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2018 m. Finansų olimpiada Finalinis etapas 

II užduotis. Finansų žinių testas.         (Iš viso 35 balai) 

Kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 1 balu. 

            

REGISTRACIJOS NR.              

                    
 

 

 

1. Tai – viena iš labiausiai pasaulyje paplitusių investavimo formų, ypač populiari JAV ir Vakarų 

Europos valstybėse. Tai – daugelio investuotojų vienoje vietoje sutelkti pinigai, kuriuos valdytojas 

investuoja į akcijas ir obligacijas. Apie ką čia kalbama? (Šį klausimą pateikė Swedbank) 

a) Investicinis fondas; 

b) indėliai bankuose; 

c) taupymo fondas; 

d) pajų fondas (kredito unija). 

 

2. Kurioje finansinėje ataskaitoje duomenys atspindį konkrečią data, o ne visą laikotarpį?  

a) pelno (nuostolių) ataskaitoje; 

b) balanse; 

c) pinigų srautų ataskaitoje; 

d) visose ataskaitose. 

 

3. Kurie mokesčiai yra netiesioginiai? (Ieva) 
a) gyventojų pajamų mokestis ir turto mokestis; 

b) gyventojų pajamų mokestis ir pridėtinės vertės mokestis; 

c) turto mokestis ir akcizas; 

d) pridėtinės vertės mokestis ir akcizas.  

 

4. Kam yra reikalingi akcijų indeksai? (Šį klausimą pateikė Nasdaq Vilnius): 
a) Indeksas yra analizės įrankis, atspindintis konkrečios vertybinių popierių rinkos ar jos dalies 

tendencijas; 

b) Indeksas leidžia įvertinti rinkos tendencijas istoriškai; 

c) Suprasdami, kaip indeksų pokyčiai atspindi ekonomikos tendencijas tam tikru momentu, 

investuotojai gali lengviau priimti investicinius sprendimus; 

d) visi išvardinti atsakymai yra teisingi. 

 

5. Privilegijuotųjų akcijų atveju:  
a) jų savininkai pirmieji gauna dividendus; 

b) šios akcijos turi balsavimo teisę; 

c) suteikiama pirmenybė iš įmonės gauti kreditą; 

d) šios akcijos niekuo nesiskiria nuo paprastųjų akcijų. 

 

6. Lietuvos Respublikos 2018 metų biudžete numatytos 9 074 651 tūkstančio eurų pajamos ir 9 541 902 

tūkstančių eurų asignavimai (t.y. valstybės biudžeto lėšų skyrimas tam tikroms funkcijoms vykdyti ar 

tikslams pasiekti). Koks biudžetas suplanuotas 2018 metams?  

a) Deficitinis, 

b) Subalansuotas, 

c) Perteklinis, 

d) Proporcinis. 
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7. Įmonės bendrojo pelno padidėjimą lemia:  
a) Veiklos sąnaudų sumažėjimas; 

b) Pardavimo sąnaudų sumažėjimas; 

c) Parduotų prekių savikainos sumažėjimas; 

d) Parduotų prekių savikainos padidėjimas. 

 

8. Kuris iš šių žodžių junginių geriausiai apibūdina fiskalinę politiką? (Šį klausimą pateikė Lietuvos 

Respublikos finansų ministerija)  

a) Atviros rinkos veiksmai ir finansiniai rezervai 

b) Atviros rinkos veiksmai ir vyriausybės išlaidos 

c) Mokesčiai ir atviros rinkos veiksmai 

d) Mokesčiai ir vyriausybės išlaidos  

 

9. Kas yra mokesčiai? 
a) ekonomikos stabilizavimo priemonė; 

b) atsiskaitymas už suteiktas viešąsias paslaugas; 

c) privalomi mokėjimai į valstybės (savivaldybių) biudžetus ir fondus; 

d) savanoriški mokėjimai į valstybės biudžetą. 

 

10. Joana nusprendė įsigyti būstą. Kuris iš faktų apsunkintų jos galimybes gauti kreditą geriausiomis 

sąlygomis ir su mažiausiomis palūkanomis. (Šį klausimą pateikė Swedbank) 

a) Joana buvo paėmusi greitąjį kreditą, kurį jau yra grąžinusi 

b) Joana nuolat pradelsia ir vėliau nei priklauso sumoka už mobiliojo telefono paslaugas 

c) Joana dažnai keičia darbovietes 

d) Joana turi sąskaitas keliuose šalies bankuose 

 

11. Jei įmonė išleido ir pardavė savo akcijas, tuomet:  
a) sumažėja įmonės turtas ir padidėja nuosavas kapitalas; 

b) padidėja finansinės veiklos pajamos ir padidėja nuosavas kapitalas; 

c) padidėja įmonės turtas ir padidėja finansinės veiklos pajamos; 

d) padidėja įmonės turtas ir padidėja nuosavas kapitalas. 

