
WBP OÜ
Reg. kood: 11551370
Keevise tn 6 11415 Tallinn, Harjumaa 
Tel: 53428454
wbpltd@gmail.com, www.wbp.ee

> Üldinfo

 Staatus: Registrisse kantud
Registreeritud Äriregistris: 06.11.2008
Registreeritud põhikapital: 2 556 EUR 

Esindusõigusega isikud:  
Dmitri Krõškevitš (38805112238)

 

Aktsionärid ja osanikud:  
Dmitri Krõškevitš

 

Esindusõiguse normaalregulatsioon:  
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga
juhatuse liige.

Põhitegevusala:  
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük

> Krediidihinnang
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Reiting:

A hea
Maksejõuetuse tõenäosus: 1.4%

Krediit on soovitatav
Soovitatav krediidlimiit:

120 846€

> Vaata täpsemalt lk 2.

> Põhinäitajad 2017 põhjal

Käive:
sh eksportkäive:

Puhaskasum/(-kahjum):
Töötajate arv:
Varad (bilansimaht):
Omakapital:

1 812 695 EUR
1 051 293 EUR
87 984 EUR
3
1 030 099 EUR
418 041 EUR

> Maksehäired ja maksuvõlad
Perioodil 10.09.2017-10.09.2018

Kehtivad maksehäired

Maksuvõlad kuu alguse seisuga

10.17

  EI

  EI

11.17

  EI

  EI

12.17

  EI

  EI

01.18

  EI

  EI

02.18

  EI

  EI

03.18

  EI

  EI

04.18

  EI

  EI

05.18

  EI

  EI

06.18

  EI

  EI

07.18

  EI

  EI

08.18

  EI

  EI

09.18

  EI

  EI

Vaata detailset infot võlgade kohta lk 11

> Kokkuvõte
Ettevõtet võib soovitusliku krediidilimiidi ulatuses krediteerida. Ettevõtte reiting on hea (A) ja maksejõuetuse tekkimise tõenäosus on madal.
Majandusolukord: Tulud on kahe viimase aasta jooksul kasvanud. Tulude tase on kõrge. Kasumlikkus on suhteliselt hea. Omakapital on
suhteliselt kõrge. Põhikapital on viimastel perioodidel püsinud minimaalsel tasemel.
Finantsolukord: maksevõime kordaja - hea, likviidsuskordaja - suhteliselt hea, maksevalmiduse kordaja - normaalne, raha laekumise periood
- keskmine. Võlakordaja on normaalsel tasemel, ettevõte on normaalses sõltuvuses võõrvahenditest. Rentaablusnäitajad: puhasrentaablus -
aktsepteeritav, aktiva rentaablus - suhteliselt hea.

Krediidireiting
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> Krediidihinnang

Krediidihinnang on Creditinfo Eesti AS soovitus krediidiotsuse tegemiseks: kas ja kui palju müüa. Krediidihinnangu komponendid on Krediidilimiit, Reiting ja
Maksejõuetuse tõenäosus. Krediidilimiit on soovitatav krediidimüügi piirmäär. Maksejõuetuse tõenäosus näitab, kui suur on risk, et ettevõte jääb võlgu: alla 5%
näitab, et risk on madal, 5-12% näitab, et risk on mõõdukas ning tõenäosus üle 12% näitab, et risk on kõrge. Creditinfo Reiting on koondhinne ettevõtte
majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Reitingut väljendatakse tähekombinatsioonidena:  AAA  suurepärane, AA  väga hea,  A  hea,  BBB 
rahuldav,  BB  kasin,  B  nõrk,  C  mitterahuldav,  U, O, N  ei hinnata.  Reitingut illustreerival pildil on võrdluseks toodud Eesti ettevõtete jaotus reitingu
kategooriate põhjal (vt lk 1).

Reiting: A hea 
Maksejõuetuse tõenäosus: 1.4% 
Krediidihinnang: Krediit on soovitatav 
Soovitatav krediidlimiit: 120 846 € 

> Äriregistri andmed

>> Äriregistri andmed
Ärinimi: WBP OÜ 
Registrikood: 11551370 
Registreeritud: 06.11.2008, Tartu Maakohtu Registriosakond 
Aadress: Keevise tn 6 
Linn/maakond: Lasnamäe linnaosa, Tallinn 11415 
Äriühingu liik: osaühing 
Kapital: 2 556 EUR 
Põhikiri kinnitati: 06.11.2008 
Majandusaasta: 01.01-31.12 

>> Esindusõigusega isikud
Dmitri Krõškevitš  
Isikukood või sünniaeg: 38805112238 
Roll juhatuse liige 
alates: 06.11.2008 
info maksehäirete kohta puudub  
  

Esindusõiguse normaalregulatsioon
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
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>> Aktsionärid/Osanikud
Dmitri Krõškevitš  
Isikukood või sünniaeg: 38805112238 
 osanik (2 556 EUR) 
alates 15.12.2011 
  

>> Tegelikud kasusaajad

Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes omab vähemalt 10% aktsiatest või osadest otsese või kaudse osaluse kaudu. Kaudse osaluse korral (ehk olukorras, kus
tegelik kasusaaja leitakse läbi omanike ahela, mille moodustavad üksteist omavad juriidilised isikud) arvutatakse osaluse määr ettevõttega seotud äriühingute
põhikapitalide kaudu, milles antud füüsiline isik omab osalust (st on omanik kaudselt tütar/sidusettevõtete kaudu). Olukorras, kus vaadeldava ettevõtte ja
tegeliku kasusaaja vahelises seoste ahelas on juriidiline isik, kelle omanikud ei ole määratletavad (nt välismaa äriühing, riigiasutus, esindajakonto, MTÜ jne),
kuvatakse välja viimane teadaolev juriidiline isik. Sel puhul arvutatakse osaluse määr täpselt samadel alustel kui füüsilisest isikust tegeliku kasusaaja puhul.

Dmitri Krõškevitš
Isikukood või sünniaeg: 38805112238
Osaluse määr: 100.0 %

>> Muud isikud
Dmitri Krõškevitš  
Isikukood või sünniaeg: 38805112238 
 asutaja 
alates 05.11.2008 
  

>> Ettevõtte endised ärinimed
FOREIGN EXCHANGE MARKET OÜ  (06.11.2008 - 18.02.2010) 

>> Endised ettevõttega seotud isikud
>>> Endised muud isikud

Dmitri Krõškevitš  
Isikukood või sünniaeg: 38805112238 
 osanik 
periood 06.11.2008 - 15.12.2011 
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>> Registreeritud kapital
Osaühing (OÜ) on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanikud ettevõtte
kohustuste eest isiklikult ei vastuta. Osaühingu minimaalne osakapital on 2 500 eurot.

Kapital Valuuta Alguskuupäev Lõppkuupäev

2 556 EUR

40 000 EEK 06.11.2008 15.12.2011

> Majandusinfo

>> Tegevusvaldkond
Ettevõtte tegevusvaldkond on määratud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 järgi.

45311 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük 

45111 Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük 

>> Käibemaksukohustus
ettevõte on käibemaksukohustuslane alates:  05.11.2011 
käibemaksukohustuslase registreerimise number:  EE101352123 

>> Tasutud maksud
Andmed pärinevad Maksu- ja Tolliametist. Tasutud summana kuvatakse 0 eurot kui a) isik ei ole makse tasunud; b) isikule tagastatud summa ületab tasutud
summat; c) isik kuulub käibemaksugruppi, kus grupi esindusisik deklareerib ja tasub ka teiste grupi ettevõtete käibemaksu. Eksportivate ettevõtete puhul võib
tasutud maksude summa olla väiksem kui maksudeklaratsioonis deklareeritud summa.

2018 II kvartalis tasus ettevõte Maksu- ja Tolliametile riiklikke makse kokku 27 008.64 eurot ja tööjõumakse 6 649.74
eurot.

