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Cuvânt înainte a preşedintelui
Consiliului de administraţie
Am incheiat cu succes al cincelea an financiar după desprinderea activităţii de
creditare din cadrul Fundaţiei LAM. Am construit o societate de finanţare
competitivă, care ocupă un loc important in judeţele Covasna şi Harghita in ceea
ce priveşte cota de piata. Aceste rezultate sunt în conformitate cu strategia de
dezvoltare a societăţii de a deveni o societate financiară durabilă şi profitabilă,
focalizată pe credite cu o poziţie conducătoare pe piaţă în zonele rurale şi
semirurale din centrul României, o societate a cărei active cresc şi a cărei
produse şi servicii se extind.
Dacă ar fi să rezum în puţine cuvinte anul 2010 din punct de vedere al LAM IFN
SA, aş spune profitabilitate ridicată în ciuada situaţiei economice încă dificile,
abordarea cu succes a unor segmente noi de piaţă, provizioane reduse, echilibru
în structura şi lichiditatea bilanţului, atenţie la costuri de refinanţare şi la calitatea
portofoliului de credite. Efectul combinat a celor de mai sus: rezultatele financiare
excelente, pe o piaţă dificilă, marcată în continuare de recesiune, incertitudini şi
efecte fiscale negative în mijlocul exercitiului financiar. În 2010 prudenţa şi
cumpătarea noastră ne-a ajutat să credităm raţional, am avut provizioane
înjumătăţită faţă de cele bugetate datorită deciziilor pe care le-am luat în cursul
anului, ne-am organizat astfel încât să răspundem rapid nevoilor clienţilor în
dificultate. Anul trecut am acordat o abordare personalizată clienţilor fideli
reducând dobânda cu 1-2 procente, am rescadenţat creditele a unui număr de
19 clienţi aflaţi în dificultate. Acţionarii ne-au susţinut în eforturile noastre de
dezvoltare prin surse de refinanţare. Noi am adăugat efortul managerial şi
capitalul uman pentru a încheia anul cu un profit net de 914.224 lei. Aproape
1.000 clienti beneficiează de serviciile noastre, portofoliul nostru de credite
atingând 18,5 milioane lei.
Anul viitor după doi ani de recesiune există premise ca economia românească să
reintre pe creştere. Un obiectiv important ramâne pentru noi creşterea
portofolilului de credite, menţinerea calităţii acestuia, extinderea birourilor de
credite in Ardeal, prin deschiderea unui nou punct de lucru la Tg. Mureş. Suntem
hotărâţi să fim aproape de clienţi şi să ii deservim eficient şi cât mai simplu.
Sunt convinsă că echipa LAM va dovedi din nou că poate obţine rezultate
remarcabile. Le multumesc colegilor, clientilor, partenerilor şi acţionarilor noştri
pentru un an 2010 bun.
Ungvári Éva,Preşedinte
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Key Figures
RON

2010

2009

2008

Balance Sheet Data
Total Assets
Gross Loan Portfolio
Investment Loan Portfolio
Housing Loan Portfolio
Othet Loan Products
Loan Loss Allowance
Liabilities to Shareholders and Financial Institutions
Shareholders Equity

