
2018 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas 

I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas.   (Iš viso 50 balų) 

Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. 

Klausimams nuo 22 iki 25 apibraukite vieną teisingą atsakymą ir jį paaiškinkite (pagrįskite). 

 

Vertinimas 

Klausimai nuo 1 iki 10: kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 1 balu. 

Klausimai nuo 11 iki 20: kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 2 balais. 

Klausimai nuo 21 iki 25: kiekvienas teisingas atsakymas su komentaru (paaiškinimu) vertinamas 4 balais. 

            

 

1. Kas yra obligacija?  

a) Skolinis įsipareigojimas, kartu įsipareigojant mokėti pastovias palūkanas; 

b) vertybinių popierių perleidimo (pardavimo) raštas; 

c) bankinė hipoteka; 

d) lombardo išduotas perleidimo raštas. 

 

2. Kuri iš pateiktųjų nėra vyriausybės funkcija?  

a) Vartojimo prekių gamyba ir paskirstymas; 

b) visuomeninių prekių ir paslaugų teikimas; 

c) ekonomikos stabilizavimas; 

d) aplinkos teršimo kontrolė. 

 

3. Bendrovės balansas rodo:  

a) kokias pajamas ir sąnaudas bendrovė turi; 

b) kokį turtą valdo bendrovė ir kam jis priklauso; 

c) kokias įplaukas ir išmokas bendrovė turi; 

d) kaip keičiasi bendrovės turtas ir nuosavas kapitalas. 

 

4. Verslo bendrovės finansų planas, tai:  

a) įvairūs laisvos formos skaičiavimai, atlikti įkuriant įmonę; 

b) yra tas pats, kas verslo planas; 

c) rinkodaros plano sudedamoji dalis; 

d) verslo plano sudedamoji dalis, kurioje prognozuojamos bendrovės veiklos pajamos ir pelnas.  

 

5. Pagrindiniai namų ūkio pajamų šaltiniai:  

a) darbo užmokestis, premijos, pensijos; 

b) darbo užmokestis, senatvės ir invalidumo pensijos; 

c) darbo užmokestis, nuosavybės pajamos, transferinės išmokos (pensijos, pašalpos, kompensacijos), ne verslo 

pajamos, kitos pajamos; 

d) darbo užmokestis, nuosavybės pajamos, transferinės išmokos (pensijos, pašalpos, kompensacijos), šešėlinės 

pajamos. 

 

6. Trumpalaikis turtas, tai turtas, kuris:  

a) nėra sunaudojamas uždirbant vieno ataskaitinio laikotarpio pajamas; 

b) įmonėje naudojamas nuo vienų iki trejų metų; 



c) yra patvirtintas sutartimi ar kitais įmonės normatyviniais dokumentais; 

d) įmonėje naudojamas ne ilgiau kaip vienerius metus arba kurio vertė mažesnė už įmonės nustatytą ilgalaikio 

turto vertę. 

 

7. Kaip apskaičiuojamas pelnas?  

a) Parduotų prekių kiekis dauginamas iš kainos; 

b) prie pardavimo pajamų pridedamos gamybos sąnaudos; 

c) iš pardavimų pajamų atimamos gamybos sąnaudos; 

d) pagamintų prekių kiekis dauginamas iš kainos. 

 

8. Nuostolių pasidalijimas su kitais žmonėmis už tam tikrą mokestį vadinamas:  

a) išperkamąja nuoma; 

b) vartotojo kreditu; 

c) investavimu; 

d) apsidraudimu. 

 

9. Neto atlyginimas, kuris yra sumokamas žmogui kaip darbo užmokestis, yra mažesnis už oficialų darbo 

užmokestį, kitaip vadinamą bruto. Kuris iš teiginių geriausiai apibūdina, kokie mokesčiai yra įprastai 

nuskaitomi nuo bruto dirbančiųjų atlyginimo?  

a) Gyventojų pajamų mokestis; privalomojo sveikatos draudimo įmoka; valstybinio socialinio draudimo įmoka 

b) privalomojo sveikatos draudimo įmoka; valstybinio socialinio draudimo įmoka; 

c) gyventojų pajamų mokestis; nekilnojamojo turto mokestis; privalomojo sveikatos draudimo įmoka; 

valstybinio socialinio draudimo įmoka; 

d) gyventojų pajamų mokestis; įmoka į garantinį fondą; valstybinio socialinio draudimo įmoka. 

 

10. Kas parodo, kiek greitai santaupos, investicijos ar kitas turtas gali būti paverstas grynaisiais pinigais?  

a) Pelningumas; 

b) kintamumas; 

c) pajamingumas; 

d) likvidumas. 

 

11. Lietuvos Respublikos 2018 metų biudžete numatyta 50 mln. eurų sveikatos apsaugos darbuotojų 

atlyginimų didinimui 20 %. Kiek reikėtų mln. eurų, kad padidinti atlyginimus 50 %?  

a) 100 mln. Eur; 

b) 110 mln. Eur; 

c) 125 mln. Eur; 

d) 150 mln. Eur. 

