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Montrouge, 7 Nëntor 2013 

 

Rezultatet pёr tremujorin e tretë dhe nëntë muajt e parё tё 2013 
 

Rezultate të mira bazuar në themele të fortë 
 

- rritje e rezultateve në tregun banker Francez me pakicë   
- përmirësim në koston e riskut   
- reduktime të vazhdueshme të kostos  

 
 
 

 

Grupi Crédit Agricole* 
 

Fitimi neto i Grupit nё T3-13: €1,433 milion (krahasuar me  -€2,206m në T3-12) 

Fitimi neto i Grupit nё 9M-13: €3,843 milion (krahasuar me -€535m në 9M-12) 

 
Përvetësoi plotësisht Basel 3 raporti CET 1 në 30 Shtator 2013: 10.5% 

 
Rezervat e parave në dispozicion në 30 Shtator 2013: €252 miliard 

 

 

 
* Crédit Agricole S.A. dhe 100% e Bankave Rajonale. Në 2012 rideklaruan për një ndryshim në vlerësimin e një numri të kufizuar të derivateve 

komplekse. 

 

Crédit Agricole S.A.** 
 

 

Fitimi neto i Grupit nё Q3 13: €728 milion duke përfshirë ndikimin e zhvlerësimit të synuar të 

Newedge (krahasuar me -€2,851m në T3-12) 
 

Fitimi neto i Grupit nё 9M-13: €1,893 milion (krahasuar me -€2,484m në 9M-12) 
 
 

                                   Fitimi para tatimit i qëndrueshëm në T3-12: 
 
                           Kosto më të ulëta operative: 1.8% më pak në T3-12 
 
         Kosto më të ulët të riskut: 14.5% më pak në T3-12, me përjashtim të çështjeve specifike 

 

Raporti Tier 1: 10.4%, nga i cili Core Tier 1: 9.4% 
 

 
**2012 u rideklarua pёr regjistrimet e Emporiki, Cheuvreux CLSA dhe Newedge sipas SNRF 5 dhe pёr njё ndryshim nё vlerёsimin e njё numri 
tё kufizuar tё derivativёve kompleks.. 
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Grupi Crédit Agricole 
 
 
 
 
Grupi Crédit Agricole gjeneroi njё fitim neto tё Grupit pёr 1,433 milion euro nё tremujorin e tretё të 2013 dhe 3,843 
milion euro nё nëntë muajt e parё tё 2013. Këto shifra nuk janë të krahasueshme me ato të së njëjtës periudhë në 
2012, kur të ardhurat neto ishin negative për shkak të humbjeve që lidheshin me zhvlerësimin nga shitja e Emporiki.   
 
Rezultatet e tremujorit të tretë 2013 pasqyrojnë qëndrueshmëri të mirë për të gjitha bizneset e Grupit. Riparaqitja për 

rivlerësimin e çështjeve të borxhit të lidhura me riskun e vet të kredisë, kreditë e mbrojtjes dhe transaksioneve të 

veçanta, të ardhurat operative bruto ranë me 1.2% dhe fitimi para tatimit u rrit me 2.0% nga viti në vit në tremujorin e 

tretë të vitit 2013. 
 
Gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2013, Grupi Credit Agricole gjeneroi një fitim neto të Grupit prej 3,843 milionë 

euro. Në baza të krahasueshme, d.m.th duke përjashtuar rivlerësimin e çështjeve të borxhit dhe transaksionet e 

veçanta, ajo ra me 2.9% në të njëjtën periudhë të vitit 2012. Megjithatë, fitimi para tatimit u rrit me 2.5%. 
 
Grupi mbajti një nivel të qëndrueshëm të biznesit në sistemin bankar me pakicë, duke mbështetur nevojat si të 

klientëve të shitjes me pakicë dhe të korporatave. Huadhënia e re rriti totalin e kredive të papaguara të rrjeteve të 

degëve të Grupit në Francë me 0.7% në periudhën Shtator 2012 dhe Shtator 2013, dhe depozitat në bilanc u rritën 

me 4.8% gjatë të njëjtës periudhë. 
 
Bankat Rajonale rritën më tej huadhënien, veçanërisht në kredi për shtëpi, me një rritje prej 2.4% të tepricës nga viti-

në-vit, dhe pranimin e depozitave, me depozitat e sigurimit të jetës deri në 3.6% dhe depozitat në bilanc u rritën me 

4.1%. Si rezultat, raporti i tyre kredi-depozita ka vazhduar të përmirësohet, kontraktimin për 122% në fund të Shtatorit 

nga 126% në fund të Qershorit 2013. Kontributi nga Bankat Rajonale në 100% të fitimit neto të Grupit ishte  925 

milion euro (8.4% më shumë nga viti në vit) në tremujorin e tretë dhe 2,766 milionë euro (2.9% më shumë nga viti në 

vit) për nëntë muajt e parë . 
 
Jean-Marie Sander, kryetar i Credit Agricole S.A., ka thenë: “në sajë të dinamizmit të rrjeteve tona bankare me 

pakicë, Grupi ka provuar edhe një herë rolin e tij kryesor në financimin e ekonomisë Franceze. Kjo ecuri është edhe 

më e rëndësishme pasi është arritur në një klimë ende shumë të vështirë ekonomike, edhe pse ne po shohim 

emocionet e para të një përmirësimi. " 
 
Jean-Paul Chifflet, drejtorit ekzekutiv i Credit Agricole S.A., shtoi: “Këto rezultate duhet të shihen në vazhdimësinë e 

dy tremujorëve të parë të vitit 2013. Ato reflektojnë kërkesat tona të vazhdueshme për të forcuar bilancin tone dhe 

përshtatjen e Grupit. Tremujor pas tremujori, rezultatet tona nënvizojnë rëndësinë e zgjedhjeve tona strategjike dhe 

forcën e modelit tonë. " 

 

Në aspektin e aftësisë paguese, Raporti Core Tier 1 ishte 11.9% në 30 Shtator 2013, 65 pikë bazë më i lartë se 30 

Qershor 2013. 

 

Raporti i plotë Basel 3 i Grupit për Kapitalin e Përbashkët Raportin Tier 1 ishte 10.5% në 30 Shtator 2013 krahasuar 

me 10.0% në 30 Qershor 2013.  
Raporti i levës së Grupit Crédit Agricole ishte 3.5% në fund të Shtatorit 20131. 
 
Grupi Crédit Agricole vazhdoi të forcojë pozicionin e likuiditetit gjatë tremujorit të tretë.Sufiçiti i burimeve afatgjata të 

financimit gjatë aplikimeve afatgjatë të fondeve ishte 58 miliardë Euro në fund të Shtatorit, d.m.th 7 miliardë euro më i  

 

 
1
 Raporti I plotë Basel 3 Core Tier 1 dhe  Tier 1 ekzistues;për  derivativët dhe repot:vlerat rregullatore. 
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lartë se në fund të Qershorit. Rezervat e liquiditetit arritën në 252 miliardë euro. Ato mbuluan bollshëm (me 168%) 

fondet afatshkurtra të tregut (150 miliardë euro). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crédit Agricole S.A. 
 
