Majandusolümpiaadi piirkonnavoor 2017.
Praktilise osa küsimused.
I FIE Kati Kask (kokku 20 punkti)
1.

Milline järgnevatest väidetest on füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE kohta tõene, mis vale?
A. FIE on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega.
Õ
B. FIE ei pea pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust. V
C. FIE-l kui ettevõtjal lasub majandustegevusega kaasnev risk, vastutades oma tegevuse eest kogu
oma varaga.
Õ
D. Töö tegemiseks võib FIE palgata teisi isikuid, s.t FIE võib olla tööandjaks teistele isikutele. Õ
E. FIE-d kui väikeettevõtjad, ei ole kunagi käibemaksukohuslased.
V
F. FIE on enimlevinud ettevõtlusliik Eestis. V
G. FIE kui ainuomaniku firma loomine on kõige lihtsam.
Õ
H. FIE peab maksma ettevõtlustulult tulu- ja sotsiaalmaksu. Õ
(Iga õige vastus 0,5 punkti, kokku 4 punkti)

2.

Milline on FIE Kati Kase koostatud tabeli alusel mütside nõudluse elastsus hinnavahemikus 8 kuni
10 eurot?
A.
elastne
B.
mitteelastne
C.
absoluutselt elastne
(õige vastus 2 punkti)

3.

Milline on FIE Kati Kask mütside kudumise püsikulu?

4.

Kui suur on FIE Kati Kask müügitulu, kui mütsi hind on 7 eurot? Vastus: 49.00 eurot (1 punkt)

5.

Milline on FIE Kati Kask 6. (kuuenda) mütsi kudumise piirkulu? Vastus: 4.80 eurot (2 punkti)

6.
7.

Milline on mütsi keskmine omahind, kui FIE Kati Kask koob 3 mütsi? Vastus: 9.00 eurot (2 punkti)
Katit huvitab, mitu mütsi tuleks kududa ja müüa, et kulud oleks tuludega kaetud. Leia karusnahast
tutiga mütside kasumilävi e. tasuvuspunkt, kui nende müügihind on 7 eurot!
Vastus: 5 mütsi
(2 punkti)

8.

Milline on optimaalne mütside arv, mida FIE Kati Kask peaks turul pakkuma?
Vastus: 4 mütsi
(3 punkti)
Milline on käsitsi kootud mütside pakkumise elastsus?
A.
elastne
B.
mitteelastne
C.
absoluutselt mitteelastne
D.
absoluutselt elastne
(õige vastus 2 punkti)

9.

10.

Vastus: 15.00 eurot

(1 punkt)

Esimeste talvekülmade saabumisega osutusid mütsid üsna populaarseteks ja Kati palus vanaema appi
kuduma. Kati kudus 8 mütsi ja vanaema 4 mütsi kuus.
Milline on piirtoodang?
A. 8 mütsi
B. 4 mütsi
C. 12 mütsi
(õige vastus 1 punkt)

II Liina rulluiskude laenutus (kokku 20 punkti)
1.

2.

Koondamisteate saanud töötaja võib oma õiguste kaitseks pöörduda
A. töötukassasse
B. töövaidluskomisjoni
C. tarbijakaitseametisse
D. tööandjate keskliitu
(õige vastus 1 punkt)
Milline allolev väide on tõene algkapitali sissemaksuta osaühingu asutamise koha?
Algkapitali sissemaksuta osaühingu asutamisel…
A. ei pea kunagi osamaksu tasuma, kui ettevõte pakub tööd vähemalt 50 inimesele ja kõik
kohustused riigi ees on täidetud.
B. peab alles siis osamaksu tasuma, kui kaasatakse uus osanik.
C. on osanikud kohustatud osakapitali maksma asutamislepingus kokkulepitud aja jooksul või
osaühingu tekkinud kohustuste täitmiseks.
D. ei pea osamaksu tasuma, kui ettevõtte kavandatav osakapital on 25000 eurot.
(õige vastus 1 punkt)

3.

Liinast sai pärast ettevõtte asutamist tööealise elanikkonna liigitamise järgi
A. töötu
B. hõivatu
C. heitunu
D. majanduslikult mitteaktiivne isik
(õige vastus 1 punkt)

4.

Milline on Liina otsuse – alustada ettevõtlusega - loobumiskulu?
A. 650 eurot
B. 500 eurot
C. 1150 eurot
D. 0 eurot
(õige vastus 1 punkt)

5.

Milline järgnevatest väidetest osaühingu kohta on tõene, mis vale?
A.
Osaühing on enimlevinud ettevõtlusvorm Eestis.
Õ
B.
Osakapitali suurendamisel ei saa osanik uusi osasid, vaid osa nimiväärtust suurendatakse. Õ
C.
Osakapital peab olema vähemalt 25000 eurot.
V
Osaühingu tegevuses juhindutakse selle põhikirjast.
Õ
D.
E.
Osaühingu asutajateks võivad olla ainult füüsilised isikud.
V
F.
Osaühingu osanikud vastutavad oma tegevuse eest kogu oma varaga.
V
G.
Osaühing on alati käibemaksukohuslane.
V
H.
Osaühingus ei maksta dividende.
V
(Iga õige vastus 0,5 punkti, kokku 4 punkti)

6.

Kui suur on OÜ Rullisõbrad tööjõukulu esimesel tegevuse kuul? Arvuta 2017. aastal kehtivate
maksumääradega.
A. 1297.86 eurot
B. 970.00 eurot
C. 1290.10 eurot
D. 930.00 eurot
(õige vastus 2 punkti)

7. Aita Liinal vabatahtlike abiga koostatud tabeli alusel hinnata, milline kolmest ettevõttest on selles
piirkonnas konkurentsivõimelisim!
A. olümpiastaadion
B. Ranna uisuklubi
C. Rullisõbrad
(õige vastus 2 punkti)

8. Millised reklaamikanalid Liina OÜ Rullisõbrad reklaamimiseks valis?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Google adwords kampaania
Facebook'i jagamiskampaania
Facebook'i jagamiskampaania ja reklaam linnalehtedes
Google adwords kampaania ja reklaam linnalehtedes
Välireklaam Pirita tee ääres
Reklaam linnalehtedes
(õige vastus 2 punkti)

9. Millise turundusstrateegia Liina ilmselt valis?
A. Koguturule suunatud strateegia
B. Segmentidele suunatud strateegia
C. Turuniššile suunatud strateegia
(õige vastus 1 punkt)
10. Kui suur on OÜ Rullisõbrad raha jääk esimese kuu lõpus?
Vastus: 1146.14 eurot
(õige vastus 1 punkt)
11. Kas OÜ Rullisõbrad esimese kuu tulemus on piisav, et ettevõttega jätkata?
A.
B.
C.
D.

Raha jääk on liiga väike ja targem oleks kohe ettevõte likvideerida.
Raha jääk on esimesel kuul negatiivne, kuid kasumisse jõudmine võtabki aega.
Alustuseks hea tulemus, eriti kui terve suvi samamoodi teenitakse.
Kasum ei ole ettevõtte tegevuses oluline.
(õige vastus 2 punkti)

12. Liina oli saanud koondamishüvitist 1500 eurot ning otsustas selle hoiustada hoiu- ja laenuühistus
reklaami alusel aastaks tähtajalisele hoiusele. Kui palju on tal aasta pärast raha, kui hoiuse
intressimäär on 6% ja intressiarvutus toimub poole aasta kaupa liitintressi arvutamise meetodil?
A. 1685.40 eurot
B. 1591.35 eurot
C. 1545.00 eurot
D. 1590.00 eurot
(õige vastus 2 punkti)

