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BIOENERGIA TOOTMISE INVESTEERINGUTOETUSE ÄRIPLAAN 
Tabel 1  
Taotleja andmed 

1.1 Taotleja nimi  

Taotleja äriregistri kood         1.2 

või isikukood             

1.3 Taotleja maksukohustuslaste registri tõendi 
number ja väljaandmise kuupäev  

  

kassapõhist       1.4 Taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes  
peab   tekkepõhist       

raamatupidamisarvestust 

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

 

1.6 Kui vastus real 1.5 
olevale küsimusele on 
“EI” , siis selgitus 

 

2.1 Ühise taotluse esitavate 
taotlejate arv 

 

2.2 Ühise taotluse esitavate taotlejate andmed 
2.3 Taotleja nimi Taotleja registrikood või isikukood Juriidiline vorm 
2.4    
2.5    
2.6    
2.7    
3.1 Kavandatavate investeeringute loetelu ja üksikasjad 



3.2 Kavandatava investeeringu eesmärk 

3.3 Kavandatava investeeringu tegemise järgse majandustegevuse lühikirjeldus 

3.4 Kavandatava investeeringu tulemusena toodetud energia lõpptarbimise lühikirjeldus 

3.5 CO2 heitmete vähenemine kavandatava investeeringu tulemusena 

3.6 Bioenergia tootmise korral biomassi asukoha kirjeldus 



Tabel 2  
 Maakasutus ja tööjõud 

 A B C D E 
 Prognoos  Aasta keskmised näitajad 

Taotluse esitamise 
aastale vahetult 

eelnenud 
majandusaasta 

Jooksva 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgneva 

kavandatava esimese 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgneva 

kavandatava teise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 
1 Maakasutusõigus (0,1 ha täpsusega)     

1.1     sh omandis     
1.2     sh rendilepingu alusel maakasutusõigusega maa     

 Maa KOKKU     
2 Haritav maa kasvatatavate põllukultuuride 

kaupa (0,1 ha täpsusega)     
2.1 “Põllukultuur 1”     

      
 Haritav maa KOKKU     
3 Põllumajandusloomade arv loomaliikide kaupa       

3.1 „Loomaliik 1“     
      
 Loomade arv KOKKU     
4 Keskmine töötajate arv     

4.1 – töölepingu alusel töötavad isikud     
4.2 – muudel alustel töötavad isikud     

 Tööjõud KOKKU     

 



 
Tabel 3  
Viimase majandusaasta viimase päeva seisuga  nimekiri sama liiki materiaalse põhivara kohta, mille kohta toetust taotletakse 

1 Taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta põhivara soetusmaksumus kokku   krooni 
2 sh põhivara jääkväärtus   krooni 
3 Investeeringuobjektiga sama liiki põhivara jääkväärtuste summa allolevas põhivara nimekirjas   krooni 

4 Nr 
Põhivara 
nimetus 

Põhivara 
mark ja tüüp 

Kasutusotstarve 
Võimsus, 
haardelaius, 
maht vms 

Soetusmaksumus Jääkväärtus 
Valmistamise aeg 
(aasta) 

  1               
  2               
  3               

5 
Taotlejal puudub investeeringuobjektiga 
sama liiki põhivara         

             JAH                         EI        

 

 

 
 
 
 

  
 

 



 
Tabel 4 
Toodangunäitajad 

 
 

Prognoos Taotluse esitamise 
aastale vahetult eelnenud 
majandusaasta viimase 
päeva seisuga 

Taotluse esitamise majandus-
aasta viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise aastale 
järgneva kavandatava esimese 
majandusaasta viimase päeva 
seisuga 

Taotluse esitamise aastale 
järgneva kavandatava teise 
majandusaasta viimase päeva 
seisuga 

 Toodang 

 
 
 
 

Too-
dang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügi
hind 
(kr/ 
tonn)  

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügi-
hind  
(kr/tonn)  

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügi-
hind 
(kr/tonn)  

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügi-
hind  
(kr/tonn)  

A B C D E F G H I  J K  L  M  N 

 Taimekas-
vatus 

            

1 – teravili              

2 – raps (rüps)              

3 – kartul              

4 –             

 Aiandus             

5 – köögivili             

6 – maasikad             

7 – lilled             

8 – mesindus-
saadused  

            

9 –             

 Püsikultuurid             

10 – puuviljad              

11 – marjad              

12 –             

13 Piimatoot-
mine 

            

 Loomakas-
vatus 

            

14 – veiseliha              



15 – sealiha              

16 – lamba- ja 
kitseliha 

            

17 – linnuliha             

18 –             

19 – omatoodetud 
taimekasvatussa
aduste 
töötlemisest 
saadud 
põllumajan-
dustooted 

            

20 –             

21 – omatoodetud 
bioenergia või 
bioenergia 
tootmise 
eesmärgil 
toodetud 
biomass 

            

22 –             

 
 

 
 



 
Tabel 5 
Varad ja kohustused 

Tabel 5.  Kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava FIE 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   