Periood Kuu keskmised maksud (EUR) Kuu keskmised tööjõumaksud (EUR)

2018 II kv 9 002.88 2 216.58

2018 I kv 6 102.61 4 780.02

2017 IV kv 7 226.20 1 714.63

2017 III kv 4 261.04 365.10

2017 II kv 1 391.84 363.74

2017 I kv 3 104.93 2 532.51

2016 IV kv 1 381.49 458.75

2016 III kv 1 588.65 564.81

2016 II kv 1 685.68 551.11

2016 I kv 2 071.26 2 141.24

2015 IV kv 1 892.83 1 898.68
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Periood Kuu keskmised maksud (EUR) Kuu keskmised tööjõumaksud (EUR)

2015 III kv 1 864.55 1 946.45

2015 II kv 398.22 473.84

2015 I kv 0.00 365.82

2014 IV kv 124.36 42.52

2014 III kv 2 428.22 0.00

>> Töötajate arv
>>> Töötajate arv aastaaruandest

Majandusaasta keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale

Töötajate arv Majandusaasta

3 2017

3 2016

3 2015

>>> Töötamise register

Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab Maksu- ja Tolliamet. Registris registreeritakse kõigi füüsiliste isikute töötamised,
mille puhul tekib maksukohustus Eestis ja seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest. Kui tööd tegev isik täidab tööülesandeid välisriigis ja Eestis
maksukohustust ei teki, siis ei pea teda töötamise registris registreerima. Erandina tuleb töötamise registrisse kanda ka tasuta töötamine äriühingus ja
füüsilisest isikust ettevõtja juures

Töötajate arv Seisuga

5 30.06.2018

6 31.03.2018

5 31.12.2017

6 30.09.2017

5 30.06.2017

4 31.03.2017

>> Ekspordiinfo (euro)

Riik 2017  
Osakaal

müügitulust (%) 2016  
Osakaal

müügitulust (%) 2015  
Osakaal

müügitulust (%)

Soome 216 874 12.0 282 320 19.5   

Läti 186 056 10.3 64 259 4.4   

Bulgaaria 170 610 9.4     

Hongkong 168 000 9.3     

Küpros 109 500 6.0     

Šveits 95 990 5.3 38 400 2.7   

Venemaa 57 500 3.2 8 600 0.6   
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Riik 2017  
Osakaal

müügitulust (%) 2016  
Osakaal

müügitulust (%) 2015  
Osakaal

müügitulust (%)

Leedu 37 728 2.1 29 565 2.0   

Norra 8 035 0.4 25 933 1.8   

Saksamaa 1 000 0.1     

Itaalia   244 118 16.9   

Kanada   11 198 0.8   

Muud Euroopa Liidu riigid   250 0.0 468 641 71.4

Muud riigid väljaspool
Euroopa Liitu

    70 954 10.8

> Finantsinformatsioon

>> Finantsaruanded
2017. majandusaasta aruanne esitatud  
2016. majandusaasta aruanne esitatud  
2015. majandusaasta aruanne esitatud  
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>> Bilanss (EUR)

2017 2016 2015

   AKTIVA 31.12.17 (Osakaal, %) Trend, % 31.12.16 (Osakaal, %) Trend, % 31.12.15 (Osakaal, %)

    KÄIBEVARA

         Raha ja finantsinvesteeringud 86480 (8.4) +71.2 50502 (6.4) +88.0 26868 (9.0)

         Nõuded ja ettemaksed, sealhulgas: 193958 (18.8) +33.3 145535 (18.3) +129.4 63448 (21.3)

              Nõuded ostjate vastu 159307 (15.5) +38.7 114821 (14.4) +117.6 52765 (17.7)

              Maksude ettemaksed - -100.0 6 (0.0) -  -

              Muud nõuded ja ettemaksed 34651 (3.4) +12.8 30708 (3.9) +187.4 10683 (3.6)

         Varud 196691 (19.1) -28.0 273027 (34.4) +62.6 167922 (56.4)

         Muu käibevara - -  - -  -

    KÄIBEVARA KOKKU 477129 (46.3) +1.7 469064 (59.0) +81.6 258238 (86.7)

    PÕHIVARA

         Finantsinvesteeringud 0 (0.0) -  0 (0.0) -  0 (0.0)

