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A LAM RT MEGHATÁROZÓ TEVÉKENYSÉGI,
ÉS PÉNZÜGYI MUTATÓI
RON

2013

2012

Változás

Mérleg szerin adatok
Össz ak vák

24.875.437

21.522.709

+ 15.6 %

Bru ó hitelportofolió

23.739.980

20.259.817

+ 15,7 %

Vállalkozói hitelek

21.138.369

17.262.244

+22,45 %

Ingatlan befektetési hitelek

2.345.198

2.698.026

-13,07 %

Fogyasztói hitelek

256.413

299.547

-14,39 %

Hitelkockáza céltartalékok

-934.618

- 542.246

+72,4 %

Reﬁnanszirozási hitelek

17.353.839

14.228.796

+22,1 %

Saját alapok

7.052.210

6.358.654

+3,6 %

Össz jövedelem

5.255.201

4.255.552

+ 23,49 %

Össz költség

4.470.528

3.137.339

+42,4 %

784.673

1.118.213

-29,8 %

631.825

919.814

-31,3 %

Müködési költségek rátája

6,83%

6,99 %

- 2,2 %

Tőkemegtérülési ráta

9,12%

15,98 %

-42,8 %

PAR30/ 30 napi késedelemmel bíró hitelek

5,62 %

5,84 %

- 3,8 %

Céltartalék ráta

1,93 %

0%

+193 %

Folyamatban lévő hitelek száma

926

900

+ 2,8 %

Kiado hitelek száma

311

290

+7,2 %

Munkapontok száma

6

6

Alkalmazo szemelyek száma

14

12

Nyeremény mérleg szerin adatok

Adózás elö

eredmény

Adózo eredmény
Hatékonyági mutatók

Működési adatok

+16.6 %

Tevékenységi beszámoló
2013
A LAM Mikrohitel Rt. egy fejlődésorientált nem-banki pénzügyi intézmény, amelynek
mikroﬁnanszírozási tevékenysége elsősorban az erdélyi vidéki vállakozókat támogatja, és
amely ugyanakkor célként tűzi ki a hosszú távú fenntarthatóság megvalósítását.
Az intézmény tevékenységéből származó jövedelem kizárólag a civil társadalom fejlődését
és különféle társadalmi projektek ﬁnanszírozását szolgálja.
Szilárdan hiszünk értékeinkben (hozzáférhetőség, gyors és felelős kiszolgálás, társadalmi
felelősségvállalás, szakértelem, innova v csapat munka, bizalom) és mindent elkövetünk
azért, hogy értékrendszerünkkel összhangban cselekedjünk, ezt hathatósan kommunikáljuk
partnereink, ügyfeleink, kollégáink felé.

I. Általános gazdasági környezet, a romániai bankrendszer helyzete
A 2013-as év során a következő fontos tényezők befolyásolták jelentős mértékben a banki
tevékenységet:
A bru ó hazai termék (GDP) előrejelze növekedése 2013-ban 3,5% volt , a
mezőgazdaság és az expor evékenység pozi v hozzájárulásának köszönhetően;
2013-ban az inﬂáció mértéke 1,55%-os volt, elérvén a legalacsonyabb értéket 1990
óta, ennek magyarázata a jó mezőgazdasági teljesítmény és a kenyér- és
péktermékekre kivete ÁFA csökkentése, 2013 szeptemberében;
Ezen körülmények közö a Román Nemze Bank lazíto monetáris poli káján és
következésképpen jelentősen csökkent a pénzpiaci kamatláb (a ROBOR 3M kamatláb
a 2012. decemberi 5,89 % értékről 2,58%-ra ese , 2013 decemberében) ;
A RNB ugyanazon a szinten tarto a fent 2013-ban a kötelező tartalék értékét, mint
2012-ben ( 20% a deviza források esetén és 15% a lej-forrásokra).

A 2013-as évben a hitelintézetek száma változatlan maradt - 40 intézmény, ebból 9 külföldi
bank leányvállalata, 2 pedig részben vagy teljesen állami tulajdonban van. A banki
tevékenységre jellemző volt a betétek dinamikus növekedése (éves +8%), a lakosság
megtakarítási hajlandósága magas maradt, a bizonytalan gazdasági körülmények közö , a
vállala megtakarítás pedig jelentősen nő 2013 utolsó negyedévében és tovább csökkent a
beruházási kedv.
A bru ó hitelérték 3,5%-kal csökkent az elmúlt 12 hónapban, legfőképpen a vállala
ügyfélkörben
(-5,3%), mivel a cégek továbbra is visszafogták beruházásaikat. Ugyanakkora
magánszemélyeknek folyósíto hitelek értéke 1,1%-kal csökkent – a fogyasztási
hitelállomány 7,4%-kal, szemben a lakáshitelek 10,2%-os növekedésével ( mely jelenséget a
„Prima Casa” hitelkonstrukció segíte e elő).
A bankrendszer hitelállományának minősége tovább romlo 2013-ban, a késedelmes
hitelek - a kockázatkezelési előírások szerint kiszámíto -aránya a 2012-es 18,2%-ról 21,9%ra nő 2013 végére.
Hitelpor ólió nagysága csökkent a Nemze Bank alapkamatának emelkedése ellenére.