 
Bordi i Drejtorëve të Crédit Agricole S.A.'s, kryesuar nga Jean-Marie Sander, u takuan më 6 Nëntor 2013 për të 

shqyrtuar llogaritë për tremujorin e tretë dhe nëntë muajt e parë të vitit 2013. 
 
Fitimi neto i Grupit arriti në 728 milion euro në tremujorin e tretë të 2013. Kjo nuk është e krahasueshme me 

tremujorin e tretë të vitit 2012, i cili shënoi humbjet që lidhen kryesisht me shitjen e Emporiki. Ky rezultat përfshin një 

total prej +304 milion euro për transaksionet strategjike financiare dhe një sasi neto prej -193 milion euro për çështjet 

që kanë të bëjnë me rivlerësimin e çështjeve të borxhit të lidhur me riskun e kredisë së vet të Grupit. Me riparaqitjen 

e këtyre dy çështjeve, fitimi neto ishte 617 milion euro në tremujorin e tretë. 
 
Transaksionet financiare strategjike lidhen me përfundimin e ndërmjetësit. Pas zhvlerësimit të Cheuvreux në 

tremujorin e dytë, CLSA u shit në fund të Korrikut me një fitim prej 320 milionë euro dhe përgatitjet për zhvlerësimin e 

aksioneve në Newedge prodhuan një ndikim negativ prej -155 milion euro. Përveç kësaj, Credit Agricole S.A. vazhdoi 

të tërhiqet nga investimet jo-thelbësore të kapitalit dhe shiti aksionet e saj në Bankinter, i cili gjeneroi një fitim nga 

shitja prej 143 milionë euro. 
 
Riparaqitja për çështjet e mësipërme, fitimi neto për tremujorin pasqyron: 
 
- rritjen e kontributit nga tregu banker Francez me pakicë , i cili u rrit në 10.3 % në tremujorin e tretë të vitit 2013 , i 

mbështetur nga një performancë e mirë e biznesit (depozitat e klientëve u rritën në 3.5 % , kreditë e papaguara u 

rritën në 0.7% ); 

 
 
- forca e biznesit të menaxhimit të kursimeve në një klimë vazhdimisht me norma të ulëta të interesit dhe një mjedis  

rregullues gjithnjë e më kufizues; aktivet nën menaxhim nga të gjitha segmentet e linjës të biznesit u rritën me 27 

milion euro në nëntë muajt e parë me një treg pozitiv dhe ndikim të monedhës prej 22 miliard euro; kontributi i linjës 

së biznesit ndaj rezultateve të Credit Agricole SA arriti në 383 milion euro. 

 
 
- ndikimi i kufizuar i rënies në aktivitetet e tregut të kapitalit në të ardhurat e Credit Agricole S.A. (-2,0%), në të 

ardhura fikse, të ardhurat ranë me 20.6%, por përbënin vetëm 8% të totalit të të ardhurave të Grupit si rezultat i 

ndryshimit në profilin e bizneseve CACIB;  

 

- reduktime të vazhdueshme të kostos (-1.8% nga viti në vit në T3), me zbatimin e skeduluar të programit DUHET;  
 
- një përmirësim i qëndrueshëm në koston e riskut (14.5% me pak nga viti në vit në T3) në të gjitha bizneset e 

financimit dhe veçanërisht në sektorin bankar me pakicë.  
 
 

Falë këtyre zhvillimeve të favorshme, fitimi para tatimit ishte 943 milion euro, afërsisht i barabartë krahasuar me 

fitimin neto në tremujorin e tretë të vitit 2012, duke konfirmuar qëndrueshmërinë e bazave të Grupit. Kjo ndodh në 

klimë të vështirë ekonomike të vazhdueshme në tregjet bazë të Grupit, Franca dhe Italia.  
 
Gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2013, fitimi neto i Grupi arriti në 1,893 milionë euro. Riparaqitja për çështjet e 

veçanta, fitimi para tatimit u rrit në 2.4%, për shkak të një kombinimi të një rënie 5.4% në të ardhurat operative bruto 

dhe një ulje të konsiderueshme 15.8% në koston e riskut. 
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* 

 
* *  

 

 
Credit Agricole S.A. vazhdoi të forcojë bilancin e saj gjatë tremujorit të tretë. 
 
Raporti Core Tier 1 i aftësisë paguese u rrit në 9.4% nga 8.6% në fund të Qershorit 2013. Kjo rritje e rëndësishme 

ishte për shkak të një reduktimi në riskun e aktiveve të ponderuara (-16 miliardë euro), gjenerimit organik të kapitalit 

(fitimet e pashpërndara dhe ndikimi pozitiv i zhvlerësimeve) dhe një ndryshimi në trajtimin e sigurimit. 

 
 
 
 

 

Në përgatitjen e planit afatmesëm të skeduluar për lirimin gjatë Ditës së Investitorëve më 20 mars 2014, Struktura e 

kapitalit të Grupit Credit Agricole dhe Credit Agricole S.A. dhe tendenca e Basel 3 u prezantuan në takimin e Bordit të 

Drejtorëve. Ata konfirmojnë objektivin e përhershëm të Grupit për të përforcuar vazhdimisht të gjitha pjesët përbërëse 

të tij, duke përfshirë Credit Agricole S.A.   
Objektivat e Grupit Crédit Agricole dhe Crédit Agricole S.A. mbi Raportin e plotë Basel 3 për Kapitalin e Përbashkët 

Raportin Tier 1 (CET1) tregohen më poshtë: 
 
 1 Janar 2014 31 Dhjetor 2014 31 Dhjetor 2015 

Grupi Crédit Agricole 11.0% 12.0% 13.0% 
Crédit Agricole S.A. 7.8% në 8.0%* 8.8% në 9.0% >9.5% 
Shënim:   Raportet e mësipërme janë të bazuara në një numër supozimesh. Raportet aktuale në secilën prej këtyre datave do 
të varen nga një numër faktorësh, duke përfshirë fitimin neto të ardhshëm të Credit Agricole S.A. dhe të Grupit Credit Agricole, 
të cilat janë në thelb subjekt i pasigurisë. 
* Përfshirë ~-25pb për shkak të mos zbritjes së humbjes në dispozicion të aksioneve Emporiki. Kërkesa është në progres dhe 
nuk është marrë parasysh. 
 

Këto shifra marrin parasysh peshën 370% të kapitalit dhe rezervave të Garancive të Credit Agricole për CRDIV, 

zgjerimin e garancive specifike (Switch) ndërmjet bankave rajonale dhe Credit Agricole S.A. për 34 miliard euros1 . 

Ata gjithashtu marrin parasysh raportin e pagesës së dividentit prej 35% dhe angazhimin nga SAS Rue la Boétie to 
opt për zgjedhjen e një dividenti të shkruar deri sa Credit Agricole S.A. të arrijë një raport të ngarkuar plotësisht CET1 
minimalisht prej 9% . 
 