         Kinnisvarainvesteeringud - -  - -  -

         Materiaalne põhivara, sealhulgas: 552970 (53.7) +69.8 325574 (41.0) +720.9 39662 (13.3)

              Kulum(-) 77074 (7.5) +86.8 41256 (5.2) +503.2 6839 (2.3)

         Muu põhivara - -  - -  -

    PÕHIVARA KOKKU 552970 (53.7) +69.8 325574 (41.0) +720.9 39662 (13.3)

   AKTIVA (VARAD) KOKKU 1030099 (100.0) +29.6 794638 (100.0) +166.7 297900 (100.0)

   PASSIVA

    LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

         Laenukohustused 232211 (22.5) +4.6 221950 (27.9) +230.7 67121 (22.5)

         Võlad ja ettemaksed, sealhulgas: 56835 (5.5) -37.4 90827 (11.4) +113.0 42635 (14.3)

              Võlad tarnijatele 44067 (4.3) -44.0 78750 (9.9) +193.3 26847 (9.0)

              Võlad töövõtjatele - -  - -  -

              Maksuvõlad - -  - -  -

              Muud võlad ja ettemaksed 12768 (1.2) +5.7 12077 (1.5) -23.5 15788 (5.3)

         Muud eraldised - -  - -  -

    LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 289046 (28.1) -7.6 312777 (39.4) +185.0 109756 (36.8)

    PIKAAJALISED KOHUSTUSED

         Laenukohustused 323012 (31.4) +112.8 151804 (19.1) +195.3 51402 (17.3)

         Võlad ja ettemaksed - -  - -  -

         Muud eraldised - -  - -  -

    PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 323012 (31.4) +112.8 151804 (19.1) +195.3 51402 (17.3)

    KOHUSTUSED KOKKU 612058 (59.4) +31.7 464581 (58.5) +188.3 161158 (54.1)

    OMAKAPITAL

         Aktsia-/ osakapital 2556 (0.2) 0.0 2556 (0.3) 0.0 2556 (0.9)

         Registreerimata aktsia-/ osakapital - -  - -  -

         Reservid - -  - -  -

         Muu kapital - -  - -  -

         Jaotamata kasum /kahjum 327501 (31.8) +142.8 134870 (17.0) +27.5 105798 (35.5)

         Aruandeaasta kasum /kahjum 87984 (8.5) -54.3 192631 (24.2) +578.6 28388 (9.5)

    OMAKAPITAL KOKKU 418041 (40.6) +26.7 330057 (41.5) +141.4 136742 (45.9)

   PASSIVA KOKKU 1030099 (100.0) +29.6 794638 (100.0) +166.7 297900 (100.0)
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>> Kasumiaruanne (euro)

2017 2016 2015

01.01.17-31.12.17 Trend, % 01.01.16-31.12.16 Trend, % 01.01.15-31.12.15

   MÜÜGITULU 1812695 +25.4 1445322 +120.3 656097

   skeem 1

        Muud äritulud 20321 +3.7 19593 +733.0 2352

        Muud korrigeerimised - - - - -

        Kaubad, materjal ja teenused 1491377 +39.2 1071415 +131.9 462077

        Mitmesugused tegevuskulud 103952 -14.1 121020 +8.5 111578

        Tööjõu kulud 32596 -3.8 33870 -30.2 48557

        Kulum 65656 +86.3 35234 +446.5 6447

        Muud ärikulud 32433 +231564.3 14 -91.8 171

   skeem 2

        Toodete ja teenuste kulu - - - - -

   BRUTOKASUM/ -KAHJUM - - - - -

        Turustuskulud - - - - -

        Üldhalduskulud - - - - -

        Muud äritulud - - - - -

        Muud ärikulud - - - - -

        Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt - - - - -

   skeem 1 + skeem 2

   ÄRIKASUM/ -KAHJUM 107002 -47.4 203362 +586.6 29619

        Finantstulud/-kulud -19018 - -10731 - -1231

   KASUM/KAHJUM ENNE MAKSE 87984 -54.3 192631 +578.6 28388

        Tulumaks - - - - -

   ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM 87984 -54.3 192631 +578.6 28388

