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Nuoširdžiai dėkoju Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybos nariams, 
Žemės ūkio ministerijos, bankų bei kitų organizacijų darbuotojams – visiems 
partneriams ir kolegoms, padėjusiems siekti užsibrėžtų tikslų, skatinant verslo 
plėtrą kaime.

My heartfelt thanks to the members of the Board of the Rural Credit Guarantee 
Fund, employees of the Ministry of Agriculture, banks and other organisations, 
all partners and colleagues who helped in pursuing our goals and promoting 
business development in rural areas.

Danguolė Čukauskienė
UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” direktorė

Director of the Rural Credit Guarantee Fund 
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ŽEMĖ

  Lietuvoje yra per 3,3 mln. ha žemės ūkio naudmenų, iš jų beveik 
2,8 mln. ha – ariamos, apie 0,5 mln. ha – pievų ir gamyklų. Privačių 
žemės ūkio naudmenų yra 2,3 mln. ha.
  Nuosavybės teisės į žemę atkurtos 91 proc. pretendentų.

ŽMONĖS

  Lietuvos kaime gyvena per 33 proc. šalies gyventojų. Žemės 
ūkyje, žuvininkystėje ir miškininkystėje dirba daugiau kaip 16 proc. 
visų šalyje užimtų žmonių. Šiame sektoriuje ES – keturis kartus 
mažiau. Tačiau ir Lietuvoje užimtų žmonių žemės ūkyje skaičius 
turi tendencijų mažėti (1996 m. buvo net 24,1 proc.). Didėja kaime 
gyvenančių ir užsiimančių kita veikla (paslaugų, amatų, turizmo).

ŪKIAI

  Žemės ūkio visuotinio surašymo duomenimis 2003 m. birželio 1 
d. Lietuvoje buvo 272 tūkst. ūkių, turinčių vieną ir daugiau hektarų 
žemės ūkio naudmenų. Vidutinis ūkio dydis – 9,3 ha žemės ūkio 
naudmenų.
  Ūkininkų ir šeimos ūkių buvo 271,5 tūkst., žemės ūkio bendrovių 
ir įmonių – 610.

REZULTATAI
 
  Žemės ūkyje sukuriama 6 proc. BVP. ES vidutiniškai apie 1,7 
proc. 
  Žemės ir maisto ūkis pagamina žymiai daugiau maisto produktų 
negu suvartoja šalies gyventojai.
  Daugiau kaip už 2 milijardus litų žemės ūkio produkcijos ir 
maisto produktų buvo eksportuota. 
  Jau antri metai iš eilės žemės ūkio produkcijos ir maisto 
produktų eksporto ir importo balansas yra teigiamas ir jis didėja.
  2004 metų žemdirbių pajamos kartu su tiesioginėmis 
išmokomis negalutiniais duomenimis sudarė apie 2,8 milijardus 
litų. (2003 m. buvo 2,0 milijardai, 2000 m. – 1,5 milijardo). Tačiau 
brango ir kai kurie ištekliai. Pasikeitė paramos išmokėjimų terminai.

PERSPEKTYVOS
 
  Žemės ir maisto ūkio sektoriaus konkurencingumo palaikymas 
ir jo didinimas – svarbiausia sąlyga kaimo plėtros perspektyvoms. 
Kaimas be žemės ūkio Lietuvoje neįsivaizduojamas. Dabar 
svarbiausias uždavinys įsitvirtinti ES rinkoje, nes mūsų vidaus 
rinka tapo sudėtinė ES rinkos dalis. Tai lems geros kokybės, 
pigesnė produkcija bei produktai. Todėl būtina daugiau investuoti 
siekiant pagerinti ūkių struktūrą bei užtikrinti ekonomiškai stiprių, 
konkurencingų žemės ir maisto ūkio vienetų plėtrą. Labai svarbu 
didinti ūkių produktyvumą, įsigyti modernių įrenginių ir technologijų, 
užtikrinti produkcijos kokybę ir saugumą, plėsti smulkių ūkių 
kooperaciją, teikti paramą jauniems ūkininkams ir skatinti smulkiųjų 
gamintojų  veiklos įvairovę kaime. Tai įgyvendinus, susidarys 
palankesnės sąlygos žemės ūkyje ir kaime dirbančiųjų pajamoms 
didinti, jų gyvenimo kokybei gerinti. 
  Investicijoms būtinos žymiai didesnės lėšos nei buvo iki 
įstojimo į ES. 
  Pagrindiniai lėšų šaltiniai 2004 – 2006 metais yra šie:
  palaipsnis žemės ūkio produktų gamybos ir supirkimo apimčių 

iki suderėtų kvotų didinimas ir kainų priartėjimas prie ES 
vidutinių kainų;

  tiesioginės išmokos už naudmenas, pasėlius, gyvulius. (Už 
2004 m.  – priskaičiuota 623 mln. Lt; Už 2005 m. – gali būti 
priskaičiuota – 748 mln. Lt);

  valstybės parama ir jos tęstinumas;
  ES paramos lėšų įsisavinimas ir efektyvus projektų 

įgyvendinimas. (Patvirtintos 884 paraiškos, kurioms skirta 
616,9 mln. Lt paramos);

  BPD prioriteto ,,Kaimo plėtra ir žuvininkystė” paramos lėšų 
įsisavinimas ir projektų įgyvendinimas. (2004 – 2006 metais 
pagal šį prioritetą pagal kryptis paskirstyta 686,4 mln. Lt 
paramos).

  kaimo plėtros 2004 – 2006 m. plano paramos lėšų efektyvus 
panaudojimas. (Pagal šio plano kryptis paskirstyta 2,1 mlrd. Lt 
viešosios paramos).

  Daugeliui priemonių parama yra kompensacinė (pirma reikia 
investuoti). Vidutinio dydžio ūkiai (net ir stambūs) negali sukaupti 
pakankamai lėšų. Jie priversti skolintis dažniausiai iš bankų. 
Apskritai ūkininkai ir bendrovės dėl daugelio priežasčių bijo imti 
bankų kreditus, o bankai ūkininkams skolina labai atsargiai. 2004 
m. pabaigoje žemės ūkio, medžioklės ir žuvininkystės subjektams 
buvo išduota 365,8 mln. Lt kreditų. Nors ji žymiai didesnė negu 
prieš metus, tačiau tai sudaro 0,2 proc. nuo kreditų išduotų visoms 
ekonominėms veikloms.
  Norint sėkmingai įsisavinti aukščiau minėtą paramą, skolintis 
reikės. Todėl žymiai svarbesnis vaidmuo numatomas UAB ,,Žemės 
ūkio paskolų garantijų fondas”. 

VEIKLOS APLINKAVADOVO ŽODIS

  Žemės ūkio paskolų garantijų fondas jau septynerius metus 
savo veikla kryptingai siekia prisidėti prie žemdirbių, perdirbėjų ir 
kaimo verslininkų finansinio potencialo formavimo, sudarydamas 
galimybes palankesnėmis sąlygomis gauti bankų kreditus. 
  Konkurencingo ir modernaus ūkio kūrimui reikalingos 
nemažos finansinės lėšos. Kokia bebūtų puiki verslo idėja, vien 
jos nepakanka, kad įtikintų banką teikti kreditą. Bankų rizikos 
sumažinimui reikalingas užstatas, kurio trūksta žemės ūkio ir kaimo 
verslininkui. Todėl bankui reikalinga garantija.
  2004 metų rezultatai džiugina. Vien šiais metais Bendrovė 
suteikė 163 garantijas bankams už 99,9 mln. litų. Klientų skaičius 
išaugo net trečdaliu, palyginus su praėjusiais metais. Mūsų 
duomenimis, 2004 metais buvo sukurta daugiau kaip 400 darbo 
vietų kaimo vietovėse. Šiais metais pastebėtas jaunųjų ūkininkų 
aktyvumas naudojantis Bendrovės garantijomis.
  Nemažą garantuotų kreditų portfelio dalį sudarė ES fondų 
remiami projektai. Šios dvi pagalbos formos puikiai dera drauge 
– garantija padeda gauti kreditą nesant pakankamo užstato ir tokiu 
būdu prisideda prie projekto finansavimo iš kitų šaltinių, kuris yra 
būtinas ES struktūrinių fondų paramai gauti.
  Mūsų Bendrovė jau nuo savo veiklos pradžios dirba pelningai. 
2004-ieji metai nebuvo išimtis. Šiuo metu sukauptomis lėšomis 
galėtume įvykdyti apie 30 proc. garantinių įsipareigojimų bankams.

  Nuolatinės konsultacijos su bankų, ministerijų atstovais bei 
specialistais, susitikimai su žemdirbiais ir kaimo verslininkais 
skatina mus kritiškai vertinti savo veiklą, tobulinti garantijų schemą 
ir kitas paslaugas. 
  Vis populiaresnė žemdirbių ir kaimo verslininkų tarpe tampa 
mūsų Bendrovės teikiama paslauga, garantuojant vidutinės trukmės 
kreditus apyvartinėms lėšoms papildyti. 
  Keičiantis žemės ūkio ekonominėms ir finansinėms sąlygoms, 
buvo plečiama ir bendrovės veikla. Visa tai davė vaisius, ir jau dabar 
pastebime alternatyviųjų verslų plėtrą kaimo vietovėse. Šis procesas 
kaime gali būti vertinamas kaip pagrindinė alternatyva iš tradicinės 
žemės ūkio veiklos pasitraukiantiems kaimo gyventojams.
  Žemdirbiai aktyviai naudojasi ir kitomis valstybės paramos 
priemonėmis, skatinančiomis žemės ūkio subjektų finansavimą. 
Tai dalies garantinio užmokesčio, draudimo įmokų ir palūkanų  
kompensavimas. Dirbant tiesiogiai su bankais yra siekiama 
užtikrinti, kad visi Bendrovės klientai pasinaudotų šia parama.
  Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir toliau sieks būti 
patikimas bankų partneris ir tvirta parama iš jų skolinantiems. 
Tikime, kad Bendrovė ateityje išliks svarbi kaimo verslo finansavimo 
grandies dalis, jungianti verslo idėjos gimimą bei jos realizavimą.