 

12. Asmeniniai finansai – tai:  

a) Asmens pajamos; 

b) Asmens išlaidos; 

c) Asmens pajamos ir išlaidos; 

d) Asmens pajamos, išlaidos ir laisvos lėšos. 

 

13. Kurioje iš pateiktų situacijų pinigai nėra taupomi? (Šį klausimą pateikė Lietuvos laisvosios rinkos 

institutas.):  

a) Gimtadienio proga gautus pinigus Pijus įdėjo į stiklainį šalia kitų santaupų ir užkasė sode. 

b) Jau penkeri metai kaip Jonaičių šeima atsisako kelionių į užsienį. 
c) Rūta jau kuris laikas į mokyklą važiuoja ne troleibusu, bet riedlente, kad daugiau pinigų liktų 

pietums su draugėmis kavinėje. 

d) „Nuo kitos savaitės nebeišlaidausiu drabužių parduotuvėse“, – pažadėjo Gabija draugėms. 

 

14. Dalį nuosavo kapitalo gali sudaryti (Šį klausimą pateikė AB Nasdaq Vilnius.): 

a) įmonės išleistos akcijos 

b) įmonės išleistos obligacijos 

c) paskolos 

d) grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje 
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15. Investicijos poreikį apsprendžia viena iš šių ūkinės veiklos aplinkybių:  

a) Kai verslas bankrutuoja; 

b) Reikia grąžinti paskolą akcininkui; 

c) Reikia padengti gautą veiklos nuostolį; 

d) Priimtas sprendimas plėsti verslą.  

 
16. Namų ūkio pastoviosios išlaidos (nuolatinės) nepriklauso nuo pajamų dydžio, kintamųjų išlaidų 

(tiesioginių) dydis proporcingai kinta pajamų lygiui. Kurie iš žemiau pateiktų pavyzdžių priskiriami 

šioms išlaidoms?  

a) Pastoviosios – nuomos mokestis, komunaliniai mokesčiai. Kintamosios – išlaidos maistui, pramogoms. 

b) Pastoviosios – darbo užmokestis, paskolos grąžinimas. Kintamosios – išlaidos transportui, komunaliniai 

mokesčiai. 

c) Pastoviosios – darbo užmokestis, komunaliniai mokesčiai. Kintamosios – nuomos mokestis, išlaidos 

transportui. 

d) Pastoviosios – nuomos mokestis, paskolos grąžinimas. Kintamosios – išlaidos maistui, darbo 

užmokestis. 

 
17. Įmonės ilgalaikiam turtui priklauso:  

a) įmonės akcininko nuosavas namas; 

b) įmonės garažas; 

c) nuomojamos įmonės biuro patalpos; 

d) įmonės sandėlyje ilgiau nei metus užsigulėję nepanaudotos žaliavos. 

 

18. Kas yra labiausiai likvidus?  

a)  akcija; 

b)  obligacija; 

c)  50 eurų banknotas; 

d)  meno kūrinys. 

 

19. „Bulių“ rinkos atveju:  

a) kainos vertybinių popierių rinkoje tendencingai krenta; 

b) kainos vertybinių popierių rinkoje kyla keletą mėnesių be paliovos; 

c) vertybinių popierių kainos yra stabilios; 

d) vertybinių popierių kainos svyruoja.  

 
20. Nuo ko nepriklauso transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

kaina? (Šį klausimą pateikė Seesam Insurance AS Lietuvos filialas) 

a) Garažo statybos metų; 

b) Vairuotojo amžiaus; 

c) Automobilio variklio galios; 

d) Avarijų skaičiaus Lietuvoje. 

 

21. Ką vadiname privalomųjų atsargų norma?) 

a) Trumpalaikių paskolų dalis nuo visų banko išduotų paskolų sumos; 

b) Privalomai atsargose laikoma indėlių dalis nuo visų indėlių sumos; 

c) Lietuvos banke laikomų indėlių dalis nuo viso banko nuosavo kapitalo; 

d) Europos centriniame banke laikomų indėlių dalis nuo viso banko nuosavo kapitalo. 
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22. Kuris teiginys yra klaidingas?  

a) Valstybės biudžeto deficitas gali didinti palūkanų normą; 

b) valstybės biudžeto deficitas gali mažinti privačias investicijas; 

c) valstybės biudžeto deficitas gali didinti infliaciją; 

d) valstybės biudžeto deficitas gali didinti privačias investicijas. 