19.393.962

19.618.200

18.123.066

18.458.051

18.588.851

16.445.432

13.523.257

13.231.546

12.412.470

3.881.429

4.268.096

1.053.366

1.089.209

1.010.637

923.346

706.829

285.022

14.048.029

15.166.696

14.160.025

4.964.296

3.260.000

3.022.325

2.611.000

Income statement
Total income

4.394.375

3.958.914

Total expenses

3.288.066

3.182.893

Operating Profit Before Tax

1.106.310

776.021

385.940

914.224

659.662

337.510

6,2%

6.1 %

Net Profit

2.746.300
2.360.360

Key Ratios
Operating expenses Ratio

5.6 %

ROE

18,41%

16.38%

12%

Debt/Equity Ratio

64,66%

78,50 %

81.56 %

Operational Figures
Number of Outstanding Loans

940

1.085

1.075

Number of Loans Disbursed Within the Year

224

311

518

Number of Branches
Number of Staff

6

5

11

12

5
10
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Activitatea de creditare
Şi în anul 2010 economia românească a rămas în recesiune.
Produsul Intern Brut real a scăzut pentru al doilea an consecutiv
iar măsurile de austeritate adoptate de guvern la jumătatea
anului 2010, respectiv creşterea TVA cu 5 procente, reducerile
salariale cu pînă la 25 %, precum şi confuzia legată de
adoptarea Ordonanţei 50/2010, au făcut ca activitatea de
creditare să stagneze.
Companiile, fermierii au fost forţate să reducă investiţiile din
cauza constrângerilor financiare şi perspectivei economice
nefavorabile. Considerăm că activitatea economică a atins un
nivel minim la sfârsitul anului 2010 şi credem ca ea îsi va reveni
moderat pe parcursul anului 2011.
Intr-un context economic atât de dificil numărul cererilelor de
credite au înregistrat o scădere destul de ridicată faţă de anii
precedenţi. Au fost depuse în total 254 cereri de credite din care
224 au fost aprobate, 15 cereri au fost refuzate la finanţare şi 13
clienţi au renunţat după aprobarea cererii.
Numărul creditelor acordate
2007-2010
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Din analiza numărului cererilor depuse pentru credite-business şi credite
non-business, putem trage concluzia, că numărul cererilor de credite nonbusiness s-au diminuat mult mai drastic, cu peste 76%, faţă de anul 2007.
Această tendinţă a fost una dorită de către societate, scopul nostru principal
ramânând susţinerea agricultorilor şi întreprinzătorilor din mediul rural şi
semi-urban. Creditarea mai accentuată a persoanelor fizice în anii 20072008 a fost o adaptare a societăţii la nevoile pieţii, dar s-a dovedit că LAM
trebuie să rămână fidelă grupului ţintă istoric, adică agricultorilor şi micilor
întreprinzători din mediul rural.
Ceea ce priveşte numărul cererilor de credite în categoria business, această
diminuare este una mai moderată, faţă de anul 2009 scăderea a fost de
numai 9,9 %.
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Ceea ce priveşte valoarea creditelor acordate, în anul 2010 valoare totală
a creditelor acordate a fost de 7.559.977 RON, adică 1,8 milioane de EUR
din care numai 10 % reprezintă credite non-business şi 90 % este valoarea
creditelor acordate pentru agricultori, intreprinzători micro şi mici.

Cre dite acordate pe produse
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Din analiza structurii creditelor acordate în perioada 2007-2010 rezultă o
scădere continuă a valorii creditelor acordate în sectorul non-business

.

Structura creditelor acordate pe produse
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Din valoarea totală a creditelor 47 % reprezintă valoarea creditelor INVEST
LAM, adică credite acordate IMM-urilor, micilor intreprinzători particulari
pentru investiţii, 30 % reprezintă valoarea creditelor acordate agricultorilor
pentru investiţii şi 10 % este valoarea creditelor acordate tot agricultorilor, dar
pentru finanţarea de stocuri. Numai 10 % din valoarea totală a creditelor sint
credite acordate persoanelor fizice, ceea ce demonstrează caracterul rural al
creditelor , conform misiunii formulate de către LAM.
Din analiza portofoliului nostru de credite, rezultă că acesta a înregistrat o
scădere nesemnificativă, sub 1 %. În ciuda faptului, că la începutul anului
2010 acesta înregistraseră o crestere lunară de cateva procente, din luna
august a început să scadă valoarea brută a portofoliului, ajungând la
31.12.2010 la valoarea de 18.458.052 RON, adică 4.307.798 EUR.
O realizare foarte importană în anul 2010 a fost consolidarea portofoliului de
credite şi menţinerea calităţii al acestuia. Datorită acestui fapt cheltuielile
realizate cu provizioanele specifice de risc s-au situat mult sub aşteptările
noastre, contribuind astfel la realizarea unui profit net de peste 200.000 EUR.