>> Müügitulu tegevusalade lõikes
Müügitulu pärineb viimasest esitatud aastaaruandest

Tegevusala (EMTAK) Müügitulu 2017 Osakaal

Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük (45111) 595 897 EUR 32.87 %

Mootorsõidukite hooldus ja remont (45201) 470 280 EUR 25.94 %

Autopesu jms teenindus (45202) 73 985 EUR 4.08 %

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük (45311) 446 998 EUR 24.66 %

Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
(77111)

8 035 EUR 0.44 %

Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused (82991) 217 500 EUR 12 %
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>> Rahavoogude aruanne (euro)

2017 2016 2015
01.01.17-31.12.17 01.01.16-31.12.16 01.01.15-31.12.15

  RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

  kaudne meetod

      Ärikasum (-kahjum) - - -

      Põhivara kulum ja väärtuse langus - - -

      Kasum (-kahjum) põhivara müügist - - -

      Nõuete ja ettemaksete muutus - - -

      Varude muutus - - -

      Kohustuste ja ettemaksete muutus - - -

      Muud rahavood äritegevusest - - -62227

  otsene meetod

      Laekumised kaupade müügist - - 578377

      Muud laekumised äritegevusest - - -

      Väljamaksed tarnijatele - - -546964

      Väljamaksed töötajatele - - -33717

  RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU - - -64531

  RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

      Põhivara soetamine ja müük - - -7763

      Fin.inv. soetamine ja müük - - -

      Muud rahavood investeeringutelt - - 22873

  RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU - - 15110

  RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

      Saadud laenud - - 25621

      Laenude tagasimaksed - - 0

      Arvelduskrediidi saldo muutus - - -

      Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed - - -4015

      Makstud intressid - - -5301

      Makstud dividendid - - -

      Makstud ettevõtte tulumaks - - -

      Muud rahavood finantseerimistegevusest - - -

  RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU - - 16305

  RAHAVOOD KOKKU - - -33116

      Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses - - 59984

           Raha ja raha ekvivalentide muutus - - -33116

           Valuutakursside muutuste mõju - - -

      Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus - - 26868
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>> Rahandussuhtarvud

  SUHTARV
01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

  Likviidsus ja maksejõulisus

       Käibekapital (tuh. eurot) 188.1 156.3 148.5

       Maksevõime kordaja (*) 1.7 1.5 2.4

       Likviidsuskordaja (*) 1.0 0.6 0.8

       Maksevalmiduse kordaja(*) 0.3 0.2 0.2

       Raha laekumisvälde(päev) 28 21 24

     

  Varade ringlus

       Aktivate käibesagedus(*) 2.0 2.6 2.5

     

  Kapitali struktuur

       Võlakordaja (*) 0.6 0.6 0.5

     

  Rentaablus

       Ärirentaablus (%) 5.9 14.1 4.5

       Käibe puhasrentaablus (%) 4.9 13.3 4.3

       Aktivate rentaablus (%) 9.6 35.3 11.0

       Rahavoog (tuh. eurot) 36.0 23.6 -33.1

Maksevõime kordaja (*)
2017

2016

2015

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Likviidsuskordaja (*)
2017

2016

2015

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Võlakordaja (*)
2017

2016

2015

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Aktivate rentaablus (%)
2017

2016

2015

0.0 8.0 16.0 24.0 32.0 40.0

Creditinfo Eesti AS | Narva mnt 5, 10117 Tallinn | Tel: +372 665 9600 | Faks: +372 665 9601 | info@creditinfo.ee

WBP OÜ

10/16Raporti koostamise kuupäev: 10.09.2018

                            10 / 16



> Maksekombed

>> Maksuvõlad
Maksuvõlgasid Maksu- ja Tolliametile uuendatakse igakuiselt ning kuvatakse viimase nelja aasta kohta kuu esimese päeva seisuga. Võlgasid alla 640 euro ei
näidata. Eraldi tuuakse välja ajatatud või vaidlustatud maksuvõlad.

