
Lisa 7

(aruanne esitatakse vähemalt euro täpsusega, soovitavalt lisada ka 2 kümnendkohta)

I-IV kvartal 202.. Aruande esitaja:

Aadress:

Registreerimisnumber:

Jrk nr Näitaja Ühik
Eelarve 

202... a 

Täitmine  

202...                 

I kvartal 

Täitmine  

202...               

II kvartal 

Täitmine  

202...                 

III kvartal 

Täitmine  

202...                 

IV kvartal 

Täitmine  

202...           

I-IV kvartal               

Täitmine   

samal 

perioodil 

eelmisel 

aastal 

Muutus: 

202.. vs 

eelmise aasta 

näitaja samal 

perioodil

Muutus, %-

des 

1 Liiniläbisõit liinikm 0,00 0,0000 #DIV/0!

1.1 Üldläbisõit km 0,00 0,0000 #DIV/0!

3 Ühistranspordi (ÜT) korraldamise vedaja kulud  (r3.1+r3.2) euro X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 #DIV/0!

3.1 Muutuvkulud (r3.1.1+…+r3.1.4) euro X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 #DIV/0!

3.1.1 kütuse ja määrdeainete kulud euro X 0,00 0,0000 #DIV/0!

3.1.2 bussijuhtide tööjõukulud euro X 0,00 0,0000 #DIV/0!

3.1.3 remonditööliste tööjõukulud euro X 0,00 0,0000 #DIV/0!

3.1.4 vedaja muud muutuvkulud euro X 0,00 0,0000 #DIV/0!

3.2 Püsikulud (r3.2.1+r3.2.2) euro X 0 0 0 0 0,00 0 0,0000 #DIV/0!

3.2.1 busside püsikulud euro X 0,00 0,0000 #DIV/0!

3.2.2 vedaja muud püsikulud euro X 0,00 0,0000 #DIV/0!

4 ÜT korraldamise vedaja kulud lkm kohta (r3/r1) €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1 Muutuvkulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1.1 kütuse ja määrdeainete kulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1.2 bussijuhtide tööjõukulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1.3 remonditööliste tööjõukulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1.4 vedaja muud muutuvkulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.2 Püsikulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.2.1 busside püsikulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.2.2 vedaja muud püsikulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 Vedaja kasum/kahjum(r21-r3) euro X 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

5.1 Vedaja kasum/kahjum lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12 Liiniaeg

masin. 

tundi 0 0 #DIV/0!

13 Pakutav teenus kohtkm 0 0 #DIV/0! bussikohtade arv / keskmine / korruta aruandeperioodi kilomeetrite arvuga

Näiteks: 75 kohtade arv bussis korruta liinikm, võta andmed rida.1 liiniläbisõit.

14 Liinide arv tk 0 0 #DIV/0!

15 Busside arv tk 0 0 #DIV/0! 75*100000 liinikm = 7 500 000 kohtkm -  Rida.14 Pakutav teenus

16 Busside keskmine vanus a 0 0 #DIV/0!

17 Kinnitatud LKM maksumus vedajale €/lkm 0,000 X X

19

Vedaja tulud (perioodi tegelik maksumus vedaja poolt osutatud teenuse eest) 

kokku  vastavalt läbisõidule  (r6.1.1+r6.2+r6.3.1) euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

23
Busside*,** poolt mootorites ja lisakütteseadmetes kasutatav diislikütuse 

kogus aastas kokku (üldläbisõit ja tühikäik) tuh.liitrit
X X X X

24 Busside*,** poolt mootorites ja lisakütteseadmetes kasutatav metaangaasi 

(CNG,LNG,CBM) kogus aastas kokku (üldläbisõit ja tühikäik) tuh.kg

X X X X

25
Busside*,** poolt mootorites ja lisakütteseadmetes kasutatav muu kütuse 

kogus aastas kokku (üldläbisõit ja tühikäik) 2 nimetada²
X X X X

* vastavalt kütuse liigile eristatakse bussitüübi juures väikebuss - diisel, väikebuss - gaas

** vastavalt kütuse liigile eristatakse bussitüübi juures normaalbuss - diisel, normaalbuss - gaas

Täidab vedaja

/koostaja nimi ja kontaktandmed/

/kuupäev/

Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta


