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Minust: 
• Finants- ja kindlustusmatemaatika magister 
• 2005-2007 töötasin PRIAs 
• >10 aastat Swedbankis 
• Viimased 5 aastat kliendihaldur 
• Kolmandat aastat Swedbanki 

põllumajandussektori juht 
 



Millal pöörduda 
finantseerimissooviga panka? 

• Esialgse idee tekkimisel? 
 

• Protsessi keskel? 
 

• Kogu materjali olemasolul? 
 
Kokkusaamine on oluline, see võimaldab vahetada 
kogemusi, teadmisi ja informatsiooni. 

 
 

 



Milliseid materjale on vaja pangale 
esitada? 

• Äriplaan (lühidalt) 
• Bilanss ja kasumiaruanne 
• Rahavoogude prognoos 
• Ülevaade deebitoridest ja kreeditoridest 
• Ülevaade omanikest ehk liikmete nimekiri ja 

võimalusel finantsandmed ja toodetavad kogused 
• Ülevaade tagatistest 



Äriplaan 
• Mida on senini tehtud? 
• Tooted/teenused 
• Sihtgrupp 
• Konkurentsieelis 
• Turg 
• Finantseerimisallikad- omafinantseering jne 

 



Bilanss ja kasumiaruanne 

 
 

 

Teeme pikema perioodi horisontaal- ja vertikaalanalüüsi 
 
• Omakapital- hea tava minimaalselt 25% 

 
• Võlateeninduse kattekordaja ehk DSCR ehk ettevõtte võime laenu 

tagastada tema tegevusest tulenevatest rahavoogudest,  minimaalselt 
1,1 
 

• Võlakohustused/EBITDA- investeeringu tasuvusaeg 
 

• Deebitoride ja kreeditoride analüüs- kas on probleemseid arveid? 
 

• Varad- varud, põhivara 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 



Finantseerijale on olulised rahavood! 

Rahavood annavad ettekujutuse, kust pärinevad 
ettevõtte rahalised vahendid ja millele neid kulutatakse! 
 
• Rahavood äritegevusest (laekumised müügist, püsikulud, muutuvkulud 

ja toetused) 
• Rahavood investeerimisest (varade soetamine) 
• Rahavood finantseerimisest (laenu saamine, laenu põhiosa 

tagastamine, intresside tasumine) 
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Rahavood- teravili 
 



 
• Mängi läbi erinevad stsenaariumid ja vaata, kas ka negatiivse 

stsenaariumi korral (näiteks kulude suurenemine, madal piima-, liha- 
ja teraviljahind) jäävad rahavood positiivseiks 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
• Kulude kokkuhoidmise võimalused? 
   

 

Rahavood-stress test 



Omanikud/liikmed 

• Kui suur on hajutatus? 
• Milline on liikmete finantsolukord/ 

garanteerimisvõime? 
• Omanike/liikmete taust 



Tagatised 

• Kinnisvara- eriotstarbelist kinnisvara hindab pank 
üldjuhul rahavoogude baasil ise 

• Maaelu Edendamise Sihtasutuse garantii 
• Liikmete garantii 
• Kommertspant 

 



Milliseid laenutooteid ja millal 
kasutada? 

Põhivara ehitamine – investeerimislaen, maksegraafiku pikkus 
vastavalt tagatise elueale ja tasuvusajale 
 
Igakuiste rahavoogude erinevuste silumine  – arvelduskrediit 
 
Hooaja tarvikute soetamine –  aastane käibevahendite laen 
 
Faktooring- ostjate arvete nõudeõiguse loovutamine pangale 
 
 
Oluline jälgida, et laenulepingu pikkus oleks seoses tehtava 
investeeringu kasutusajaga!  

 



Investeerimislaen 

• Põhivara ehitamiseks/soetamiseks 
• Maksegraafiku pikkus vastavalt tagatise elueale 

ja tasuvusajale (põllumaa max 30a,  farmid max 
15a, seadmed max 5-7a) 

• Ehitusperioodiks maksepuhkus 
• Ehituse puhul väljamakse arvete/aktide alusel, 

vajalik omanikujärelevalve kinnitus 
 
 



Arvelduskrediit/ käibelaen 
Igakuiste rahavoogude erinevuste silumine  – 
arvelduskrediit. Sama limiiti on võimalik korduvalt 
kasutusele võtta. 
 
Hooaja kauba soetamine –  aastane 
käibevahendite laen. Tagasimakse hooaja lõpus. 
 

 



Faktooring- ostjate arvete 
nõudeõiguse loovutamine pangale 

Faktooringust saab kasu  klient, kes müüb kaupa pika 
maksetähtajaga- käiberaha vabastamisel likviidsus paraneb. 
Pank tasub kuni 90% arve summast müüjale avansina dokumentide 
esitamisel ja ülejäänud reserviosa peale seda, kui ostja poolt on 
arve pangale tasutud 
Maksetega hilinemise korral tegeleb võla väljanõudmisega panga 
võlahalduse üksus- müüja aja ja kulu kokkuhoid ning efektiivsem 
laekumiste kogumine (pangale makstakse reeglina paremini kui 
otse müüjale). 
Tavalise tagasiloovutamise õigusega faktooringu puhul on ostja 
makserisk müüja kanda, krediidikindlustusega faktooring 
võimaldab ostja makseriski kindlustada - müügikahjude 
vähendamine ostja maksejõuetuse ja pankroti korral 

 



RÜHMATÖÖ 
Uue piimatööstuse ehitamiseks kulub 100 mEUR, riik 
on toetusena eraldanud 15 mEUR.  
 
Arutelu gruppides: 
• Kuidas antud tööstus ehitatud/finantseeritud 

saaks? 



Koostööpartnerid: 



Tänan! 
Koostöös teeme 

paremini! 
Kontakt: 

Brit Padjus 
Brit.Padjus@swedbank.ee 

+372 888 6049 
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