Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20
“Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord”
lisa 2
(põllumajandusministri 07. juuli 2009. a määruse nr 73
sõnastuses)

INVESTEERINGUTOETUSE ÄRIPLAAN
Tabel 1. TAOTLEJA ANDMED
1.

Taotleja nimi
Taotleja äriregistri kood

2.
või isikukood
3.

Taotlusele lisatud äriplaanis toodud minevikulised finantsandmed
ühtivad Maksu- ja Tolliametile esitatud või äriregistris olevate
andmetega

4.

Kui vastus on "EI", siis selgitus

5.

Taotleja peab

tekkepõhist
kassapõhist

raamatupidamisarvestust.

Tabel 2. MAAKASUTUS, TÖÖJÕUD JA TOODANGU NÄITAJAD
Prognoos
Taotluse
esitamise aastale
vahetult eelnenud
majandusaasta

Jrk nr

Aasta keskmised näitajad

1.

Majandusaasta viimane kuupäev (pp/kk/aaaa)

2.

Maakasutusõigus KOKKU (0,1 ha täpsusega)

3.

Töötajate arv (ATÜ) KOKKU

3.1. sh töölepingu alusel töötavad isikud
3.2. sh muudel alustel töötavad isikud
4.
Toodang
4.1. Põllumajanduslik toodang

Mõõtühik

4.2. Mahepõllumajanduslik toodang
4.3. Bioenergia
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Teenused

Mõõtühik

Taotluse
esitamise
majandusaasta

Taotluse esitamise
aastale järgnev
kavandatav
esimene
majandusaasta

Taotluse esitamise
aastale järgnev
kavandatav teine
majandusaasta

5.4.
5.5.
Tabel 3. ANALOOGSE MATERIAALSE PÕHIVARA NIMEKIRI, MILLE KOHTA TOETUST TAOTLETAKSE
1.

Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta põhivara soetusmaksumus
kokku

krooni

2.

Põhivara jääkväärtus

krooni

3.

Investeeringuobjektiga sama liiki põhivara jääkväärtuste summa allolevas põhivara
nimekirjas

krooni

Nr

Põhivara nimetus

Võimsus,
haardelaius,
maht vms

Soetusmaksumus Jääkväärtus

1
2
4.

3
4
5
6
7

5.

Taotlejal puudub investeeringuobjektiga sama liiki põhivara

JAH

EI

Valmistamise
aeg (aasta)

Tabel 4. Kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava FIE VARAD, KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL

Jrk
nr

Kirje nimetus

1.

VARAD (AKTIVA) KOKKU

1.1.

Käibevara KOKKU

1.1.1. sh varud kokku
1.2.
2.
2.1.

Põhivara KOKKU
KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL
(PASSIVA) KOKKU
Kohustused KOKKU

2.1.1. sh lühiajalised kohustused kokku
2.1.2. sh pikaajalised kohustused kokku
2.2.

Omakapital KOKKU

I

II

III

Taotluse esitamise
aastale vahetult
eelnenud
majandusaasta

Taotluse esitamise
aastale vahetult
eelnenud teine
majandusaasta

Taotluse esitamise
aastale vahetult
eelnenud kolmas
majandusaasta

Tabel 5. KASUMIARUANNE tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidavale taotlejale

Jrk
nr

Aruande kirjed majandusaasta viimase kuupäeva seisuga

1.

Majandusaasta viimane kuupäev (pp/kk/aaaa)

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Müügitulu kokku
sh omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu
sh põllumajandussaaduste töötlemisest saadud
müügitulu
sh omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest
saadud müügitulu

2.4.

sh metsandussaaduste töötlemisest
majandamisest saadud müügitulu

või

2.5.

sh mahetoodete müügist saadud müügitulu

2.6.

sh bioenergia müügist saadud müügitulu

2.7.

sh

2.8.

sh

2.9.

sh

metsa

Taotluse
esitamise aastale
vahetult
eelnenud
majandusaasta

Taotluse
esitamise
majandusaasta

Prognoos
Taotluse
esitamise aastale
järgnev
kavandatav
esimene
majandusaasta

Taotluse
esitamise aastale
järgnev
kavandatav teine
majandusaasta

2.10.
3.

sh
Muud äritulud kokku

3.1.

sh toetused

3.2.

sh

3.3.

sh

3.4.

sh

3.5.

sh

3.6.

sh

4.
5.

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide
muutus
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara
valmistamisel

6.

Kauba, toorme, materjali ja teenuse kulud

7.

Mitmesugused tegevuskulud

8.

Tööjõukulud kokku

8.1.

sh palgakulu

8.2.

sh sotsiaalmaksud

8.3.

sh füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks

9.

Põhivara kulum ja väärtuse langus

10.

Muud ärikulud

11.

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

12.

Finantstulud kokku

13.

Finantskulud kokku
KASUM (-KAHJUM) ENNE
TULUMAKSUSTAMIST
Tulumaks

14.
15.
16.

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

Tabel 6. RAHA LIIKUMINE
Prognoos
Jrk
nr

Aruandekirjed majandusaasta viimase kuupäeva seisuga

1.

Majandusaasta viimane kuupäev (pp/kk/aaaa)

2.

Raha jääk perioodi alguses

3.

Taotluse
esitamise
aastale vahetult
eelnenud
majandusaasta

RAHA SISSETULEK

4.

