2018. aasta majandusolümpiaadi lõppvoor
Praktilise ülesande küsimused.
1. Millised all olevatest lausetest on tõesed, millised väärad?
a.
Aktsiaseltsile on audiitor ja aastaaruande auditeerimine kohustuslik.
b.
Aktsiakapitali minimaalne suurus on 2 500 eurot.
c.
Aktsiaseltsi nõukogu liige ei pea olema aktsionär.
d.
Aktsiaseltsi juhatajaks saab olla ainult selle ettevõtte aktsionär.
e.
Aktsiaseltsi aktsionärideks võivad olla ainult füüsilised isikud.
f.
Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.
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2. Kaubamärk kajastub ettevõtte bilansis
a.
lühiajalise käibevarana
b.
pikaajalise käibevarana
c.
materiaalse põhivarana
d.
immateriaalse põhivarana

1 punkt

3. Millise ettevõttega on töötajate arvu järgi AS Metallika puhul tegemist?
a.
mikroettevõttega
b.
väikeettevõttega
c.
keskmise suurusega ettevõttega
d.
suure ettevõttega
4. Millises majanduse sektoris tegutseb AS Metallika?
a.
majanduse primaarsektoris
b.
sekundaarsektoris
c.
kvarternaarsektoris
d.
tertsiaarsektoris

1 punkt

1 punkt

5. Millise otsuse tegi AS Metallika juhatus tehase uuendamise osas sinu arvates?
a.
Otsustas ehitada uue tootmistsehhi omavahenditest.
b.
Otsustas ehitada EAS-i toetusega uue tehase, investeeringu tasuvusajaga 5 aastat.
c.
Rentis uue tootmispinna, sest eesmärk on suurendada müügitulu ja kasumit. Oluline on
hoida oma pikaajalisi kliente.
1 punkt
d.
Juhatus otsustas teha vanale tehasele juurdeehituse.

6. AS Metallika uus tootmisliin maksab 2 miljonit eurot ja vana liini müügist on võimalik
saada 200 000 eurot. Milline on investeeringu tasuvusaeg, kui prognoositav aastane kasum
antud investeeringust oleks 600 000 eurot?
Vastus: 3 aastat
2 punki
7. AS Metallika uus tootmisliin maksab 2 miljonit eurot ja seadme kasutusajaks on
planeeritud 20 aastat.
Mitu eurot peab ettevõte 20 aasta vältel iga kuu arvestama selle tootmisliini pealt kulumit
(amortisatsiooni)?
Vastus: 8333,33 eurot
2 punkti
----------------------------------

II osa
Pärast erinevate majandusprognooside ja võimaluste kaalumist otsustas Metallika juhtkond rentida uue
tootmispinna ja osta uue kilbikappide tootmisliini.

8. Mitu protsenti oli AS Metallika müügitulemuste tabeli andmete alusel 2017. aasta tegelik
müügitulu suurem prognoositust?
Vastus: 18%
2 punkti
9. Millisel tootel on AS Metallika müügitulemuste tabelis suurim kasum ühe tooteühiku
kohta?
a.
liitumiskilp
b.
sisuga jaotuskilp
2 punkti
c.
mõõtekilp
d.
andmeside kilp
10. Rakendades piirprintsiipi, leia optimaalne tootmistase lühiperioodil kasumi
maksimeerimiseks (situatsiooniülesande kirjeldusest tabel 2 põhjal)!
a.
b.
c.

1008 jaotuskilpi
1006 jaotuskilpi
1000 jaotuskilpi

3 punkti

11. Kui suur on keskmine kulu 1005 tooteühiku tootmisel (situatsiooniülesande kirjeldusest
tabel 2 põhjal)!
Vastus: 109,97 eurot
1 punkti
12. Mitu töötajat oleks vaja tootmisliinil rakendada, et tootmine oleks kõige tööviljakam
(situatsiooniülesande kirjeldusest tabel 3 põhjal)?
Vastus: 9 töötajat
2 punkti
13. 2018. aastal on Mykola brutopalk 1200 eurot. Mykola ei ole liitunud Eesti kohustusliku
kogumispensioniga, kuid ta kirjutas avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks maksimaalses
võimalikus summas. Milline on Mykola netopalk?
a.
b.
c.
d.

1 044,64 eurot
961,44 eurot
1 025,44 eurot
925,44 eurot

3 punkti

14. Millised järgnevatest lausetest on tõesed, millised väärad?
2 punkti
a.
Kõik tööle asunud töötajad tuleb registreerida Töötamise registris.
Õ
b.
Töölepingus peab olema kirjas palga suurus.
Õ
a.
Renditöötaja sõlmib töölepingu rendiagentuuriga.
Õ
b.
Töötajad ei ole huvitatud tööst rendiagentuuri kaudu, kuna nendega ei sõlmita
töölepingut.
V
15. Millistel messidel otsustas AS Metallika juhatus osaleda, millistel mitte?
1. Dubai EXPO
2. Moskva “Metalloobrabotka”
3. Soome “Alihankinta”
4. Tallinn “Eesti Ehitab”
5. Ukraina “InterBuildExpo”
6. Norra “Bygg Reis Deg Norra”