Danguolė Čukauskienė
UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” direktorė 
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  Bendrovės teikiamos paslaugos: 
  garantijų teikimas už imamus kreditus; 
  valstybės paramos kreditų gavėjams administravimas. 

  Bendrovė garantuoja  bankams iki 70 proc. negrąžinto kredito 
sumos grąžinimą. Likusią riziką prisiima kreditą išdavęs bankas. Jei 
kreditas suteikiamas jauniems ūkininkams, garantuojamas iki 80 
proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas.
  Bendrovė teikia garantijas bankams dėl:
  ilgalaikių kreditų, teikiamų žemės ūkio veiklos subjektams, ūkio 
subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla, taip 
pat įmonėms, superkančioms, perdirbančioms ar realizuojančioms 
žemės ūkio produktus ir teikiančioms žemės ūkiui gamybos 
paslaugas;
  trumpalaikių ir vidutinės trukmės kreditų, teikiamų žemės ūkio 
veiklos subjektams ir ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia 
žemės ūkiui veikla, žaliavoms, medžiagoms, prekėms įsigyti, 
paslaugoms apmokėti;
  trumpalaikių ir vidutinės trukmės kreditų, teikiamų įmonėms, 
superkančioms, perdirbančioms ar realizuojančioms žemės ūkio 
produktus, žemės ūkio produkcijai supirkti;
  vidutinės trukmės kreditų, teikiamų valstybės įmonei Lietuvos 
žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.
  Bendrovė administruoja dalinį palūkanų, įkeisto bankui turto 
draudimo įmokų bei garantinio užmokesčio kompensavimą.
  Žemės ūkio subjektams ir ūkio subjektams, užsiimantiems 
alternatyvia žemės ūkiui veikla, kompensuojama 30 proc. bankui 
sumokėtų palūkanų, o jauniems ūkininkams – 40 proc. Perkant žemę 
kompensuojama 50 proc. palūkanų, jauniems ūkininkams – 60 proc. 
Taip pat kompensuojama 50 proc. sumokėtų turto draudimo įmokų.  
  Už garantijų teikimą kreditų gavėjai moka vienkartinį garantinį 
užmokestį. Už ilgalaikio kredito garantiją – 5,5 proc. nuo garantijos 
sumos, už trumpalaikio ir vidutinės trukmės – 2 proc. Žemės ūkio 
subjektams ir ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės 
ūkiui veikla, kompensuojama 80 proc. garantinio užmokesčio. 

2004 M. VEIKLOS REZULTATAI

  Bendrovė nuo veiklos pradžios iš viso suteiktė 1150,6 mln. Lt 
garantijų bankams už suteiktus 1239 mln. Lt kreditus. Iš jų 178,6 
mln. Lt garantijų už žemės ūkio subjektų ir perdirbimo įmonių 
imamus kreditus ir 972 mln. Lt už Agentūrai teikiamus kreditus. 
  2004 m. Bendrovė suteikė 163 garantijas bankams už 99,9 mln. 
litų.  Iš jų 162 garantijos už 57,5 mln. litų suteiktos už ūkininkams, 
žemės ūkio bendrovėms, kooperatyvams, kaimo vietovėse 
dirbantiems smulkiems ir vidutiniams verslininkams bei perdirbimo 
įmonėms  teikiamus kreditus. Už Žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūrai bankų išduotus vidutinės trukmės 
kreditus  suteikta 42,4 mln. litų garantijų. Suteikus garantijas  minėti 
subjektai 2004 m. galėjo pasiskolinti iš bankų 138,1 mln. Lt.
  Bendrovės paslauga aktyviausiai naudojasi ūkininkai. 2004 
m. jiems suteikta 103 garantijos arba  63 proc. visų suteiktų tais 

VEIKLA, PRODUKTAI IR PASLAUGOS

metais garantijų. Garantuotais kreditais taip pat naudojasi žemės 
ūkio bendrovės, kooperatyvai, įmonės. 
  Garantijos teikiamos ir netradiciniam verslui kaime. Alternatyvių 
žemės ūkiui verslų kūrimas kaimo vietovėse papildo įprastas žemės 
ūkio šakas, sukuria naujas darbo vietas kaime, didina sodiečių 
pajamas. 2004 m.  už 14 mln. litų  kreditų, kuriuos kaimo verslininkai 
naudojo kurti ir plėtoti alternatyvius verslus kaime, suteikta 7,5 mln. 
Lt garantijų. 

Suteiktos garantijos ir išduoti kreditai pagal gavėjo tipą 2004 metais, mln. Lt
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  Vyriausybė skiria vis didesnį dėmesį ir paramą jauniesiems iki 
40 metų ūkininkams. Už juos garantuojama iki 80 proc. negrąžinto 
kredito sumos. 2004 m. už  36 jauniesiems ūkininkams išduotus 
kreditus garantuota  12,6 mln. litų.

Suteikta garantijų pagal ūkininkų amžių 2004m., mln. Lt

ILGALAIKĖS IR VIDUTINĖS TRUKMĖS GARANTIJOS

 Garantuoti kreditai daugiausia naudojami investiciniams 
projektams finansuoti. 2004 m. už žemės ūkio subjektams ir 
įmonėms išduotus 82 mln. litų ilgalaikius investicinius kreditus 
suteikta 131 garantija už 51,4 mln. litų. Investicinės lėšos 
naudojamos ūkių konkurencingumui Lietuvos ir užsienio rinkose 
didinti, perspektyvių gamybos technologijų diegimui, žemės ūkio 
technikos pirkimui, naujų verslų kaime kūrimui. 
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     Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas iš deleguojamų 5 
asmenų:  Bendrovės administracijos vadovo, Ministro Pirmininko patarėjo, po vieną 
atstovą iš Žemės ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir Teisingumo ministerijos.
     Valdybai vadovauja pirmininkas, kuris už Bendrovės veiklą atsiskaito Žemės 
ūkio ministerijai.

   2004 m. Bendrovėje veikė trys skyriai: Garantijų, Finansų bei Plėtros ir 
informacijos.

GARANTIJŲ SKYRIUS:
• analizuoja, vertina projektus ir pristato valdybai išvadas dėl garantijų teikimo;
• vykdo projektų stebėjimą;
• ruošia išvadas dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo;
• administruoja skolų išieškojimą. 

PLĖTROS IR INFORMACIJOS SKYRIUS:
• rūpinasi vidiniu bei išoriniu informacijos rinkimu, analize, valdymu; formuoja 
marketingo strategiją;
• organizuoja bendradarbiavimą su klientais ir kitų susijusių institucijų atstovais;
• palaiko ryšius su žiniasklaida, tarptautinėmis organizacijomis; 
• užtikrina informacinių sistemų ir technologijų priežiūrą.

FINANSŲ SKYRIUS:
• vykdo išankstinę finansinę kontrolę bei apskaitos politiką;
• rengia Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę;
• organizuoja bei vykdo ekonominę bei buhalterinę apskaitą;
• vykdo sukauptų atidėjimų investavimo politiką. 

       Šiuo metu Bendrovėje dirba 14 žmonių.

  

                                                          Valdymo struktūra    

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PERSONALAS

VALDYBOS NARIAI

Zigmantas Gavinavičius 
Valdybos pirmininkas, Žemės ūkio 
ministerijos Ekonomikos ir finansų 
departamento Finansų skyriaus 
vedėjas

Regina Trubajeva
Finansų ministerijos Biudžeto 
departamento Ūkio sektorių 
skyriaus vedėjos pavaduotoja

Vidmantas Butkus
Ministro pirmininko patarėjas

Algirdas Cicėnas
Teisingumo ministerijos Teisėkūros 
ir viešosios teisės departamento 
direktoriaus pavaduotojas

Danguolė Čukauskienė
UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas” direktorė

Akcininkų
 susirinkimas

Valdyba

Direktorius

Direktoriaus 
pavaduotojas

Administratorė

Analitikas

Vidaus auditorius

Finansų skyrius

Garantijų
skyrius

Plėtros ir 
informacijos skyrius



GARANTIJŲ RIZIKA

 Bendrovė vertina suteiktų garantijų riziką pagal rodiklius, 
atspindinčius kreditų gavėjų finansinę ir ekonominę aplinką, taip pat 
atsižvelgia į gautas bankų ataskaitas apie kredito sutarties sąlygų 
vykdymą. Garantijų rizika vertinama per visą garantijos galiojimo 
laikotarpį ir kas ketvirtį peržiūrimas garantijų priskyrimas atitinkamai 
rizikos grupei. Skaičiuojami specialieji atidėjimai galimiems suteiktų 
garantuotų negrąžintų kreditų nuostoliams padengti. 
 2004 m. pabaigoje didžiausią rizikos grupę sudarė nedidelės 
rizikos garantijos – 75 proc. visų suteiktų garantijų.
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Prisiimti garantiniai įsipareigojimai bankams ir kreditų likučiai 2004 metų 
pabaigoje

Kreditai Garantijos
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Visų Bendrovės suteiktų garantijų rizikos įvertinimas

Rizikos grupė Balai Bendrovės garantiniai įsipareigojimai 
pagal rizikos grupes

Atidėjimų norma, 
proc.

Atidėjimų suma,
 Lt

  Lt proc.   

