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Cuvânt înainte
Doamnelor şi domnilor,
Am încheiat cu succes anul 2011 obţinând rezultate excelente pe o piaţă dificilă,
marcată în continuare de dificultăţile zonei Euro. Rezultatele noastre confirmă faptul că în
condiţii economice mai puţin favorabile, realitatea locală poate diferi semnificativ de
aprecierile generale ale situaţiei. Avem o societate de finanţare competitivă, care este
prezentă în
judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.
Societatea noastră a reuşit să încheie anul cu un profit net de 1.124.359 lei, în creştere cu 23%
faţă de rezultatul anului precedent. În anul 2011 activitatea de creditare a avut o dinamică
pozitivă, creditele acordate pentru dezvoltarea afacerii, de tip business – loan, au crescut cu
21%. Prudenţa si experienţa noastra în activitatea de creditare şi de administrare a riscurilor
au avut ca rezultat cheltuieli cu provizioanele şi cu creditele neperformante mai mici decât
anul trecut, cu mult sub media pieţei. LAM IFN SA nu numai a menţinut, ci a şi îmbunătăţit
calitatea portofoliulului de credite.
În dorinţa de a fi cât mai aproape de clienţi şi de a‐i servi cât mai eficient am lansat pe piaţă un
nou produs, EU‐Cofinanz –LAM, am restructurat creditul la un număr de cinci clienţi. Totalul
activelor a crescut cu 5.6% faţă de anul precedent.
Aşa cum demonstrează datele financiare înregistrate in anul 2011, societatea noastră a
confirmat încă o data corectitudinea strategiei sale de a deveni o societate financiară
durabilă şi profitabilă, focalizată pe acordarea de credite, cu o poziţie conducătoare pe piaţă
în zonele rurale şi semirurale din centrul României, o societate ale cărei active cresc şi ale
cărei produse şi servicii se extind continuu.
În 2012 LAM IFN SA va continua să susţină cererile de credite, fiind important pentru noi
creşterea portofoliului de credite, menţinerea calităţi acestuia şi extinderea birourilor de
credite în Ardeal. Vom continua să adaptăm produsele noastre la nevoile clienţilor, scopul
nostru fiind de a‐I servi cât mai bine. Eficienţa şi controlul strict al costurilor operaţionale,
îmbunătăţirea performanţelor rămân prioritare şi în anul acesta.
Mulţumirile mele se îndreaptă în primul rând către echipa LAM pentru efortul susţinut şi
rezultatele bune din 2011; totodată, le mulţmesc clienţilor pentru încrederea acordată şi
acţionarilor pentru susţinere.
Ungvári Éva
President
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INDICATORII DE BAZĂ ALE
SOCIETĂŢII DE FINANŢARE RURALĂ LAM IFN SA
RON

2010

2011

Change

Active Totale

19.393.962

20.483.787

+5,62%

Portofoliul brut de credite
Credite Business
Credite acordate pentru investiţii imobiliare
Credite de consum
Provizioane pentru credite pierderi
Credite de refinanţare
Capital propriu

18.458.053
14.099.273
4.176.250
182.530
923.346
14.048.029
4.964.296

19.053.296
15.176.995
3.698.228
178.073
748.020
13.657.550
6.358.654

+3,22%
+7,6%
‐11,44%
‐2,44%
‐18,99%
‐2,78%
+28,09%

4.394.375
3.288.066
1.106.310
914.224

4.752.748
3.399.213
1.353.535
1.124.359

+8,1%
+3,3%
+22,35%
+22,99%

6,2%
18,41%
8,51%
1,47%

6,39%
19,69%
6,08%
0,99%

+3,0%
+6,9%
‐28,5%
‐32,6%

940
224
6
11

871
241
6
12

‐9,2%
+7,5%
‐
+9,09%

Date din Bilanţul contabil

Date din Contul de profit şi pierdere
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit operaţional înainte de impozitare
Profit net

