
                        
                                

                                

TOOTJARÜHMA ÄRIPLAAN 
  

    
                      

 ÜLDANDMED  A-osa 
1 Taotleja nimi   
2 Taotleja registrikood                       
3 Viitenumber   
                                

MAJANDUSTEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS  B-osa 
Tootjarühma senine majandustegevus 

4 Tootjarühma  üldised andmed (sh loomise aasta, liikmete arv) ja põhitegevusvaldkond (sh liikmete peamine tegevusvaldkond ja juriidiline vorm) 
  

5 
Töötajate arv ja töökohad 
  

6 
Olemasolev põhivara ja tootmisbaas 
  

7 
Põhitoote kirjeldus 
  

8 
Toote ja teenuse lühikirjeldus ning nende müügimahud sihtturgudel riikide kaupa 
  

9 
Toote ja teenuse turustamisega seotud tegevused ja müügimeetodid (sh reklaam, messidel osalemine, koostööpartnerid, ühisturustuskavad ja 
toidukvaliteedikavad, tootjarühma veebileht Internetis) 
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10 
Hinnang viimase lõppenud majandusaasta tulemustele (sh seatud eesmärkide saavutamine, põhjused eesmärkide saavutamata jätmise korral), suuremad 
muudatused tegevuskavas ja nende põhjused 
  

Tootjarühma kavandatav majandustegevus (tunnustamisele järgneval viiel aastal) 

11 

Tootjarühma peamine eesmärk ja arengusuunad 
1. aastal   
2. aastal   
3. aastal   
4. aastal   
5. aastal   

12 
Töötajate arv ja töökohad 
  

13 

Investeeringud põhivarasse ja tootmisbaasi arendamiseks 
  Investeering Planeeritav maksumus 
1. aastal     

2. aastal     

3. aastal     

4. aastal     

5. aastal     

14 Toodete ja teenuste lühikirjeldus ning nende kavandatavad müügimahud sihtturgudel riikide kaupa 
  

15 
Toodete ja teenuste turustamisega seotud tegevused ja müügimeetodid (sh reklaam, messidel osalemine, koostööpartnerid, ühisturustuskavad ja 
toidukvaliteedikavad, tootjarühma veebileht Internetis) 
  

16 Tootmissisendite ühise hankimisega seotud tegevused (sh ostetavad tooted ja teenused, koostööpartnerid) 
  



17 Tootjarühma liikmeskonna laienemine ja meetmed liikmete toodangu müügi suurendamiseks tootjarühma kaudu 
  

18 Tootjarühma majandustegevusega seotud riskid ja peamised finantsprobleemid ning tegevused nende vähendamiseks 
  

19 

Tootjarühma liikmete koolituse kava (sh ühistegevuse, tootmise ja töötlemise koolitus) 
1. aastal   

2. aastal   

3. aastal   

4. aastal   

5. aastal   

20 Muud olulised andmed tootjarühma kavandatava majandustegevuse kohta 
  

  C-osa 

21 
Hinnang tootjarühma toote turunõudlusele sihtturgudel riikide kaupa 
  

22 
Ülevaade peamistest konkurentidest, nende turuosast, tugevustest ja nõrkustest 
  

23 Hinnang tootjarühma tugevustele ja nõrkustele võrreldes konkurentidega ning tootjarühma kavandatav turuosa tunnustatud toote osas peamisel sihtturul 
  

24 

Tegevused tootjarühma toote kvaliteedi tõstmiseks ja tootmismahu suurendamiseks ning muud tegevused tootjarühma konkurentsipositsiooni 
parandamiseks 
1. aastal   
2. aastal   
3. aastal   
4. aastal   



5. aastal   
   

 

 
                

TOOTJARÜHMA TOOTE KOGUSELINE MÜÜGIMAHU PROGNOOS    D-osa 

25 

Toode ja mõõtühik 

Jooksev 
majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 

järgnev 
majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 

järgnev teine 
majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 
järgnev kolmas 
majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 
järgnev neljas 
majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 
järgnev viiendal 
majandusaasta 

25.1               
25.2               
25.3               
                  

RAHA LIIKUMISE PROGNOOS   E-osa 

    
Jooksev 

majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 

järgnev 
majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 

järgnev teine 
majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 
järgnev kolmas 
majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 
järgnev neljas 
majandusaasta 

Jooksvale 
majandusaastale 
järgnev viiendal 
majandusaasta 

26 Raha jääk perioodi alguses             
27 RAHA SISSETULEK             

28 Laekumine toodete ja teenuste 
müügist             

29 
sh liikmete toodetud 

tunnustatud toote müügist 
kokku             

29.1 sh ….             
29.2               
29.3               



30 Tagastatav käibemaks             

31 
Ostjatelt eelmisel majandus-
aastal laekumata arvete 
laekumine             

32 Lühiajalised laenud             
33 Pikaajalised laenud             
34 Toetuste laekumine             
34.1 sh ….             
34.2               
34.3               
35 Muud laekumised kokku             

36 RAHA SISSETULEK 
KOKKU             

37 RAHA VÄLJAMINEK 

38 Kauba, toorme, materjali ja 
teenuse kulud kokku             

39 Mitmesugused tegevuskulud 
kokku             

40 Muud ärikulud             
41 Tööjõukulud kokku             
42 Muud väljaminekud             
43 sh investeeringud             

44 Eelmise majandusaasta võlad 
hankijatele             

45 Maksuvõlad             
46 Makstav käibemaks             
47 Kasutusrendi maksed             
48 Laenude intressid             
49 Laenude tagasimaksed             



50 RAHA VÄLJAMINEK 
KOKKU             

51 Raha jääk             
 