Nerizikingos garantijos 60 -49 16.230.051 13,95 0 0 

Nedidelės rizikos garantijos 48 - 37 88.060.769 75,67 20 17.612.154 

Padidėjusios rizikos garantijos 36 - 25 11.435.047 9,83 40 4.574.019 

Nuostolingos garantijos 24 - 13 641.273 0,55 100 641.273 

IŠ VISO:  116.367.140 100  22.827.446 

 Rizikos proc.                      19,62

GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMAS BANKAMS

 2004 m. už negrąžintus trijų ūkininkų kreditus Bendrovė įvykdė 
garantinius įsipareigojimus bankams ir sumokėjo jiems 85 tūkst. Lt. 
Garantiniai įsipareigojimai įvykdyti AB bankui “Hansabankas” ir AB 
Vilniaus bankui už kreditus, paimtus 1998 m. Per visą Bendrovės 
veiklos laikotarpį bankams išmokėta 8 mln. Lt. 
 Bendrovė, įvykdžiusi garantinius įsipareigojimus bankams, įgyja 
atgręžtinio reikalavimo teisę, todėl išmokėta suma vėliau išieškoma 
iš kredito gavėjo. Siekiant padėti tiems skolininkams, kurie dar vis 
vykdo veiklą, jų turtas neparduodamas, o pasirašomi susitarimai 
dėl skolos grąžinimo. Taip sudaroma galimybė skolininkams toliau 
vykdyti veiklą, gauti pajamas ir grąžinti skolą Bendrovei. 
 Skola susigrąžinama parduodant Bendrovei įkeistą skolininkų 
turtą arba jiems grąžinant skolą pagal pasirašytą susitarimą dėl 
skolos grąžinimo. 2004 m. iš Bendrovės skolininkų susigrąžinta 252 
tūkst. Lt , o per  visus  veiklos metus susigrąžinta 1,6 mln. Lt.
 2004 m. pabaigoje nuostolingos garantijos sudarė tik 0,7 proc.
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 Už garantuotų kreditų lėšas ūkininkai ir kiti smulkūs bei 
vidutiniai kaimo verslininkai pirko naują žemės ūkio techniką, pieno 
melžimo ir šaldymo įrangą, rekonstravo pastatus.  Ypač palankios 
sąlygos skolintis lėšas iš bankų ir pirkti žemę. Bankams už žemdirbių 
paimtus kreditus žemei pirkti suteikta beveik 2 mln. Lt garantijų.
 Agentūra, vykdydama intervencinį pirkimą, reguliuoja žemės 
ūkio produktų rinką ir užtikrina žemdirbiams pajamas. Už garantuoto 
kredito lėšas Agentūra 2004 m. supirko grūdus. 

SUTEIKTOS GARANTIJOS UŽ SAPARD PARAMOS GAVĖJŲ 
KREDITUS

 Nemažą įtaką didėjančiai kreditų ir garantijų paklausai turėjo 
SAPARD paramos lėšų įsisavinimas. Bendrovės veikla padėjo 
pasinaudoti gaunamomis Europos Sąjungos paramos lėšomis. 2004 
m. garantijas gavo 75 SAPARD paramos gavėjai, jiems suteikta 
42,7 mln. Lt garantijų. 65 proc. paramos gavėjų buvo ūkininkai (49 
garantijos). 

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI BANKAMS

 2004 m. Bendrovei buvo patvirtintas 220 mln. litų garantinių 
įsipareigojimų limitas. Metų pabaigoje garantiniai įsipareigojimai 
bankams siekė 153,2 mln. litų. Iš jų 102,6 mln. Lt už žemdirbių, 
kaimo verslininkų ir perdirbėjų imtus kreditus ir 50,6 mln. Lt už 
Agentūros imtus kreditus.

SUTEIKTOS GARANTIJOS PAGAL RAJONUS

 Beveik visų respublikos rajonų žemdirbiai aktyviai naudojasi 
skolintomis bankų lėšomis. Aktyviausi išlieka Kėdainių, Joniškio, 
Pakruojo rajonų žemdirbiai ir perdirbėjai. Deja, per visą veiklos 
laikotarpį garantuotais kreditais nesinaudojo Utenos rajono 
žemdirbiai. Mažai skolintomis bankų ir Bendrovės garantuotomis 
lėšomis naudojasi Zarasų, Trakų, Lazdijų, Jurbarko rajonų 
žemdirbiai.

SUTEIKTOS GARANTIJOS PAGAL VEIKLAS

 Už Bendrovės garantuotus kreditus daugiausia plėtojama 
augalininkystės veikla (82 garantijos), alternatyvūs žemės ūkiui 
verslai kaime (22 garantijos), mišri veikla. 

Suteiktos garantijos pagal veiklos sritis 2004 metais

 Gerėjant šalies ekonominei padėčiai atsirado poreikis daugiau 
skolintis, įgyvendinti sudėtingesnius, kompleksinius verslo projektus. 
1998 m. teikiamos garantijos vidutinis dydis tebuvo 60 tūkst. litų, o 
2004 m. vidutinė garantija išaugo iki 355 tūkst. litų. 

SUTEIKTOS GARANTIJOS PAGAL BANKUS

 Kaip ir ankstesniais metais daugiausia garantijų suteikta AB 
bankui “Nord/LB Lietuva”. Šiam bankui 2004 m. suteikta 35 proc. 
visų 2004 m. suteiktų garantijų. Atitinkamai AB Vilniaus bankui – 
beveik 30 proc. Garantijos teikiamos visiems Lietuvoje veikiantiems 
bankams.

Suteiktos garantijos ir išduoti garantuoti kreditai 2004 metais, mln. Lt
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 Žemdirbiai vis aktyviau skolinasi iš bankų lėšas, skirtas 
apyvartinėms lėšoms papildyti. Per ataskaitinį laikotarpį suteikta 
31 vidutinės trukmės garantija arba 34 proc. daugiau lyginant su 
2003 m. Tai rodo, kad ši nauja Bendrovės paslauga kaimui yra tikrai 
reikalinga.

Suteikta ilgalaikių ir vidutinės trukmės garantijų 2003-2004 metais, vnt.

Ilgalaikės garantijos Vidutinės trukmės garantijos

Ha
ns

ab
an

ka
s

Me
dic

ino
s b

an
ka

s

No
rd

/L
B 

Lie
tu

va

No
rd

ea
 ba

nk
 P

lc

Šia
uli

ų b
an

ka
s

Sn
or

as

Ūk
io 

ba
nk

as

Vil
nia

us
 ba

nk
as

Kreditai Garantijos

Augalininkystė  46%

Daržininkystė  2%

Alternatyvi žemės ūkiui veikla  13% 
Perdirbimo įmonės  5%

Paukštininkystė  3%
Sodininkystė  1%

Mišrus ūkis 17%

Gyvulininkystė  13%

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004

140

95

23

131

31

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

13,3

8,5

1,0 0,6

32,9

20,5

3,8
2,7

4,4
3,0

6,8

3,7
1,4 1,0

28,9

17,5



9

M
et

in
ė 

at
as

ka
it

a 
20

04

2004 METŲ BALANSAS
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FINANSINĖ ATASKAITA

  2004 metais Bendrovė dirbo pelningai ir gavo 99,6 tūkst. 
Lt grynojo pelno. Bendrovės veiklos pajamas sudarė garantinis 
užmokestis ir palūkanos, gautos investuojant garantinį užmokestį, 
o išlaidas – atidėjimai garantiniams įsipareigojimams vykdyti bei 
administracinės išlaidos.  
  2004 m. gruodžio 31 d. garantiniams įsipareigojimams vykdyti 
(įskaitant lėšas, laikomas Valstybės iždo bei Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos sąskaitose) Bendrovė turėjo 46,6 mln. 
Lt, iš jų 2004 metais sukaupta 4,1 mln. Lt. 2004 metų pabaigoje 
Bendrovė buvo prisiėmusi 153,2 mln. Lt garantinių įsipareigojimų. 
Todėl savo lėšomis galima būtų įvykdyti 30,4 procentų įsipareigojimų 
bankams.
  Per visus savo veiklos metus, vykdant garantinius 
įsipareigojimus bankams, Bendrovė išmokėjo 8 mln. Lt, iš to 
skaičiaus 2004 metais – 0,09 mln. Lt. Tačiau vykdant nuolatinį skolų 
išieškojimą iš skolininkų buvo susigrąžinta apie 20 procentų skolų, t. 
y. 1,6 mln. Lt, o iš to skaičiaus  2004 metais – 0,25 mln. Lt. 
  2004 metais kreditų gavėjams buvo kompensuota 2,3 mln. Lt 
garantinio užmokesčio. 
  Be garantijų teikimo bankams, Bendrovė 2004 metais 
administravo ilgalaikių kreditų palūkanų dalies kompensavimą 
kreditų gavėjams, kuriems suteikta bendrovės garantija. 2004 
metais 160-čiai klientų (iš jų 29 jauniems ūkininkams) buvo 
apskaičiuota ir Kaimo rėmimo programos lėšomis sumokėta 646,2 
tūkst. Lt kompensacijų, iš to skaičiaus 93,1 tūkst. Lt jauniems 
ūkininkams.
  Taip pat 2004 metais Kaimo rėmimo programos lėšomis 
kompensuota 93,8 tūkst. Lt draudimo įmokų.  

LITAIS
TURTAS Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

A. ILGALAIKIS TURTAS 12667591 14052087
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 7747 7766

I.1. Plėtros darbai
I.2. Prestižas
I.3. Patentai, licencijos
I.4. Programinė įranga 7747 7766
I.5. Kitas nematerialusis turtas
II. MATERIALUSIS TURTAS 948485 956298

II.1. Žemė
II.2. Pastatai ir statiniai 759810 810747
II.3. Mašinos ir įrengimai
II.4. Transporto priemonės 125107 50535
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 63568 95016
II.6. Nebaigta statyba
II.7. Kitas materialusis turtas 
III. FINANSINIS TURTAS 11711359 13088023

III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos 507448 537749
III.4. Kitas finansinis turtas 11203911 12550274
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 24622189 19641213
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 33303 36219

I.1. Atsargos 3716 953
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 3716 953
I.1.2. Nebaigta gamyba
I.1.3. Pagaminta produkcija
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti
I.2. Išankstiniai apmokėjimai 29587 35266
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 699211 777194

II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 652776 723807
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos 
II.3. Kitos gautinos sumos 46435 53387
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 19762061 18655000

III.1. Trumpalaikės investicijos 216852
III.2. Terminuoti indėliai 19475000 18655000
III.3. Kitas trumpalaikis turtas 70209
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 4127614 172800

TURTO IŠ VISO: 37289780 33693300

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
C. NUOSAVAS KAPITALAS 8017340 8337703
I. KAPITALAS 6000000 6000000

I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 6000000 6000000
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
I.3. Akcijų priedai
I.4. Savos akcijos (-)
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
III. REZERVAI 2076764 2150862

III.1. Privalomasis 867256 867256
III.2. Savoms akcijoms įsigyti
III.3. Kiti rezervai 1209508 1283606
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (59424) 186841

IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 99638 186841
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) (159062)

AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ akcininkams

1. Mes atlikome čia pridedamų UAB “Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas” 2004 m. gruodžio 31 d. balanso ir 
susijusių 2004 metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo 
pokyčių, pinigų srautų ataskaitų bei aiškinamojo rašto 
auditą. Ši finansinė atskaitomybė parengta, vadovaujantis 
Verslo apskaitos standartais. Už šią finansinę 
atskaitomybę yra atsakinga Bendrovės vadovybė. Mūsų 
pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę 
apie šią finansinę atskaitomybę.

2. Mes atlikome auditą pagal Nacionalinius audito 
standartus. Šie Standartai reikalauja, jog mes taip 
planuotume ir atliktume auditą, kad gautume pakankamą 
pagrindą tvirtinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra 
reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu 
testais buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys finansinės 
atskaitomybės sumas ir jų atskleidimus. Audito metu 
buvo įvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybės 
atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras finansinės 
atskaitomybės pateikimas pagal finansinės atskaitomybės 
sudarymo tvarką. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia 
pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.

3. Mūsų nuomone, toliau pateikta finansinė atskaitomybė 
visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi UAB 
“Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” 2004 m. gruodžio 
31 d. finansinę būklę, 2004 metų veiklos rezultatus bei 
pinigų srautus ir yra parengta pagal Verslo apskaitos 
standartus.

4. Mes atlikome UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ 
2004 ataskaitinių metų Bendrovės veiklos ataskaitos, 
kuri yra pridedama prie audituotos 2004 metų finansinės 
atskaitomybės, patikrinimą. Už šią ataskaitą ir veiklos 
planų bei prognozių prielaidas atsakinga Bendrovės 
vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu patikrinimu, 
pareikšti nuomonę, ar Bendrovės veiklos ataskaitoje 
pateikiami duomenys atitinka metinę finansinę 
atskaitomybę.

Mūsų patikrinimas apsiribojo Bendrovės veiklos ataskaitos 
patikrinimu, ar šioje ataskaitoje, lyginant su metine 
finansine atskaitomybe, nėra reikšmingų neatitikimų. 
Mes netikrinome Bendrovės veiklos ataskaitos vadovybės 
vertinimų, ateities planų ir prognozių dalies, nes tai nėra 
audito tikslas, todėl nepareiškiame nuomonės apie tai.

Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad 
2004 metų Bendrovės veiklos ataskaitoje nepastebėjome 
jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su Bendrovės 2004 
metų finansine atskaitomybe.

UAB “Audifina” vardu

Jolanta Ruzgienė            Rasa Radzevičienė
Direktorė             Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000377

Vilnius
2005 m. kovo 25 d.
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STATISTIKA

I. Duomenys apie suteiktas garantijas.
II. Duomenys apie suteiktas garantijas už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbimo įmonėms išduotus kreditus.

I. DUOMENYS APIE SUTEIKTAS GARANTIJAS

1998-2004 m. suteiktos garantijos bankams

1998-2004 metais 2003 2004

Iš viso: Vidutiniškai per metus

SUTEIKTA GARANTIJŲ IŠ VISO :

                 skaičius, vnt. 945 135 123 163

                 suma mln. Lt 1.150,6 164 179,2 99,96

                                       iš to skaičiaus 

          Žemdirbiams, kaimo verslininkams, perdirbimo įmonėms

                 skaičius, vnt. 914 131 118 162

                 suma mln. Lt 178,6 26 63,8 57,5

                                       iš to skaičiaus

         Ilgalaikių garantijų

                 skaičius, vnt. 849 121 95 131

                 suma mln. Lt 151,5 22 51,0 51,4

         trumpalaikių garantijų

                 skaičius, vnt. 65 9 23 31

                 suma mln. Lt 27,2 4 12,8 6,2

         Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai

                 skaičius, vnt. 31 4 5 1

                 suma mln. Lt 972,0 139 115,3 42,5
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2004 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 29272440 25355597
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 29066207 25056075

I.1. Finansinės skolos
I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
I.1.2. Kredito įstaigoms
I.1.3. Kitos finansinės skolos
I.2. Skolos tiekėjams
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai
I.4. Atidėjimai 28876030 24865798

I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo 28876030 24865798
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų 
I.4.3. Kiti atidėjimai
I.5. Atidėtieji mokesčiai
I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 190177 190277
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 206233 299522

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 107929 156655
II.2. Finansinės skolos

II.2.1. Kredito įstaigoms
II.2.2. Kitos skolos
II.3. Skolos tiekėjams
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 2310
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 96368
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 71810 35942
II.7. Atidėjimai
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 24184 10557

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 37289780 33693300

LITAIS
Eil. Nr. Straipsniai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

I. PARDAVIMO PAJAMOS 3796808 5361248
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 3417127 4825123
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 379681 536125
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 1590562 1424855
IV.1.   Pardavimo
IV.2.   Bendrosios ir administracinės 1590562 1424855
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (1210881) (888730)
VI. KITA VEIKLA 2298 1725
VI.1.   Pajamos 2298 1725
VI.2.   Sąnaudos
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 1319332 1261518
VII.1.   Pajamos 1378232 1343703
VII.2.   Sąnaudos 58900 82185
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 110749 374513
IX. PAGAUTĖ
X. NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 110749 374513
XII. PELNO MOKESTIS 11111 41486
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 99638 333027
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Rajonai

1998-2004 m.

2003 m. 2004 m.
IŠ VISO: Vidutiniškai per metus 

Akmenės 541 77,3 0 0

Alytaus 4.855 693,6 1.455 1.696

Anykščių 2.599 371,3 746 830

Biržų 6.379 911,4 2.541 2.465

Ignalinos 545 77,9 280 0

Jonavos 3.366 480,9 860 210

Joniškio 12.043 1.720,6 743 7.579

Jurbarko 640 91,4 406 0

Kaišiadorių 1.497 213,7 119 490

Kauno 6.038 862,7 1.904 1.507

Kelmės 4.171 595,9 1.680 1.689

Kėdainių 11.372 1.624,6 512 5.986

Klaipėdos 3.360 480,0 1.650 756

Kretingos 3.399 485,4 127 2.754

Kupiškio 5.203 743,4 1.335 410

Lazdijų 75 10,7 0 0

Marijampolės 9.368 1.338,3 4.978 3.815

Mažeikių 429 61,3 0 0

Molėtų 703 100,4 280 186

Pakruojo 7.045 1.006,4 1.067 2.464

Panevėžio 5.735 819,3 1.416 2.797

Pasvalio 2.076 296,7 786 690

Plungės 239 34,1 83 70

Prienų 604 86,4 0 250

Radviliškio 4.571 653,0 2.855 784

Raseinių 8.105 1.157,6 3.833 2.251

Rokiškio 1.378 196,9 0 1.192

Skuodo 857 122,3 149 392

Šakių 8.535 1.219,4 1.960 1.850

Šalčininkų 522 74,6 0 501

Šiaulių 4.854 693,6 710 1.790

Šilalės 12.572 1.796,0 5.960 5.178

Šilutės 7.681 1.097,3 4.952 1.422

Širvintų 2.467 352,4 1.635 70

Švenčionių 8.232 1.176,1 6.457 247

Tauragės 6.443 920,3 5.014 1.031

Telšių 809 115,6 320 355

Trakų 544 77,7 0 0

Ukmergės 3.402 486,0 594 1.943

Utenos 0 0,0 0 0

Varėnos 2.091 298,9 415 840

Vilkaviškio 1.111 158,9 73 288

Vilniaus 11.191 1.598,9 5.021 730

Zarasų 952 136,0 900 0

IŠ VISO: 178.597 25.513,9 63.816 57.507
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 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

 Siekdamas tobulinti savo veiklą, Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas aktyviai vykdo tarptautinį bendradarbiavimą tiek Lietuvoje, 
tiek užsienio šalyse. Užmegzti glaudūs ryšiai su kitų pasaulio 
šalių analogiškomis institucijomis ir bankais, nuolat keičiamasi 
informacija apie veiklos principus ir vykdomi bendri projektai. 
 Kaip ir visai šaliai, 2004 metai buvo ypač svarbūs Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondui dėl Lietuvos tikrosios narystės Europos 
Sąjungoje. Pradėtas Bendrovės teikiamų paslaugų notifikavimo 
procesas, atliekami kiti darbai susiję su ES teisinės bazės 
įgyvendinimu Lietuvoje.
 Kaip ir kiekvienais metais, Bendrovė palaikė intensyvius ryšius 
su Europos garantinių institucijų asociacija (AECM). Bendrovė 
priklauso asociacijai nuo 2001 m. Asociacija vienija visos Europos 
garantines institucijas, skatina bendradarbiavimą ir informacijos 
keitimąsi tarp asociacijos narių,  atstovauja ir gina narių interesus 
ES institucijose. 
 Šiais metais itin daug dėmesio buvo skiriama pasirengimui 
Bazelio komiteto Naujojo kapitalo susitarimo (Basel II) ir ES 
naujosios Kapitalo direktyvos (CAD III) įgyvendinimui. Darbo grupėse 
su kitomis Europos šalimis buvo analizuojami su jų įgyvendinimu 
susiję pokyčiai: garantijos vieta naujoje projektų rizikos vertinimo 
sistemoje, naujų rizikos vertinimo metodikų poreikis ir kt.
 Reikia paminėti, kad Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ne 
tik semiasi patirties iš Vakarų Europos šalių, tačiau kaip lygiavertis 
partneris pats dalinasi patirtimi, aktyviai dalyvauja konsultuojant 
ES šalių kandidačių garantines institucijas garantijų veiklos 
klausimais.
 Įvertinus efektyvią Bendrovės patirtį garantijų rizikos vertinimo 
ir monitoringo srityje, šiais metais Bendrovės direktorė buvo 
pakviesta pristatyti Lietuvos patirtį AECM nariams generalinės 
asamblėjos metu. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo patarimais 
ir  patirtimi buvo remiamasi kuriant garantijų rizikos ir monitoringo 
sistemą Rumunijos paskolų garantijų fonde.

Suteiktos garantijos pagal kredito paskirtį 1998-2004 m, (tūkst. Lt)
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Suteiktos garantijos pagal bankus 1998-2004 m., (tūkst. Lt)

Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG  1%

Hansabankas 17%

Medicinos bankas  1%

Nord/LB Lietuva  34%

Vilniaus bankas  22%

Ūkio bankas  2%

Šiaulių bankas  8%

Snoras  9%

Sampo bankas  2%

Parex bankas  1%

Nordea Bank Finland Plc  3%

Apyvartinės lėšos  12%

Pieno ūkio įranga  4%

Kita gamybinė įranga  14%

Ž.ū. technika  45%

Žemės pirkimas  2%

Ž.ū. produkcijos supirkimas  3%

Statyba ir rekonstrukcija  20%

1998-2004 metais 2003 2004

Suteikta garantijų už kreditus 

                                            IŠ VISO : 178.597 63.816 57.507

ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI 120.467 27.229 46.932

       Augalininkystė 62.396 10.404 25.802

       Daržininkystė 2.287 210 1.190

       Gyvulininkystė 21.697 8.410 7.518

       Mišrus ūkis 24.289 1.101 9.794

       Paukštininkystė 5.650 3.770 1.840

       Sodininkystė 4.148 3.333 788

PERDIRBIMUI 36.401 25.351 3.010

      Grūdų perdirbimas 6.100 6.100 0

      Mėsos perdirbimas 13.560 8.910 3.010

      Pieno perdirbimas 6.941 5.441 0

      Vaisių ir daržovių perdirbimas 9.800 4.900 0

ALTERNATYVIAI ŽEMĖS ŪKIUI VEIKLAI 21.729 11.235 7.566

     Gamyba 14.516 7.269 6.916

     Paslaugų teikimas 2.124 1.204 0

     Kaimo turizmas 747 345 0

     Mišri veikla 4.342 2.418 650

Suteiktos garantijos pagal veiklos sritis, (tūkst. Lt)
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1997 m. rugpjūčio 22 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 912 įsteigtas UAB ”Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas”. Garantijos galėjo būti teikiamos tik už kreditus ūkininkams arba jų grupėms, 
įgyvendinančioms bendrą verslo projektą.

1998 m. balandžio 6 d.  Suteikta pirmoji garantija AB Vilniaus bankas už Anykščių rajono ūkininkui V. Vaičioniui išduotą 
kreditą.

1998 m. birželio 16 d.  Bendrovė pradėjo teikti garantijas už VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 
agentūrai išduotus kreditus.

1999 m. rugsėjo 20 d. Atsisakyta 100 proc. garantijų. Teikiamos tik iki 70 proc. garantijos, riziką dalijantis tarp 
Bendrovės ir banko.

2000 m. liepos 28 d. Bendrovė pradėjo teikti garantijas už ilgalaikius kreditus, išduotus:
 • žemės ūkio subjektams;
 • ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla.

2001 m. birželio 13 d. Bendrovė tapo Europos garantinių institucijų asociacijos (European Association of Mutual 
Guarantee Societies – AECM) asocijuota nare.

2001 m. liepos 27 d. Bendrovė pradėjo teikti garantijas už ilgalaikius kreditus, išduotus įmonėms, superkančioms ir 
perdirbančioms ar realizuojančioms žemės ūkio produkciją bei teikiančioms žemės ūkiui gamybos 
paslaugas.

 Taip pat suteikta teisė garantuoti ir vidutinės trukmės kreditus žaliavoms, medžiagoms, prekėms 
įsigyti bei paslaugoms apmokėti, išduodamas žemės ūkio subjektams ir ūkio subjektams, 
užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla.

2002 m. vasario 20 d. Suteikta pirmoji garantija kreditui, skirtam verslo projektui, finansuojamam Europos Sąjungos 
SAPARD programos lėšomis.

2003 m. birželio 14 d.  Įdiegta nauja garantijų schema, užtikrinant bankams negrąžinto kredito sumos (iki 70 proc.) 
grąžinimą.

2003 m. birželio 14 d. Bendrovė pradėjo teikti  iki 80 proc. garantijas bankams už jauniems ūkininkams išduotus 
kreditus.

SVARBIAUSIOS DATOS
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LAND

  In Lithuania, there are over 3.3 million hectares of agricultural 
land, of which almost 2.8 million are arable and nearly 0.5 million 
are meadows and grazing land. Private subjects own about 2.3 
million hectares of agricultural land.
  Property rights to land have been restituted in 91% of the area 
requested by the applicants.

PEOPLE

  Over 33% of the population live in rural areas in Lithuania. 16% 
of the total number of employed work in agriculture, fisheries and 
forestry, which is four times more than the EU average. However, the 
number of people employed in agriculture in Lithuania is decreasing 
(cf. 24.1% in 1996), while the number of people living in rural areas 
and engaged in alternative activities such as services, crafts or 
tourism is increasing.

FARMS

  According to the agricultural census, on 1 June 2003 there 
were 272,000 farms with one or more hectares of agricultural 
land in Lithuania. The average size of a farm was 9.3 hectares of 
agricultural land.
  There were 271,500 farmers and family farms and 610 
agricultural companies and enterprises.

RESULTS
 
  Agriculture accounts for 6% of the GDP. The average rate in the 
EU is about 1.7%. 
  Agricultural and food sectors produce more foodstuffs than can 
be consumed by the Lithuanian population.
 Exports of agricultural produce and foodstuffs accounted for over 2 
billion Litas. 
  For the second year in a row, the balance of export and import 
of agricultural produce and foodstuffs has been positive and 
increasing.
  According to preliminary estimates, income of agricultural 
entities together with direct payments will be around 2.8 billion Litas 
in 2004. (cf. 2.0 billion Litas in 2003 and 1.5 billion Litas in 2000). 
However, some resources became more expensive. The time limits 
of support payments have changed.

BUSINESS ENVIRONMENT 

PROSPECTS
 
  Maintaining and increasing the competitiveness of the 
agricultural and food sector is the main prerequisite for successful 
rural development. Rural areas and agriculture are inseparable 
in Lithuania. At the moment, the main objective is to strengthen 
Lithuania’s position in the EU market since the domestic market 
has become part of the EU market. This will be achieved because 
of the good quality of production, which is cheaper compared with 
that of others. Therefore, it is necessary to increase investment with 
a view to improving the structure of these sectors and ensuring the 
development of economically strong and competitive agricultural and 
food farm units. It is extremely important to raise the productivity of 
farms, acquire modern equipment and technologies, ensure high 
quality and safety of production, improve co-operation between 
small farms, support young farmers and promote the diversity of 
activities of small rural producers. These measures will facilitate the 
growth of income of people employed in agriculture and rural areas 
and improvement of the quality of their lives. 
  The volume of investment must be significantly higher than 
before accession to the EU. 
  The main sources of funding in 2004–2006 are the following:
  Gradual increase of manufacturing and buying volumes of 

agricultural produce to the negotiated quotas and increase of 
prices close to the average in the EU;

  Direct payments for land, crops and animals. (623 million Litas 
calculated for 2004; 748 million Litas may be calculated for 
2005);

  State aid and it’s continuity;
  Use of EU SAPARD funds and efficient project implementation. 

(884 applications have been approved and 616.9 million Litas 
in assistance have been allocated for them);

  Use of the funds of the SPD priority Rural and Fisheries 
Development and project implementation. (686.4 million Litas 
in assistance have been allocated for this priority for the period 
2004–2006);

  Efficient use of the support funds under the Rural Development 
Plan for 2004–2006. (2,1 billion Litas in public assistance have 
been allocated under this plan).

  Support for the majority of measures is of compensatory nature 
(it is necessary to invest first). Mid-sized farms (and even large 
ones) cannot accumulate sufficient resources and they are usually 
forced to borrow from banks. In general, farmers and companies are 
afraid of bank loans for a variety of reasons, and the banks in turn 
exercise great caution when lending to farmers. At the end of 2004, 
operators in the agricultural, hunting and fishery sectors received 
365.8 million Litas in loans. Even though the amount is significantly 
larger than in the previous year, it still accounts for only 0.2% of 
loans granted to all industries.
  Successful use of the above-mentioned support will be 
impossible without borrowing. Therefore, the role of the Rural Credit 
Guarantee Fund will become much more important. 
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DIRECTOR’S REVIEW

  For seven years, the activities of the Rural Credit Guarantee 
Fund have been aimed at contributing to strengthening the financial 
potential of agricultural entities, processing companies and rural 
entrepreneurs by facilitating the issue of bank loans under more 
favourable conditions.
  Development of a competitive and modern economy requires 
significant financial resources. A business idea alone, however 
brilliant it might be, is not enough to persuade the bank to grant a 
loan. To mitigate the risks, banks require collateral which agricultural 
and rural entrepreneurs are often unable to provide. Therefore, the 
bank needs a guarantee.
  The results of 2004 are promising. During this year alone, the 
Company issued 163 guarantees to banks for 99.9 million Litas. The 
number of customers grew by one third compared with the previous 
year. According to our estimates, over 400 jobs were created and 
preserved in rural areas in 2004. This year was marked by active 
involvement of young farmers in using guarantees of the Company.
  Projects supported from EU funds accounted for quite a 
large share of the portfolio of guaranteed loans. These two forms 
of support make an excellent combination: the guarantee helps a 
loan to be granted in the absence of sufficient collateral and thus 
contributes to project funding from other sources which is necessary 
to receive support from the Structural Funds.
  The financial performance of our Company has been very 
efficient from the very start. 2004 was no exception. Resources 
accrued at the moment would allow us to fulfil about 30% of our 
guarantee liabilities to the banks.

