
Respublikinis etapas. I variantas 

 

2018 m. Finansų olimpiada 

Finalinis etapas.  

I variantas 

I užduotis. Uždaviniai    (Iš viso 65 balai) 

5 uždaviniai po 5 balus, 4 uždaviniai po 10 balų.  

 

VARDAS  PAVARDĖ IR          

REGISTRACIJOS NR.              

                    
 

1 uždavinys: (Šis uždavinys vertinamas 5 balais) (Šį uždavinį pateikė AB Nasdaq Vilnius) 

Apskaičiuokite listinguojamos bendrovės laisvai rinkoje cirkuliuojančių akcijų (angl. free float) procentinę dalį, 

jeigu pagrindiniai bendrovės akcininkai yra šie: 

- strateginiam bendrovės akcininkui, juridiniam asmeniui priklauso 55 proc. visų akcijų; 

- valstybei, atstovaujamai atitinkamos ministerijos – 4 proc. visų akcijų; 

- bendrovės vadovui (generaliniam direktoriui) – 3 proc. visų akcijų. 

Paaiškinimas: Lietuvoje visos akcininkų akcijos, kurios sudaro daugiau kaip 10 proc., nėra laikomos laisvomis, 

kadangi tikėtina, kad stambieji akcininkai laikys jas ilguoju laikotarpiu ir todėl jos necirkuliuos antrinėje apyvartoje. 

Valstybės valdomos akcijos, nepriklausomai nuo to, kokią procentinę dalį akcijų valdo, pagal AB Nasdaq Vilnius 

listingavimo taisykles taip pat nėra laikomos laisvomis. Bendrovės vadovų turimos akcijos (generalinio direktoriaus, 

valdybos narių ar stebėtojų tarybos narių) taip pat nėra laikomos laisvomis, nepriklausomai nuo to, kokią procentinę 

dalį akcijų valdo. Ir valstybės, ir vadovų įsigytos akcijos paprastai yra įsigytos turint tam tikrų tikslų ilguoju 

laikotarpiu, todėl necirkuliuoja apyvartoje, o laikomos jų nuosavybėje.  

 

Sprendimas: 

Visos akcijos sudaro 100 proc. 

Kadangi visų išvardintų akcininkų turimo akcijos  nėra laikomos laisvai cirkuliuojančiomis, tai  

Laisvai cirkuliuojančios akcijos = 100 proc. – 55 proc. – 4 proc. – 3 proc. = 38 proc. 

 

Įrašykite atsakymą 

1 uždavinys 

Laisvai rinkoje cirkuliuojančių akcijų procentinė dalis (5 balai) 38 proc. 
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2 uždavinys: (Šis uždavinys vertinamas 5 balais)  

Svajojate apie naują dviratį, tačiau tam dabartinių santaupų nepakanka. Pagalbą jums siūlo šeimos nariai: tėtis 

siūlo paskolinti 200 Eur, kuriuos reikės grąžinti per metus ir mokėti 5 proc. metinių paprastųjų palūkanų. Mama siūlo 

reikalingus 200 Eur skolintis taip pat vieneriems metams ir per mėnesį mokėti 1 proc. mėnesinių paprastųjų palūkanų 

nuo pasiskolintos sumos.  

Iš ko skolintis būtų naudingiau: tėčio ar mamos? Kodėl? Kiek pinigų reikėtų grąžinti tėčiui, o kiek mamai? 

 

Sprendimas: 

Tėčiui reikėtų grąžinti: F = P (1 + n × i) = 200 (1 + 1 × 0,05) = 210 Eur. 

Mamai reikėtų grąžinti: F = P (1 + n × i) = 200 (1 + 1 × (0,01 × 12)) = 224 Eur. 

Iš tėčio skolintis pinigų yra naudingiau, nes reikės mažiau grąžinti dėl mažesnės palūkanų sumos.  

 

Įrašykite atsakymą 

                                                                     2 uždavinys 

Nurodykite iš ko naudingiau skolintis ir kodėl (1 balas) 

 

Tėčio, nes reikės mažiau gražinti 

Tėčiui reikėtų grąžinti (2 balai) 210 Eur 

Mamai reikėtų grąžinti (2 balai) 224 Eur 
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3 uždavinys: (Šis uždavinys vertinamas 10 balų) (Šį uždavinį pateikė LR Finansų ministerija) 

Esate Finansų ministerijos fiskalinės politikos formuotojas(-a). Turite tokius (žr. lentelę) 2015 m. ir 2016 m. 

faktinius duomenis. Reikia nustatyti, kokios turi būti valdžios sektoriaus išlaidų lubos, jeigu numatomas 2017 metų 

pajamų augimas yra 0,5 proc. daugiau nei 2016 metų pajamų augimas, o Finansų ministerijoje galiojanti fiskalinės 

drausmės taisyklė nurodo, kad valdžios sektoriaus trejų metų balansų vidurkis turi būti teigiamas (ne mažiau kaip 1 

mln. eurų)? 

