
KREDIIDIREITING JA MAKSUVÕLGADE SALDO
13.05.2010 KAMPAANIARAPORT

 Ärinimi:   AS MiniCredit 

 Registrikood:   11551909 

 Aadress:   Viru väljak 2, 10111 Tallinn  

 Juriidiline aadress:   Viru väljak 2, 10111 Tallinn  

 Telefon, faks:   6613060, 6613061 

 E-post, www:   info@minicredit.ee, www.minicredit.ee 

 KMK reg-number:    

 Ettevõtte staatus:   registrisse kantud 

 Ettevõtte vanus:   1 aasta(t) 6 kuu(d) 

KREDIIDIINFO REITING

Krediidiinfo reiting määratakse ettevõtte majandus-, finants- ja maksekommete hinnangu koondhindena. Reitingud jagunevad
seitsmesse kategooriasse: suurepärane (AAA), väga hea (AA), hea (A), rahuldav (BBB), kasin (BB), nõrk (B), mitterahuldav
(C). Võrdlusena on skaalal toodud Eesti ettevõtete jaotus reitingu kategooriate põhjal. Reitingu skaalal on märgitud
raporti objektiks oleva ettevõtte asukoht. Krediidilimiit on ettevõttele antava soovitusliku krediidi piirmäär, mis
leitakse maksejõuetuse tekkimise tõenäosuse alusel. Valgusfoor illustreerib madalat, mõõdukat ja kõrget krediidiriski.
Krediidilimiit on arvutatud vaid madala ja mõõduka krediidiriskiga ettevõtetele.
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Krediidirisk

 Krediidireiting:   N (Uus ettevõte) 
 Krediidirisk:   madal 

 Soovitatav krediidilimiit:   10 000 krooni 
 Lühiajaline maksejõuetuse tõenäosus:   1.7% 
 Pikaajaline maksejõuetuse tõenäosus:   1.6% 

KOKKUVÕTE

MINICREDIT AS on asutatud 2008. aastal. Ettevõtte majandusseisu ei hinnata, kuna aktiivse tegevuse periood on olnud
suhteliselt lühike.

Finantshinnangut ettevõttele ei anta tingituna ülevaatlike finantsnäitajate puudumisest.

Maksudvõlgade saldo

Maksuvõlgade saldo näitab Maksu- ja Tolliameti andmebaasi hetkeseisu reaalajas toimunud päringu alusel. Maksuvõlg
koosneb põhimakse- ja intressinõuetest. Intressivõlg on jooksev arvestuslik intress. MKS &sect; 14 lg 5 kohaselt
väljastab maksuhaldur maksuvõlgade puudumise tõendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikides sama maksuhalduri
poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni või kui maksuvõla tasumine on ajatatud.

13.05.2010 seisuga maksuvõlg puudub

JUHATUSE LIIKMED (SEOTUD ETTEVõTETE ARV)

Rainer Tamm, juhatuse liige, 38003090258 (2)
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http://www.krediidiinfo.ee


Esindusõiguse normaalregulatsioon

Juhatuse liige esindab aktsiaseltsi üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

Raportis esitatud info on kogutud avalikest allikaist. AS Krediidiinfo ei saa garanteerida allikate usaldusväärsust ning
raporti piisavust või täpsust. AS Krediidiinfo ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis on põhjustatud raporti
kasutamisest.

Raporti lõpp
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