Indicatori de eficienţă
Rata cheltuielilor operaţionale
Rata de rentabilitate a capitalului propriu
PAR30/ Credite cu întîrzieri peste 30 de zile
Rata de provizionare

Date operaţionale
Numărul creditelor în derulare
Numărul creditelor acordate
Numărul punctelor de lucru
Numărul angajaţilor
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I. Mediul economic general
Suntem din nou la sfârşitul unui an financiar – al şaselea în viaţa LAM IFN SA ‐, moment
de evaluare a rezultatelor noastre, în care vă prezentăm şi vă dăm socoteală despre modul în
care am utilizat patrimoniul care ne‐a fost încredinţat, gradul de profitabilitate pe care am reuşit
să îl atingem. Putem spune că nici anul 2011 nu a fost un an lipsit de dificultăţi, nici din punctul
de vedere al evenimentelor economice mondiale care au avut loc, nici în privinţa fenomenelor
macroeconomice interne. Au fost unele semnale slabe ale ieşirii din recesiune iar Produsul
Intern Brut (GDP) a crescut doar cu puţin peste 2%, creştere datorată, fără tăgadă, rezultatelor
producţiei agricole.
Sistemul bancar român s‐a caracterizat în continuare printr‐un nivel redus al cererilor de
finanţare sustenabile, chiar dacă la sfârşitul primului semestru s‐a simţit o uşoară revigorare în
acest sens. Sistemul bancar din România a încheiat anul 2011 pe pierdere, fiind al doilea an cu
pierderi după 1990, fapt datorat deprecierii continue a calităţii portofoliului de credite şi
cheltuielilor ridicate de risc de credit provocate de acest fenomen. Conform datelor furnizate de
Banca Naţională a României, creşterea activelor nete consolidate ale sistemului bancar a fost de
doar 3,5% în 2011 comparativ cu anul 2010 – această cifră este cea mai redusă din ultimii 4 ani,
faţă de creşterea de 5% înregistrată în 2009 şi cea de 25,1% din 2008.

II. Activitatea de creditare
În condiţiile economice şi financiare descrise pe scurt mai sus, LAM IFN SA a acordat, în
cursul anului 2011, 241 de credite în valoare de 8.921.569 RON, ceea ce reprezintă o creştere de
18% faţă de cele realizate în anul 2010. Un procent de 92% din această creştere revine
creditelor acordate întreprinzătorilor, ponderea creditelor acordate populaţiei (credite retail)
fiind doar de 8%. În ceea ce priveşte evoluţia valorii creditelor acordate sferei comerciale,
valoarea acestora a depăşit cu peste 20% cifrele din anul 2010.

1992 ‐ 2012

Structura creditelor acordate după
valorea acestora

Evolutia valorii creditelor acordate
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Analiza evoluţiei portofoliului brut de credite arată o creştere de 3,22% faţă de anul 2010, iar în
cadrul acesteia, o creştere de peste 6% a creditelor acordate întreprinzătorilor. În acelaşi timp,
rata de creştere a portofoliului net de credite a fost de 4,39%, ceea ce denotă, în primul rând,
îmbunătăţirea calităţii portofoliului de credite, ceea ce a condus la diminuarea provizioanelor
aferente.
Calitatea portofoliului de credite a crescut simţitor la sfârşitul anului 2011 faţă de aceeaşi
perioadă a anului 2010. Astfel, ponderea creditelor neperformante, cu întârzieri în rambursare
de peste 90 de zile a fost de 3,77% faţă de 4,78% la sfârşitul anului 2010 şi în comparaţie cu
valoarea medie de 14,10% înregistrată pe ansamblul sistemului bancar din România, în
condiţiile în care nu am cesionat sau scos în afara bilanţului nici un credit neperformant iar în
cursul anului 2011 am procedat la rescadenţare prin refinanţarea creditului numai în cinci
cazuri.
Evoluţia Portofoliului de credite (EUR)
2009‐2011