01.09.2018 seisuga maksuvõlad puuduvad
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Jaanuar - - - -
Veebruar - - - -

Märts - - - -
Aprill - - - -
Mai - - - -
Juuni - - - -
Juuli - - - -

August - - - -
September - - - -
Oktoober  - - -
November  - - -
Detsember  - - -

>> Maksuvõlgade saldo
Maksuvõlgade saldo näitab võlgnevusi Maksu- ja Tolliametile reaalajas. Maksuvõlg koosneb põhimakse- ja intressinõuetest. Intressivõlg on jooksev arvestuslik
intress.

10.09.2018 seisuga maksuvõlg puudub
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>> Maksehäireregistri info
Maksehäireks loetakse krediidisaaja poolt rahalise kohustuse täitmata jätmist, mis on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle algusest on möödas rohkem kui 45
päeva arvates maksetähtpäevale järgnevast päevast ning mis koos intresside ja viivistega on vähemalt 30 eurot. Info maksehäirete kohta pärineb
maksehäireregistri liikmetelt või teistelt lepingulistelt osapooltelt. Esitatav informatsioon sisaldab maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäeva või seisu,
summa suurusjärku ja päritolu. Maksehäirete vahemikud jaotuvad järgmiselt: kuni 29.99 eurot, 30.00 - 64.99 eurot, 65.00 - 319.99 eurot, 320.00 - 639.99 eurot,
640.00 - 3 199.99 eurot, 3 200.00 - 12 799.99 eurot, 12 800.00 - 63 999.99 eurot, 64 000.00 ja rohkem eurot. Registris kuvatud maksehäire sisestaja on
võlausaldaja või isik, kes tegutseb võlausaldaja volituse või käsundi alusel.

  Informatsioon maksehäirete kohta puudub.

Kehtivad maksehäired

  Informatsioon maksehäirete kohta puudub.

Lõpetatud maksehäired
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> Ametlikud teadaanded

Täitmisteade, 28.02.2017
Kohtutäitur Marek Laanemets
Narva mnt 7D, 10145 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: Marek.Laanemets@taitur.net
Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku
(TsMS) § 317 lõike 3 alusel. Kohtutäitur edastab võlgnikule WBP OÜ (registrikood: 11551370) täitmisteate. Sissenõudjaks on
TALLINNA LINN (TALLINNA TRANSPORDIAMETI KAUDU) (75028252). Nõude summa suurus on 31.00 eurot. Nõude summale
lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele. Kohtutäitur teeb
Teile ettepaneku täitedokumendi (Tallinna Transpordiamet 31.10.2016 13. Viivistasu nõue nr.0006019230) vabatahtlikuks
täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 09.04.2017. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul
täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks
(eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale). Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas
kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik. Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud)
tuleb tasuda Kohtutäitur Marek Laanemets ametialasele arvelduskontole EE181010010124378012. Maksekorralduse selgitusse
palun märkida: Täiteasja number 014/2017/186 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).
Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 67.00 eurot.
Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 86.20 eurot, kui nõue täidetakse
elektroonse arestimise tulemusena kolme tööpäeva jooksul. Peale kolme tööpäeva möödumist elektroonilise arestimisakti
edastamist krediidiasutusse on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 85.60 eurot. Kohtutäitur selgitab seoses
täitemenetlusega seonduvate kuludega, et: 1) Kui rahaline nõue täidetakse enne vabatahtliku tähtaja möödumist, siis peab võlgnik
tasuma üksnes täitemenetluse alustamistasu ja kohtutäituri põhitasu ei lisandu. Täitemenetluse alustamise tasu sõltub varaliste
nõuete puhul nõude summast ning kulutustest, mida tehakse täitmisteate võlgnikule kättetoimetamiseks. Alustamistasu suurus koos
käibemaksuga on 36.00 eurot. 2) Kui võlgnik täidab nõuetekohaselt nõude pärast täitmisavalduse esitamist, kuid enne täitmisteate
saamist, maksab võlgnik menetluse alustamistasu 15.00 eurot, millele lisandub käibemaks 3.00 eurot, kokku 18.00 eurot. Kui nõude
täitmine toimus samal päeval kui täitmisteate kättetoimetamine, loetakse täitmine toimunuks pärast täitmisteate kättetoimetamist
ning võlgnik maksab menetluse alustamise tasu. 3) Kui rahalist nõuet ei täideta vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, edastab
kohtutäitur elektroonilise vara arestimise akti krediidiasutustele, ning kui nõue täidetakse kolme tööpäeva jooksul alates
elektroonilise arestimisakti krediidiasutusse edastamisest, on kohtutäituri põhitasu 16.00 eurot, millele lisandub käibemaks 3.20
eurot, kokku 19.20 eurot. 4) Peale kolme tööpäeva möödumist elektroonilise arestimisakti edastamist krediidiasutusse  arvutatakse
rahalise nõude täitmisel kohtutäituri põhitasu kohtutäituri seaduse § 35 alusel. Kohtutäituri põhitasu suurus koos käibemaksuga on
18.60 eurot. Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb
kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude
tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks. Seoses
täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri
bürooga. Vastuvõtt T 11:00-13:00, N 14:00-16:00 Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema
ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut
või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta.
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 Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada
(otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi
tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Narva mnt 7D, 10145 Tallinn või e-posti teel
Marek.Laanemets@taitur.net. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest
keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast,
kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse
esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse
hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise
aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse
peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri
büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS §
218). Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5).
Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud
dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma
kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on
ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.
Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud,
ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. 