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Valdžios sektoriaus pajamos, mln. eurų 16 542,0 17 039,3 17 635,7 

Valdžios sektoriaus išlaidos, mln. eurų 16 623,0 17 204,8 17 386,2 

Valdžios sektoriaus balansas, mln. eurų -81 -165,5 249,5 

 

Sprendimas:  

Valdžios sektoriaus balansas lygus valdžios sektoriaus pajamos minus valdžios sektoriaus išlaidos. 

Pagal sąlygą 3 metų balansas turi būti ne mažesnis, kaip 1 mln. eurų. Todėl iš lygties gauname, kad 

2017 metų balansas turi būti 249,5 mln.  

2016 m. pajamos augo 3 proc.: .  

Taigi 2017 metais pajamos augs: 3 proc. + 0,5 proc., t.y. 3,5 proc. arba iki  

Todėl 2017 metais išlaidos turi būti  

 

Įrašykite atsakymą 

3 uždavinys 

Valdžios sektoriaus balansas, mln. eurų 2017 m. (4 balai) 249,5 mln. Eur 

Valdžios sektoriaus pajamos, mln. eurų 2017 m. (3 balai) 17 635,7 mln. Eur 

Valdžios sektoriaus išlaidos, mln. eurų 2017 m. (3 balai) 17 386,2 mln. Eur 
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4 uždavinys: (Šis uždavinys vertinamas 5 balais)  

Jonas nusprendė 450 Eur santaupas padėti į banką, kuris moka 4,5 proc. paprastųjų palūkanų. Pasibaigus indėlio 

terminui, Jonas gavo 81 Eur palūkanų. Kokiam laikotarpiui santaupos buvo padėtos į banką? 

 

Sprendimas:  

 

I = P × i × n; 

n = I / (P × i) = 81 / (450 × 0,045) = 4 metai. 

 

Įrašykite atsakymą 

4 uždavinys 

Laikotarpis, kuriam santaupos buvo padėtos į banką, metais (5 balai) 4 metai 
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5 uždavinys: (Šis uždavinys vertinamas 5 balais) (Šį uždavinį pateikė AB Swedbank) 

Darbuotojas uždirba vidutinį bruto darbo užmokestį Lietuvoje, kuris sudaro 850 eurų per mėnesį (Statistikos 

departamento duomenimis vidutinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ 2017 m. 3-ąjį ketvirtį (šalies ūkis be 

individualiųjų įmonių)). Šis darbuotojas neturi nepilnamečių vaikų, o darbuotojo ir darbdavio mokami mokesčiai 

(įmokos) sudaro: 

- gyventojų pajamų mokestis – 15 proc.; 

- Sodra. Privalomojo sveikatos draudimo įmoka – 6 proc.; 

- Sodra. Pensijų ir socialinio draudimo įmoka – 3 proc.; 

- darbdavio sumokama socialinio draudimo įmoka – 31,18 proc. 

Apskaičiuokite, kokia yra šio darbuotojo darbo vietos kaina per mėnesį. 

 

Sprendimas: 

Į bruto darbo užmokestį yra įskaičiuoti gyventojų pajamų mokestis, privalomojo sveikatos draudimo įmoka – 6 

proc. ir pensijų ir socialinio draudimo įmoka. 

Kad sužinoti darbo vietos kainą, prie bruto darbo užmokesčio reikia pridėti darbdavio mokamą socialinio 

draudimo įmoką – 31,18 proc. 

Darbo vietos kaina = 850 + (850 × 0,3118) = 1115,03 Eur. 

Įrašykite atsakymą 

5 uždavinys 

Darbo vietos kaina, Eur (5 balai) 1115,03 Eur. 
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6 uždavinys: (Šis uždavinys vertinamas 5 balais) (Šį uždavinį pateikė Seesam Insurance AS Lietuvos filialas) 

2016-2017 metų ne gyvybės draudimo rinkos pasirašytų įmokų duomenys pateikiami lentelėje.  