Structura portofoliului dupa produse LAM
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III. Resursele umane, pregătirea profesională
Societatea şi‐a desfăşurat activitatea în 2011 cu 12 angajaţi permanenţi şi două persoane cu
contract de colaborare (auditorul intern şi specialistul IT). Trei angajaţi lucrează la biroul central,
inclusiv directorul economic al Societăţii, angajat din luna februarie 2011, iar ceilalţi nouă
derulează activitatea de creditare a Societăţii la cele 5 puncte de lucru în funcţiune. Deşi punctul
de lucru din Târgu‐Mureş, al 6‐lea, a fost înregistrat în 2011, acesta a pornit activitatea de‐abia în
anul 2012, când am putut angaja personal de specialitate.
Activitatea de consiliere juridică şi cea de audit financiar este desfăşurată de două firme de
specialitate, pe bază de contract de prestări servicii.
Credem în continuare în valoarea deosebită a echipei de lucru LAM, a pregătirii profesionale a
membrilor acesteia şi acordăm o importanţă deosebită participării la cursuri de perfecţionare şi
traininguri de specialitate.
Am finalizat cu succes, în cursul anului 2011, programul JASMINE finanţat de către Banca
Europeană de Investiţii – una din componentele acesteia s‐a referit tocmai la perfecţionarea
profesională a angajaţilor noştri. Astfel, atât angajaţii LAM cât şi unii membri ai Consiliului de
Administraţie au beneficiat de un program de pregătire şi specializare profesională. Am depus, la
sfârşitul anului, o nouă cerere pentru programul JASMINE 2011, rezultatul fiind aprobarea
aplicaţiei noastre pentru continuarea cursurilor de pregatire profesională în 2012 şi pentru
realizarea unei evaluări de tip „Assessment” pentru LAM IFN SA.
In aceeaşi ordine de idei, de un succes deosebit s‐a bucurat şi trainingul de comunicare organizat
cu ocazia Adunării Generale de anul trecut, iar anul acesta organizăm unul similar, cu o altă
tematică.
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IV. Activitatea Consiliului de Administraţie
Componenţa Consiliului de Administraţie a LAM IFN SA nu s‐a modificat în anul 2001,
desfăşurându‐şi activitatea în continuare cu 5 membri, al căror mandat de 4 ani expiră la data de
22.04.2013.
În anul 2011 Consiliul de Administraţie s‐a întrunit de 5 ori în şedinţe şi a emis decizii în regim de
urgenţă în alte 7 cazuri privitor la aprobarea unor cereri de credit de peste 35.000 EUR. S‐au
adoptat în anul 2011 în total 71 de decizii, din care 2 decizii sunt în curs de implementare, toate
celelalte fiind deja transpuse în practică.
Anul 2011 s‐a caracterizat prin elaborarea, aprobarea şi implementarea unor documentaţii şi
regulamente de o importanţă deosebită : Politicile contabile, Regulamentul operaţiunilor cu
numerar, Procedura de Inventariere, Procedura de Arhivare. Aceste documente au fost
elaborate în primul rând în scopul diminuării riscurilor operaţionale ale Societăţii, dar denotă
totodată faptul că am devenit o instituţie financiară matură, profesionistă.
De unde aţi aflat de
serviciile oferite de LAM?