Raport Anual

8

Managmentul riscului
Pentru o gestionare a riscului de credite cât mai eficientă este foarte
importantă o diversificare a portofoliului de credite atât după valoarea
creditelor acordate, cât si după domeniul de activitate a creditelor. Această
structură este una sănătoasă în cazul portofoliului nostru de credite şi se
prezintă în felul următor:
S tr u c tu r a p o r to fo liu lu i p e p r o d u s e
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Managmentul riscului
În anul 2010 LAM IFN SA a beneficiat de un proiect finanţat de către European
Invesment Fund - JASMINE- cu ajutorul căruia societatea noastră a beneficiat de 8
zile de perfectionare efectuat în favoarea echipei LAM, din care 2 zile în
beneficiul întregii echipei LAM- pe tema: Metodologia de creditare şi managmentul
creditelor problematici, 2 zile ofiţerilor de credit pe tema: Analiza financiară şi 4 zile
Managementului pe tema Risc management în instituţiile de microfinanţare.
O altă componentă importantă a proiectului a fost realizarea unui Rating financiar,
care a fost efectuată de către o societate de rating specializată pentru insituţii de
microfinantare MicroFinanza Rating din Milano. Beneficiul ratingului a fost una
deosebită, nu numai prin faptul că a fost primul Rating efectuat de către o societate
specializată. Nu rezultatul în sine ci mai degrabă procesul a prezentat o experienţă
deosebită pentru LAM. Rezultatul final al ratingului este B+.
În anul 2010 societatea şi-a majorat capitalul său social cu suma de 18.000 RON
in urma căreia capitalul social al societăţii a ajuns la 3.278.000 RON, iar cotele de
participaţie la capitalul social sunt urmatoarele FUNDATIA LAM 89,463 %, Casa
de Pensii a Bisericii reformate din Ardeal 9,9389 % restul de 0,5980 % sînt
deţinute de către 10 persoane fizice.
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Perspective
OBIECTIVE CANTITATIVE pentru 2011
• Creşterea portofoliului de credite cu 15 %, faţă de anul 2010;
• Preocupare deosebită în privinţa administrării portofoliliului de
credite în litigiu;
• Deschiderea activităţii către judeţele Mureş şi Braşov.

OBIECTIVE CALITATIVE pentru 2011
• Continuarea optimizarii costurilor operationale si imbunătăţirea
performanţelor;
• Calitatea activelor şi reducerea costului net al riscului de credit;
Revizuirea Procedurii de creditare şi a Normelor privind clasificarea
creditelor si constituirea provizioanelor, actualizarea politicilor
contabile şi de arhivare;
• Management al riscului adecvat şi o structura organizatorică de
guvernanţă a societăţii care să asigure controale extinse si complete
in masura sa reduca riscurile semnificative inerente;
• Menţinerea indicatorilor financiari şi de calitate a portofoliului
generali;
• Abordarea clientilor de talie mare şi genereaza o profitabilitate
superioara cu risc minim;
• Finalizarea discuţiilor cu Oikocredit privind participarea lor la
capitalul social al societăţii
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Echipa LAM
Consiliul de Administratie
Ungvári Éva, Presedinte, economist
Kató Béla, Vice-presedinte, vice-episcop
Bajcsi Ákos, Membru, economist
Orbán Enikő, Membru, economist
Popica Marius, Membru, inginer

Angajaţii LAM IFN SA
Kotró Adél- Director General
Szabó Csilla - Director economic
Vorzsák János- Coordinator operational
Albert Aranka, Referent
Csiki Erzsébet, Referent
Dálnoki Zsombor, Ofiter de credit
Erzse-Kertész Szidónia, Ofiter de credit
Györgydeák Levente, Ofiter de credit
Handra Ildikó, Referent
Simon Ágnes, Referent
Szabó Mária-Magdolna, Contabil
Szilveszter Zsuzsanna, Ofiter de credit

11

Raport Anual

12

