
2019 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. Infliacija pasireiškia:  

a) didėjančia pinigų perkamąja galia; 

b) kylančiomis kainomis; 

c) krentančiomis kainomis; 

d) stabilia pinigų perkamąja galia. 

 

2. Daugiausia pinigų į LR valstybės biudžetą yra surenkama:  

a) gyventojų pajamų mokesčiu; 

b) pelno mokesčiu; 

c) pridėtinės vertės mokesčiu; 

d) iš akcizo. 

 

3. Draudikais gali būti:  

a) juridiniai asmenys; 

b) fiziniai asmenys; 

c) apdraustieji asmenys; 

d) naudos gavėjai. 

 

4. Jei valstybėje priimamas deficitinis biudžetas, kaip padengiamos trūkstamos išlaidos?  

a) Kai kurių sąskaitų apmokėjimas perkeliamas į kitus metus; 

b) valstybė skolinasi; 

c) kas pirmesnis tas gudresnis, kam neliko tai neliko; 

d) trūkstamos sąskaitos apmokamos iš privačių fondų. 

 

5. Kas iš išvardintų dalykų nėra viešoji prekė (paslauga)? 

a) Pamokos valstybinėje mokykloje; 

b) apsaugininko, užtikrinančio saugumą jaunimo klube, darbas; 

c) policijos, užtikrinančios saugumą roko koncerte, darbas; 

d) nemokamas viešasis transportas. 

 

 

 

 

 



6. Rinkos rizika gali būti įvardinta kaip:  

a) potencialus akcijos vertės sumažėjimas akcijų rinkoje; 

b) lengvumo konvertuoti pinigus į bet kurį turtą lygis; 

c) potenciali žala atliekant įmonės finansines operacijas; 

d) skolininko įsipareigojimų nevykdymas. 

 

7. Kas yra namų ūkio biudžetas? 

a) Pajamų ir laisvų lėšų suvestinė; 

b) pajamų ir išlaidų suvestinė; 

c) turto ir įsipareigojimų suvestinė; 

d) mokesčių ir turto planavimo suvestinė. 

 

8. Investavimas į obligacijas:  

a) dažniausiai mažiau rizikingas negu investavimas į akcijas; 

b) dažniausiai daugiau rizikingas negu investavimas į akcijas; 

c) turi vienodą rizikos lygį su investavimu į akcijas; 

d) yra visiškai nerizikinga veikla, kaip ir investavimas į akcijas. 

 

9. Kas vadinama dividendu?  

a) Tam tikras manevras akcijų rinkoje; 

b) kasmetinė vienai akcijai tenkanti  grynojo pelno dalis; 

c) palūkanos kaupiamosios sąskaitos turėtojui; 

d) aukščiausias pelno mokesčio tarifas. 

 

10. Lietuvos bankas, mažindamas privalomųjų atsargų normą, siekia:  

a) didinti bazinę palūkanų normą; 

b) skatinti palūkanų normos didėjimą; 

c) mažinti pinigų pasiūlą; 

d) didinti pinigų pasiūlą. 

 

11. Kokiu nuoseklumu yra rengiamos finansinės ataskaitos?  

a) Balansas → Pinigų srautų ataskaita → Pelno (nuostolio) ataskaita; 

b) Pinigų srautų ataskaita → Pelno (nuostolio) ataskaita → Balansas; 

c) Balansas → Pelno (nuostolio) ataskaita → pinigų srautų ataskaita; 

d) Pelno (nuostolio) ataskaita → Balansas → Pinigų srautų ataskaita. 

 

 

 

 

 

 



12. Moksleivis Tomas parengė savo praėjusio mėnesio biudžetą ir nurodė tokias išlaidas – 

150 Eur maistui, 50 Eur už danties taisymą, 200 Eur įmoka už kreditu pirktą automobilį, 20 Eur 

už degalus, 50 Eur už naujus batus ir 10 Eur už bilietą į kiną. Kurios iš išvardintų išlaidų turi 

būti priskiriamos būtinosioms išlaidoms?  

a) Maistui, danties taisymui, kreditu pirkto automobilio įmokai ir degalams; 

b) naujiems batams, maistui ir degalams; 

c) danties taisymui, maistui ir kreditu pirkto automobilio įmokai; 

d) naujiems batams, danties taisymui, bilietui į kiną ir maistui. 

 

13. Šį klausimą pateikė Finansų olimpiados partneris Nasdaq. 

Koks rodiklis atspindi bendrovės vertę akcijų rinkoje?  

a) Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT, angl. earnings before interest and taxes); 

b) akcijos kaina; 

c) rinkos kapitalizacija; 

d) kainos ir pelno akcijai santykis (P/E, angl. price-earnings ratio). 

 

14. 2019 m. biudžeto projekte numatytas 0,4 % BVP perteklius. BVP siekia 45,2 mlrd. eurų. 

Streikuojantys mokytojai reikalavo papildomai skirti 300 mln. eurų mokytojų atlyginimams. 