Sajnálatos módon a Román Nemze Bank referencia kamat csökkentése nem volt sikeres a
hitelezés fellendítésében , mivel a kereskedelmi bankok hitelállománya 7,4 miliárd lejjel
csökkent, a 2012-es 2,8 milliárd lej értékű növekedés után. Bár 2013 második felében a RNB
5,25%-ról 4%-ra csökkente e a monetáris kamatlábat, amely a kereskedelmi bankok által
nyújto hitelek esetében is kb. 2%-os csökkentést eredményeze , mégis 2012-ben , 5,25%os RNB kamatláb melle érzékeltünk 2,8 miliárd lej hitelállomány növekedést. Meg kell azért
említeni azt, hogy a Nemze Bank folyamatos referenciakamat csökkentése lelassíto a a
hitelállomány csökkenésének mértékét, amint a mellékelt graﬁkon ábrázolja:

II.

Hitelezési tevékenység

A LAM Mikrohitel Rt ilyen gazdasági és pénzügyi körülmények közö a 2013-as esztendőben
összesen 311 hitelt folyosósíto , amiből 276 vállalkozói hitel volt, 35 pedig személyi kölcsön.
A 2012-es esztendőben 290 hitel került folyosításra, tehát több mint 7 %-kal több
hitelszerződés kötete a 2013-es esztendőben. Értékben pedig 12.920.206 RON , azaz 2,9
millió EUR értékben folyosíto unk hitelt, a 9.987.064 RON –nal szemben a 2012-es
esztendőben. Ezen a téren a növekedés elérte a 29 %-ot. Ennek az összegnek több mint 93%-a
vállalkozói hitel volt és mindössze 7%-a retail, azaz természetes személyeknek nyújto hitelek
értéke. Ha pedig termékekre lebontva elemezzük az elért eredményeket, akkor
egyértelműen kijelenthetjük, hogy a 2013-asesztendőben beveztésre került új termékek,
azaz LINEA és TERRA LAM , nagyon közkedveltek voltak az ügyfelek körében, ami azt jelen ,
hogy valós igényre válaszolva veze ük be ezeket az új termékeket.
Kihelyezett hitelek és értékenek alakulása
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Ha pedig a bru ó hitelpor olió alakulását elemezzük, akkor a 2012-es évhez viszonyíto
növekedési ráta elérte a a 17,1 %-ot a tavalyi esztendőben regisztrált 6,3 %-hoz képest. Ezen
belül a vállalkozói hitelek por oliójának növekedése pedig meghaladta a 22,4 %-ot, a tavalyi
13,7 %-kal szemben, nem is szólva a banki piacon elért 3,5 %-os zsugorodással szemben.
A hitelpor olió minőségét elemezve pedig, a 90 napnál nagyobb késedelemmel bíró hitelek
aránya 3,53 % -os volt a 2012 –es év végi 2,23 % -kal és a Román bankrendszerben regisztrált
21,9 %-kal szemben, mind amelle , hogy egyetlen veszteséges hitelt sem értékesíte ünk,
azaz nem ve ünk ki a mérlegből.

III.

Alkalmazo aink és szakképzés

Feladataink elvégzésére a részvénytársaság 2013-ban 14 állandó alkalmazo at és további két
külső munkatársat foglalkoztato , az informa kust és a belső ellenőrt/auditort. Csapatunk a
2013-as esztendőben két új munkatárssal bővült, februárban a marosvásárhelyi
munkapontnál egy referenst alkalmaztunk , majd októbertől a management egy újabb
oszlopos taggal bővült, egy fejlesztési és marke ng igazgatóval, aki több éves banki
tapasztala al gazdagítja a csapatot és akinek feladata a LAM terjeszkedési és marke ng
stratégiájának életbe ültetése. A jogtanácsosi és a pénzügyi könyvvizsgálói feladatok
elvégzésére továbbra is ugyanazzal a két szakcéggel állunk szerződéses viszonyban.

A 2013-as esztendőben sikerült elkészíteni és jóváhagyni a Lam Mikrohitel Rt továbbképzési
stratégiáját, amelynek értelmében éves Képzési tervek készülnek személyre és tema kára
lebontva. Továbbra is egyik legfontosabb értéknek tekintjük a munkaközösséget és annak
szakmai tudását és fontos számunkra a folyamatos továbbképzéseken, trainingeken való
részvétel is.
A tavalyi Közgyűlés alkalmával szerveze “Prezentációs készségek fejlesztése” tema kájú
training is sikeres volt.

IV.

