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Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö 
tegemise toetuse 

ÄRIPLAAN 
  

Tabel 1. Taotleja andmed 
A B C 

1 Taotleja ärinimi 1  

2 Taotleja äriregistrikood          

Ettevõtja lühiajalugu ja senine tegevus2 3 
  

Ettevõtja põhivarad ja tootmisbaas ning võtmeisikud ja põhipädevused3 4 
  

Ettevõtja teadus- ja arendustegevus4 5 
  

Ettevõtja arenguvisioon5 6 
  

 



Tabel 2. Kasumiaruanded ja tööjõud  
Tabel 2a. Kasumiaruanne (skeem 1)6 
A B C D E F G 

    Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
eelnenud 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
majandus-

aasta 

Kavandatava 
esimese 

majandus-
aasta viimase 
päeva seisuga 

Kavandatava 
teise 

majandus-
aasta viimase 
päeva seisuga 

Kavandatava 
kolmanda 
majandus-

aasta viimase 
päeva seisuga 

1 Äritulud 

2 Realiseerimise netokäive       

3 Valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutus      

4 Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara 
valmistamiseks 

     

5 Muud äritulud      

6    sh dotatsioonid / toetused      

6.1       sh tootmise dotatsioonid / otsetoetused      

6.2       sh investeeringutoetused      

7 Äritulud KOKKU      

8 Ärikulud 
9 Kaubad, toore, materjal ja teenused      

10 Mitmesugused tegevuskulud      

10.1    sh rendikulud      

11 Tööjõukulu      

12 Kulum      

13 Muud ärikulud      

14 Ärikulud KOKKU      

15 Finantstulud 

16 Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt      



17 Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt      

18 Finantstulud muudelt pikaajalistelt 
finantsinvesteeringutelt 

     

19 Kasum valuutakursi muutustest      

20 Muud intressi- ja finantstulud      

21 Finantstulud KOKKU      

22 Finantskulud 

23 Tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud      

24 Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud      

25 Intressikulud      

26 Kahjum valuutakursi muutustest      

27 Finantsinvesteeringute väärtuse muutus      

28 Muud finantskulud      

29 Finantskulud KOKKU      

30 Kasum (kahjum) majandustegevusest      

31 Erakorralised tulud      

32 Erakorralised kulud      

33 Kasum (kahjum) enne maksustamist      

34 Tulumaks      

35 Aruande puhaskasum (-kahjum)      

 



 
Tabel 2b. Kasumiaruanne (skeem 2)6 

A B C D E F G 

    Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
eelnenud 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
majandus-

aasta 

Kavandatava 
esimese 

majandus-
aasta viimase 
päeva seisuga 

Kavandatava 
teise 

majandus-
aasta viimase 
päeva seisuga 

Kavandatava 
kolmanda 
majandus-

aasta viimase 
päeva seisuga 

36 Realiseerimise netokäive      

37 Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu      

38 Brutokasum (-kahjum)      

39 Turustuskulud      

40 Üldhalduskulud      

41 Muud äritulud      

41.1    sh dotatsioonid / toetused      

41.2       sh tootmise dotatsioonid / otsetoetused      

41.3       sh investeeringutoetused      

42 Muud ärikulud      

42.1    sh rendikulud      

43 Ärikasum      

44 Finantstulud 

45 Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt      

46 Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt      

47 Finantstulud muudelt pikaajalistelt 
finantsinvesteeringutelt 

     

48 Kasum valuutakursi muutustest      

49 Muud intressi- ja finantstulud      

50 Finantstulud KOKKU      



51 Finantskulud 

52 Tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud      

53 Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud      

54 Intressikulud      

55 Kahjum valuutakursi muutustest      

56 Finantsinvesteeringute väärtuse muutus      

57 Muud finantskulud      

58 Finantskulud KOKKU      

59 Kasum (kahjum) majandustegevusest      

60 Erakorralised tulud      

61 Erakorralised kulud      

62 Kasum (kahjum) enne maksustamist      

63 Tulumaks      

64 Aruande puhaskasum (-kahjum)      

 
Tabel 2c. Tööjõud 

A B C D E F G 

  

  

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
eelnenud 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
majandus-

aasta 

Kavandatava 
esimese 

majandus-
aasta viimase 
päeva seisuga 

Kavandatava 
teise 

majandus-
aasta viimase 
päeva seisuga 

Kavandatava 
kolmanda 
majandus-

aasta viimase 
päeva seisuga 

65 Taotleja aasta keskmine töötajate arv      

 



 
Tabel 2d. Realiseerimine6

1

 
A B C D E F G 

  Toode Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
eelnenud 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
majandus-

aasta 

Kavandatav 
esimene 

majandus-
aasta 

Kavandatav 
teine 

majandus-
aasta 

Kavandatav 
kolmas 

majandus-
aasta 

1 Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud toodete või metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega seotud oma 
toodetud või töödeldud toodete ja saaduste realiseerimine 

       

       

       

       

2 Euroopa Liidu toimimise lepingu  lisas 1 nimetatud 
toodete või metsasaaduste ning nimetatud toodete ja 
saadustega seotud oma toodetud või töödeldud toodete 
ja saaduste realiseerimine KOKKU 

     

3 Muude toodete, kaupade ja teenuste realiseerimine 

       

       

       

       

4 Muude toodete, kaupade ja teenuste realiseerimine 
KOKKU 

     

5 Realiseerimise netokäive KOKKU      

 
 
 



 
Tabel 3. Raha liikumine7 

A B C D E F 

    Taotluse 
esitamise 
majandus-

aasta 

Kavandatav 
esimene 

majandus-
aasta 

Kavandatav 
teine 

majandus-
aasta 

Kavandatav 
kolmas 

majandus-
aasta 

1 Raha jääk majandusaasta alguseks     

2 Rahalised sissetulekud 

Laekumised toodangu ja teenuste müügist 

     