  Regular consultations with representatives and specialists from 
banks and ministries as well as meetings with agricultural entities 
and rural entrepreneurs encourage us to measure our performance 
from a critical angle and to improve our guarantee programme and 
other services. 
  A service of the Company which provides guarantees in 
respect of middle-term loans for increase in working capital is 
becoming increasingly popular among agricultural entities and rural 
entrepreneurs. 
  Changing economic and financial circumstances in the 
agricultural industry led to increases in the number of activities 
eligible for guarantees of the Company. The process has been 
fruitful and we are already noticing the development of alternative 
businesses in rural areas. This process in rural areas may be 
regarded as the main alternative to rural population abandoning 
traditional agricultural activities.
  Our clients also actively use other state aid facilities, which 
promote financing of agricultural operators such as refunding of 
guarantee premiums, insurance premiums or some of the loan 
interest. Direct co-operation with banks is aimed at ensuring that 
this type of support is available to all customers of the Company.
  The Rural Credit Guarantee Fund will continue to act as a 
reliable partner of banks and a solid source of support to loan 
beneficiaries. We believe that the Company will remain an important 
link between generation of a business idea and its realisation in the 
scheme of rural business funding.

Danguolė Čukauskienė
Director of the Rural Credit Guarantee Fund



guarantees enabled the above-mentioned subjects to borrow 138.1 
million Litas from banks in 2004.
  Farmers comprise the majority of customers of the Company. In 
2004, 103 guarantees, or 63% of all guarantees in that year, were 
issued to farmers. Guaranteed loans are also used by agricultural 
companies, cooperatives and enterprises. Some guarantees are also 
issued to untraditional rural businesses. Creation of businesses 
alternative to agriculture in rural areas supplements conventional 
agricultural industries creates jobs in rural areas and increases 
the income of gardeners. In 2004, guarantees for 7.5 million Litas 
were issued in respect of 14 million Litas in loans used by rural 
entrepreneurs to create and develop alternative businesses in rural 
areas. 

Guarantees issued and loans granted in 2004 by type of beneficiary, mln. LTL

GUARANTEES TO YOUNG FARMERS 

  The government is paying increasing attention to and is 
providing more support to young farmers under the age of 40. They 
are eligible for a refund of up to 80% of the outstanding loan amount. 
In 2004, guarantees for 12.6 million Litas were issued in respect of 
loans granted to 36 young farmers. 

Guarantees issued to farmers, mln. LTL

  Services provided by the Company: 
  issuing credit guarantees;  
  administration of state aid to credit beneficiaries. 

  The Company guarantees to banks that up to 70% of the 
outstanding loan amount will be repaid. The remaining risk is 
assumed by the bank, which issues the loan. If loans are issued 
to young farmers, repayment of up to 80% of the outstanding loan 
amount is guaranteed.
  The Company issues guarantees to banks in respect of:
  long-term loans granted to agricultural operators, economic 
operators engaged in activities alternative to agriculture, companies 
which purchase, process or sell agricultural products and provide 
manufacturing services to agriculture;
  short-term and middle-term loans granted to agricultural 
operators and economic operators engaged in activities alternative 
to agriculture to purchase raw materials, supplies and goods or pay 
for services;
  short-term and middle-term loans granted to companies 
which purchase, process or sell agricultural products to purchase 
agricultural products;
  middle-term loans granted to the state enterprise Lithuanian 
Agricultural and Food Products Market Regulation Agency.
  The Company administers partial refunding of interest, 
insurance premiums for property mortgaged to the bank and 
guarantee premiums.
  Agricultural operators and economic operators engaged in 
activities alternative to agriculture are eligible for a refund of 30% of 
interest paid to the bank and young farmers may be refunded 40%. 
Purchases of land are eligible for a refund of 50% of interest and 
young farmers may be refunded 60%. 50% of insurance premiums 
paid for property are also refunded.
  Loan beneficiaries must pay guarantee premium for issue of 
guarantees. The guarantee premium for the long-term or short-term 
and middle-term loan guarantee is 5.5% or 2% of the guarantee 
amount, respectively. Agricultural operators and economic operators 
engaged in activities alternative to agriculture are eligible for a 
refund of 80% of the guarantee premium. 

PERFORMANCE IN 2004 

  From the start of its operations, the Company issued guarantees 
for 1,150.6 million Litas in respect of 1,239 million Litas in loans. Of 
them 178.6 million Litas were guaranteed in respect of loans granted 
to agricultural operators and processing companies and 972 million 
Litas in respect of loans to the Agency. 
  In 2004, the Company issued 163 guarantees to banks for 
99.9 million Litas. 162 guarantees in the amount of 57.5 million 
Litas were issued for loans to farmers, agricultural companies, 
cooperatives, small and mid-sized businesses and processing 
companies operating in rural areas. Guarantees for 42.4 million 
Litas were issued for middle-term loans granted by banks to the 
Agricultural and Food Products Market Regulation Agency. These 
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 ACTIVITIES, PRODUCTS AND SERVICES
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND PERSONNEL

MEMBERS OF THE BOARD

Zigmantas Gavinavičius 
Chairman of the Board, Head of the 
Finance Division of the Economy 
and Finance Department of the 
Ministry of Agriculture

Regina Trubajeva
Deputy Head of the Economy 
Division of the Budget Department 
of the Ministry of Finance

Vidmantas Butkus
Advisor to the Prime Minister

Algirdas Cicėnas
Deputy Head of the Legislation 
and Public Law Department of the 
Ministry of Justice

Danguolė Čukauskienė
Director of the Rural Credit 
Guarantee Fund

General Meeting

Board

Director

Deputy Director

Administrator

Analyst

Internal Auditor

Finance Department

Guarantee 
Department

Development and 
Information Department

  The Board of the Company is elected by the General Meeting of Shareholder’s 
from five delegated persons: the head of the administration of the Company, Advisor 
to the Prime Minister and one representative from the Ministry of Agriculture, 
Ministry of Finance and Ministry of Justice.
  The Board is led by the Chairman of the Board who reports on the performance 
of the Company to the Ministry of Agriculture.

  In 2004, the Company had three departments: the Guarantee Department, the 
Finance Department and the Development and Information Department.

THE GUARANTEE DEPARTMENT:
• analyses and evaluates projects and reports to the Board regarding the issue of 
guarantees;
• monitors projects;
• draws up conclusions on fulfilment of guarantee obligations;
• administers recovery of debts. 

THE DEVELOPMENT AND INFORMATION DEPARTMENT:
• takes care of internal and external collection, analysis and management of 
information;
• draws up marketing strategy;
• organises co-operation with customers and representatives of other related 
institutions;
• communicates with the media and international organisations; 
• ensures maintenance of information systems and technologies.

THE FINANCE DEPARTMENT:
•  carries out ex-ante financial control and accounting policy;
• draws up annual financial statements of the Company;
• organises and carries out economic and financial accounting;
• implements the policy of investment of accrued provisions. 

   The Company currently has 14 employees.

                                                          Management Chart
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GUARANTEES ISSUED IN RESPECT OF LOANS TO SAPARD 
BENEFICIARIES 

  Allocation of EU SAPARD funds contributed to increasing 
demand for loans and guarantees. The activities of the Company 
were useful in obtaining support from the European Union. In 2004, 
guarantees were issued to 75 EU SAPARD beneficiaries. These 
guarantees were worth 42.7 million Litas. 65% of the beneficiaries 
were farmers (49 guarantees). 

GUARANTEE LIABILITIES TO BANKS 

  In 2004, a limit of guarantee liabilities in the amount of 220 
million Litas was approved for the Company. At the end of the year, 
guarantee liabilities to banks were 153.2 million Litas, of which 
102.6 million Litas were guaranteed in respect of loans granted to 
agricultural entities, rural entrepreneurs and processing companies 
and 50.6 million Litas in respect of loans granted to the Agency.

Undertaken guarantee liabilities to banks and credit balances at the end of 2004

 

RISK RELATED TO GUARANTEES 

  The Company estimates the risk of issued guarantees according 
to indicators reflecting the financial and economic environment of 
loan beneficiaries and also takes into account reports about 
performance under the loan agreement submitted by banks. The 

risk related to guarantees is estimated throughout the whole validity 
period of each guarantee and classification of guarantees according 
to the risk groups is reviewed on a monthly basis. Special provisions 
to cover possible losses related to defaulted guaranteed loans are 
calculated.
  At the end of 2004, low-risk guarantees comprised the largest 
group, or 75% of all issued guarantees.

FULFILMENT OF GUARANTEE LIABILITIES TO BANKS 

  In 2004, the Company fulfilled its guarantee liabilities to banks 
for the defaulted loans of three farmers, paying 85,000 Litas. 
The Company fulfilled its guarantee liabilities to Hansabankas 
and Vilniaus bankas for loans granted in 1998. From the start of 
operations, the Company has paid 8 million Litas to banks. 
  After the Company fulfils its guarantee liabilities to banks, it 
acquires the right to recourse. Therefore, the amount paid to banks 
is later recovered from the loan beneficiary. To help the debtors who 
continue their activities, their property is not sold and agreements 
on debt repayment are signed. This enables the debtors to continue 
their activities, earn income and repay their debt to the Company. 
  The debt is recovered by selling the property of debtors 
mortgaged to the Company or by repaying the debt according to 
the signed agreement on debt repayment. In 2004, the Company 
recovered 252,000 Litas from its debtors. A total of 1.6 million Litas 
have been recovered since the start of operation.
  At the end of 2004, bad guarantees accounted only for 0.7%.
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Risk assessment of all guarantees issued by the Company 

Risk group Grades Guarantee liabilities of the Company by risk group Rate of provisions, % Amount of provisions, LTL 

  LTL %   

Risk-free guarantees 60–49 16,230,051 13.95 0 0 

Low-risk guarantees 48–37 88,060,769 75.67 20 17,612,154 

High-risk guarantees 36–25 11,435,047 9.83 40 4,574,019 

Bad guarantees 24–13 641,273 0.55 100 641,273 

TOTAL:  116,367,140 100  22,827,446 
Risk percentage 19.62
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LONG-TERM AND MIDDLE-TERM GUARANTEES 

  Usually, guaranteed loans are used to finance investment 
projects. Investments are used to improve competitiveness of farms 
in Lithuanian and foreign markets, introduce advanced production 
technologies, purchase agricultural machinery and create new 
businesses in rural areas. In 2004, 131 guarantees for 51.4 
million Litas were issued in respect of 82 million Litas in long-term 
investment loans granted to agricultural operators and companies. 
  More and more agricultural entities are borrowing from banks 
to increase their working capital. Thirty-one middle-term guarantees 
were issued during the referenced period (a 34% increase compared 
with 2003). This shows that this new service of the Company is 
really necessary for rural areas.

