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ūkininkų poreikius 

 

Žemės ūkio verslui 



© Swedbank 

Public 

Information class 

„Swedbank“ paskolų portfelis 
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Ūkininkų finansiniai iššūkiai kreipiantis dėl 
finansavimo 
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Neapskaitomos pajamos, netolygus balansas 

Per didelė prašoma paskolos suma, neturima pakankamai turto 

Nemokumo istorija „Creditinfo“ 
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Ūkininkų finansinė situacija dėl prastų oro 
sąlygų šiais metais 

Buvo apklausta apie 100 ūkininkų, dirbančių daugiau 

kaip 90 tūkst. ha žemės, apie  š.m. prastų oro sąlygų 

sąlygotą įtaką derliui. Išvados:  

• Dauguma pasėlių (grūdų dalis -  80-85%) buvo 

surinkta liūtims neprasidėjus. 

• Dėl prastų oro sąlygų labiau nukentėjo vėlyvąsias 

kultūras auginantys ūkininkai. 

• Žieminių kultūrų buvo pasėta tik ~70 proc. 

• Tik ~ 4% pasėlių dėl lietaus buvo nenuimti, o mūsų 

klientų  pajamos iš žemės ūkio -  9% geresnės nei 

prieš metus.  
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„Swedbank“ 

apibendrina, kad 

nepaisant prastų oro 

sąlygų derliaus nuėmimo 

metu, ūkininkų finansinė 

situacija išlieka gera ir 

neturės ilgalaikių  

pasekmių kreditų 

gražinimui. 
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Už augančius Lietuvos ūkius 

 Žemės ūkio verslo plėtros ir modernizavimo bei apyvartinių lėšų finansavimas: 

Technikos ir įrangos įsigijimui, fermos, sandėlio, grūdų džiovyklos, ar žemės ūkio paskirties žemei įsigyti. 

Sėjos, derliaus nuėmimo darbai, trąšų, sėklų pesticidų ar pašarų įsigijimui.  

 Partnerių pasiūlymai technikai  
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„Swedbank“ finansavimo 

 ir partnerių pasiūlymai: 

„Už augančius Lietuvos ūkius“ 

https://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/specialus-pasiulymai-ukininkams
https://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/specialus-pasiulymai-ukininkams
https://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/specialus-pasiulymai-ukininkams
https://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/specialus-pasiulymai-ukininkams
https://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/specialus-pasiulymai-ukininkams


Išskirtinės sąlygos 

Investicinės paskolos su ES parama ir lizingas 
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Išskirtinės sąlygos ūkininkams 

Ūkininkams, įsigyjantiems naują žemės ūkio techniką – išskirtiniai pasiūlymai.  
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Investicinės paskolos (projektams su ES parama) bei  lizingo pasiūlymai 

Ilgalaikės paskolos (projektams su ES parama) ir lizingo palūkanos 2,5% + 6 mėn.  EURIBOR (ne mažiau kaip 0%) 

Sutarties laikotarpis Iki 5 metų 

Dalyvavimas savomis lėšomis paskolų atveju Nuo  5% nuo finansuojamos technikos kainos su PVM  

Pradinė įmoka lizingo atveju Nuo 15% nuo finansuojamos technikos kainos su PVM 

Sutarties mokestis 0,4% nuo finansuojamos sumos (paskoloms) arba turto kainos su PVM (lizingui), bet ne 

mažiau kaip 160 Eur 

Lankstūs mokėjimo grafikai Pusmetiniai, ketvirtiniai, mėnesiai 

Finansuojama žemės ūkio technika  Nauja, nebūtinai registruojama (žemės ūkio padargai taip pat finansuojami) 

Akcijos sąlygos galioja įsigyjant naują žemės ūkio techniką ir pasirašius paskolos (projektams su ES parama) ar lizingo sutartį  

iki 2017-12-31. Planuojama pratęsti akcijos sąlygas iki 2018-12-31. 

2017-02-24 



„Swedbank“ finansavimo 
sprendimai 

Žemės ūkio plėtrai 
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Finansavimo sprendimai žemės ūkio plėtrai 
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Poreikis Finansavimo produktai Suma 
Paskolos 

terminas 
Avansai / finansavimo dalis 

Technikos ir įrangos 

įsigijimui, fermos, sandėlio, 

grūdų džiovyklos, ar žemės 

ūkio paskirties žemei įsigyti 

Investicinė paskola 

 

 

 

Nuo 10 000 Eur 

 

 

 

 

Naujai technikai 5 m. (naudotai iki 3 

m.) 

 

Žemės įsigijimui iki 20 m. 

 

Technikai nuo 5%  

 

Žemei nuo 10%  

Lizingas Nuo 8 000  Eur 5 metai Nuo 15% 

Sėjos, derliaus nuėmimo 

darbai, trąšų, sėklų 

pesticidų ar pašarų įsigijimui 

Tiesioginių išmokų paskola (overdraftas) 4 500 - 100 000 Eur  
Iki Tiesioginių išmokų gavimo 

(iki 12 mėn.) 
Finansuojama iki 70% tiesioginių išmokų 

Kredito linija 
 

Nuo 10 000 Eur 

 

Iki 18 mėn. 

Finansuojama: 

 - 50 proc. nuo kilnojamo turto; 

 - 70 proc. nuo nekilnojamo turto 

(pastatai).  



Naudinga informacija 

Finansavimo galimybės 
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Pagrindiniai Swedbank klausimai, ūkininkui 
kreipiantis dėl finansavimo 
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1. Planuojate žemės 

ūkio plėtrą ir 

investicijas ar 

reikalingos lėšos 

apyvartinėms 

reikmėms? 

2. Jei investicijos -  

ar planuojate gauti 

ES paramą? 

Paskirtis 

Kiek laiko vykdote 

veiklą? 

 

• Standartiškai 

finansuojame ūkius, 

kurie veikia >1 metus.  

• Jaunuosius ūkininkus 

finansuojame su tėvų, 

giminaičių ar susijusių 

ūkių laidavimu. 

Veiklos trukmė  
Užstatas ir 

įsipareigojimai 

1. Kokios sumos 

reikia? 

2. Kiek galite 

sudalyvauti 

nuosavomis 

lėšomis? 

3. Per kiek laiko 

planuojate 

kreditą grąžinti?  

Finansavimo 

sąlygos 

1. Kokių turite užstatų 

( kilnojamojo,  

nekilnojamojo 

turto, pvz. 

nuosavos žemės 

ūkio paskirties 

žemės, ha, kiekis? 

2. Kiek ir kokių turite 

finansinių 

įsipareigojimų? 
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Reikalingi dokumentai 
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Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita 
 

ARBA 

Pajamų deklaracija už 2 paskutinius kalendorinius metus ir 

Ekonominio valdos dydžio (EDV) pažyma. 

Paraiška  

https://www.swedbank.lt/files/PDF/Paraiska_ukininko_paskolai.pdf
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Papildoma informacija 
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„Swedbank“ 

finansavimo ir  

parnerių pasiūlymai 

internete  

Konsultacijos telefonu 

1633  

arba artimiausiame 

banko padalinyje 

 

https://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/specialus-pasiulymai-ukininkams



