
 

 

 

Majandusolümpiaadi lõppvoor 2021 

Praktilise osa küsimustik. 

28. aprill 2021 

 
1. Millised allolevatest lausetest aktsiaseltsi kohta on tõesed, millised väärad? 

a. Aktsiaseltsile on audiitor ja aastaaruande auditeerimine kohustuslik          Õ 
b. Aktsiakapitali minimaalne suurus on 2 500 eurot                                        V 
c. Aktsiaseltsi aktsionäriks ei tohi olla kohaliku omavalitsuse allüksus         V 
d. Aktsiaseltsi nõukogu liige ei pea olema aktsionär                                        Õ 
e. Aktsiaseltsi juhatajaks saab olla ainult selle ettevõtte aktsionär                   V 
f. Aktsiaseltsi aktsionärideks  võivad olla  ainult füüsilised isikud                   V 
g. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek                 Õ  
h. Aktsiaselts on kõige populaarsem ettevõtlusvorm Eestis                              V 
 

4 punkti 
 

2. Kuidas kajastub kaubamärk ettevõtte bilansis? 
A. lühiajalise käibevarana 

B. ei kajastu bilansis, kuna ei ole vara 

C. materiaalse põhivarana 

D. immateriaalse põhivarana         1 punkt 
ANSWER: D 1 punkt 

 
3. Euroopa Liidus on kehtestatud keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuete standardid, millele peavad 

vastama Euroopa Liidus müüdavad tooted. Milline all olevatest märkidest tõendab, et seda toodet on 

hinnatud ning see vastab EL nõuetele?  

 
A. А 
B. B 
C. C           1 punkt 
D. D 

 
 

4. Selgita tabeli 1 põhjal välja, mitmeks päevaks jätkub ettevõttel laovaru? 

vastus 4 päevaks          2 punkti 
 
5. Milline allolevatest joonistest kajastab nõudluse-pakkumise muutusi desinfitseerimisvahendite turul 

pandeemia alguses 2020. aastal? 

 

A. joonis А           1 punkt 
B. joonis B 
C. joonis C 

  



6. Millise tarnija peaks AS Deso kaalutud hindamise tulemusena valima (tabel 2)? 
A. Rumeenia 
B. Soome          3 punkti 
C. Venemaa 

 
7. Millise alltoodud riigi tarned maksustatakse Eestis tollimaksuga? 

A. Venemaa         1 punkt 

B. Soome; 

C. Rumeenia 

D. Läti 

8. Selgita ühe tellimuse rahavoo põhjal (tabel 3) välja, kui pikk peaks olema tellimuse 210717 eest 
esitatava arve maksetähtaeg, et AS Desol ei tekiks makseraskusi? 

Vastus: 3 nädalat          2 punki 
 
9. Mida saab ettevõte veel teha likviidsusriski vähendamiseks ja maksekohustuste  õigeaegseks täitmiseks? 

A. Noteerida ettevõtte börsil, sõlmida frantsiisilepingu;  

B. Jätta oma arved õigel ajal tasumata, taotleda pangalt suuremat krediiti;  

C. Võtta käibekapitali laenu, emiteerida pikaajalisi võlakirju; 

D. Sõlmida pangaga arvelduskrediidilepingu, kasutada faktooringut.   2 punkti 

 
10. Milline on joonise 1 andmete alusel AS Deso tootmise tasuvuspunkt? 
vastus: 3,7 miljont pudelit         2 punki 
 
11. Milline on ühe toote omahind 4,4 mln toote  tootmisel (joonis 1)? 
Vastus ümarda sajandikkohani. 
vastus: 1,95 eurot         2 punkti 

12. Milline on joonise 1 järgi ühe toote müügihind, kui AS Deso müüb 4,4 mln toodet? 

Vastus ümarda sajandikkohani. 
vastus:  2,16 еurot          1 punkt 

13. Riik kehtestab aktsiisimaksu teatud toodetele ja teenustele.  
Kuigi desovahendid sisaldavad suurel hulgal etanooli, ei ole neile seatud aktsiisi.  