Täitmisteade, 28.02.2017
Kohtutäitur Marek Laanemets
Narva mnt 7D, 10145 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: Marek.Laanemets@taitur.net
Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku
(TsMS) § 317 lõike 3 alusel. Kohtutäitur edastab võlgnikule WBP OÜ (registrikood: 11551370) täitmisteate. Sissenõudjaks on
TALLINNA LINN (TALLINNA TRANSPORDIAMETI KAUDU) (75028252). Nõude summa suurus on 31.00 eurot. Nõude summale
lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele. Kohtutäitur teeb
Teile ettepaneku täitedokumendi (Tallinna Transpordiamet 21.10.2016 13. Viivistasu nõue nr.0194005022) vabatahtlikuks
täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 09.04.2017. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul
täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks
(eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale). Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas
kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik. Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud)
tuleb tasuda Kohtutäitur Marek Laanemets ametialasele arvelduskontole EE181010010124378012. Maksekorralduse selgitusse
palun märkida: Täiteasja number 014/2017/180 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).
Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 67.00 eurot.
Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 86.20 eurot, kui nõue täidetakse
elektroonse arestimise tulemusena kolme tööpäeva jooksul. Peale kolme tööpäeva möödumist elektroonilise arestimisakti
edastamist krediidiasutusse on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 85.60 eurot. Kohtutäitur selgitab seoses
täitemenetlusega seonduvate kuludega, et: 1) Kui rahaline nõue täidetakse enne vabatahtliku tähtaja möödumist, siis peab võlgnik
tasuma üksnes täitemenetluse alustamistasu ja kohtutäituri põhitasu ei lisandu. Täitemenetluse alustamise tasu sõltub varaliste
nõuete puhul nõude summast ning kulutustest, mida tehakse täitmisteate võlgnikule kättetoimetamiseks. Alustamistasu suurus koos
käibemaksuga on 36.00 eurot. 2) Kui võlgnik täidab nõuetekohaselt nõude pärast täitmisavalduse esitamist, kuid enne täitmisteate
saamist, maksab võlgnik menetluse alustamistasu 15.00 eurot, millele lisandub käibemaks 3.00 eurot, kokku 18.00 eurot. Kui nõude
täitmine toimus samal päeval kui täitmisteate kättetoimetamine, loetakse täitmine toimunuks pärast täitmisteate kättetoimetamist
ning võlgnik maksab menetluse alustamise tasu. 3) Kui rahalist nõuet ei täideta vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, edastab
kohtutäitur elektroonilise vara arestimise akti krediidiasutustele, ning kui nõue täidetakse kolme tööpäeva jooksul alates
elektroonilise arestimisakti krediidiasutusse edastamisest, on kohtutäituri põhitasu 16.00 eurot, millele lisandub käibemaks 3.20
eurot, kokku 19.20 eurot.
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 4) Peale kolme tööpäeva möödumist elektroonilise arestimisakti edastamist krediidiasutusse  arvutatakse rahalise nõude täitmisel
kohtutäituri põhitasu kohtutäituri seaduse § 35 alusel. Kohtutäituri põhitasu suurus koos käibemaksuga on 18.60 eurot. Kui võlgnik
tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada
tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui
tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks. Seoses täitedokumendiga on
võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. Vastuvõtt T
11:00-13:00, N 14:00-16:00 Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest
ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest
asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate
sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse
maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada.
Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Narva mnt 7D, 10145 Tallinn või e-posti teel
Marek.Laanemets@taitur.net. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest
keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast,
kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse
esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse
hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise
aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse
peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri
büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS §
218). Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5).
Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud
dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma
kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on
ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.
Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud,
ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. 