Kjo tendencë për Raportin Basel 3 thekson aftësinë paguese shumë të lartë të Grupit Credit Agricole e cila përfshin 
kërkesën rregullatore shtesë për shkak të statusit të saj si një grup me rëndësi sistematike, të cilat ne po i paraprijmë 
deri në 1.5%. Credit Agricole S.A. synon një CET1 mbi 9.5% në dy vitet e ardhshme, një objektiv që është i 
përshtatshm për karakteristikat e veta të Grupit dhe për bizneset mbizotëruese të saj të shitjes bankare me pakicë. 
 
Krahas objektivave të Kapitalit të Përbashkët Tier 1, struktura e kapitalit objektiv i Grupit Credit Agricole dhe Credit 
Agricole S.A. sipas Basel 3 përfshin rritjen e kufizimeve rregullatore. Në vitin 2015 ,objektivi për raportin e kapitalit 
total të Grupit Credit Agricole është 16.5 % dhe për Credit Agricole S.A. është 15.0 % . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Subjekt i miratimit ACPR. 
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  Grupi Crédit Agricole   
Crédit Agricole S.A. 

  

2018 kërkesa 
rregullatore 

Objektivat 31 Dhjetor 
2015  

2018 kërkesa 
rregullatore 

 

Objektivat 31 
Dhjetor 2015 

CET 1 (plotësisht 
i ngarkuar)  

7.0% + 1.5% 
G-SIFI kërkesa 

shtesë 13.0%  7.0%  >9.5% 
Tier 1 Shtesë 
(i mëparshëm*)  1.5% 1.5%  1.5%  2.0% 
     Tier 2 
   (i mëparshëm) 

 
 2.0% 2.0%  2.0%  3.5% 

Totali i fondeve 
kapitale 

 
 12.0% 16.5%  

10.5% 
 

15.0% 

Shënim:   Raportet e mësipërme janë të bazuara në një numër supozimesh. Raportet aktuale në secilën prej këtyre të dhë do të 
varen nga një numër faktorësh, duke përfshirë fitimin neto të ardhshëm të Credit Agricole S.A. dhe të Grupit Credit Agricole, të 
cilat janë në thelb subjekt i pasigurisë. 
 
* Llogaritja me faza bazohet në të kuptuarit e Credit Agricole S.A. të rregullave të zbatueshme CRR/CRD4 për bankat franceze 
që mbikëqyren nga ACPR. 

 

Raporti i levave është menaxhuar në nivel Grupi për të reflektuar financimin ndërgrupor midis Credit Agricole S.A. 

dhe bankave rajonale; objektivi në 1 Janar 2018 është 5%. 

Falë strukturës së tij, Grupi është në gjendje të përmbushë dy objektiva njëkohësisht: të forcojë kapitalin e saj me 

kalimin e kohës, ndërsa paguan dividendët mbi një bazë të rregullt. 

 

Përgjegjësia sociale dhe mjedisore : Amundi, menaxhimi I aktiveve të kompanisë në Francë për të marrë 

vërtetimin AFNOR për angazhimet e shërbimeve që lidhen me trajtimin e saj SRI 

 

Amundi është lider Francez në investimet e përgjegjshme shoqërore (SRI), me mbi 66 miliardë euro aktive nën 

manaxhim1. Ai ka marrë për here të parë Çertifikatën e Angazhimit në Shërbime për "trajtimet SRI - kriteret 

mjedisore, sociale dhe qeveritare në menaxhimin e portofolit të saj", të zhvilluar nga Çertifikimet AFNOR. Ky 

çertifikim e bën Amundi kompaninë e pare të menaxhimit të aktiveve që mund të ngrejë pretendime për klientët e saj 

në lidhje me angazhimet e shërbimit (informacion, sistemi i qeverisjes, garancia e ekspertizës , të dhënat e gjurmimit, 

përgjegjshmëria, etj ), duke siguruar kontrolln nëpërmjet një sistemi të monitorimit të brendshëm . 

Amundi është një degë e Credit Agricole S.A. Ai e ka bërë angazhimin e tij shoqëror si një nga gurët e themelit të 

strategjisë së tij. Si i tillë, ai ka për qëllim të inkorporojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe kriteret e përfitimeve sociale në 

politikat e tij të investimeve. Amundi është një lajmëtar në financat e përgjegjshme . Ai nisi fondin e tij të parë etik në 

vitin 1989 dhe ka nënshkruar Parimet e Shteteve të Bashkuara për Investimet e Përgjegjshme (PRI) në 2006. Ai 

vepron si një kompani me përgjegjësi sociale dhe është e angazhuar për zhvillimin e SRI. Objektivi i tij është 100 

miliardë euro fonde nën administrim brenda dy viteve .  

   Kalendari Financiar 

19 Shkurt 2014 Tremujori i katërt 2013 dhe rezultatet e vitit të plotë 

20 Mars 2014 Prezantimi i planit afatmesëm 

7 Maj 2014 Rezultatet e tremujorit të parë 2014 

21 Maj 2014 Mbledhja Vjetore e Përgjithshme e Aksionarëve 

5 Gusht 2014 Rezultatet e tremujorit të dytë 2014 

6 Nëntor 2014 Rezultatet e tremujorit të tretë 2014 dhe nëntë mujorit 
    

 
1 Në fund të Qershor 2013                                                                                                                                                                                                                     5 
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REZULTATET  E KONSOLIDUARA  CRÉDIT AGRICOLE S.A.  
 

 

 
(në million  euro) T3-13 

Ndryshimi 
9M-13 

Ndryshimi 
 

 
T3/T3* 9M*/9M**  

    
 

      
 

 Të Ardhurat 3,966 +21.6% 12,028 (5.3%) 
 

      
 

 Shpenzimet Operative (2,806) (1.8%) (8,409) (2.6%) 
 

       

 Fitimi operacional bruto 1,160 x2.9 3,619 (10.9%) 
 

      
 

 Kosto e riskut (653) (32.2%) (2,097) (22.1%) 
 

       

 Fitimi operativ 507 nm 1,522 +11.0% 
 

       

 Kapitali i filialeve 282 x15.0 868 +31.7% 
 

       

 Fitimi neto nga aktive të tjera (2) nm 20 (69.5%) 
 

      
 

 Ndryshimi në vlerën e emrit të mirë - nm - nm 
 

       

 Fitimi para tatimit 787 nm 2,410 +58.1% 
 

      
 

 Tatimi (131) nm (410) (33.0%) 
 

       

 Fitimi neto nga operacionet jo të vazhdueshme 167 nm 166 nm 
 

       

 Fitimi neto 823 nm 2,166 nm 
 

       

 Interest jo-kontrolluese 95 +43.9% 273 +93.4% 
 

       

 Fitimi neto i Grupit 728 nm 1,893 nm 
 

       

 
* Rezultatet e 2012 u riparaqitën pёr regjistrimin sipas SNRF 5 të Emporiki, Cheuvreux dhe CLSA dhe pёrfshirë njё ndryshim nё vlerёsimin e njё numri tё 

kufizuar tё derivativёve kompleks. 
 

