptum sem verðbréfafyrirtækið eða 
aðrir aðilar annast 

Vörukostnaður      
Viðvarandi gjöld 1,16% 

 
11.600 Viðvarandi kostnaður og gjöld sem 

tengjast umsjón með fjármálaafurðinni og 
eru dregin frá virði fjármálagerningsins 
meðan fjárfestingin í fjármálagerningnum 
varir 

Tilfallandi kostnaður 15,00% 
 

3.000 Árangurstengdar þóknanir af árangri 
umfram viðmið 

Fjárfesting fyrir 10.000.000.-      

Sundurliðun á kostnaðarflokkum % af fjárfestingu Föst upphæð Kostnaður Lýsing 
Þjónustukostnaður 

   
  

Einskiptisgjöld 1,00% 
 

100.000 Gengismunur greiddur þegar keypt er í 
sjóðnum. Afsláttur kann að vera veittur 
eða hann felldur niður. 

Kostnaður vegna viðskipta Mismunandi milli 
vörsluaðila 

1.000 
 

Kostnaður og gjöld sem tengjast 
viðskiptum sem verðbréfafyrirtækið eða 
aðrir aðilar annast 

Vörukostnaður 
   

  

Viðvarandi gjöld 1,16% 
 

116.000 Viðvarandi kostnaður og gjöld sem 
tengjast umsjón með fjármálaafurðinni og 
eru dregin frá virði fjármálagerningsins 
meðan fjárfestingin í fjármálagerningnum 
varir 

Tilfallandi kostnaður 15,00%   30.000 Árangurstengdar þóknanir af árangri 
umfram viðmið 

 

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu     

  Fjárfestingarupphæð 1 ár 3 ár 5 ár 

Upphæð fjárfestingar fyrir kostnað 1.000.000 1.080.000 1.259.712 1.469.328 

Árlegur kostnaður (p.a.)  25.600 17.029 19.863 

Uppsafnaður kostnaður  25.600 58.397 96.652 

Upphæð fjárfestingar að frádregnum kostnaði  1.054.400 1.201.315 1.372.676 

      

  Fjárfestingarupphæð 1 ár 3 ár 5 ár 

Upphæð fjárfestingar fyrir kostnað 10.000.000 10.800.000 12.597.120 14.693.281 

Árlegur kostnaður (p.a.)  247.000 170.294 198.631 

Uppsafnaður kostnaður  247.000 574.974 957.524 

Upphæð fjárfestingar að frádregnum kostnaði  10.553.000 12.022.146 13.735.757 
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Akta Stokkur 

Áætluð ávöxtun: 15% 

Áætluð ávöxtun umfram viðmið: 1% 

Fjárfesting fyrir 1.000.000.-         

Sundurliðun á kostnaðarflokkum % af fjárfestingu Föst upphæð Kostnaður Lýsing 

Þjónustukostnaður      
Einskiptisgjöld 1,50% 

 
15.000 Gengismunur greiddur þegar keypt er í 

sjóðnum. Afsláttur kann að vera veittur 
eða hann felldur niður. 

Kostnaður vegna viðskipta Mismunandi milli 
vörsluaðila 

1.000 
 

Kostnaður og gjöld sem tengjast 
viðskiptum sem verðbréfafyrirtækið eða 
aðrir aðilar annast 

Vörukostnaður      
Viðvarandi gjöld 1,29% 

 
12.900 Viðvarandi kostnaður og gjöld sem 

tengjast umsjón með fjármálaafurðinni og 
eru dregin frá virði fjármálagerningsins 
meðan fjárfestingin í fjármálagerningnum 
varir 

Tilfallandi kostnaður 20,00% 
 

2.000 Árangurstengdar þóknanir af árangri 
umfram viðmið 

Fjárfesting fyrir 10.000.000.-      

Sundurliðun á kostnaðarflokkum % af fjárfestingu Föst upphæð Kostnaður Lýsing 
Þjónustukostnaður 

   
  

Einskiptisgjöld 1,50% 
 

150.000 Gengismunur greiddur þegar keypt er í 
sjóðnum. Afsláttur kann að vera veittur 
eða hann felldur niður. 

Kostnaður vegna viðskipta Mismunandi milli 
vörsluaðila 

1.000 
 

Kostnaður og gjöld sem tengjast 
viðskiptum sem verðbréfafyrirtækið eða 
aðrir aðilar annast 

Vörukostnaður 
   

  

Viðvarandi gjöld 1,29% 
 

129.000 Viðvarandi kostnaður og gjöld sem 
tengjast umsjón með fjármálaafurðinni og 
eru dregin frá virði fjármálagerningsins 
meðan fjárfestingin í fjármálagerningnum 
varir 

Tilfallandi kostnaður 20,00% 
 

20.000 Árangurstengdar þóknanir af árangri 
umfram viðmið 

 

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu     

  Fjárfestingarupphæð 1 ár 3 ár 5 ár 

Upphæð fjárfestingar fyrir kostnað 1.000.000 1.150.000 1.520.875 2.011.357 

Árlegur kostnaður (p.a.)  33.135 22.661 29.969 

Uppsafnaður kostnaður  33.135 75.501 131.531 

Upphæð fjárfestingar að frádregnum kostnaði  1.116.865 1.445.374 1.879.826 

      

  Fjárfestingarupphæð 1 ár 3 ár 5 ár 

Upphæð fjárfestingar fyrir kostnað 10.000.000 10.000.000 13.225.000 17.490.063 

Árlegur kostnaður (p.a.)  300.000 197.053 260.602 

Uppsafnaður kostnaður  300.000 668.403 1.155.615 

Upphæð fjárfestingar að frádregnum kostnaði  9.700.000 12.556.598 16.334.448 
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Fyrirvari 

Allar upplýsingar í kostnaðaryfirliti þessu eru settar fram samkvæmt bestu vitund Akta á hverjum tíma. 

Upplýsingarnar skulu ekki á nokkurn hátt skoðast sem ráðleggingar um kaup eða sölu tiltekinna 

fjármálagerninga eða annarra fjárfestingarákvarðana. 

Akta, eða starfsmenn Akta, bera ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til noktunar upplýsinga 

sem birtar eru í kostnaðarhandbók þessari.  

Akta ráðleggur viðtakendum kostnaðarhandbókar þessarar að leita sér ráðgjafar sérfræðinga áður en 

fjárfestingaákvarðanir eru teknar.  

Forsendur dæma í yfirlitinu eru settar fram í dæmaskyni og fjárhæð kostnaðar og gjalda getur breyst eftir 

upphæð þeirra fjárhæðar sem fjárfest er fyrir. Ekki er tekið tillit til afslátta. 

Ekki skal nota upplýsingar í handbókinni sem spá um ávöxtun í framtíð.  

Upplýsingar um kostnað og önnur gjöld taka ekki tillit til kostnaðar sem felst í almennum áhættuþáttum svo 

sem markaðsáhættu, vaxtaáhættu, gjaldeyrisáhættu, seljanleikaáhættu, mótaðilaáhættu, uppgjörsáhættu 

og verðbólguáhættu svo dæmi séu tekin.  

Við hvetjum aðila til að kynna sér útboðslýsingar og lykilupplýsingar sjóða áður en fjárfest er í þeim, en þar 

er að finna nánari upplýsingar, þ. á m. um mismunandi áhættuþætti og fjárfestingarheimildir. Gögnin má 

finna á heimasíðu Akta, www.akta.is. 

Skjal þetta er uppfært ef breytingar eru gerðar á verðskrá.  