Az Igazgató Tanács tevékenysége

A LAM Mikrohitel RT. Igazgató Tanácsának összetétele 2013-ben sem változo , továbbra is 5
taggal műküdik, aminek a mandátuma 4 éves és éppen a 2013-as közgyűlésen az Igazgató
Tanácsi tagok mandátuma további 4 évvel meghosszabításra került. Az elnöki funkcióban is
megerősítést szerze Ungvári Éva. Az Igazgató Tanács összesen 15 alkalommal gyűléseze ,
amiből 11 alkalommal 35.000 EUR-nál nagyobb hitelkérések jóváhagyása érdekében,
gyorsíto eljárással hozo határozatot. 2013-ben a testület összesen 100 határozatot
hozo , a tavalyi 68 határoza al szemben. Ebből három határozat megvalósulása
folyamatban van. Az összes többi határozat gyakorla megvalósítása megtörtént.
Honnan szerze tudomást a LAM szolgáltatásunkról?
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A 2012-es évben az újabb 5 éves stratégiai terv kidolgozásának az alapjait lefektetve, 2013ban elfogadtuk a 2013-2017-es időszakra szóló stratégiai tervünket, amelyet a fokozatos
terjeszkedés jellemez. Ennek érdekében a 2013-as esztendőben két új munkapont
megnyitásának az előkészületeit megte ük, így 2014 februárjában két munkapontot
nyito unk , Brassó és Kolozsvár helyszínnel.
A 2013-as esztendőben sikerült elkészíteni és jóváhagyni a LAM MIKROHITEL RT marke ng
stratégiáját is, amely fokozo abb szinergiára törekszik a LAM Alapítvánnyal. Ugyancsak a
tavalyi esztendőben több belső szabályzat módosítására is sor került, tevékenységünk jobbá,
szakmai szempontból kiválóvá tétele érdekében. A könyvelési szabályzat, a kockázatkezelési
szabályzat is több ponton módosításra, kiegészítésre került. Ugyanakkor az informa kai
rendszerünk fejlesztése, új tehnológiára való á érése érdekében is döntést hoztunk. Ezt a
nagyszabású fejlesztést szaktanácsadó cég bevonásával végezzük és a ﬁnanszirozására az
EFSE- TECHNICAL ASSISTANCE –hez pályázatot nyújto unk be, ahonnan egy 27.993 EURos támogatást nyertünk. Kiemelten fontosnak, és a fejlődésünket is szolgáló befektetésnek
tekintjük ezt a beruházást.

V.

Mérleg és gazdálkodás

Pénzügyi szempontból a 2013-as esztendőt is egy sikeres, eredményes évnek ítelhetjük ,
még akkor is ha a terveze működési eredményt csak 93 %-ban sikerült teljesíteni. A
terveze jövedelmeket 97,1 % -ban , a működési költségeket pedig 91 %-ban teljesíte ük,
aminek következtében a kockáza céltartalék képzés elő eredményt 113%-ban
teljesíte ük, így a bru ó mérleg szerin eredmény 784.673 RON.
A LAM mérlegfőösszegének növekedése több mint 15 %-os volt, a bankrendszerben
megvalósíto 1 %-al szemben. Továbbá növekede a LAM Mikrohitel Rt reﬁnanszírozási
hitelállománya több mint 21 %-al, a saját alapok pedig 4 %-nal növekedtek, mind amelle
hogy a 2012-es eredményből 385.961 RON –t osztalék formájában kiosztásra került a
tulajdonosok közö .

VI.

Tervek és kilátások a 2014-es esztendőre

Ami pedig a 2014-es év terveit és kilátásai ille , természetesen folytatni szeretnénk azt a
felelős hitelezési tevékenységet, amelyet a LAM Alapítvány már több mint 20 éve elindíto
és komolyan hisszük azt, hogy a régió fejlődése csakis a kis- és közepes vállalkozások,
mezőgazdászok fejlődése, megerősödése által valósítható meg.
A 2014-es évben két újabb munkapont megnyitását terveztük és elő szeretnénk készíteni az
előfeltételeit annak, hogy a 2015-os évben egy újabb munkapont megnyitása lehetővé
válljon. Nagy kihívás számunkra teljesen új területen, új kollégákkal a fejlődés útjára állítani
az új munkapontokat.

A hitelpor olió felosztása irodák szerint
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Továbbá nagyon fontosnak tartjuk életbe ültetni az új marke ng stratégiát, határozotabban,
a szociális felelősségvállalás hangsúlyozásával új alapokra helyezni a reklámtevékenységet, új
szlogennel és megújult arcula al építeni a brandet. Ugyanakkor a por olió folyamatos
növekedése és minőségének legalább szinten tartása a célunk. Két új terméket is szeretnénk
bevezetni, az APIA LAM és a FLEXI PREMIUM , ezáltal reagálva a folyamatosan változó
igényekre.
Fokozo abban hangsúlyozni és tudatosítani szeretnénk a LAM felelős hitelezési
tevékenységét, valamint mindazokat az értékeket, amelyek fontosak számunkra, ellentétben
egy kereskedelmi bank szempontjaival.
Ezekkel a gondolatokkal és tervekkel kezdtük el a 2014-es esztendőt és ezúton szeretném
megköszönni minden kedves munkatársnak, az Igazgató Tanács tagjaniak azt a
felelősségteljes munkát, amit nap mint nap a kitűző célok elérésének érdekében fejt ki
mindenki, o , ahol dolgozik, és azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel rendelkezik.

Kotró Adél,
LAM Mikrohitel Rt igazgatója
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