** Rezultatet për dy tremujorët e parë të vitit 2013 u  riparaqitën për regjistrimin e Newedge sipas SNRF 5. 
 

Të ardhurat  e Crédit Agricole S.A.  arritën në  4.0 miliardë euro në tremujorin e tretë 2013 dhe 12.0 miliardë euro në 
nëntë muajt e parë të 2013. Në tremujorin e tretë të 2013, të ardhurat përfshijnë çështje të veçanta që arrijnë në -156 
milion euro, krahasuar me -1,053 milion euro në tremujorin e tretë të 2012. Këto zëra përbëhen si më poshtë:  

- rivlerësimi i çështjeve të borxhit për Crédit Agricole CIB dhe borxhin e lidhur me kontratat e sigurimit për 
njësitë e lidhura, si dhe DVA dhe mbrojtjen e kredisë në Korporatë dhe investimet bankare, që arrijnë në -
299 milion euro krahasuar me -1,053 milion euro në tremujorin e tretë të 2012;   

- në 2013, fitimi nga zhvlerësimi i aksioneve të mbetura të Bankinter për +143 milion euro, me asnjë ndikim 
mbi tatime.   

 
Shpenzimet operative ishin 2.8 miliardë euro, ose 52 milion euro (1.8%) më pak se në tremujorin e tretë të 2012, 

edhe pas një provizioni 20 milion euro për planin e largimit vullnetar në divizionin e pasurive të patundshme të Credit 

Agricole. Ky ishte tremujori i tretë radhazi i kursimeve, duke reflektuar ndërtimin e programeve “të shkurtimit të 

kostove”, të cilat gjeneruan kursime prej 226 milion euro krahasuar me nëntë muajt e parë të vitit 2012, duke 

përfshirë 155 milion euro në kuadrin e programit “DUHET”. Rënia vit pas viti në shpenzimet në tremujorin e tretë 

është në përputhje me rënien 10% në njehsimin (FTE) që rezultojnë nga planet rregulluese në Credit Agricole CIB, 

Financat e Klientëve të Credit Agricole dhe planin e largimit vullnetar në Cariparma, dhe nga një ndryshim në kuadër 

të konsolidimit të lidhur me zhvlerësimin e Emporiki, CLSA dhe Cheuvreux. Me përjashtim të ndryshimeve në 

objektiva, llogaritjet janë ulur me 3%. 

 

Në përgjithësi kostoja e riskut mbeti e moderuar, në 653 milion euro, një rënie prej 32.2% (14.5% duke përjashtuar 

Emporiki) në krahasim me tremujorin e tretë 2012. Ajo arriti në 59 pikë bazë të tepricës në baza vjetore, në krahasim 

me 60 pikë bazë (duke përjashtuar Emporiki) në tremujorin e tretë të 2012. Në tregun bankar francez me pakicë, 

kosto e riskut për tepricat arriti të ulët, si në Bankat Rajonale: (19 pikë bazë) dhe në LCL (25 pikë bazë). Në 
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Cariparma, kosto e riskut u rrit me 6.2% nga viti në vit në tremujorin e tretë të 2013 , por ajo ka kontraktuar në 

mënyrë të qëndrueshme në tremujorin e katërt që nga fundi i vitit 2012. Në bizneset e specializuara, kosto e riskut 

është në rënie, në financimin e klientëve , qirasë financiare dhe factoring. Në Agos, ajo tregoi përmirësim të 

ndjeshëm, pasi provizionet e larta të vëna mënjanë në vitin 2012, ranë në 204 milionë euro në tremujorin e tretë 2013 

nga 224 milion euro në tremujorin e dytë të 2013. Në Korporata dhe Investimet Bankare, kosto e riskut mbeti e 

moderuar në veprimtaritë e financimit në 13 pikë bazë të tepricave . 
 
Kreditë e zhvlerësuara (duke përjashtuar transaksionet e qerasë financiare me klientët) arritën në 17,0 miliardë euro 

dhe përfaqësuan 4.1 % të tepricës bruto të huave të klientëve dhe ndërbankare, krahasuar me 3.4% një vit më parë 

(duke përjashtuar ndikimin e Emporiki, Cheuvreux, CLSA dhe Newedge). Kreditë e zhvlerësuara u mbuluan nga 

rezervat specifike deri në 57.9%, krahasuar me 56.9 % në 30 Shtator 2012. Duke përfshirë rezervat kolektive, norma 

e mbulimit për zhvlerësimin e kredive ishte 73.8 % në tremujorin e tretë të 2013 . 
 
 
Fitimi nga kapitali i filialeve ishte 282 milion euro në tremujorin e tretë në krahasim me 19 milionë euro në 

tremujorin e tretë të 2012, e cila përfshinte një ndikim prej -193 milion euro nga dalja nga konsolidimi e Bankinter. 

Kontributi i bankave rajonale arriti në 235 milionë euro, një rritje prej 11.8% nga viti në vit. 

 

Fitimi para tatimit ishte 787milion euro, krahasuar me një humbje prej 1,070 milionë euro në tremujorin e tretë të 

2012, e cila është ndikuar nga -57 milionë euro zhvlerësim i emrit të mirë për Agos dhe nga efekti i daljes nga 

konsolidimi e Bankinter. 

 

Në tërësi, fitimi neto i Grupit Credit Agricole S.A. arriti në 728 milion euro në tremujorin e tretë të 2013. Riparaqita 

për rivlerësimin e çështjeve të borxhit, drejtimin DVA dhe fitimi nga zhvlerësimi i Bankinter, të ardhurat neto ishin 617 

milion euro, krahasuar me të ardhurat neto të riparaqitura prej 749 milion euro në tremujorin e tretë të 20121. 
 
 
AFTËSIA PAGUESE (BASEL 2.5) 
 
Më 30 Shtator 2013, Raporti Core Tier 1 ishte 9.4%, krahasuar me 8.6% në 30 Qershor 2013, një përmirësim prej 74 

pikë bazë gjatë tremujorit. Raporti Tier 1 ishte 10.4 %, 40 pikë bazë më i lartë se 30 Qershor 2013, ndërsa raporti 

botëror u rrit nga 15.0 % në fund të Qershorit 2013  në 15,4 % në fund të Shtatorit 2013.  
Gjenerimi organik i kapitalit, duke përfshirë fitimet e pashpërndara për tremujorin dhe ndikimin e favorshëm nga 

zhvlerësimi i Bankinter dhe CLSA, kontribuoi 27 pikë bazë në rritjen e Core Tier 1. 
 
Rritja e treguesit është pjesërisht për shkak të ndryshimit në trajtimin e sigurimit, i cili shtoi 41 pikë bazë në Core Tier 

1. Për regjistrimet, një rregullore kalimtare mbi trajtimin e konglomerateve financiare është zbatuar që nga 1 Janari 

2013 deri në pritje të zbatimit të rregullave të parashikuara nga CRD4 (Basel 3) nga 1 Janari 2014. Trajtimi më 30 

Shtator është si vijon: 370 % koeficienti i riskut të kapitalit të shoqërive të sigurimit (i njëjtë si në 30 Qershor); zbritja e 

fitimeve të pashpërndara nga kapitali Tire 1 (i njëjtë si në 30 Qershor); dhe zbritjes së borxhit hibrid 50 % nga kapitali 

Tier 1 dhe 50% nga Tier 2 ( me 30 Qershor , koeficient prej 370% ) . 
 