Aktsiis kehtestatakse nendele toodetele ja teenustele, mille  

A. nõudlus on jäik ja mis on tugeva negatiivse välismõjuga;     2 punkti 

B. pakkumine on jäik, aga mis on tarbijale vajalikud; 

C. import vähendab kohalike sama valdkonna ettevõtete konkurentsivõimet; 

D. tarbimine  suureneb liiga kiiresti, põhjustades turutõrke. 

14. Seoses suure nõudlusega globaalsel turul on tooraine ja tarvikute hinnad hakanud kiiresti tõusma. 60% 
ettevõtte muutuvkuludest moodustab põhitooraine - etanooli kulu. Mitu protsenti võib etanooli hind tõusta, 
et toodangumahu 4,4 mln tüki juures ei ületaks ettevõtte kogukulud müügitulusid? (vt joonis 1) 

A. kuni 42%          2 punkti 
B. kuni 30% 
C. kuni 17% 
D. kuni 60% 

15. Millise töötajate arvu juures on tsehhi piirtoodang kõige suurem (vt tabel 4)? 
vastus: 5 töötajat          1 punkt 

16. 2020. aasta algul oli AS Desos 65 töötajat, keskmise palgaga 1100 eurot. Millise summa  planeeris ettevõte 
2020. aasta eelarves tööjõukuludeks? 

vastus:  1 148 004 еurot         2 punkti 

17. Töötajate arvu järgi on AS Deso 
A. mikroettevõte 
B. väikeettevõte  
C. keskmise suurusega ettevõte        1 punkt 
D. suurettevõte 

 



18. Millised allolevatest lausetest renditöö kohta on tõesed, millised väärad? 
A. Renditöö puhul on tegemist kolmepoolse töösuhtega.     Õ 

B.  Renditöötajatele tuleb tagada samaväärne töötervishoiu ja tööohutuse alane kaitse, nagu on teistel 

töötajatel kasutajaettevõttes.        Õ 

C. Töötaja sõlmib ametliku töösuhet puudutava lepingu rendiettevõttega.   Õ 

D. Renditöötaja peab maksma rendiettevõttele vahendustasu.     V 

E. Renditöötaja kasutamine on kasutajaettevõtte jaoks paindlikum lahendus, kui palgata töötaja tööturult. Õ  

F. Rendiettevõte tohib pakkuda ainult täistööajaga tööd.     V 

3 punkti 

19. Keskkonnasertifikaadi ISO 14001 saamiseks soetas AS Deso uue veepuhastusseadme. Selle hooldajana võeti 
ettevõttesse põhikohaga tööle Martin, brutopalgaga 1200 eurot kuus. Martin ei ole ühinenud  pensioni 2. 
samba maksetega. Ta kirjutas raamatupidamisele avalduse tulumaksuvaba tulu täismahus arvestamiseks. 
Millise summa saab Martin töötasuna igakuiselt oma arvelduskontole?  

A. 960 еurot 
B. 1060 еurot 
C. 1044,64 еurot         2 punkti 
D. 1063,84 еurot 

20. Milliste kulude alla kuulub  veepuhastusseadme hooldaja Martini palk? 
A. püsikulud          1 punkt 
B. muutuvkulud 
C. välised kulud 
D. otsesed kulud 

21. Millal tuleb tööandjal täiskasvanu tööle võtmine Maksu-ja Tolliametis töötamise registris registreerida? 
A. Tööle asumise hetkeks        2 punkti 
B. 7 päeva jooksul alates tööle asumisest  
C. 7 päeva enne tööle asumist  
D. Vahetult peale edukat töövestlust 

22. Arvuta Rootsi tehingu planeeritud kasum eurodes? (ümarda  täisarvuni) NB! Kasumimarginaal lisandub 
omahinnale! 
vastus: 3999 еurot          2 punkti 