 

12. Per kiek metų 500 Eur indėlis padvigubėtų, jei metinė sudėtinių palūkanų (priskaičiuojamų kartą per 

metus) norma yra 8%? 

a) 6 metus; 

b) 9 metus; 

c) 12 metų; 

d) 15 metų. 

 

 



13. Nurodykite, kurio buhalterinio balanso struktūra yra teisinga.  

 

 

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

 

 

 



14. Tarkime, jūs turite neribotos turtinės atsakomybės įmonę ir susidūrėte su finansiniais sunkumais. 

Jūsų įmonės turtas sudaro 100 tūkst. eurų, o įsiskolinimas siekia 175 tūkst. eurų. Jūs asmeniškai esate 

investavęs į Telia akcijas 200 tūkst. eurų. Jei Jūsų įmonė bankrutuotų, prarasto turto suma būtų:  

a) 100 tūkst. Eur; 

b) 175 tūkst. Eur; 

c) 200 tūkst. Eur; 

d) 275 tūkst. Eur. 

 

15. Bitkoino kaina dolerio atžvilgiu per laikotarpį T pakilo 5 %. Kiek laikotarpio pabaigoje verta 

investicija, jei laikotarpio pradžioje investuotojas turėjo 0,0891 bitkoino, o kaina US doleriais buvo 

10863,39 už vienetą.  

a) 967,93 USD 

b) 9679,28 USD 

c) 10163,24 USD 

d) 1016,324 USD 

 

16. Bankas paskolino Antanui 1000 Eur, mokant 12 % metinių paprastųjų palūkanų. Antanas pasižadėjo 

skolą grąžinti per 6 mėnesius. Kiek pinigų gaus bankas, paskolos laikui pasibaigus?  

a) 1240 Eur; 

b) 1120 Eur; 

c) 1060 Eur; 

d) 940 Eur. 

 

17. Kuriam laikui reikia investuoti 5000 Eur sumą, kad gautumėte 8000 Eur sumą, kai metinė paprastųjų 

palūkanų norma yra 15 %? 

a)  2 metams; 

b)  3 metams; 

c)  4 metams; 

d)  5 metams. 

 

18. Saulė po mokyklos nusprendė studijuoti sostinėje, bet tam reikėjo pasiimti 1200 Eur paskolą iš banko. 

Termino pabaigoje mergina turės sumokėti 432 Eur palūkanų. Bankas nustatė tokią pat palūkanų normą, 

kaip ir laikotarpio trukmė metais. Kokia paskolos palūkanų norma? 

a) 3,6 %; 

b) 6 %; 

c) 18 %; 

d) 16 %. 

 

19. Po penkerių metų jūs gausite garantuotą 15000 Eur dydžio gyvybės draudimo išmoką. Kokia jos vertė 

šiandien, jeigu sudėtinė metinė palūkanų norma lygi 5 %? 

a) 11753 Eur; 

b) 23506 Eur; 

c) 32210 Eur; 

d) 50302 Eur. 

 



20. Mokinys per savaitę gauna 10,00 eur būtiniesiems poreikiams patenkinti. 30 % šios sumos jis visada 

atsideda ir neišleidžia, o už likusius kasdien kepyklėlėje perka mėgstamas bandeles. Praeitą savaitę 

kepyklėlė pakėlė kainas 20 %. Kokia dabar bandelėms skiriama kišenpinigių perkamoji galia?  

a) 8,40 Eur; 

b) 5,60 Eur; 

c) 3,00 Eur; 

d) 8,00 Eur. 

 

21. 2018 metų Lietuvos biudžete numatytos 9,071 mlrd. eurų pajamos. Iš pelno mokesčio 2018 metais 

numatoma gauti 0,698 mlrd. eurų. Kas atsitiktų su Lietuvos biudžetu, jei Lietuvos įmonės dirbtų 

pelningiau ir sumokėtų 1 % daugiau mokesčių?  

a) Biudžeto pajamos būtų 9,775 mlrd. eurų; 

b) biudžeto pajamos būtų 9,162 mlrd. eurų; 

c) biudžeto pajamos būtų 6,978 mlrd. eurų; 

d) biudžeto pajamos būtų 9,078 mlrd. eurų. 

 

22. Vieną gražią dieną Jūs užsukote į banko klientų aptarnavimo skyrių ir pamatėte skelbimą, siūlantį 

įsigyti žinomos ir patikimos bendrovės platinamų 5 metų trukmės obligacijų X. Obligacijos X pardavimo 

kaina buvo didesnė už jos nominalią vertę. Koks tą dieną buvo santykis tarp už obligaciją X mokamų 

palūkanų dydžio ir obligacijų rinkos palūkanų dydžio?  

a) Už obligaciją X mokamos palūkanos buvo lygios obligacijų rinkos palūkanoms; 

b) už obligaciją X mokamos palūkanos buvo mažesnės už obligacijų rinkos palūkanas; 

c) už obligaciją X mokamos palūkanos buvo didesnės už obligacijų rinkos palūkanas; 

d) tokia situacija negali susidaryti, nes obligacijos pardavimo kaina visada lygi obligacijos nominaliai vertei. 