Aktivet e ponderuara me riskun arritën në 310 miliardë euro, më e ulët se më 30 Qershor 2013 (326 miliardë euro). 

Shumica e rënies ishte për shkak të ndryshimit në trajtimin e sigurimit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Me përjashtim të rivlerësimit të çështjeve të borxhit, mbrojtja e kredive (CPM), shitja e Emporiki, ndikimi i 
ndërmjetësit, zhvlerësimi i emrit të mirë për Agos dhe daljes nga konsolidimi të Bankinter. 
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AFTËSIA PAGUESE (BASEL 3) 

 
Crédit Agricole S.A. po paraqet sot "Strukturën e kapitalit të Crédit Agricole - Basel 3" komponent i planit afatmesëm 

që do të lëshohet më 20 mars 2014. 
 

Objektivat për Raportin e plotё Basel 3 të Kapitalit të Përbashkët Raporti Tier 1 (CET1) paraqitet si më poshtë:  
 1 Janar 2014 31 Dhjetor 2014 31 Dhjetor 2015 

Crédit Agricole S.A. 7.8% në 8.0%* 8.8% në 9.0% >9.5% 
Grupi Crédit Agricole  11.0% 12.0% 13.0% 

 
Shënim:   Raportet e mësipërme janë të bazuara në një numër supozimesh. Raportet aktuale në secilën prej këtyre datave do 
të varen nga një numër faktorësh, duke përfshirë fitimin neto të ardhshëm të Credit Agricole S.A. dhe të Grupit Credit Agricole, 
të cilat janë në thelb subjekt i pasigurisë. 
Përfshirë ~-25pb për shkak të mos zbritjes së humbjes në dispozicion të aksioneve Emporiki. Kërkesa është në proçes dhe nuk 
është marrë parasysh.. 

 
Këto shifra marrin parasysh peshën e kapitalit dhe të rezervave të Sigurimeve të Credit Agricole sipas kompromisit 
në Danish (në 370%) ose 34 miliardë euro në aktivet e ponderuara me riskun si dhe zgjerimin e garancive specifike 

(Switch) midis Bankave Rajonale dhe Credit Agricole S.A. për 34 miliardë euro në aktivet e ponderuara me riskun1. 
Ato gjithashtu marrin parasysh objektivin e raportit të pagesës së dividentit prej 35% dhe angazhimin nga SAS Rue la 
Boétie to opt për zgjedhjen e një dividenti të shkruar deri sa Credit Agricole S.A . të arrijë një raport të ngarkuar 
plotësisht CET1 minimalisht prej 9%. Supozimet e tjera të përdorura në llogaritjen e Kapitalit të Përbashkët Tier 1 të 
Credit Agricole S.A. në 1 Janar 2014 janë paraqitur hollësisht në faqen 9 deri në 12 të prezantimit në dispozicion në: 
www.credit-agricole.com/en/Investor-and-shareholder/Financial-reporting/Credit-Agricole-S.A.-financial-results 

 
Objektivat e Fund-2014 dhe Fund-2015 do të arrihen nëpërmjet gjenerimit organik të kapitalit nga njëra anë dhe në 

sajë të zhvlerësimit të aktiveve dhe nga ana tjetër operacionet e bilancit tashmë të identifikuara. 

  

Në 30 Shtator 2013, Raporti Basel 2.5 Core Tier 1 i Credit Agricole S.A. ishte 9.4%. Ndikimet kryesore që do të lejojë 

kalimi i vlerësuar i Raportit të ngarkuar plotësisht Basel  3 CET 1 në 1 Janar 2014 janë si më poshtë: 

- Ndikimet Basel 3: -198 pikë bazë; 

- Shpërblimi i aksionarëve me përparësi dhe T3CJ-së: -45 pikë bazë; 

- Trajtimi i sigurimit: tranzicioni në kompromisin Danez dhe implementimi i fazës 2 të Switch1: +88 pikë bazë. 

 
Objektivat e struktures së kapitalit detajohen si më poshtë:   

 Grupi Crédit Agricole Crédit Agricole S.A. 

 

2018 kërkesa 
rregullatore 

Objektivi 
 

2018 kërkesa 
rregullatore 

Objektivi 
31 Dhjetor  2015 

CET1 (plotësisht i 

ngarkuar) 
7.0% + 1.5% G-SIFI 

Kërkesa Shtesë 13.0% 7.0% > 9.5% 
Tier 1 Shtesë 
(i mëparshëm*) 1.5% 1.5% 1.5% 2.0% 
Tier 2 
(i mëparshëm*) 2.0% 2.0% 2.0% 3.5% 

Totali i fondeve 
kapitale 12.0% 16.5% 10.5% 15.0% 

Shënim:   Raportet e mësipërme janë të bazuara në një numër supozimesh. Raportet aktuale në secilën prej këtyre datave do të 
varen nga një numër faktorësh, duke përfshirë fitimin neto të ardhshëm të Credit Agricole S.A. dhe të Grupit Credit Agricole, të 
cilat janë në thelb subjekt i pasigurisë. 

* Llogaritja me faza bazohet në të kuptuarin e Crédit Agricole S.A-së të rregullave të zbatueshme të CRR/CRD4 të tregut 
banker Francez të mbikqyrur nga ACPR.  

 
 

1 Subjekt i miratimit të ACPR. 
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Credit Agricole strukturalisht gjeneron kapital për shkak të modelit të saj të veçantë të biznesit. Së pari, Bankat 
Rajonale mbajnë shumicën e të ardhurave të tyre. Së dyti, Credit Agricole S.A. synon të paguaj 35% të fitimeve të saj 
gjatë kohëzgjatjes së planit afatmesëm të saj si dividend. SAS Rue La Boétie është angazhuar që të zgjedhë një 
dividend të shkruar deri sa Credit Agricole S.A. të arrijë një raport të ngarkuar plotësisht CET1 minimalisht prej 9%. 
Grupi si një i tërë ka fleksibilitet në ndarjen e tij të kapitalit. Si i tillë, Credit Agricole S.A. kryen disa investime të 
kapitalit neto në emër të Bankave Rajonale ~ -15 pikë bazë të Raportit CET1. Nga ana tjetër, me zbatimin e 
garancive specifike midis Bankave Rajonale dhe Credit Agricole S.A. (Switch), Credit Agricole S.A. transferon te 
Bankat Rajonale një kërkesë për kapital prej rreth 190 pikë bazë. Raporti I levës është menaxhuar në nivel Grupi, në 
mënyrë që të reflektojë financimin ndërgrupor midis Credit Agricole S.A. dhe Bankave Rajonale. Objektivi i raportit të 
levës për 1 Janar 2018 është 5 % për  Grupin Crédit Agricole. 
 
