
Uzņēmējdarbības būtība. Ražošanas izmaksas. I I  variants 
Vārds, uzvārds, klase

I  Tests. Apvelc pareizās atbildes! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde. (5 punkti)
1. Kura institūcija vada SIA saimniecisko darbību?

a) Akcionāru sapulce. b) Padome.
b) Valde. d) Izpilddirekcija.

2. Kas ir komercdarbība?
a) Jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību.
b) Saimnieciskā darbība, kuru veic uzņēmumi.
c) Preču ražošana, pakalpojumu sniegšana ar nolūku gūt peļņu.
d) Atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants.

3. Komerclikums uzņēmumu definē kā:
a) Komercreģistrā ierakstītu komersanta nosaukumu, ko viņš izmanto, slēdzot darījumus, pa

rakstoties.
b) Organizatoriski patstāvīgu saimniecisku vienību ar noteiktiem līdzekļiem, kuru komer

sants izmanto komercdarbības veikšanai.
c) Vietu, kur notiek preču ražošana vai pakalpojumu sniegšana.

4. Ierobežotu atbildību Komerclikums paredz:
a) SIA un AS dalībniekiem.
b) SIA, AS dalībniekiem un komandītiem.
c) IK, PS biedriem un KS komplementāriem biedriem.
d) Komerclikums paredz atbildību tikai ar uzņēmumā ieguldītajiem līdzekļiem.

5. Kādu komersanta veidu izvēlēties, ja uzņēmuma darbībai ir nepieciešami lieli līdzekļi, kuru 
uzņēmuma īpašniekiem pašlaik nav un darbība saistīta ar ievērojamu risku?
a) SIA c) KS
b) PS d) AS

I I  Nosaki, vai apgalvojums ir patiess (P) vai aplams (A). (6 punkti)
(...) Dibinot IK, PS, KS, pamatkapitāla apmaksa netiek prasīta.
(...) Jebkura akcija tās īpašniekam dod balsstiesības akcionāru sapulcē.
(...) Licenci uzņēmējdarbības sākšanai izsniedz Uzņēmumu reģistrs.
( ...)  SIA visu peļņu vienmēr sadala proporcionāli dalībniekiem piederošajām daļām.
(...) Vidējās pastāvīgās izmaksas (AFC), palielinot ražošanu, samazinās.
(...) SIA komercdarbību var sākt, ja ir izstrādāti Statūti un dibināšanas līgums.

Pēc dotās informācijas nosaki komersanta veidu un ieraksti iekavās! (8 punkti)
Reģistrēt manu uzņēmumu ir visvienkāršāk un vislētāk ( ......). Esmu vienīgais uzņēmuma īpaš
nieks un, to dibinot, pamatkapitālu neapmaksāju (....). Esmu vienīgais uzņēmuma īpašnieks, un, 
lai cik lieli būs uzņēmuma zaudējumi, mana privātā manta paliks neskarta (.....). Mūsu sabiedrībā
nedrīkst būt vairāk par 50 dalībniekiem ( ......). Mūsu uzņēmumā noteikti ir jābūt padomei ( ...... ).
Mūsu sabiedrība visi biedri par saistībām atbild ar visu savu mantu ( ......). Mēs esam sabiedrība,
bet viens no mums atbild tikai ar uzņēmumā ieguldīto mantu ( ......). Mēs esam kapitālsabiedrība,
kuras dalībnieku skaits ir neierobežots ( ..... ).

IV  Uzraksti trīs komersantu veidus un katram vienu būtisku priekšrocību un trūkumu! (6 punkti)

Komersants Priekšrocība Trūkums
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A p rēķin i izm aksas un peļņu  (p re c e s  c e n a  ir  L s  20) un ierak sti tabula! (8 p u n k ti)
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V . (10 punkti) Uzņēmums saražoja un pardeva 500 preces vienības. Ieņēmumi bija Ls 3000. Šo preču 
ražošana saistīta ar šādām izmaksām:

(...) samaksa par elektrību Ls 300,
(...) izejvielu iegādei Ls 2500,
(...) degvielas iegādei Ls 200,
(...) ОСТА maksājumi Ls 100,
(...) materiālu iegādei Ls 500,
(...) kredītprocenti Ls 280,
(...) nekustamā īpašuma nodoklis Ls 50,
(...) darba samaksa Ls 640,
(...) administrācijas darbībai Ls 400.

A. Iekavās ieraksti, kuras ir pastāvīgās izmaksas (FC) un kuras -  mainīgās (VC)!
B. Aprēķini 500 preces vienību ražošanas pastāvīgās izmaksas, mainīgās izmaksas un kopējās 

izmaksas!

TC -  ______________________________________________________________________________

v c = _________________________________________________________
FC = _______________________________________________________________________________

C. Aprēķini 500 preces vienību ražošanas vidējās pastāvīgās, vidējās mainīgās un vidējās kopējās 
izmaksas!

AFC = _____________________________________________________________________________

AVC = _____________________________________________________________________________

АТС = _____________________________________________________________________________

D. Aprēķini, cik preces vienību uzņēmumam jāražo, lai sasniegtu bezzaudējumu punktu.

Vērtējums.
Maksimālais punktu skaits -  43. Iegūti......punkti,......balles.

j Iegūti punkti 0 -8 i 9 -1 4  I 1 5 -1 9  I 2 0 -2 3  I 2 4 -2 8
f................. ........... i \ ...............i .... ...............

2 9 -3 2 3 3 -3 5  | 3 6 -3 8 3 9 -4 0 4 1 -4 3  |

Vērtē jum s 1 | 2 ļ  3 I 4 |" 5 6 7 | 8 9 10 I

Priekšlikumi:
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