Vesiviljelusettevõtete käibekapitali
finantseerimise laen
1. Nõuded laenu taotlejatele
1.1. Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse
1.2. Ettevõte kvalifitseerub väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaks.
1.3. Ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus1 sätestatud nõuetele.
1.4. Ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused.
1.5. Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline.
1.6. Ettevõtja on võimeline võetavat laenukohustust teenindama.
1.7. Ettevõtte juhtorganite liikmed ja omanikud on ausad, usaldusväärsed ja pädevad.
1.8. Ettevõte tegutseb vesiviljelussektoris.
1.9. Ettevõtte omakapitali soovituslik suurus on vähemalt 100 000 eurot ja omakapitali
osakaal bilansis soovituslikult vähemalt 10%.
1.10. Laenu teenindamise kattekordaja on konservatiivsel hinnangul soovituslikult
vähemalt 1,1.
1.11. Likviidsuskordaja on soovituslikult 0,5.
2. Nõutavad dokumendid
2.1. Laenu taotlemiseks nõutavad dokumendid:
2.1.1. vormikohane taotlus, mis on kätte saadav aadressil www.mes.ee/taotlusvormid
2.1.2. aktsionäride või osanike nimekiri laenutaotlemise seisuga;
2.1.3. põhikirjas sätestatud pädeva organi otsus laenu taotlemise kohta;
2.1.4. pädeva organi otsus tagatise vormistamise kohta;
2.1.5. eelmise majandusaasta auditeeritud (kui on kohustuslik) raamatupidamisaruanne
koos audiitori järeldusotsusega;
2.1.6. jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne;
2.1.7. ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja tuleviku kavast;
2.1.8. ettevõtte finantsprognoos kuni järgnevaks kolmeks aastaks;
2.1.9. sihtasutuse nõudmisel tema poolt aktsepteeritud vara hindaja eksperthinnang
tagatiseks pakutava vara kohta;
2.1.10. vajadusel võib sihtasutus nõuda täiendavaid dokumente.
3. Laenu otstarve
3.1. Laen on mõeldud jätkusuutlikule vesiviljelusega tegelevale ettevõttele käibevahendite
rahastamiseks.
4. Laenu maksimumsumma
4.1. Käesolevast finantstootest on võimalik ühele ettevõtjale laenata kuni 150 000 eurot,
kuid aasta jooksul ei väljastata laenu ettevõtjale rohkem kui 75 000 eurot.
5. Laenukriteeriumid ja menetlus
5.1. Laenuperiood on kuni 3 aastat.
5.2. Laenulepingu sõlmimise tasu on 0% laenu summast.
5.3. Laenu tagasimaksmine toimub vastavalt graafikule.
5.4. Maksepuhkus laenu põhiosale on kuni 1 aasta.
5.5. Laen peab olema tagatud vähemalt 50% ulatuses laenu summast.
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5.6. Laenu tagatis saab olla:
5.6.1. kinnisvara;
5.6.2. kommertspant;
5.6.3. registerpant;
5.6.4. laenutaotleja omanike käendus;
5.6.5. laenu lisatagatiseks võivad olla ka teised seadusandlusega lubatud pandi vormid.
5.7. Laenuintress on minimaalselt 4% pluss Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise
operatsioonidele kohaldatav intressimäär. Laenu turuintress määratakse vastavalt
laenutaotleja krediidireitingule ja pakutavale tagatisele lähtudes Euroopa Komisjoni
teatisest viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta (2008/C
14/02). Kui laenutaotleja kohta puuduvad andmed varasemate laenude janende
tagasimaksmise kohta või tal ei ole bilansile tuginevat krediidireitingut (näiteks tegevust
alustavad ettevõtjad) suurendatakse Eesti Vabariigile kehtestatud baasmäära vähemalt 400
baaspunkti võrra. Sihtasutus võib turuintressi alandada, andes laenuga vähese tähtsusega abi
komisjoni määruse (EL) nr 717/2014, 27.juuni 2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes
kalandus- ja vesiviljelussektoris, tähenduses.
5.8. Laen väljastatakse kas korraga või mitmes osas vastavalt sihtasutuse otsusele ja
laenulepingu tingimustele.
5.9. Sihtasutusel on õigus kehtestada vajadusel konkreetsele laenule laenulepingu muutmise
tasu.
5.10. Sihtasutusel on õigus kehtestada konkreetsele laenulepingule laenulepingu
ennetähtaegse lõpetamise leppetrahv.