 

 
 LIKUIDITETI 
 

 
Paraja e gatshme në bilanc për Grupin Crédit Agricole arriti në 1,049 miliardë euro në fund të Shtatorit 2013, 
krahasuar me 1,045 miliardë euro në fund të Qeshorit 2013. 
 

Borxhi afatshkurtër, që korrespondon me tepricёn e borxhit brenda 369 ditëve u rrit nga Grupi prej palëve të tregut 

(duke përjashtuar rrjetin e marrёveshjeve dhe kthimin e marrёveshjeve dhe duke përjashtuar rifinancimin e Bankës 

Qendrore) arriti në 150 miliardë euro në 30 Shtator 2013, krahasuar me 146 miliardё euro në 31 Qershor 2013. 

Financimi agregat afatshkurtër u rrit me 10 miliardë euro ndërmjet tremujorit të dytë dhe të tretë 2013 në 188 miliardё 

euro në 30 Shtator. Aktivet likuide në bilanc arritën në 246 miliardë euro në 30 Shtator, një rritje me 17 miliardë euro 

gjatë së njëjtës periudhë. 
 
Sufiçiti i burimeve afatgjata të financimit gjatë zbatimit tё fondeve afatgjata në 30 Shtator 2013 ishte 58 miliardё euro, 
ose 7 miliardë euro më i lartë se 30 Qershor 2013. Burimet afatgjata tё financimit arritën nё 861 miliardё euro në 30 
Shtator 2013 dhe kapitali i pёrbёrё (dhe i asimiluar), fondet e lidhura me klientin dhe fondet afatgjata të tregut. Këto 
burime financimi së bashku u ulën me 6 miliardë euro ndërmjet tremujorit të dytë dhe të tretë 2013. Kërkesat pёr 
financim në lidhje me aktivet të prekshme dhe të paprekshme dhe aktiveve të lidhura me klientin arritёn në 803 
miliardё euro mё 30 Shtator 2013; ato gjithashtu ranë me 13 miliardë euro ndërmjet tremujorit të dytë dhe të tretë 
2013. 
 
Rezervat e likuiditetit pas shkurtimit u rritën me 19 miliardë euro ndërmjet tremujorit të dytë dhe të tretë 2013 dhe 
arritën 252 miliardë euro në fund të Shtatorit. Ato mbuluan bollshёm fondet afatshkurtra tё tregut (168%, krahasuar 
me 160% të 30 Qershorit 2013).  
 
Rezervat e likuiditetit në dispozicion përbëjnë aktivet e pranueshme për rifinancimin e Bankës Qendrore në shumën 
prej 51 miliardë euro pas shkurtimit të Bankës Qëndrore Europiane (ECB), depozitat nё Bankat Qёndrore (me 
përjashtim të parave të gatshme dhe të rezervave të detyrueshme) në vlerën prej 72 miliardë euro dhe një portofol të 
letrave me vlerë 129 miliardë euro pas shkurtimit. Ky portofol përbëhej nga letra me vlerё tё tregut tё pranueshme 
për rifinancimin e Bankës Qendrore për 93 miliardё euro, nga letra me vlerё tё tregut likuide pёr 18 miliardё euro dhe 
nga siguracionet dhe vetë-siguracionet të detyrueshme nё Bankat Qёndrore, gjithashtu nё shumën 18 miliardё euro 
kur kthehet nё likujditete. Aktivet e pranueshme për rifinancim nga Banka Qendrore pas shkurtimit ECB ka rënë me 1 
miliard euro ndërsa depozitat me Bankat Qendrore dhe portofolin e letrave me vlerë pas shkurtimit u rritën ndjeshëm, 
me 14 miliard euro dhe 6 miliardë euro respektivisht, ndërmjet  30 qershorit dhe 30 shtatorit 2013. 
 
Emetuesit kryesorë të Grupit Credit Agricole nxorrën 22.6 miliardë euro të borxhit të lartë në treg dhe në rrjetet e 

degëve gjatë nëntë muajve të parë të 2013. Vetëm Credit Agricole S.A. rriti 13.4 miliardë euro në treg ndërmjet 1 

Janarit 2013 dhe 22 Tetor 2013, duke tejkaluar programin e saj të tregut të rifinancimit vjetor afatmesëm-në-afatgjatë 

për 12 miliardë euro. Në shtator 2013, Credit Agricole S.A. gjithashtu përfundoi një çështje të kontigjentit të kapitalit 

(Borxhi i varur Tier 2) prej 1 miliard dollarë amerikanë. 
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REZULTATET NGA LINJAT E BIZNESIT 
 

 

1. TREGU BANKAR FRANCEZ ME PAKICЁ  
 

 
1.1. - BANKAT RAJONALE TЁ CRÉDIT AGRICOLE 
 

 

(nё milion euro) T3-13 
Ndryshimi 

9M-13 
Ndryshimi 

 

T3/T3 9M/9M  

   
 

     
 

Fitimi neto i kontabilizuar sipas metodёs sё kapitalit 
232 +10.0% 681 +3.5% 

 

(afёrsisht 25%)*  

    
 

Ndryshimi në përqindjen e rezervave 3 nm 153 +0.1% 
 

Pjesa e fitimit nga kapitali i filialeve * 235 +11.8% 834 +2.9% 
  

* Ndryshimi i riparaqitur pёr zhvlerёsimin e aksioneve ndёrkombёtare SACAM pёr -€268m nё T2-12 dhe -€45m nё T1-13  nё tё ardhura 
 
Bankat Rajonale kanё vazhduar të zhvillojnë veprimtarinë e tyre të biznesit në një treg që ka pasur një rimëkëmbje 
modeste.  
 
Depozitat e klientëve u rritёn me 3.2% nga viti në vit deri në 581 miliardё euro në fund të Shtatorit 2013 duke 
përfshirë 340 miliardё euro në depozitat nё bilanc (deri nё 4.1% nga viti në vit). Rritja në depozitat nё bilanc u nxit 
nga llogaritë e librezave bankare (deri nё 11.4% midis muajve Shtator 2012 dhe Shtator 2013) dhe depozitat me afat 
(deri 3.2%); depozitat në planet e regjistruara tё kursimit pёr blerje shtëpie u mbuluan në mënyrë modeste nga viti në 
vit (deri 0.4%), ndërsa depozitat me afat pësuan rënie me 0.9%. Depozitat jashtё bilancit u rritën me 1.8% ndёrmjet 
Shtatorit 2012 dhe Shtatorit 2013, për shkak të rritjes sё interesit tё klientёve në sigurimin e jetës (depozitat u rritёn 
3.6% ndёrmjet Shtator 2012 dhe Shtatorit 2013) dhe letrat me vlerë (u rritёn 1.9%). 
 
Gjendja e kredive pësuoi rritje me 0.6% nga viti në vit deri në 397 miliardё euro nё 30 Shtator 2013. Ato janë shtyrë 

nga kreditё për shtëpi që u rritёn me 2.4% nga viti në vit. 