3 punkti
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16. AS Metallika toetab igal aastal 50 000 euroga koolinoorte spordi edendamist.
Millise klassikalise turundusmeetmestiku (4P) alla see tegevus kuulub?
1 punkt
a.
toode
b.
hind
c.
müügikoht
d.
turundussuhtlus
17. Millise turunduse tegevusala hulka kuuluvad AS Metallika messidel osalemised ja
koolinoorte spordi toetamine?
a.
asukohaturundus
b.
isikuturundus
c.
ühiskondliku idee turundus
d.
organisatsiooniturundus
1 punkt
18. Millised all olevatest lausetest on tõesed, millised väärad?
2 punkti
a.
Toote omahind ei sisalda turunduskulusid.
V
b.
Turundus on reklaamitegevus, muud tegevused turunduse alla ei kuulu.
V
c.
Turundus stimuleerib nõudlust.
Õ
d.
Aktsiaselts on kõige populaarsem ettevõtlusvorm Eestis.
V
19. Millise tarnija peaks AS Metallika juhatus valima Taani kliendi tellimuse täitmiseks?
3 punkti
a.
Hiina
b.
Euroopa Liit
c.
Venemaa
20. Eestist pärit uue kliendi tellimuse täitmiseks tellisime Hiinast 50 tonni galvaniseeritud
lehtmetalli 0,5-3,0 mm materjale Zn100 ja ZN300, hinnaga 900 eurot tonn. Lehtmetalli
impordile Hiinast on kehtestatud tollimääraks keskmiselt 23% müügihinnast.
Andmete põhjal võib öelda, et tegemist on
2 punkti
a.
koguselise ehk spetsiifilise tollimaksuga
b.
kombineeritud tollimaksuga
c.
liikuva tollimaksuga
d.
väärtuselise tollimaksuga
21. Kui palju maksis AS Metallika Hiina tellimuse impordilt tollimaksu?
Vastus: 1 0350 eurot

1 punkt

22. Hiina tarnija soovib saada raha jüaanides. Kui suure summa tasub AS Metallika tarnijale
tellimuse eest jüaanides?
Valuuta (EUR)

Ostukurss Müügikurss

Hiina jüaan (CNY) 7,90100

7,59350

45 000 x 7,59350 = 341 707,50 CNY
a.
b.
c.
d.

420 300,22 CNY
437 320,35 CNY
341 707,50 CNY
355 545,00 CNY

2 punkti

23. Millised all olevatest lausetest on tõesed, millised väärad?
3 punkti
a.
Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist, päritoluriigist ja ka kogusest.
Õ
b.
Tolliliit ei soodusta liikmete vahelist vabakaubandust.
V
c.
Enamik vahetuskursse on valuutaturul pidevas muutumises, vastavalt valuuta
nõudlusele ja pakkumisele.
Õ
d.
Euroopa Liidu siseturul toimub kaupade ja teenuste vaba liikumine.
Õ
e.
Tolliliidus kaotatakse liikmesriikide omavahelised tollimaksud ja kolmandate riikide
suhtes kehtestatakse ühtsed tollimaksumäärad.
Õ
f.
Kodumaise ja importkauba hinnaerinevuste kõrvaldamiseks võib riik kehtestada
impordile tollimaksu.
Õ
24. Kui palju maksis 2017. aastal AS Metallika tulumaksu?
a.
256 153,00 eurot
b.
204 922,4 eurot
c.
40 000 eurot
d.
32 000,00 eurot
e.
Eestis ei ole ettevõtte tulumaksu

2 punkti

25. Kui suur oli AS Metallika” 2017. aasta puhaskasum?

1 punkt

Vastus:
984 612 eurot
---------------------------------III osa
Järeldused
Milline all olevatest järeldustest vastab kõige paremini AS Metallika saavutustele vastavalt
2017. aastaks püstitatud eesmärkidele?
1. AS Metallika täitis võetud eesmärgid täielikult. Uus ehitatud tehasehoone võimaldas
suurendada kasumit 21% ja ekspordi osakaalu suurenemine koguni 10% võrra kasvatas
ettevõtte müügitulu kordades võrrelduna 2016. aastaga. Edukas turundustegevus aitas kaasa
uute pikaajaliste lepingute sõlmimisele Põhjamaade klientidega.
2. AS Metallika täitis osaliselt 2017. aastaks püstitatud eesmärgid. Eduka juhtimise
tulemusena saadi Põhjamaade ja Eesti turule juurde küll uusi kliente ja ettevõtte kasum
suurenes 16,3 %, kuid müügitulu kasv jäi tagasihoidlikuks, suurenes 9%. 3 punkti
3. AS Metallika ei täitnud 2017. aastaks püstitatud eesmärke. Vaatamata uutele
klientidele Põhjamaadest ja Eestist ning kasumi suurenemisele 16,3% võrra võrreldes
2016. aastaga, ei oleks pidanud omanikele dividende välja maksma, kuna müügitulu
suurenes ainult 9%. Selle peaks investeerima müügitulu suurendavatesse tegevustesse
2018. aastal.
1 punkt
4. Uue kilbikappide tootmisliini ostmise ning juhtkonna eduka turunduse- ja personalipoliitika
tulemusena suurenes kasum koguni 21%, juurde saadi pikaajalisi kliente Põhjamaadest ja
Eestist. Suure kasumi tõttu sai omanikele sai maksta 160 000 eurot dividende.
5. AS Metallika ei täitnud 2017. aastaks püstitatud eesmärke, kuna võrreldes eelmise
majandusaastaga vähenes kasum 3%. Seega tegi juhatus palju strateegiliselt valesid otsuseid
tootmise planeerimises, personalipoliitikas ja turundustegevuses.