 

Draudimo rūšis Pasirašytų įmokų suma, eurais 

 
2017 m.*  2016 m.* 

Medicininių išlaidų draudimas 34 783 747 29 868 545 

Pajamų apsaugos draudimas 21 354 255 18 992 435 

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas 220 218 458 160 191 444 

Kitas transporto priemonių draudimas 134 155 951 113 885 069 

Jūrų, oro ir sausumos transporto priemonių draudimas  3 287 542 2 988 880 

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui 103 253 692 97 649 400 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 21 424 295 20 005 735 

Kredito ir laidavimo draudimas 14 418 906 13 411 107 

Pagalbos draudimas 2 832 861 2 199 926 

Finansinių nuostolių draudimas 5 520 056 3 923 883 

Iš viso 561 249 763 463 116 424 

Šaltinis: Lietuvos bankas; * - sausio-gruodžio mėn. 
 

Nustatykite, kuri draudimo rūšis augo sparčiausiai? Koks buvo tos rūšies draudimo augimas procentais? 

 

Sprendimas: 

 

Augimas procentais apskaičiuojamas kaip santykis pasirašytų įmokų sumos 2017 m. ir pasirašytų įmokų sumos 

2016 m. bei atimamas vienetas. Kad gauti procentinę išraišką, rezultatą reikia padauginti iš 100. 

Pvz., medicininių išlaidų draudimo augimas = (34 783 747 / 29 868 545) – 1 × 100 proc. = 16,46 proc. 

 

Draudimo rūšis  Pasirašytų įmokų suma, eurais 
Augimas 

proc. 

 
2017 m.*  2016 m.*  

Medicininių išlaidų draudimas 34 783 747 29 868 545 16,46 

Pajamų apsaugos draudimas 21 354 255 18 992 435 12,44 

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimas 
220 218 458 160 191 444 

37,47 

Kitas transporto priemonių draudimas 134 155 951 113 885 069 17,80 
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Jūrų, oro ir sausumos transporto priemonių draudimas  3 287 542 2 988 880 9,99 

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui 103 253 692 97 649 400 5,74 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 21 424 295 20 005 735 7,09 

Kredito ir laidavimo draudimas 14 418 906 13 411 107 7,51 

Pagalbos draudimas 2 832 861 2 199 926 28,77 

Finansinių nuostolių draudimas 5 520 056 3 923 883 40,68 

Iš viso 561 249 763 463 116 424  

 

Iš atliktų skaičiavimų matyti, kad didžiausias buvo finansinių nuostolių draudimo augimas, t y. 40,68 proc.  

Įrašykite atsakymą 

6 uždavinys 

Sparčiausiai augusi draudimo rūšis (3 balai) Finansinių nuostolių draudimas 

Sparčiausiai augusios draudimo rūšies augimas 

procentais (2 balai) 

40,68 proc. 
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7 uždavinys: (Šis uždavinys vertinamas 10 balų)  

Gauta 90 000 Eur paskola 3 metų laikotarpiui, taikant 5 proc. metinių palūkanų normą. Paskola grąžinama 

kiekvienų metų pabaigoje. Sudarykite paskolos dalinių grąžinimų ir palūkanų kasmetinių mokėjimų bankui grafiką 

užpildant lentelę. 

Sprendimas: 

 

P = 90 000 EUR, n = 3 metai, i = 5 proc. 

Palūkanos skaičiuojamos nuo faktiškai likusios paskolos sumos. 

Metai Paskola metų 

pradžioje 

Metiniai 

grąžinimai 

Paskola metų 

pabaigoje 

Mokėtinos palūkanos Metiniai mokėjimai 

bankui 

1 90 000 30 000 60 000 =90 000*0,05 =4 500 34 500 

2 60 000 30 000 30 000 =60 000*0,05 =3 000 33 000 

3 30 000 30 000 0 =30 000*0,05 =1 500 31 500 

 

Įrašykite atsakymą 

7 uždavinys 

Metiniai mokėjimai bankui 1 metais, Eur (4 balai) 34 500 Eur 

Metiniai mokėjimai bankui 2 metais, Eur (3 balai) 33 000 Eur 

Metiniai mokėjimai bankui 3 metais, Eur (3 balai) 31 500 Eur 
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8 uždavinys: (Šis uždavinys vertinamas 10 balų)  

Margarita ir Mintautas gyvena tame pačiame mieste ir dirba toje pačioje pramonės šakoje. Jiedu nori sužinoti, kiek 

pernai sumokėjo mokesčių. 

