
 Põllumajandusministri 9. novembri 2007. a määruse nr 
129 “ Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise 
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord ” 

 lisa 1 
 (põllumajandusministri 22. juuli 2009. a määruse nr 82 

sõnastuses) 

 
LOOMAKASVATUSEHITISE  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    
                 tekkepõhist 

5 Taotleja peab 
                 kassapõhist 

raamatupidamisarvestust 

6 Ühiselt taotlejate arv:                

7 Ühiselt taotlejate andmed, kui toetust taotletakse teiste taotlejatega ühiselt: 

8 
Ühiselt taotleja nimi 

Ühisel taotleja 
äriregistrikood või 

isikukood Juriidiline vorm 

8.1.       

8.2.       

8.3.       
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  Tabel 2.  MAAKASUTUS, LOOMADE ARV JA TÖÖJÕUD 
Prognoos 

  

Aasta keskmised näitajad 

Taotluse esitamise 
aastale vahetult 

eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaasta  

Taotluse 
esitamise aastale 

järgnev 
kavandatav 

esimene 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamise aastale 

järgnev 
kavandatav 

teine 
majandusaasta 

1. 
Kasutuses olev maa KOKKU (0.1 ha 
täpsusega)     

1.1.  sh omandis olev maa         
1.2.  sh rendilepingu alusel kasutatav maa         

2. 
Põllukultuuride all olev haritav maa 
KOKKU (0,1 ha täpsusega)     

2.1. Põllukultuur 1         
2.2. Põllukultuur 2         
2.3. Põllukultuur 3         
2.4. Põllukultuur 4         
3. Loomade arv 
3.1. Veised         
3.1.1. sh lehmad         
3.1.2.      lihaveised         
3.1.3.      noorloomad         
3.1.4.      tõupullid         
3.2. Sead         
3.2.1. sh emised         
3.3. Lambad         
3.4. Kitsed         
3.5. Hobused         
3.6. Küülikud         
3.7. Linnud         
3.7.1. sh …         
3.8. Muud (täpsustada)         

4. 
Ettevõtte aasta keskmine töötajate arv  
KOKKU     

4.1. töölepingu alusel töötavad isikud         
4.2. võlaõigusliku lepingu alusel          



Tabel 3. ANALOOGSE MATERIAALSE PÕHIVARA NIMEKIRI, M ILLE KOHTA TOETUST TAOTLETAKSE 

1 
Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga 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 
Valmistamise 

aeg (aasta) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

4 

7           

5 
 
Taotlejal puudub investeeringuobjektiga sama liiki põhivara 

        

 
 
 



Tabel 4. TOODANGUNÄITAJAD 
Prognoos 

   

Toodang (eraldi 
märkida ka 

mahetoodang 
toodanguliikide kaupa) 

Taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud 

majandusaasta  viimase 
päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Taotluse esitamise aastale 
järgneva kavandatava 

esimese majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise aastale 
järgneva kavandatava 

teise majandusaasta viimase 
päeva seisuga 

  

  
Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

Toodang 
(tonni) 

Müük          
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

1. Taimekasvatus-, puu- ja köögivilja saadused, kartul 
1.1. Teravili                         
1.1.1.                           
1.2. Õlikultuurid                         
1.2.1              
1.3. Kartul                            
1.3.1              
1.4. Köögivili                             
1.4.1.                           
1.5. Püsikultuurid                            
1.5.1.                           
1.6. Heintaimed                            
1.6.1                           
2. Liha- ja piimatootmine ning muu loomakasvatus 
2.1. Piimatootmine                         
2.1.1              
2.2. Lihatootmine                         
2.2.1. veiseliha                             



2.2.2. sealiha                             
2.2.3. lamba- ja kitseliha                         
2.2.4. linnuliha                         
2.2.5.                               
3. Omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud tooted 
3.1. Omatoodetud taimekasvatussaaduste töötlemisest saadud tooted 
3.1.1.                           
3.2. Omatoodetud loomakasvatussaaduste töötlemisel saadud tooted 
3.2.1.                           
4. Muu tootmine 
4.1. Mesindussaadused                         
4.2.                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 5.  Kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava FÜÜSILISEST ISIKUST 
ETTEVÕTJA VARAD, KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL 

Jrk.nr. Kirje nimetus 
Taotluse esitamise aastale 

vahetult eelnenud 
majandusaasta  

1 VARAD (AKTIVA) KOKKU  

1.1. Käibevara KOKKU  

1.1.1. sh varud kokku  

1.2. Põhivara KOKKU  

1.2.1    sh ehitised  

 
1.2.2    sh masinad ja seadmed 

          
1.2.3   sh lõpetamata ehitised  

 

2 KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL (PASSIVA) 
KOKKU 

 

2.1. Kohustused KOKKU  

2.1.1. sh lühiajalised kohustused kokku   

2.1.2. sh pikaajalised kohustused kokku   

2.2. Omakapital KOKKU   



Tabel 6. KASUMIARUANNE  
Prognoos 

Jrk nr Aruandekirjed majandusaasta viimase kuupäeva seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale vahetult 

eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse      
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav teine 
majandusaasta 

1 Majandusaasta viimane kuupäev (pp/kk/aaaa)         

2 Müügitulu kokku     

2.1.   sh omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu         

2.1.1.   sh omatoodetud mahepõllumajandussaaduste müügitulu         

2.2.   
sh omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest 
saadud müügitulu 

        

2.2.1.   
  sh omatoodetud mahepõllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud toodete müügitulu 

        

2.3.   sh         

2.4.   sh         

2.5.   sh         

2.6.   sh         

3 Muud äritulud kokku     

3.1.   sh toetused         

3.2.   sh         

3.3.   sh         

3.4.   sh         

3.5.   sh         



3.6.   sh         

4 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus         

5 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     

14 KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST      

15 Tulumaks     

16 ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 7. RAHA LIIKUMINE 
Prognoos 