3 

     

4 Laekumised toodangu ja teenuste müügist KOKKU     

5 Toetuse laekumine     

6 Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arved      

7 Tagastatav käibemaks8      

8 Lühiajalised laenud9     

9 Pikaajalised laenud9     

Muud laekumised 

     

10 

     

11 Muud laekumised KOKKU     

12 Rahalised sissetulekud KOKKU     

13 Rahalised väljaminekud 

Kaubad, toore, materjalid ja teenused  

     

14 

     



15 Kaubad, toore, materjalid ja teenused KOKKU     

Mitmesugused tegevuskulud 

     

16 

     

17 Mitmesugused tegevuskulud KOKKU     

18 Muud ärikulud     

19 Tööjõukulud 

20 – palgakulu     

21 – sotsiaalmaks     

22 – kulud erisoodustustele     

23 Tööjõukulud KOKKU     

24 Muud väljaminekud 

25 – investeeringud     

– muud väljaminekud 

     

26 

     

27 Muud väljaminekud KOKKU     

28 Eelmise majandusaasta võlad hankijatele     

29 Maksuvõlad     

30 Makstav käibemaks10     

31 Kasutusrendi maksed11     

32 Laenude intressid 

33 – lühiajaliste laenude intressid     

34 – pikaajaliste laenude intressid     

35 – kapitalirendi intressid     

36 Laenude intressid KOKKU     



37 Laenude tagasimaksmine 

38 – lühiajalised laenud     

39 – pikaajalised laenud     

40 – eelmiste perioodide kapitalirendi põhiosa     

41 Laenude tagasimaksmine KOKKU     

42 Rahalised väljaminekud KOKKU     

43 Raha jääk pärast väljaminekute mahaarvamist12     

 
Tabel 4. Muu lisateave äriplaani kohta 
A B 

Lisateave äriplaani kohta:13 1 

 

2 Varasematel aastatel SAPARD-i, “Eesti riikliku arengukava aastateks 2004–2006”, “Eesti maaelu 
arengukava 2004–2006” ja “Eesti maaelu arengukava 2007–2013” programmide raames saadud 
investeeringutoetust on kasutatud sihipäraselt14 

JAH   EI   

Ettevõtte paiknemise skeem15 3 

 



 
 
                                                 
1 Tabeli 1 reale 1 märgitakse äriregistrisse kantud taotleja ärinimi. 
2 Tabeli 1 real 3 antakse lühike ülevaade, kus ja millega ettevõtja tegeleb, kes on olulisemad kliendid ja konkurendid.  
3 Tabeli 1 real 4 antakse lühike ülevaade ettevõtja põhivaradest ja tootmisbaasist ning võtmeisikutest ja põhipädevusest. 
4 Tabeli 1 real 5 antakse ülevaade ettevõtja senistest rakendusuuringute, tootearenduse ja võrdlusuuringute projektidest. Kirjeldatakse ettevõtja uurimis- ja arendustegevuse 
strateegiat või tehnoloogiastrateegiat ning selgitatakse, kuidas kavandatav projekt on seotud ettevõtte senise uurimis- ja arendustegevusega või tehnoloogiastrateegiaga. 
Samuti kirjeldatakse võimalikke järgmisi teadus- ja arendusprojekte. 
5 Tabeli 1 real 6 antakse ülevaade ettevõtja arenguplaanist järgmise 3–5 aasta jooksul. Selgitatakse, millistele turgudele suundutakse, milliseid muudatusi on ette näha 
omanike ringis, tootmisbaasis, toodete struktuuris jne. 
6 Andmed esitatakse täiseurodes. Esitama ei pea taksonoomiaga hõlmatud andmeid, mis on “Raamatupidamise seaduses” sätestatud korras esitatud registrile avaldamiseks 
koos majandusaasta aruandega. 
6
1

 Tabel 2d täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse täiseurodes ilma käibemaksuta. Realiseerimise netokäibes ei arvestata taotleja toodetud 
toodete kasutamist ümbertöötlemisel ettevõtte sees. 
7 Tabel 3 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse täiseurodes ilma käibemaksuta. Lahtreid, mis on tähistatud sümboliga “X”, ei täideta. Esitama 
ei pea taksonoomiaga hõlmatud andmeid, mis on “Raamatupidamise seaduses” sätestatud korras esitatud registrile avaldamiseks koos majandusaasta aruandega. 
8 Tabeli 3 real 7 märgitakse riigi poolt taotleja arvelduskontole tagastatav käibemaks. 
9 Märgitakse asjaomasel majandusaastal võetud ja taotleja arvelduskontole või kassasse laekuvad laenusummad. 
10 Tabeli 3 real 30 märgitakse riigile taotleja arvelduskontolt käibemaksuna makstav summa. 
11 Tabeli 3 real 31 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega. 
12 Tabeli 3 rida 43 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 12 andmed ja saadud summast  lahutatakse rea 42 andmed. 
13 Tabeli 4 reale 1 võib taotleja vajaduse korral märkida veel vajaliku lisateabe äriplaani kohta. 
14 Tabeli 4 rea 2 täidab taotleja, kes on saanud põllumajanduse ja maaelu programmi raames investeeringutoetust. Taotleja märgib “JAH” sümboliga “X”, kui ta on 
varasematel aastatel põllumajanduse ja maaelu programmi investeeringutoetust kasutanud sihipäraselt. 
15 Tabeli 4 real 3 esitab taotleja skeemi, kuidas jõuda kavandatava projekti kasutamis- või rakenduskohta. 
 
 
 
 
[RT I, 1.03.2012, 1 – jõust. 4.03.2012] 


