2018. aasta majandusolümpiaadi piirkonnavoor
Praktilise ülesande küsimused 1. legendi alusel, Taneltalu OÜ
(maksimaalne punktide arv 20)
1. osa
1. Millised järgnevatest väidetest on tõesed, millised valed?
a. Osaühing on enimlevinud ettevõtlusvorm Eestis.
Õ (0,5 p)
b. Osaühingu asutajateks võivad olla ainult füüsilised isikud.
V (0,5 p)
c. Osaühingu osanikel lasub majandustegevusega kaasnev risk ning nad vastutavad
oma tegevuse eest kogu oma varaga.
V (0,5 p)
d. Talupidaja ei tohi tööle võtta palgalist tööjõudu, vaid ainult oma pere liikmeid.
V (0,5 p)
e. Osaühingu minimaalne nõutav algkapital on 25 000 eurot.
V (0,5 p)
f. Pereettevõttes on tugevad motivatsioon ja pühendumine.
Õ (0,5 p)
2. Tanel uuris teraviljade saagikust ja hindu ning arvutas võimaliku müügitulu.
Millise külvivariandi Tanel ilmselt valib?
a. Tanel hakkab kasvatama ainult nisu.
(2 punkti)
b. Tanel hakkab kasvatama ainult otra.
c. Tanel hakkab kasvatama ainult rapsi.
d. Tanel hakkab kasvatama poolel pindalal nisu ja poolel otra.
3. Milline on Taneltalu OÜ eeldatav aastane tööjõukulu?
Vastus: 95160 eurot

(2 punkti)

4. Milline on toetuste kogusumma, mida Taneltalu OÜ-l on võimalik PRIA-lt saada?
Vastus: 143 440,00 eurot
(1 punkt)
5. Kas Taneltalu OÜ peaks oma ettevõtte käivitamiseks ja töödega alustamiseks laenu võtma?
a. Taneltalu OÜ peaks võtma laenu vähemalt 115 000 eurot.
(1 punkt)
b. Taneltalu OÜ peaks laenu võtma 50 000 eurot.
c. Taneltalu OÜ saab ilma laenuta hakkama.
2. osa
NB! Taneltalu OÜ eeldatav aastane tööjõukulu on 95 160 eurot.
6. Tanel otsustas hakata kasvatama nisu. Milline on selle otsuse alternatiivkulu?
Vastus: 605 000,00 eurot
(2 punkti)
7. Tanel lõi suuremad kulud kokku ja arvestades seda, et müügitulu nisu kasvatamisest
hakkab laekuma alles pärast viljakoristust, otsustas Taneltalu OÜ võtta 130 000 eurot laenu
tähtajaga 5 aastat. Laenu intressimäär 7,5% on väga soodne, lepingutasu on 1% laenusummast.
Lepingu järgi tuleb laenu põhiosa hakata tagasi maksma alates teisest aastast.
Kui suur on laenukulu esimesel aastal?
a. 9750 eurot
b. 1300 eurot
c. 11 050 eurot
(1 punkt)
8. Kui suur on Taneltalu OÜ muutuvkulude summa?
Vastus: 326 848 eurot

(2 punkti)

9. Milline on Taneltalu OÜ muutuvkulu ühe tonni nisusaagi kohta?
Vastus: 72,63 eurot

(1 punkt)

10. Milline punkt tulude ja kulude graafikul vastab nisu tootmise tasuvuspunktile?
a.
A
b.
B
c.
C
(2 punkti)
d.
D
11. Milline on Taneltalu OÜ planeeritav kasum teraviljakasvatusest esimese tegevusaasta
lõpuks?
Vastus: 172 232 eurot

(1 punkt)

12. Kas Taneltalu OÜ-l tasuks hakata tegelema teraviljakasvatusega?
a. Jah, sest teraviljakasvatusest saadav kasum on suurem, kui maa rendist saadav
tulu. Kuid ilma PRIA toetuste ja pangalaenuta ei ole ettevõtlust võimalik
alustada.
(2 punkti)
b. Teraviljakasvatusega tegelemise otsuse alternatiivkulu on suurem, kui sellest
tegevusest saadav kasum koos PRIA toetustega, seega on majanduslikult mõttekam
endiselt maad välja rentida, mitte ise vilja kasvatama hakata.
c. Teraviljakasvatusega tegeleda on majanduslikult õige otsus, sest kasumi saab kõik
dividendidena välja võtta ja pangale laenu ning PRIA toetused kohe tagasi maksta.