Jrk 
nr 

Aruandekirjed majandusaasta viimase kuupäeva seisuga 

Taotluse 
esitamise aastale 

vahetult 
eelnenud 

majandusaasta 

Taotluse      
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise aastale 

järgnev 
kavandatav 

esimene 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamise aastale 

järgnev 
kavandatav teine 
majandusaasta 

A B C D E F 

1 Majandusaasta viimane kuupäev (pp/kk/aaaa)         

2 Raha jääk perioodi alguses    

3 RAHA SISSETULEK      

4 Laekumine toodete ja teenuste müügist    

4.1.   sh laekumine omatoodetud põllumajandussaaduste müügist    

4.2.   sh laekumine muu toodangu (v.a omatoodetud põllumajandussaadused) müügist    

4.3.   sh laekumine teenuse müügist    

5 Sisendkäibemaks (tagastatav käibemaks) käibemaksukohustuslasel    

6 Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arvete laekumine    

7 Lühiajalised laenud    

7.1.   sh toetatava investeeringuobjektiga seotud lühiajaline laen    

8 Pikaajalised laenud    

8.1.   sh toetatava investeeringuobjektiga seotud pikaajaline laen    

9 Investeeringutoetuse laekumine taotleja arvelduskontole    

10 Muud laekumised kokku    

11 RAHA SISSETULEK KOKKU    



12 RAHA VÄLJAMINEK       

13 
Raha väljaminek toetusega seotud investeeringutegevusest,                                                              

v.a raha väljaminek kapitalirendi korras rahastatavast investeeringutegevusest 
      

14 
Toetatav investeeringuobjekt kokku koos käibemaksuga, v.a kapitalirendi korras 
soetatava investeeringuobjekti maksumus 

      

14.1.   sh ettevalmistava töö kulu (nt projekteerimistöö)       

14.2.   sh omanikujärelvalve kulu       

15 
Mittetoetatava investeeringu maksumus kokku koos käibemaksuga,  v.a kapitalirendi 
korras soetatava investeeringuobjekti maksumus 

      

15.1  sh loomakasvatusehitise juures paiknev sõnnikust  biogaasi tootev käitis    

16 Raha väljaminek toetusega seotud investeeringutegevusest 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 rahastamistegevusest       

28 Kasutusrendi põhiosa tagasimaksed kokku koos intressiga       

29 Lühiajalise laenu põhiosa tagasimaksed kokku       

29.1.   sh toetatava investeeringuobjektiga seotud lühiajalise laenu põhiosa tagasimaksed       

30 Pikaajalise laenu põhisosa tagasimaksed kokku       

30.1.   sh toetatava investeeringuobjektiga seotud  pikaajalise laenu põhiosa tagasimaksed       

31 Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed kokku       

31.1.   
sh ettevõttepoolsed toetatava investeeringuobjekti kapitalirendi põhiosa 
tagasimaksed 

      

31.2.   
sh kapitalirendile andjale laekunud toetus toetatava investeeringuobjekti 
kapitalirendi põhiosa tagasimaksete katteks  

      

32 Lühiajalise laenu intressimaksed       

32.1.   sh toetatava investeeringuobjektiga seotud lühiajalise laenu intressimaksed       

33 Pikaajalise laenu intressimaksed       

33.1.   sh toetatava investeeringuobjektiga seotud pikaajalise laenu intressimaksed       

34 Kapitalirendi intressimaksed       

34.1.   sh toetatava investeeringuobjekti kapitalirendi intressimaksed       

35 Muu rahastamistegevusega seotud raha väljaminek kokku       

36 Raha väljaminek rahastamistegevusest KOKKU    

37 RAHA VÄLJAMINEK KOKKU    

38 RAHA JÄÄK PERIOODI LÕPUS      

 
 
 
 



 
 
 
Tabel 8. TURG, KONKURENTS JA RISKID 

Kavandatava investeeringu eesmärk ja lühikirjeldus 

1 Kavandatava investeeringu eesmärk 

    

2 Kavandatava investeeringu lühikirjeldus 

    

Ettevõtte majandustegevus (sh toodete ja teenuste lühikirjeldus) 

3 Ettevõtte majandustegevuse (sh toodete ja teenuste) lühikirjeldus enne investeeringu tegemist 

  

4 Ettevõtte majandustegevus pärast investeeringu tegemist (sh kavandatavate toodete ja teenuste lühikirjeldus) 

  

KONKURENTS 

5 Hinnang samalaadsete toodete ja teenuste turunõudlusele 



  

6 Hinnang kavandatavate toodete ja teenuste konkurentsieelistele ning -puudustele võrreldes turul olemasolevate teiste samalaadsete toodetega 

  

7 Ülevaade peamistest konkurentidest, nende turuosast, tugevustest ja nõrkustest 

  

8 Hinnang toetuse taotleja tugevustele ja nõrkustele võrreldes konkurentidega  

  

TURG JA TURUSTAMINE 

9 Kavandatavate toodete ja teenuste turumaht 

  

10 Toodete ja teenuste turustamisega seotud tegevused ja müügimeetodid ning nende rakendamise kulud (sh koostööpartnerid, ühisturustuskavad) 

  



11 Kavandatava investeeringuobjekti asukohaskeem 

  

RISKID 

12 Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide kirjeldus 

  

13 Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste kirjeldus 

  

14 Peamised finantsprobleemid seoses investeeringuga ning nende lahendamise võimalused 

  

LISAINFO 

15 Lisateave kavandatava investeeringu kohta 

  

 
 

 
Ants Noot 
Kantsler 
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