Number of long-term and middle-term guarantees issued in 2003-2004 

  Improvement of the economic situation of Lithuania led to 
increases in the size of farms, setting up of cooperatives and 
other agricultural companies and development of untraditional 
businesses in rural areas. The need to borrow and implement 
more complex integrated business projects emerged. In 1998, the 
average guarantee was for a mere 60,000 Litas, while in 2004 it was 
355,000 Litas.

BREAKDOWN OF ISSUED GUARANTEES BY BANK

  As in previous years, the most guarantees were issued to the 
bank Nord/LB Lietuva. In 2004, 35% of all guarantees were issued 
to this bank. Vilniaus bankas received almost 30% of all guarantees. 
Guarantees are available to all banks operating in Lithuania.

Guarantees issued and guaranteed loans granted in 2004, mln. LTL

ISSUED GUARANTEES BY REGION

  Agricultural entities from almost every region of Lithuania 
actively use bank loans. Among them, the most active are 
agricultural entities and processing companies from Kėdainiai, 
Joniškis and Pakruojis regions. Unfortunately, farmers from Utena 
region have never used guaranteed loans. Little activity in borrowing 
from banks and using guarantees issued by the Company is shown 
by the agricultural entities from Zarasai, Trakai, Lazdijai and 
Jurbarkas regions.

ISSUED GUARANTEES BY ACTIVITY

  Usually, loans guaranteed by the Company are used to develop 
crop production (82 guarantees), activities alternative to agriculture 
in rural areas (22 guarantees) and mixed activities. 

Guarantees in 2004 issued by type of activity

  Farmers and other small and mid-sized rural businesses used 
guaranteed loans to purchase new agricultural machinery, milking 
and milk cooling equipment and to reconstruct buildings. Conditions 
are extremely favourable for borrowing from banks and purchasing 
land. During the referenced period, 13 agricultural entities purchased 
land and the Company issued guarantees for nearly 2 million Litas in 
respect of bank loans. 
  Through intervention buying, the Agency regulates the market of 
agricultural products and ensures income for farmers. In 2004, the 
Agency used a guaranteed loan to buy up grain. 

Long-term guarantees Middle-term guarantees

Crop production  46%

Gardening  2%

Activities alternative to agriculture  13% 
Processing companies  5%

Poultry farming  3%
Horticulture  1%

Mixed farming 17%

Livestock farming  13%
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LTL
ASSETS Current financial year Previous financial year

A. FIXED ASSETS 12667591 14052087
I. INTANGIBLE ASSETS 7747 7766

I.1. Development work 
I.2. Goodwill
I.3. Patents, licences
I.4. Software 7747 7766
I.5. Other intangible assets 
II. TANGIBLE ASSETS 948485 956298

II.1. Land
II.2. Buildings and works 759810 810747
II.3. Machinery and equipment
II.4. Vehicles 125107 50535
II.5. Other equipment, devices, tools and plants 63568 95016
II.6. Construction in progress 
II.7. Other tangible assets  
III. FINANCIAL ASSETS 11711359 13088023

III.1. Investment in subsidiary and associated companies 
III.2. Loans to associated and subsidiary companies 
III.3. Accounts receivable after one year  507448 537749
III.4. Other financial assets 11203911 12550274

BALANCE SHEET OF 2004 

B. CURRENT ASSETS 24622189 19641213
I. INVENTORIES, PREPAYMENTS AND ONGOING CONTRACTS 33303 36219

I.1. Inventories 3716 953
I.1.1. Raw materials and consumables 3716 953
I.1.2. Work in progress 
I.1.3. Finished products 
I.1.4. Goods purchased for resale 
I.2. Prepayments  29587 35266
I.3. Ongoing contracts 
II. ACCOUNTS RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR  699211 777194

II.1. Trade debtors  652776 723807
II.2. Debts of subsidiary and associated companies  
II.3. Other accounts receivable 46435 53387
III. OTHER CURRENT ASSETS 19762061 18655000

III.1. Short-term investment 216852
III.2. Term deposits 19475000 18655000
III.3. Other current assets 70209
IV. CASH AND CASH EQUIVALENTS 4127614 172800

TOTAL ASSETS: 37289780 33693300

EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES Current financial year Previous financial year 
C. EQUITY CAPITAL 8017340 8337703
I. CAPITAL 6000000 6000000

I.1. Authorised (subscribed) capital 6000000 6000000
I.2. Subscribed but unpaid capital (-)
I.3. Share premium account 
I.4. Own shares  (-)
II. REVALUATION RESERVE (RESULTS)
III. RESERVES 2076764 2150862

III.1. Legal  867256 867256
III.2. For purchase of own shares 
III.3. Other reserves 1209508 1283606
IV. PROFIT (LOSS) BROUGHT FORWARD (59424) 186841

IV.1. Current year profit (loss) 99638 186841
IV.2. Previous year profit (loss) (159062)
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FINANCIAL REPORT 

  In 2004, the Company operated successfully and had net 
earnings of 99,600 Litas. The Company’s sources of income 
were guarantee premiums and interest from investments of 
guarantee premiums, while provisions for guarantee payments and 
administrative costs comprised the expenses.  
  On 31 December 2004, 46.6 million Litas, of which 4.1 million 
were accumulated in 2004, were available to the Company to fulfil 
its guarantee liabilities (including funds in accounts with the Public 
Treasury and the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania). 
At the end of 2004, the Company’s guarantee liabilities were worth 
153.2 million Litas. Therefore, the Company could use its own funds 
to fulfil 30.4% of its liabilities to the banks.
  From the start of operations, the Company has paid 8 million 
Litas in fulfilling its guarantee liabilities to the banks, of which 0.09 
million Litas were paid in 2004. However, the rate of continuous 
recovery of debts from debtors was about 20%, i.e. 1.6 million Litas 
were recovered, of which 0.25 million Litas were recovered in 2004.
In 2004, loan beneficiaries were refunded 2.3 million Litas of their 
guarantee premiums. 
  In 2004, in addition to providing guarantees to the banks, the 
Company administered refunding of the portion of long-term loan 
interest to the loan beneficiaries when loans were issued with a 
guarantee provided by the Company. In 2004, 646,200 Litas were 
calculated and refunded from the Rural Support Programme to 160 
customers, of which 93,100 Litas were paid to 29 young farmers.
  Finally, 93,800 Litas in insurance premiums were refunded to 
47 customers from the Rural Support Programme in 2004.  

AUDITOR’S REPORT 

To the shareholders of the Rural Credit Guarantee Fund 

1.  We have audited the accompanying balance sheet of the 
Rural Credit Guarantee Fund as of 31 December 2004 and 
the related profit (loss) account, statement on changes in 
equity capital, statement of cash flows and explanatory 
note. These financial statements have been drawn 
up according to the Business Accounting Standards. 
These financial statements are the responsibility of the 
Company’s management. Our responsibility is to express 
our opinion on these financial statements based on our 
audit. 

2.  We conducted our audit according to the National Auditing 
Standards. These Standards require that we plan and 
perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements are free of material 
misstatement. Our audit included examining, on a test 
basis, evidence supporting the amounts and disclosures in 
the financial statements. Our audit also included assessing 
the accounting principles used and significant estimates 
made by the management as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements according to the 
procedure for drawing up the financial statements. We 
believe that our audit provides a reasonable basis for our 
opinion. 

3.  In our opinion, the following financial statements in 
every material respect give a true and fair view of the 
financial position of the Rural Credit Guarantee Fund as 
of 31 December 2004, its performance and cash flows in 
2004 and have been prepared according to the Business 
Accounting Standards. 

4.  We have reviewed the Annual Report 2004 of the Rural 
Credit Guarantee Fund accompanying the audited financial 
statements of 2004. This Annual Report and assumptions 
in business plans and forecasts are the responsibility 
of the Company’s management. Our responsibility is to 
express our opinion whether the information in the Annual 
Report of the Company is consistent with the annual 
financial statements based on our audit. 

 Our review was limited to inspection of whether the Annual 
Report of the Company contained any material deviations 
from the annual financial statements. Our review did not 
cover the estimates made by the management in the 
Annual Report, future plans and forecasts as these are not 
within the scope of audit. Therefore, we express no opinion 
thereof. 

 On the basis of our review, we can state that we did not 
notice any material deviations in the Annual Report 2004 
of the Company from the annual financial statements of 
2004. 

On behalf of UAB Audifina

Jolanta Ruzgienė   Rasa Radzevičienė
Director   Auditor’s licence No. 000377

Vilnius
25 March 2005
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STATISTICS 

1998-2004 2003 2004

Total:  Annual Average

TOTAL GUARANTEES ISSUED:

                 number 945 135 123 163

                 amount, mln. LTL 1.150,6 164 179,2 99,96

                                       of which

         To agricultural entities, rural entrepreneurs, processing companies 

                 number 914 131 118 162

                 amount, mln. LTL 178,6 26 63,8 57,5

                                        of which 

        Long-term guarantees

                 number 849 121 95 131

                 amount, mln. LTL 151,5 22 51,0 51,4

        Short-term guarantees

                 number 65 9 23 31

                 amount, mln. LTL 27,2 4 12,8 6,2

        To the Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

                  number 31 4 5 1

                 amount, mln. LTL 972,0 139 115,3 42,5

I. Statistics of all issued guarantees and guarantee liabilities.
II. Statistics of guarantees issued to arable farmers, rural entrepreneurs and processing companies.