 
Raporti kredi-depozita tregoi përmirësim të mëtejshëm, duke u tkurrur nё 122% në fund të Shtatorit 2013 nga 126% 
një vit më parë. Ai përfitoi nga njëra anë nga zhvillimi në depozitat në bilanc dhe në kredi dhe nga ana tjetër nga 
likuiditeti i kthyer nga Caisse des Dépôts et Consignation. 

 

Të ardhurat e Bankave Rajonale (tё riparaqitura për transaksionet brenda grupit) erdhën në pothuajse 3.5 miliardё 

euro në tremujorin e tretë të 2013, me një rritje prej 3.3% nga viti në vit në tremujorin e tretë të 2012 dhe me një rritje 

prej 3.7% nga viti në vit për nëntë muajt e parë të 2013. Marzhi neto nga interesi u rrit kryesisht nga rënia e kostos së 

financimit dhe nga ripagesat e hershme të vazhdueshme. Përveç kësaj, tё ardhurat nga komisionet dhe tarifat u rritën 

me 1.3% nga viti në vit në tremujorin e tretë të 2013 për shkak të një performance të mirë në produktet e sigurimit (u 

rritёn 2.5% gjatë së njëjtës periudhë). 

 

Shpenzimet Operative ranë me 0.7% nga viti në vit në 1.9 miliardё euro në tremujorin e tretë të 2013, për shkak të 

përfundimit të projektit NICE që synon unifikimin e sistemeve informatike për Bankat Rajonale dhe ndikimi i kredisë 

tatimore CICE. Raporti kosto/të ardhura i kontraktuar me 2.2 pikë përqindjeje gjatë së njëjtës periudhë arriti në 

54.8%. 

 
Në tremujorin e tretë të 2013, kosto e riskut arriti në -188 milion euro, që përfaqëson 19 pikë bazë të tepricёs 
krahasuar me 16 pikë bazë në Shtator 2012. Rezervat totale pёr humbjen nga kreditё në 30 Shtator 2013 arritёn në 
105.7% të kredive me probleme. Raporti i kredive të zhvlerësuara ndaj tepricёs bruto ishte 2.5%, një rritje prej 9 pikë 
bazë që nga fundi i Shtatorit 2012, dhe i qëndrueshëm që nga Mars 2013. 
E ardhura operative u rrit me 7.1% nga viti në vit në tremujorin e tretë 2013 me afërsisht 1.4 miliardë euro. 
 
Si rrjedhojë, kontributi i Bankave Rajonale nё fitimin neto tё Grupit tё Crédit Agricole S.A. ishte 834 milion euro për 
nëntë muajt e parë të 2013, duke përfshirë 235 milion euro në tremujorin e tretë. 
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1.2. - LCL 
 

(në milionë euro) T3-13 
Ndryshimi 

9M-13 
Ndryshimi 

 

T3/T3 9M/9M  

   
 

     
 

Tё ardhura 941 (1.8%) 2,876 (3.2%) 
 

     
 

Shpenzime operative (624) (1.8%) (1,869) (0.7%) 
 

Fitimi operacional bruto 317 (1.9%) 1,007 (7.6%) 
 

Kosto e riskut (60) (33.5%) (218) (7.0%) 
 

Fitimi operacional 257 +10.3% 789 (7.8%) 
 

Fitimi neto nё aktive tё tjera (1) x2.3 5 nm 
 

Fitimi para tatimit 256 +10.2% 794 (7.1%) 
 

Tatimi (89) +14.9% (276) (3.6%) 
 

Fitimi neto 167 +7.7% 518 (8.9%) 
 

Interesat jo-kontrolluese 9 +7.8% 26 (8.9%) 
 

Fitimi neto i pjeses se Grupit 158 +7.7% 492 (8.9%) 
 

      

 
LCL mbajti një nivel solid të biznesit në tremujorin e tretë të 2013, në përputhje me tendencat e vërejtura në 

tremujorët e mëparshëm. 
 
Nga viti në vit, teprica e kredisë u rrit me 1.2% në 89.2 miliardё euro nё 30 Shtator 2013. Kjo rritje u nxit nga kreditё 
për shtëpi, të cilat u rritën me 2.5% nga viti në vit dhe me 1.2% nga tremujori në tremujor, në 56.0 miliardё euro  në 
fund të Qeshorit 2013.  Kreditë për biznesin e vogël dhe klientët e korporatave ranë në mënyrë modeste 1.0% nga 
viti në vit në 26.6 miliardё euro, ndërsa teprica e kredisë konsumatore u thellua me 0.9% nga viti në vit në 6.6 
miliardë euro në 30 Shtator 2013. 
 

Aktivet e Klientit vazhduan të regjistrojnë një rritje të gjallëruar nën shtysën e drejtimit të rrjeteve të degëve. Ato u 
rritën me 4.6% nga viti në vit nё 163.1 miliardё euro në fund të Shtatorit 2013. Depozitat nё bilanc u rritën me 7.4% 
nga viti në vit, tё nxitura nga rritja prej 13.4% në depozitat me libreza bankare, 9.2% në llogaritë e depozitave me afat 
dhe 3.3% në depozitat pa afat gjatë periudhës. Depozitat pa afat u rritën me 4.1% nga tremujori në tremujor 
krahasuar me tremujorin e tretë të 2013. Depozitat jashtë bilancit u rritën me 1.6% nga viti në vit, kryesisht për shkak 
të rritjes në depozitat e reja për sigurimin e jetës për të cilat teprica u rrit me 5.8% gjatë periudhës në 53.1 miliardë 
euro në fund të Shtatorit 2013. 
 
Si rezultat, raporti kredi-depozita u përmirësua me 6 pikë përqindjeje nga viti në vit, duke zbritur nё 109% në fund të 
Shtatorit  2013. 
 
Të ardhurat arritёn nё 941 milionë euro në tremujorin e tretë, 1.8% mё pak se në tremujorin e tretë të 2012 (2.3% më 
pak tё riparaqitura për provizionin e skemave tё kursimit pёr blerjen e shtëpive). Ndërmjet Shtatorit 2012 dhe Shtatorit 
2013, rënia ishte izoluar në 0.9% pas riparaqitjes për provizionin e skemave tё kursimit pёr blerjen e shtëpive dhe 
ripagesat EIC në tremujorin e parë të 2012. Aftësia ripërtëritëse e të ardhurave pasqyron kufijtë të cilët janë më të 
larta për produktet e reja se sa në aksionet e biznesit të klientit, ndërkohë që marzhi i transformimit është zvogëluar 
në një klimë vazhdimisht me norma të ulëta të interesit, e cila u përkeqësua nga riblerja e kredisë dhe ripagesat e 
hershme. Të ardhurat nga komisionet dhe tarifat kanë mbetur të qëndrueshme ndërmjet tremujorit të tretë të 2012 
dhe tremujorit të tretë të 2013 (0,8% më pak gjatë periudhës).   
 