Täitmisteade, 20.01.2017
Kohtutäitur Priit Petter
Tornimäe 7, 10145 Tallinn
Telefon: 6878455
E-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee
Kohtutäitur Priit Petter avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS)
§ 317 lõike 3 alusel. Kohtutäitur edastab võlgnikule WBP OÜ (registrikood: 11551370) täitmisteate. Sissenõudjaks on Tallinna
Transpordiamet. Nõude summa suurus on 31.00 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu
vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele. Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (0043020250) vabatahtlikuks
täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 9.02.2017. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul
täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks
(eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras.
Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise
eest. Täitekulud kannab võlgnik. Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Priit Petter
ametialasele arvelduskontole EE092200221016553715. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number
023/2016/2605 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud). Täitedokumendi täitmisel
vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 59.46 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja
möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 68.76 eurot. Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne
täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi
tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse
esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks. Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule
saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. E-R 10:00-14:00 Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit
esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud
mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info
mittearestitava sissetuleku kohta.
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 Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada
(otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi
tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Tornimäe 7, 10145 Tallinn või e-posti teel
priitpetter.byroo@taitur.just.ee. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest
keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast,
kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse
esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse
hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise
aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse
peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri
büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS §
218). Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5).
Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud
dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma
kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on
ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.
Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud,
ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. 

Äriregistri teated, 24.10.2011
Harju Maakohtu registriosakond määras toimetada aruandetrahvimäärus Ä 10122531 / M2 kätte avalikult. Avaldada väljaandes
Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava dokumendi väljavõte: määrata rahatrahv 2009 majandusaasta
aruande seaduses sätestatud tähtaja jooksul esitamata jätmise eest WBP OÜ (registrikood 11551370) juhatuse liikmele Dmitri
Krõškevitš (isikukood 38805112238), trahvi suurus kolmsada kakskümmend (320) eurot. Trahv tuleb vastavalt Tsiviilkohtumenetluse
seadustiku § 179 lõikele 5 tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a 221023778606, AS SEB Pank a/a
10220034796011, Danske pank A/S Eesti filiaalis 333416110002 UNIKAALSELE viitenumbrile 10560300013036 15 päeva jooksul,
alates käesoleva määruse kättetoimetamisest. Kohus võib trahvimist korrata seni, kuni majandusaasta aruanne on nõutavas vormis
esitatud. Kui isik, kellele rahatrahv määrati, seda ei tasu, siis esitatakse trahvimäärus sundtäitmiseks kohtutäiturile. Sel juhul
lisanduvad trahvisummale ka täitemenetluse kulud. Isik, kellele rahatrahv määrati, võib esitada määruskaebuse (Harju Maakohtu
registriosakond, aadress: Pärnu mnt 142, Tallinn 11317, e-posti aadress: talar.info@kohus.ee) 15 päeva jooksul alates määruse
kättetoimetamisest. Määruskaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 25,56 eurot ülalmärgitud Rahandusministeeriumi
arveldusarvele, toimingu viitenumber 2900076420. Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 30 päeva möödumisel
aruandetrahvimäärus väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.

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