Koks Lietuvos biudžetas būtų, jei reikalavimai būtų patenkinti, o kiti projekto pajamų ir išlaidų 

skaičiai nesikeistų?  

a) Deficitinis; 

b) subalansuotas; 

c) iš dalies subalansuotas; 

d) perteklinis. 

 

15. Bankas moka 5 % metines sudėtines palūkanas. Kiek metų prireiks, kad į taupomąją sąskaitą 

padėta pinigų suma padidėtų 2 kartus?  

a) 40,0 metų; 

b) 24,4 metų; 

c) 16,2 metų; 

d) 14,4 metų. 

 

16. Šiuolaikinės finansinės technologijos atpažįsta apie 80 % sukčiavimo atvejų.  Pernai nenaudo-

jant technologijų nukentėjo 10 šalies įmonių, o bendrai jų patirti nuostoliai siekia daugiau kaip 

0,6 mln. eurų. Kiek būtų sukčiavimo atvejų, jei bankai naudotų finansines technologijas.  

a) 2 atvejai; 

b) 8 atvejai; 

c) 0,12 mln. Eur; 

d) 0,48 mln, Eur. 

 

 



17. Rasa nusprendė pradėti mokytis ispanų kalbos ir knygyne įsigijo žodyną už 10 Eur. Kiek Ra-

sa sumokėjo už knygą be PVM mokesčio?  

a) 8,26 Eur; 

b) 9,17 Eur; 

c) 7,5 Eur; 

d) 9,52 Eur. 

 

18. Linos mėnesio pajamos yra 500 eurų. Mergina pastoviosioms išlaidoms padengti skiria 2/3 

dalį savo pajamų, 10 % visų pajamų skiria taupymui. Kiek pinigų mergina gali skirti kintamo-

sioms išlaidoms padengti?  

a) 166,67 Eur; 

b) 116,67 Eur; 

c) 450,00 Eur; 

d) 153,41 Eur. 

 

19. 2018 metais Marytė įsteigė uždarąją akcinę bendrovę ir į įmonės sąskaitą iš savo santaupų 

įnešė 5 000 Eur akcinio kapitalo. Įmonė dar papildomai pasiskolino iš banko 15 000 Eur. Bai-

giantis 2018 metams paaiškėjo, kad įmonė gavo 121 000 Eur pajamų ir patyrė 118 000 Eur 

sąnaudų ir uždirbo 3 000 Eur grynąjį pelną. Kiek įmonė turėjo turto 2018 metų gruodžio 31 d.?  

a) 121 000 Eur; 

b) 5 000 Eur; 

c) 23 000 Eur; 

d) 50 000 Eur. 

 

20. Įsivaizduokite, kad Jūs padėjote 10 000 Eur į terminuotą indėlį banko sąskaitoje su 

0,70 %metinių palūkanų. Kiek turėsite sąskaitoje pinigų iš viso po 12 mėn.  

a) 10 070 Eur; 

b) 7 000 Eur; 

c) 10 140 Eur; 

d) 10 700 Eur. 

 

21. Įmonės buhalteris rengia įmonės metų Pinigų srautų ataskaitą. Jis atsispausdino visų pinigi-

nių įplaukų bei išlaidų sąrašą, kuris yra toks:  

1) įmonė sumokėjo už baldus ir kompiuterius dviejų darbuotojų darbo vietoms įrengti 

1 400 Eur; 

2) įmonė sumokėjo už sunaudotą elektros energiją ir vandenį 1 215 Eur; 

3) įmonė darbo užmokesčio sumokėjo 36 800 Eur; 

4) įmonė paskolino kitai įmonei 15 000 Eur; 

5) įmonė gavo paskolą iš banko 100 000 Eur; 

6) įmonė išmokėjo akcininkams 20 000 Eur dividendų; 

7) įmonė pardavė nebenaudojamą automobilį už 1 500 Eur. 

Kokia suma buvo priskirta investiciniams pinigų srautams Pinigų srautų ataskaitoje? 



a) 27 085 Eur; 

b) -14 900 Eur; 

c) 80 000 Eur; 

d) -38 015 Eur. 

 

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

3 balai.) 

Pavyzdžiui:  

Investicinės veiklos pinigų srautai parodo pinigų sumas, per ataskaitinį laikotarpį išleistas įsigyjant 

investicijas, taip pat pinigų įplaukas, tokias investicijas perleidžiant.  

Įmonė investavo į darbo vietas ir kompiuterius (t. y. pinigų išmokos įsigyjant ilgalaikį materialųjį 

turtą) – 1400 Eur. Taip pat investavo 15 000 Eur paskolindama kitai įmonei (t. y. pinigų išmokos skoli-

nant pinigus tretiesiems asmenims). Iš viso turėjo 16 400 Eur investicinių išlaidų. Tačiau įmonė parda-

vė investicinį turtą automobilį (t. y. pinigų įplaukos perleidžiant ilgalaikį materialųjį turtą) ir turėjo 

1 500 investicinių pajamų.  

Taigi investicinės veiklos pinigų srautas: -16400 + 1500 = -14900 Eur. 