Termenul de aprobare a unei
cererilor de credite la LAM
27%

20%

41%

3%
60%

Client vechi
Alt client
9%

17%

Publicitate
23%

Alte
1‐3 zile

3‐5 zile

5‐7 zile

peste 7 zile

V. Bilanţul şi rezultatele LAM IFN SA
Considerăm că anul 2011 a fost un an cu rezultate bune din punct de vedere financiar.
Activele LAM IFN SA s‐au majorat cu peste 5,6% .
Creşterea cea mai mare (28,6%) s‐a înregistrat la poziţia capitaluri proprii, deoarece pe lângă
creşterea cu peste 22% a profitului net a avut loc şi o majorare de capital social însemnată, în
valoare totală de 1.600.000 lei. Din această sumă, 1.400.000 lei reprezintă majorarea de capital
social din rezervele anilor anteriori, iar 200.000 lei contravaloarea a 2.000 acţiuni nou emise, cu
valoarea nominală de 100 lei/acţiune, subscrise şi cumpărate de către Casa de Pensii a Bisericii
Reformate din România pentru suma de 270.000 lei, care astfel şi‐a majorat cota de participare
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la capital de la 9,8% la 13,63%. În privinţa realizării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2011, deşi gradul de realizare a veniturilor a fost de 94% ‐ fapt datorat în principal
diminuării continue a ratei dobânzii la creditele acordate şi ritmului mai redus de creştere a
portofoliului decât cel preconizat – indicatorul profit brut a fost realizat în proporţie de 147%.
Acest rezultat excepţional se datorează îmbunătăţirii calităţii portofoliului de credite, nivelul
redus al cheltuielilor de risc de credit fiind una din trăsăturile definitorii ale LAM IFN SA. Astfel,
faţă de nivelul preconizat de 350.000 lei al provizioanelor de constituit în anul 2011,
caracteristic a fost pentru acest an mai degrabă utilizarea provizioanelor constituite în anii
precedenţi, ceea ce a condus la majorarea în acest fel a profitului brut cu peste 187.000 lei.
Profitul net al LAM IFN SA este de 1.124.359 lei.

VI. Anul 2012 ‐ planuri şi perspective
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În anul 2012 avem în plan deschiderea unui nou punct de lucru, în paralel cu creşterea
continuă a portofoliului de credite şi menţinerea calităţii acestuia Dorim să avem o prezenţă
mai pregnantă şi mai activă pe piaţă , iar în acest scop vom proceda la mutarea într‐un sediu
nou a biroului din Odorheiu‐Secuiesc, la mutarea într‐un alt sediu, în centrul oraşului Sfântu‐
Gheorghe, a biroului central împreună cu punctul de lucru din Sfântu‐ Gheorghe şi vom
efectua reamenajări şi modernizări la toate celelalte birouri teritoriale. Vom organiza o vastă
campanie de marketing cu ocazia jubileului de 20 de ani a Fundaţiei LAM, urmărind şi cu
această ocazie întărirea poziţiei noastre de piaţă, atragerea de noi clienţi. Începem deci anul
2012 cu gândurile şi planurile descrise mai sus ; aş dori să folosesc această ocazie pentru a
mulţumi tuturor colaboratorilor noştri dragi, membrilor Consiliului de Administraţie pentru
munca plină de responsabilitate pe care au prestat‐o în scopul atingerii ţelurilor noastre
comune, fiecare la locul de muncă propriu şi cu competenţele de care dispune.

Punctele de lucru LAM

Marosvásárhely

Gyergyószentmiklós

Biroul din Târgu Mureș

Biroul din Gheorgheni

Str. Bolyai nr. 3 ap.6/A
Tel.: 0265‐220099
e‐mail: lammures@lamilieni.ro

Str. Kossuth Lajos nr. 23
tel.: 0266‐363‐777
e‐mail: lamgheorgheni@lamilieni.ro

Csíkszereda
Biroul din Miercurea Ciucului
Székelyudvarhely
Biroul din Odorheiu Secuiesc
Piata Márton Áron nr.6
Tel.: 0266‐212191
e‐mail: lamodorhei@lamilieni.ro

Str.Gál Sándor nr.16
Tel.: 0266‐312969
e‐mail: lamciuc@lamilieni.ro

Csernáton
Biroul din Cernat
Comuna Cernat nr.449
tel: 0267‐367621
e‐mail: lamcernat@lamilieni.ro
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Sepsiszentgyörgy
Biroul din Sfântu Gheorghe
Strada Oltului nr.8, tel.: 0367‐804‐803
e‐mail: lamsfgheorghe@lamilieni.ro