 

Paaiškinkite (pagrįskite) savo pasirinkimą. (Išsamus ir teisingas paaiškinimas – 3 balai.) 

Pavyzdžiui:  

Obligacija yra skolos vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę gauti iš obligacijos leidėjo joje 

nustatytais terminais nominalią obligacijos vertę ir nustatyto dydžio palūkanas. Nominali obligacijų 

vertė parodo už kokią sumą obligacijos turi būti išpirktos suėjus jų galiojimo terminui. Įsigydamas obligaciją, 

kurios rinkos kaina yra didesnė už nominalą, pirkėjas turi apmokėti ne tik obligacijos nominalią kainą, bet ir 

papildomai sumokėti už ateityje gautinų palūkanų perviršį lyginant su šiuo metu rinkos mokamomis 

palūkanomis.  

 

23. Infliacija gali sukelti problemų įvairiose situacijose. Kuri žmonių grupė patiria didžiausių sunkumų 

didelės infliacijos metu, kai ji tęsiasi keletą metų? Pasirinkite teisingą atsakymą ir trumpai jį pagrįskite.  

a) Vidutinio amžiaus dirbančios poros, kurios taupo pensijai; 

b) senjorai, gyvenantys iš fiksuotų kiekvieną mėnesį vienodų pensijos išmokų; 

c) jaunos, dirbančios privačiame sektoriuje poros, neturinčios vaikų; 

d) jaunos, dirbančios privačiame sektoriuje poros, turinčios vaikų. 

 

Paaiškinkite (pagrįskite) savo pasirinkimą. (Išsamus ir teisingas paaiškinimas – 3 balai.) 

Pavyzdžiui:  

Šalyje esant infliacijai, kainų lygiai išauga, o pinigai nuvertėja, todėl senjorams, gaunantiems fiksuotas pensijas, 

pensijos išliks tokios pačios, tačiau jų vertė bus daug mažesnė, kas paveiks jų perkamąją galią – už tą pačią 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vertybinis_popierius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pal%C5%ABkanos


sumą jie galės nupirkti vis mažiau. Kitos grupės žmonių gauna kintančias pajamas, kurios adaptuojasi prie 

infliacijos lygio ir gali šiek tiek padidėti, kas sušvelnina jų finansinę situaciją. 

 

24. Mokinys yra susitaupęs 100 Eur. Kada jam būtų palankiau eurus keisti į Jungtinės Karalystės svarus 

sterlingus?  

a) Nukritus euro kursui; 

b) pakilus euro kursui; 

c) pakilus svarų sterlingų kursui; 

d) nukritus keitimo mokesčiams. 

 

Paaiškinkite (pagrįskite) savo pasirinkimą. (Išsamus ir teisingas paaiškinimas – 3 balai.) 

Pavyzdžiui:  

Valiutos kursas yra vienos valiutos kaina, išreikšta kita valiuta. Jei vienos valiutos paklausa padidėja, tai šios 

valiutos kursas kitos valiutos atžvilgiu pakyla ir reikės daugiau vienos valiutos, kitos valiutos vienetui nusipirkti. 

Todėl mokiniui palankiausia keisti eurus į svarus sterlingus (100 eur), kai pakyla euro kursas svarų sterling 

atžvilgiu, nes už tą pačią sumą galima nusipirkti didesnę sumą svarų sterlingų. 

 

25. Finansinės technologijos, pagrįstos dirbtiniu intelektu, parinko 3 akcijas ir 2 obligacijas saugiam 

pelningam portfeliui sudaryti. Investuotojas padalino 10000 eur abiem vertybinių popierių grupėms po 

lygiai ir uždirbo, nes akcijos kilo po 8%, o obligacijos davė po 3 % pelno. Kokį pelną būtų gavęs 

investuotojas, jei turimas lėšas būtų padalinęs visiems parinktiems vertybiniams popieriams po lygiai?  

a) 480 Eur; 

b) 540 Eur; 

c)  550 Eur; 

d) 600 Eur. 

 

Paaiškinkite (pagrįskite) savo pasirinkimą. (Išsamus ir teisingas paaiškinimas – 3 balai.) 

Pavyzdžiui:  

Paskirsčius 10000 eurų kiekvienam vertybiniam popieriui po lygiai, t. y 5 vertybiniams popieriams (3 akcijoms 

ir 2 obligacijoms), jiems tektų po 2000 eurų. Į akcijas būtų investuota 6000 eurų, nuo kurių 8 proc. sudarytų 480 

eurų, o į obligacijas būtų investuota 4000 eurų, nuo kurių 3 proc. sudarytų 120 eurų. Iš viso būtų 480+120=600 

eurų pelno. 

 



 

Atsakymų lentelė 
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