Išlaidos elektrai ir vandeniui, taip pat sumokėtas darbo užmokestis priskiriami prie pagrindinės 

veiklos pinigų srauto, o gauta paskola ir sumokėti dividendai priskiriami finansinės veiklos pinigų srau-

tui.  

 

22. Vienas iš pajamų uždirbimo būdų yra investavimas ir investicinė grąža. Įvairios investicijos 

turi skirtingą likvidumo lygį. Nustatykite, kuri iš išvardytų investicijų yra likvidžiausia ir paaiš-

kinkite kodėl?  

a) Padėti pinigus į taupomąjį indėlį; 

b) padėti pinigus į terminuotąjį indėlį; 

c) įsigyti aukso; 

d) įsigyti žemės sklypą. 

 

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

Pavyzdžiui:  

Taupomojo indėlio likvidumas – didelis, nes dalį pinigų galima bet kada atsiimti, neprarandant pa-

lūkanų. Terminuotojo indėlio likvidumas - didelis, tačiau mažesnis nei taupomojo indėlio, nes negali 

atsiimti dalies pinigų, neprarasdamas palūkanų. Aukso ir žemės sklypo likvidumas – vidutinis, kadangi 

pirkėjo radimas gali užtrukti. 

 

 

 

 



23. Investuotojas pasirinko investuoti į tris akcijas: į A akciją 1 000 Eur, į B – 2 000 Eur, o į C –

1 000 Eur. Per investicinį laikotarpį A akcijos kaina pakilo 1 proc., B – 2 proc., o C akcijos kaina 

nukrito 3 proc. Kokia šio portfelio vertė pasibaigus investiciniam laikotarpiui?  

a) 4 080 Eur; 

b) 4 020 Eur; 

c) 2 080 Eur; 

d) 2 020 Eur. 

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

3 balai.) 

Pavyzdžiui:  

A akcijos kaina pakilo 1 %, tad: 1000 × 0,01 = 10 Eur;  

B akcijos kaina pakilo 2 %, tad: 2000 × 0,02 = 40 Eur;  

C akcijos kaina nukrito 3 %, tad: 1000 × 0,03 = 30 Eur.  

Todėl pasibaigus investiciniam laikotarpiui portfelio kaina tapo:  

1000 + 10 + 2000 + 40 + 1000 - 30 = 4020 Eur. 

 

24. Nuo ko priklauso draudimo įmoka?  

a) Nuo draudimo įmonės žinomumo; 

b) nuo draudėjo pageidavimų; 

c) nuo tikimybės, kad nelaimė, nuo kurios draudžiamasi, įvyks bei nuo sumos, kuria draudžiamasi, 

dydžio; 

d) nuo oro prognozės. 

 

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

Pavyzdžiui:  

Visų rūšių draudimo įmoka priklauso nuo dviejų dalykų. Pirma, nuo tikimybės, kad nelaimė, nuo 

kurios draudžiamasi, įvyks. Antra, nuo sumos, kuria draudžiamasi, dydžio. Įmoka bus tuo didesnė, kuo 

didesnė tikimybė, kad nelaimė įvyks. Ši tikimybė atskirų draudimo rūšių atvejais priklauso nuo skirtin-

gų dalykų. Pavyzdžiui, kelionių draudimo įmoka didele dalimi priklauso nuo šalies, į kurią vykstama, 

taip pat kelionės trukmės, kelionės tikslo ir pobūdžio (slidinėjimas, kalnų turizmas, ekstremalus spor-

tas, poilsis ar kt.) Svarbu ir tai, nuo kokių žalų norima draustis: ar tai medicinos išlaidos, bagažo prara-

dimas, nelaimingi atsitikimai, ar civilinė atsakomybė, kai atlyginama draudėjo kitiems asmenims sukel-

ta žala, ar dar kas nors. 

 

 

 

 

 

 

 



25. Tarkime, kad šalyje įvesti trys skirtingi progresiniai mokesčių tarifai: 0 %, 15 %, 30 %.  

Pajamos per metus Mokesčio tarifas 

0 – 10 000 0 % 

10 001 – 35 000 15 % 

35 001 – ir daugiau 30 % 

 

Kiek mokesčių mokės žmogus, kurio metinės pajamos yra 65 000 eurų?  

 

a) 19 500 Eur; 

b) 7 500 Eur; 

c) 9 750 Eur; 

d) 12 750 Eur. 

 

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

Pavyzdžiui:  

Dėl įvestų progresinių mokesčių 10 000 Eur nėra apmokestinami. Suma nuo 10 001 iki 

35 000 Eur apmokestinama 15 %, tad 25 000 × 0,15 = 3 750 Eur. Pajamos nuo 35 001 iki 65 000 Eur 

yra apmokestinamos 30 %, tad: 30 000 × 0,3 = 9 000 Eur. Sudėjus abi mokesčių sumas yra gaunamas 

3750 + 9 000 = 12 750 Eur mokesčių. 

Atsakymų lentelė 

 

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

b c a b b a b a b d 

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

d c c a d a b b c a 

21. 22. 23. 24. 25.      

b a b c d      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