- Margaritos bendrosios apmokestinamosios pajamos (t. y. pajamos, nuo kurių skaičiuojamas pajamų mokestis) 

pernai per metus sudarė 25 000 eurų. Margaritos turimo nekilnojamojo turto vertė buvo 50 000 eurų. Per pernai 

metus Margarita išleido 10 000 eurų prekėms ir paslaugoms (įskaitant PVM). 

- Mintauto bendrosios apmokestinamosios pajamos pernai buvo 70 000 eurų. Mintauto turimo nekilnojamojo 

turto vertė buvo 250 000 eurų. Per pernai metus Mintautas išleido 24 000 eurų prekėms ir paslaugoms 

(įskaitant PVM). 

Tarkime, kad Margaritos ir Mintauto mokami mokesčiai ir jų tarifai buvo: 

a) gyventojų pajamų mokestis (15 proc. bendrųjų pajamų); 

b) pridėtinės vertės mokestis (21 proc.); 

c) nekilnojamojo turto mokestis (iki 220 000 eurų – neapmokestinama; Turto vertės daliai viršijančiai 

220 000 eurų, bet neviršijančiai 300 000 eurų – 0,5 proc.). 

Naudodamiesi pateikta informacija, apskaičiuokite Margaritos ir Mintauto sumokėtus mokesčius ir užpildykite 

lentelę. 

 

Sprendimas: 

Gyventojų pajamų mokestis skaičiuojamas kaip 15 proc. nuo bendrųjų apmokestinamųjų pajamų. 

Pridėtinės vertės mokestis įsigytų su PVM prekių ir paslaugų vertėje sudaro 17,4 proc. 

Vertė, nuo kurios nekilnojamojo turto mokestį moka Mintautas yra 30 000 eur. 

 

 Margarita Mintautas 

 Mokesčio suma (eurais) Mokesčio suma (eurais) 

Gyventojų pajamų mokestis = 25 000 × 0,15 = 3750 = 70 000 × 0,15 = 10500 

Pridėtinės vertės mokestis = 10 000 × 0,174 = 1740 = 24 000 × 0,174 = 4176 

Nekilnojamojo turto mokestis 0 = 30 000 × 0,005 = 150 

Iš viso sumokėta mokesčių 5490 14826 

 

 

Įrašykite atsakymą 

8 uždavinys 

1. Margaritos sumokėtų mokesčių suma, Eur (5 balai) 5 490 Eur 

2. Mintauto sumokėtų mokesčių suma, Eur (5 balai) 14 826 Eur 
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9 uždavinys: (Šis uždavinys vertinamas 10 balų)  

Žemiau pateiktos UAB Balandis finansinės ataskaitos. Užpildykite tuščias eilutes ir taip sudarykite pelno 

(nuostolių) ataskaitą, pelno paskirstymo ataskaitą ir bendrovės balansą.  

 

Sprendimas. 

 2016m.  2015m.  

Pelno (nuostolių) ataskaita       

Pardavimo pajamos 93627   88186  

Pardavimų savikaina 74564  65586  

Veiklos sąnaudos 15839  13564  

Pelnas prieš apmokestinimą 3224  9036  

Pelno mokestis 484   1355  

Grynasis pelnas 2740  7681  

Pelno paskirstymo ataskaita       

     

Skirstytinas pelnas laikotarpio pradžiai 17213   9987  

Grynasis pelnas 2740    7681  

Dividendai -559  -455  

Nepaskirstytas pelnas laikotarpio pabaigai 19394  17213  

Balansas       

     

Turtas:     

Pinigai 83  45  

Pastatai, transporto priemonės 23894  20874  

Kitas ilgalaikis turtas  18564  16900  

Turto iš viso: 42541   37819  

     

Įsipareigojimai:     

Trumpalaikiai įsipareigojimai 11454   9973  

Ilgalaikiai įsipareigojimai  11331  10120  

Įsipareigojimai  iš viso:  22785  20093  
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Nuosavas kapitalas     

Įstatinis kapitalas  229   230  

Nepaskirstytas pelnas  19394   17213  

Rezervai 133  283  

Nuosavas kapitalas iš viso:  19756  17726  

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso: 42541  37819  

 

 

9 uždavinys 

1. Teisingai sudaryta pelno (nuostolių) ataskaita (3 balai) 

2. Teisingai sudaryta pelno paskirstymo ataskaita (3 balai) 

3. Teisingai sudarytas balansas (4 balai) 