 

23. Kas yra dividendai?  

a) pajamos iš obligacijų; 

b) pajamos iš žemės nuomos; 

c) akcinių bendrovių pelno dalis, išmokama akcininkams; 

d) pajamos iš kapitalo nuomos. 

 

24. Skirtumas tarp gautų pajamų ir parduotų prekių savikainos vadinamas: 

a) Pajamomis; 

b) Bendrosiomis išlaidomis; 

c) Bendruoju pelnu; 

d) Įplaukomis. 

 

25. Asmeninis biudžetas - tai:  

a) Pajamų ir išlaidų koordinavimo planas ir suvestinė; 

b) Turto ir įsipareigojimų sąrašas; 

c) Išlaidų suvestinė; 

d) Investicinio portfelio analizės lentelė. 

 

26. “Plaukiojantis” valiutos kursas reiškia, kad:  

a) Vienos šalies valiutos kursas nuolat kinta kitų šalių valiutų kursų atžvilgiu; 

b) Vienos valiutos kaina yra išreikšta kita valiuta; 

c) Tai pasaulinė nuolat kintančių valiutų kursų sistema; 

d) Užsienio valiutų kursai yra fiksuoti. 

 

27. Senatvės pensiją dabar galima gauti:  

a) Sulaukus senatvės pensijos amžiaus (moterims – 62 metai ir 4 mėnesiai, vyrams – 63 metai ir 8 

mėnesiai) ir turint minimalų 15 metų Socialinio pensijų draudimo stažą. 

b) Sulaukus senatvės pensijos amžiaus (moterims – 63 metai ir 8 mėnesiai, vyrams – 63 metai ir 8 

mėnesiai) ir turint minimalų 20 metų Socialinio pensijų draudimo stažą. 

c) Sulaukus senatvės pensijos amžiaus (moterims – 62 metai ir 4 mėnesiai, vyrams – 62 metai ir 4 

mėnesiai) ir turint minimalų 15 metų Socialinio pensijų draudimo stažą. 

d) Sulaukus senatvės pensijos amžiaus (moterims – 65 metai, vyrams – 65 metai) ir turint minimalų 20 

metų Socialinio pensijų draudimo stažą. 

 

28. Skolos dokumentas, patvirtinantis, kad jį išleidusiai akcinei bendrovei ar valstybei buvo paskolinta 

tam tikra suma pinigų, vadinamas:  

a)    obligacija; 

b)    akcija; 

c)    dividendu; 

d)    skolos rašteliu. 
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29. Vyriausybė obligacijas leidžia: 

a) biudžeto deficito finansavimui; 

b) įmonių išleistoms obligacijoms išpirkti; 

c) nesumokėtų mokesčių skoloms padengti; 

d) vyriausybė leisti obligacijų negali. 

 

30. Darbo užmokesčio dydis neatskaičius mokesčių yra vadinamas?  

a) Grynasis. 

b) Realusis. 

c) Bruto. 

d) Neto. 

31. Ką vadiname anuitetiniais mokėjimais? 

a) Numerandas; 

b) Metines įmokas skolai ir palūkanoms dengti; 

c) Skolos likutį; 

d) Priskaičiuotas palūkanas bankui. 

 

32. Koks yra ryšys tarp investicijų grąžos ir rizikos:  

a) tiesioginis; 

b) atvirkštinis; 

c) kintantis; 

d) jokio. 

 

33. Socialinio draudimo įmokas nuo kiekvieno atlyginimo moka:  

a) darbdavys ir darbuotojas; 

b) tik darbdavys; 

c) tik darbuotojas; 

d) mokesčio nuo atlyginimo mokėti nereikia. 

 

34. Teisinga balanso lygybė yra:  

a) Nuosavas kapitalas = Įsipareigojimai + Turtas; 

b) Nuosavas kapitalas = Įsipareigojimai - Turtas; 

c) Turtas = Įsipareigojimai - Nuosavas kapitalas; 

d) Įsipareigojimai = Turtas - Nuosavas kapitalas. 

 

35. Pagrindiniai valiutų rinkos dalyviai yra (Šį klausimą pateikė Lietuvos bankas): 

a) centriniai bankai, komerciniai ir investiciniai bankai 

b) verslo įmonės 

c) fondų valdytojai, apribotos rizikos fondai, valstybinio turto fondai 

d) visi išvardinti dalyviai. 
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Atsakymų lentelė 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

a b d d a a c d c b 

11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

d d a a d a b c b a 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

b d c c a a a a a c 

31. 32. 33. 34. 35.      

b a a d d      

 