Laekumine toodete ja teenuste müügist

4.1.

sh laekumine toodangu müügist

4.2.

sh laekumine teenuse müügist

5.

Sisendkäibemaks (tagastatav käibemaks) käibemaksukohustuslasel

6.

Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arvete laekumine

7.

Lühiajalised laenud

Taotluse
esitamise
majandusaasta

Taotluse
esitamise
aastale järgnev
kavandatav
esimene
majandusaasta

Taotluse
esitamise
aastale järgnev
kavandatav
teine
majandusaasta

7.1.
8.
8.1.

sh toetatava investeeringuobjektiga seotud lühiajaline laen
Pikaajalised laenud
sh toetatava investeeringuobjektiga seotud pikaajaline laen

9.

Investeeringutoetuse laekumine taotleja arvelduskontole

10.

Muud laekumised kokku

11.

RAHA SISSETULEK KOKKU

12.

RAHA VÄLJAMINEK
Raha väljaminek investeeringutegevusest,
v.a raha väljaminek kapitalirendi korras rahastatavast
investeeringutegevusest

13.
14.

Toetatav investeeringuobjekt kokku koos käibemaksuga, v.a kapitalirendi korras
tehtava investeeringuobjekti maksumus

14.1.

sh turu-uuringu kulu

14.2.

sh turundustegevuse kulu

14.3.

sh omanikujärelevalve kulu

14.4.

sh litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmisega seotud kulu

15.

Mittetoetatav investeering kokku koos käibemaksuga, v.a kapitalirendi korras
tehtava investeeringu maksumus

16.

Investeeringutegevusega seotud raha väljaminek KOKKU

17.

Majandustegevuse käigus tekkivad kulud:

18.

Kauba, toorme, materjali ja teenuse kulud kokku koos käibemaksuga

19.

Mitmesugused tegevuskulud kokku koos käibemaksuga

20.

Tööjõukulud kokku

20.1.

sh palgakulu

20.2.

sh sotsiaalmaksed

20.3.

sh füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks

21.

Muude ärikuludega seotud väljamaksed kokku

22.

Riigile makstav käibemaks käibemaksukohustuslasel

23.

Eelmise majandusaasta maksuvõlgade tagasimaksed kokku

24.

Eelmise majandusaasta tarnevõlgade tagasimaksed kokku

25.

Muud väljaminekud kokku

26.

Majandustegevusega seotud raha väljaminek KOKKU

27.

Raha väljaminek finantseerimistegevusest

28.

Kasutusrendi põhiosa tagasimaksed kokku koos intressiga

29.

Lühiajalise laenu põhiosa tagasimaksed kokku

29.1.
30
30.1.
31.

sh toetatava investeeringuobjektiga seotud lühiajalise laenu põhiosa
tagasimaksed
Pikaajalise laenu põhiosa tagasimaksed kokku
sh toetatava investeeringuobjektiga seotud pikaajalise laenu põhiosa
tagasimaksed
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed kokku

31.1.

sh ettevõttepoolsed toetatava investeeringuobjekti kapitalirendi põhiosa
tagasimaksed

31.2.

sh kapitalirendi andjale laekunud toetus toetatava investeeringuobjekti
kapitalirendi põhiosa tagasimaksete katteks

32.

Lühiajalise laenu intressimaksed

32.1.
33.

sh toetatava investeeringuobjektiga seotud lühiajalise laenu intressimaksed
Pikaajalise laenu intressimaksed

33.1.
34.

sh toetatava investeeringuobjektiga seotud pikaajalise laenu intressimaksed
Kapitalirendi intressimaksed

34.1.
35.

sh toetatava investeeringuobjekti kapitalirendi intressimaksed
Muu finantseerimistegevusega seotud raha väljaminek kokku

36.

Raha väljaminek finantseerimistegevusest KOKKU

37.

RAHA VÄLJAMINEK KOKKU

38.

RAHA JÄÄK PERIOODI LÕPUS

Tabel 7. KONKURENTS, TURG ja RISKID
TOODE JA TEENUS
1.

Toote ja teenuse lühikirjeldus enne investeeringu tegemist

2.

Kavandatava toote ja teenuse lühikirjeldus

3.

Tootmisprotsessi ja -süsteemi kirjeldus kavandatava toote tootmise või teenuse osutamise korral

KONKURENTS
4.

Hinnang samalaadse toote ja teenuse turunõudlusele, tarbijatele, mahule ja hooajalisusele

5.

Kavandatava toote ja teenuse konkurentsieelised ning -puudused võrreldes turul eksisteerivate teiste samalaadsete toodetega

6.

Ülevaade konkurentidest, nende turuosast, tugevustest ja nõrkustest ning nende kaupade ja teenuste tarbijate sihtgrupist

7.

Hinnang toetuse taotleja tugevustele ja nõrkustele konkurentidega võrreldes

TURG JA TURUSTAMINE
8.

Kavandatava toote ja teenuse sihtgrupp ja turumaht

9.

Toote ja teenuse turustamisega seotud tegevused ja müügimeetodid ning nende rakendamise kulud

10.

Kavandatava investeeringuobjekti asukohaskeem

RISKID
11.

Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide kirjeldus

12.

Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste kirjeldus

13.

Peamised finantsprobleemid seoses investeeringuga ning nende lahendamise võimalused

LISATEAVE
14.

Andres Oopkaup
Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika
asekantsler kantsleri
ülesannetes

Lisateave kavandatava investeeringu kohta