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 

 
  Taotluse esitamise 

aastale vahetult eelnenud 
majandusaasta 

Jooksva majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale 

järgnev kavandatav 
esimene majandusaasta 

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav teine 
majandusaasta 

1 Äritulud KOKKU     
2 Müügitulu KOKKU     

2.1 sh omatoodetud 
põllumajandussaaduste müügitulu 

    

2.2 sh põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud müügitulu 
kokku 

    

2.3 sh omatoodetud 
põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud müügitulu 
kokku 

    

3 Muud äritulud     
3.1 sh toetused     

4 Ärikulud     
5 Kaup, toore, materjal ja teenused     

5.1 „Toore 1“     
5.2      

6 Mitmesugused tegevuskulud     
6.1 „Kululiik 1“     
6.2      
6.3      

7 Tööjõukulud     
7.1 sh palgakulud     
7.2 sh sotsiaalmaks     
7.3 sh kulud erisoodustustele     
7.4 sh füüsilisest isikust ettevõtja 

sotsiaalmaks 
    

8 Põhivara kulum ja väärtuse langus     
9 Muud ärikulud     

10 Ärikulud KOKKU     
11 ÄRIKASUM     
12 Finantstulud KOKKU     
13 Finantskulud KOKKU     



14 Kasum (kahjum) 
majandustegevusest 

    

15 Erakorralised tulud     
16 Erakorralised kulud     
17 Kasum (kahjum) 

majandustegevusest 
    

18 Tulumaks  
 

   

19 Aruandeaasta puhaskasum 
(kahjum) 

    

 



 
Tabel 7 
Raha liikumine 

  Taotluse esitamise 
aastale vahetult 

eelnenud majandusaasta 

Jooksva 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav esimene 
majandusaasta 

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav teine 
majandusaasta 

1 Raha jääk perioodi alguses     
2 Rahalised sissetulekud     
3 Laekumised toodangu, teenuste 

ja kaupade müügist KOKKU 
    

4  sh laekumised omatoodetud  
põllumajandussaaduste müügist 

    

5 sh laekumised omatoodetud 
toodangu töötlemisel saadud 
põllumajandustoodangu müügist 

    

6  sh laekumised teenuste müügist     
7 Ostjatelt eelmisel majandusaastal 

laekumata arved 
    

8 Tagastatav käibemaks     
9 Lühiajalised laenud     
10 sh investeeringuobjektiga seotud 

lühiajaline laen 
    

11 Pikaajalised laenud      
12 sh investeeringuobjektiga seotud 

pikaajaline laen 
    

13 Investeeringutoetuse laekumine     
14 Muud laekumised KOKKU     
15 Rahalised sissetulekud KOKKU     
16 Rahalised väljaminekud     
17 Kaubad, toore, materjalid ja 

teenused KOKKU 
    

18 Mitmesugused tegevuskulud 
KOKKU 

    

19 Muud ärikulud KOKKU     
20 Tööjõukulud KOKKU     
21  sh palgakulu     
22  sh sotsiaalmaks     
23  sh kulud erisoodustustele     



24  sh füüsilisest isikust ettevõtja 
sotsiaalmaks  

    

25 Väljaminekud ridadelt KOKKU     
26 Raha jääk pärast väljaminekute 

mahaarvamist 
    

27 Kavandatav investeering, mille 
kohta taotletakse toetust  

    

28  sh ettevalmistavad tööd     
29  sh omanikujärelevalve tegemise  

maksumus 
    

30 Mittetoetatav investeering     
31 Eelmise majandusaasta võlad  

hankijatele 
    

32 Maksuvõlad     
33 Makstav käibemaks     
34 Kasutusrendi maksed     
35 Laenude intressid KOKKU     
36  sh lühiajaliste laenude intressid     
37  sh investeeringuobjektiga 

seotud lühiajaliste laenude 
intressid 

    

38  sh pikaajaliste laenude intressid     
39  sh investeeringuobjektiga 

seotud pikaajaliste laenude 
intressid 

    

40  sh kapitalirendi intressid     
41 Laenude tagasimaksmine 

KOKKU 
    

42  sh lühiajalised laenud     
43  sh pikaajalised laenud     
44  sh eelmiste perioodide 

kapitalirendi põhiosa 
    

45 sh investeeringuobjektiga seotud 
kapitalirendi põhiosa 

    

46 Rahalised väljaminekud 
KOKKU  

    

47 Raha jääk pärast 
väljaminekute mahaarvamist 

    

      



Tabel 8 
Turg, konkurents, asukohaskeem 

 
1. Investeeringueelse toodangu lühikirjeldus 

 

 

2. Kavandatava uue toodangu lühikirjeldus 

 

 

3. Toodangu turustamise viisid 

  
4. Kavandatava investeeringu tulemusena toodetud biomassi lõpptarbimine energiaks 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Konkurentsivõime 

 

 
 

6. Asukohaskeem 
  



 
Tabel 9 
Riskianalüüs ja muu lisateave äriprojekti kohta 

 
1 Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide lühikirjeldus 

  
2 Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus 

  
3 Lisateave äriprojekti kohta 

 

 
 

 
 