23. Milline oli Rootsi kliendiga sõlmitud lepingu summa Rootsi kroonides vastavalt valuutakursile 2020. aasta 
märtsis (ümarda täisarvuni)? 
vastus: 926 984 SEK         1 punkt 

24. Ebastabiilses majandusolukorras valuutakursid kõiguvad. Rootsi kliendilt AS Deso arvele laekunud 
müügisumma konverteeriti tabelis 5 antud valuutakursi alusel. Mitu eurot oli AS Deso Rootsi tehingu 
müügitulu (ümarda täisarvuni)? 
vastus: 89 624 еurot         2 punkti 

25. AS Deso võitis 2020. aastal haridusministeeriumi riigihanke koolidesse desovahendite tarnimiseks. Millise  
turustruktuuriga oli riigihanke puhul tegemist? 

A. Monopol 

B. Täiskonkurents 

C. Monopson         2 punkti 

D. Monopolistlik konkurents  

26. 2020. aastal osteti omavahenditest veepuhastusseade maksumusega 130 500  eurot. Kuidas kajastus see ost 
ettevõtte bilansis?  See tehing 

A. ei muutnud bilansimahtu, muutusid aktiva poole arvud.    2 punkti 
B. ei muutnud bilansimahtu, muutusid passiva poole arvud 
C. suurendas bilansimahtu 130 500 euro võrra. 
D. vähendas bilansimahtu 130 500 euro võrra. 

 
27. 2020. aasta  finantsaruannete alusel otsustas AS Deso üldkoosolek maksta aktsionäridele välja dividende 

summas 200 000 eurot. Kahel eelmisel aastal ei ole AS Deso aktsionärid dividende välja võtnud. Kui palju 
laekus selle tehingu pealt Maksu- ja Tolliametile tulumaksu? 
vastus: 50 000 еurot         1 punkt 



 
28. Järeldused: 

Milline allolevatest järeldustest vastab kõige paremini AS Deso saavutustele vastavalt 2020. aastaks püstitatud 

eesmärkidele? 

A. Ettevõttel jäid 2020. aastaks seatud eesmärgid täitmata. Nad lõpetasid tegevusaasta kahjumiga ja müügitulu 

oli väiksem, kui eelmisel aastal. Selle põhjuseks oli toodete müük alla omahinna ja vähene reklaamitegevus. 

B. Võrreldes 2019. aastaga suurenes kasum 20%. Juhatus tegi palju strateegiliselt õigeid otsuseid tootmise 

planeerimises, personalipoliitikas ja turundustegevuses. Kasvanud nõudluse tingimustes jäi 10% tellimustest 

täitmata  ja renditööjõu kasutamine  suurendas oluliselt ettevõtte tööjõumakse.  

C.  AS Desol oli edukas majandusaasta ja püstitatud eesmärgid võib lugeda  täidetuks. Müügitulu suurenes 2,3 

korda ja kasum koguni ligi 3 korda. Saadi keskkonnasertifikaat ISO 14001 ja kasvas ekspordi maht. 

Rendiettevõtte kaasamine töötajate leidmiseks võimaldas suurenenud töömahuga kiiresti ja paindlikult 

toime tulla.          2 punkti 

 

D. Turundusele pöörati vähe tähelepanu ja seetõttu oli ka müügitulude kasv planeeritust 5% väiksem. Kuigi 

kasum jäi ka loodetust 10% väiksemaks, tegi juhtkond eetilise otsuse varustada desovahenditega 

esmajärjekorras meditsiiniasutusi ja apteeke. 

E. AS Deso majandusaasta oli edukas. Müügitulu ja kasum suurenesid 1,5 korda. Välistehingutelt õnnestus 
teenida lisakasumit. Alati on kasulik välisvaluutaarved jätta koheselt konverteerimata. Likviidsusriski 
vähendamiseks võeti pikaajalist laenu. 

 