I. STATISTICS OF ALL GUARANTEE LIABILITIES 

Guarantees issued to banks in 1998-2004
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LTL
No. Items Current financial year Previous financial year 

I. INCOME FROM SALES  3796808 5361248
II. COST OF SALES 3417127 4825123
III. GROSS PROFIT (LOSS) 379681 536125
IV. OPERATING EXPENSES 1590562 1424855
IV.1. Sales 
IV.2. General and administrative 1590562 1424855
V. PROFIT (LOSS) FROM TYPICAL ACTIVITIES (1210881) (888730)
VI. OTHER OPERATIONS 2298 1725
VI.1.   Income 2298 1725
VI.2.   Expenditure 
VII. FINANCIAL AND INVESTMENT ACTIVITIES 1319332 1261518
VII.1.   Income 1378232 1343703
VII.2.   Expenditure 58900 82185
VIII. PROFIT (LOSS) FROM ORDINARY ACTIVITIES 110749 374513
IX. EXTRAORDINARY GAIN 
X. EXTRAORDINARY LOSS 
XI. PROFIT (LOSS) BEFORE TAXES 110749 374513
XII. PROFIT TAX 11111 41486
XIII. NET PROFIT (LOSS) 99638 333027

PROFIT (LOSS) ACCOUNT OF 2004

D. GRANTS AND SUBSIDIES 
E. ACCOUNTS PAYABLE AND LIABILITIES 29272440 25355597
I. ACCOUNTS PAYABLE AFTER ONE YEAR AND LONG-TERM LIABILITIES 29066207 25056075

I.1. Financial debts 
I.1.1. Leasing or similar liabilities 
I.1.2. Credit institutions 
I.1.3. Other financial debts 
I.2. Debts to suppliers 
I.3. Prepayments received 
I.4. Provisions 28876030 24865798

I.4.1. Liabilities and claims 28876030 24865798
I.4.2. Pensions and similar liabilities  
I.4.3. Other provisions 
I.5. Deferred taxes
I.6. Other accounts payable and long-term liabilities 190177 190277
II. ACCOUNTS PAYABLE WITHIN ONE YEAR AND SHORT-TERM LIABILITIES 206233 299522

II.1. Short-term portion of long-term debts 107929 156655
II.2. Financial debts 

II.2.1. Credit institutions 
II.2.2. Other debts 
II.3. Debts to suppliers 
II.4. Prepayments received 2310
II.5. Liabilities related to profit tax 96368
II.6. Liabilities related to labour relations 71810 35942
II.7. Provisions 
II.8. Other accounts payable and short-term liabilities 24184 10557

TOTAL EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES: 37289780 33693300
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Breakdown of issued guarantees by region (‘000 LTL)
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II. STATISTICS OF GUARANTEES ISSUED TO ARABLE FARMERS, RURAL ENTREPRENEURS AND PROCESSING COMPANIES.

Breakdown of issued guarantees by region (‘000 LTL)

Regions

1998-2004

2003 2004
TOTAL: Annual average 

Akmenės 541 77,3 0 0

Alytaus 4.855 693,6 1.455 1.696

Anykščių 2.599 371,3 746 830

Biržų 6.379 911,4 2.541 2.465

Ignalinos 545 77,9 280 0

Jonavos 3.366 480,9 860 210

Joniškio 12.043 1.720,6 743 7.579

Jurbarko 640 91,4 406 0

Kaišiadorių 1.497 213,7 119 490

Kauno 6.038 862,7 1.904 1.507

Kelmės 4.171 595,9 1.680 1.689

Kėdainių 11.372 1.624,6 512 5.986

Klaipėdos 3.360 480,0 1.650 756

Kretingos 3.399 485,4 127 2.754

Kupiškio 5.203 743,4 1.335 410

Lazdijų 75 10,7 0 0

Marijampolės 9.368 1.338,3 4.978 3.815

Mažeikių 429 61,3 0 0

Molėtų 703 100,4 280 186

Pakruojo 7.045 1.006,4 1.067 2.464

Panevėžio 5.735 819,3 1.416 2.797

Pasvalio 2.076 296,7 786 690

Plungės 239 34,1 83 70

Prienų 604 86,4 0 250

Radviliškio 4.571 653,0 2.855 784

Raseinių 8.105 1.157,6 3.833 2.251

Rokiškio 1.378 196,9 0 1.192

Skuodo 857 122,3 149 392

Šakių 8.535 1.219,4 1.960 1.850

Šalčininkų 522 74,6 0 501

Šiaulių 4.854 693,6 710 1.790

Šilalės 12.572 1.796,0 5.960 5.178

Šilutės 7.681 1.097,3 4.952 1.422

Širvintų 2.467 352,4 1.635 70

Švenčionių 8.232 1.176,1 6.457 247

Tauragės 6.443 920,3 5.014 1.031

Telšių 809 115,6 320 355

Trakų 544 77,7 0 0

Ukmergės 3.402 486,0 594 1.943

Utenos 0 0,0 0 0

Varėnos 2.091 298,9 415 840

Vilkaviškio 1.111 158,9 73 288

Vilniaus 11.191 1.598,9 5.021 730

Zarasų 952 136,0 900 0

TOTAL: 178.597 25.513,9 63.816 57.507

0

0-1000

1.000-3.000

3.000-5.000
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 INTERNATIONAL CO-OPERATION

 With a view to improving its performance, the Rural Credit 
Guarantee Fund pursues active international co-operation both in 
Lithuania and abroad. The Company maintains close relations with 
equivalent institutions and banks in foreign countries, regularly 
exchanges information about the principles of operation and 
implements joint projects. 
 2004 was an important year for Lithuania and the Rural Credit 
Guarantee Fund because of accession and full membership in the 
European Union. The Company started the process of notification of 
its activities and continued work related to implementation of the EU 
legal framework in Lithuania.
 As in previous years, the Company continued intensive 
partnership with the European Mutual Guarantee Association 
(AECM). The Fund joined the AECM in 2001. The association unites 
guarantee institutions from Europe, promotes the co-operation and 
exchange of information between its members and represents and 
protects the interests of its members before EU authorities. 
 In 2004, the priority areas of activity were preparation 
for the Revised International Capital Framework by the Basel 
Committee (Basel II) and implementation of the new EU Capital 
Adequacy Directive (CAD III). In working groups we, together with 
representatives of other European countries, analysed changes 
related to their implementation such as the role of the guarantee 
in the new project risk assessment system, the need for new risk 
assessment techniques, etc.
 It is worth mentioning that the Rural Credit Guarantee Fund not 
only learns from the experience of Western European states but also 
shares its own experience as an equal partner and plays an active 
role in providing guarantee-related advice to guarantee institutions 
of EU candidate states.
 In 2004, in appreciation of the efficient performance of the 
Company in the field of guarantee risk assessment and monitoring, 
the Director of the Company was invited to present the Lithuanian 
experience to the AECM members during the General Assembly. The 
advice and experience of the Rural Credit Guarantee Fund served as 
a basis for development of the guarantee risk and monitoring system 
of the Romanian Credit Guarantee Fund.
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Breakdown of guarantees issued to banks by type of loan in 1998-2004, %

Breakdown of issued guarantees by banks in 1998-2004, %

Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG  1%

Hansabankas 17%

Medicinos bankas  1%

Nord/LB Lietuva  34%

Vilniaus bankas  22%

Ūkio bankas  2%

Šiaulių bankas  8%

Snoras  9%

Sampo bankas  2%

Parex bankas  1%

Nordea Bank Finland Plc  3%

Working capital,  12%

Dairy equipment,  4%

Other manufacturing 
equipment, 14%

Agricultural machinery, 45%

Purchase of land  2%

Purchase of agricultural produce,  3%

Construction and reconstruction,  20%

1998-2004 2003 2004

Guarantees issued in respect of loans:  

                                            TOTAL: 178.597 63.816 57.507

FOR AGRICULTURAL ACTIVITIES 120.467 27.229 46.932

       Crop production 62.396 10.404 25.802

       Gardening 2.287 210 1.190

       Livestock farming 21.697 8.410 7.518

       Mixed farming 24.289 1.101 9.794

       Poultry farming 5.650 3.770 1.840

       Horticulture 4.148 3.333 788

FOR PROCESSING 36.401 25.351 3.010

      Crop processing 6.100 6.100 0

      Meat processing 13.560 8.910 3.010

      Milk processing 6.941 5.441 0

      Fruit and vegetable processing 9.800 4.900 0

FOR ACTIVITIES ALTERNATIVE TO AGRICULTURE 21.729 11.235 7.566

     Manufacturing 14.516 7.269 6.916

     Services 2.124 1.204 0

     Rural tourism 747 345 0

     Mixed activities 4.342 2.418 650

Breakdown of issued guarantees by types of activities, ‘000 LTL
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22 August 1997  The Rural Credit Guarantee Fund was established by Resolution No. 912 of the Government of 
the Republic of Lithuania. Guarantees could only be issued for loans to farmers or their groups 
implementing a joint business project.

6 April 1998  Issue of the first guarantee to Vilnius Bank for a loan granted to a farmer from Anykščiai region V. 
Vaičionis.

16 June 1998   The Company started issuing guarantees for loans granted to the Lithuanian Agricultural and 
Products Market Regulation Agency.

20 September 1999 Guarantees for the entire loan amount were withdrawn. Only guarantees for up to 70% of the loan 
were issued, dividing the risk between the Company and the bank.

28 July 2000  The Company started issuing guarantees for long-term loans granted:
 •  to agricultural operators;
 • to economic operators engaged in activities alternative to agriculture.

13 June 2001  The Company became an associated member of the European Mutual Guarantee Association 
(AECM).

27 July 2001  The Company started issuing guarantees for long-term loans to companies buying and processing 
or selling agricultural produce and providing manufacturing services to the agricultural industry.

 The Company was also authorised to provide guarantees to middle-term loans for the purchase of 
raw materials, supplies and goods and payment for services granted to agricultural operators and 
economic operators engaged in activities alternative to agriculture.

20 February 2002 The first guarantee was issued for a loan granted to a business project financed from the 
European Union SAPARD Programme.

14 June 2003  Introduction of the new guarantee programme securing repayment of defaulted loan amounts (up 
to 70%) to the banks.

14 June 2003  The Company started offering guarantees to banks for up to 80% of loans granted to young 
farmers.

MILESTONES
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