Duke marrë parasysh ndikimin e taksave tё reja dhe detyrimeve shoqërore, shpenzimet operative qёndruan nën 

kontroll. Ato ishin 1.8% më të ulëta se në tremujorin e tretë të vitit të kaluar. Tё riparaqitura për ndikimin e skemave 

tё kursimit pёr blerjen e shtëpive, raporti kosto / të ardhura ra në 66.6% në tremujorin e tretë të 2013, 0.3% rritje 

modeste gjatë tremujorit të tretë 2012. 
 
Kosto e riskut  LCL ra me 33.5% nga viti në vit në 60 milion euro në tremujorin e tretë të 2013, duke reflektuar 
ngadalësimin e fluksit të kredive që shkojnë në mospagesë dhe në rezervat specifike shoqëruese. Gjatë nëntë 
muajve të parë të 2013, kosto e riskut ra me 7.0%. Raporti i zhvlerësimit të kredisë ishte i qëndrueshëm në 2.4% të   
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kredive bruto të papaguara dhe raporti i mbulimit të zhvlerёsimit tё kredisë (duke përfshirë rezervat kolektive) u mbajt 

74.6% krahasuar me 74.5% në tremujorin e kaluar. 

Në tërësi, fitimi neto i Grupit ishte 158 milion euro në tremujorin e tretë të 2013, një rritje prej 6.2% krahasuar me 

tremujorin e tretë të 2012 të riparaqitura për ndikimin e skemave tё kursimit pёr blerjen e shtëpive. Për nëntë muajt e 

parë të vitit, ai arriti në 492 milion euro. 
 
 
2. TREGU BANKAR NDЁRKOMBЁTAR ME PAKICЁ 
 
Fitimi neto i Grupit pёr linjat e biznesit ishte 17 milion euro në tremujorin e tretë të 2013, krahasuar me një humbje 
prej 1,899 milionë euro në tremujorin e tretë të vitit 2012, e cila përfshinte një kontribut negativ prej 1,758 milion euro 
që lidhet me shitjen e Emporiki në Greqi. Në nëntë muajt e parë të 2013, fitimi neto i Grupit arriti në 70 milionë euro 
(e riparaqitur 91 milion euro për provizionin e regjistruar në llogaritë 2012-ёs tё Cariparma si pёrshkruhet në 
tremujorin e parë 2013), krahasuar me një humbje prej 2,985 milionë euro në nëntë muajt e parë të 2012, e cila 
përfshinte një kontribut negativ qё lidhet me Greqinë prej 2,995 milionë euro. 
 

(nё milion euro) T3-13 
Ndryshimi 

9M-13 
Ndryshimi 

 

T3/Q3* 9M/9M*  

   
 

     
 

Tё ardhurat 606 (1.8%) 1,813 (2.6%) 
 

Shpenzimet operative (369) (5.4%) (1,133) (7.8%) 
 

Fitimi operacional bruto 237 +4.4% 680 +7.6% 
 

Kosto e riskut (121) +3.4% (439) +21.7% 
 

Fitimi operativ 116 +5.3% 241 (11.0%) 
 

Kapitali i Filialeve (30) (83.9%) (71) (47.4%) 
 

Fitimi neto nga aktive tё tjera - nm 17 nm 
 

Ndryshimi nё vlerёn e emrit tё mirё - nm - nm 
 

Fitimi para tatimit 86 nm 187 +40.0% 
 

Tatimi (52) +22.8% (79) +11.1% 
 

Fitimi (pas tatimit) nga operacionet jo tё vazhdueshme 3 nm 9 nm 
 

Fitimi neto 37 nm 117 nm 
 

Interesat jo-kontrolluese 20 +40.4% 47 x3.3 
 

Fitimi neto i  Grupit 17 nm 70 nm 
 

      

 
* Rezultatet e 2012 u riparaqitën pёr riklasifikim sipas SNRF 5. 
 
Nё Itali, Cariparma mbajti një ecuri të mirë të biznesit gjatё tremujorit tё tretë të 2013. Depozitat totale ishin 86.1 
miliardë euro, 2.6% më pak krahasuar me fundin e Shtatorit 2012. Depozitat nё bilanc ishin 34.7 miliardë, më pak se 
në fund të Shtatorit 2012 (35.5 miliardë euro) dhe në fund të Qershorit 2013 (36.1 miliardë euro), për shkak të 
drejtimit të menaxhuar nga Cariparma duke ulur interesin e paguar për depozitat. Depozitat jashtë bilancit u drejtuan 
nga rritja në depozitat e sigurimit të jetës dhe fondet e përbashkëta, me një rritje agregate prej 7.7% në fund të 
Shtatorit 2012. Teprica e totalit të kredive ra me 1.3% nga viti në vit në 33 miliardë euro për shkak të kërkesës së 
dobët tё vazhdueshme, në një treg të tkurrur me 5.7% (burimi: ABI). Kështu, kreditё e banimit hipotekore tё 
regjistruara u rritёn nё 2.7% nga viti në vit në 12.9 miliardё euro në fund të Shtatorit 2013. Sufiçiti i likuiditetit arriti në 
1.7 miliardë euro në 30 Shtator 2013 dhe kontribuoi në financimin e bizneseve të tjera të Grupit në Itali. 
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Kontributi i Cariparma nё rezultatet e Crédit Agricole S.A. 
 

(nё milion euro) T3-13 
Ndryshimi 

9M-13 
Ndryshimi 

 

T3/Q3* 9M/9M*  

   
 

     
 

Tё ardhurat 395 (1.5%) 1,175 (4.4%) 
 

     
 

Shpenzimet operative (225) (6.5%) (711) (4.7%)** 
 

Kosto e riskut (92) +6.2% (295) +18.4% 
 

Fitimi neto 35 (8.2%) 116 (16.5%) 
 

Fitimi neto i Grupit 25 (7.3%) 84 (14.8%) 
 

       
* Riparaqitur për provizionin e  regjistruar në llogaritë 2012për  Cariparma si theksohet në tremujorin e parë 2013.  
** Duke përjashtuar koston e planit të largimit vullnetar të njohur në tremujorin e dytë  2012 (54 milion euro). 
 
Cariparma gjithashtu ka vazhduar përpjekjet e saj për menaxhim të mirë dhe fitimi i saj para tatimit është rritur nga 
viti në vit dhe nga tremujori në tremujor krahasuar me tremujorin e tretë 2013. Të ardhurat ishin 1.5% mё pak nga viti 
në vit në 395 milion euro në tremujorin e tretë 2013, por ishin 0.3% më të larta se në tremujorin e dytë 2013. 
Shpenzimet u ulёn ndjeshëm, me një rënie prej 6.5% nga viti në vit në tremujorin e tretë 2013, dhe 4.7% më pak në 
nëntë mujorin e parë duke përjashtuar ndikimin e riparaqitjes sё planit vullnetar  tё regjistruara në tremujorin e dytë të 
2012 (54 milion euro). 
Kosto e riskut ka vijuar të ndikohet nga përkeqësimi i kushteve ekonomike: ai u rrit me 6.2% nga viti në vit në 

tremujorin e tretë të 2013, por ishte më i ulët se në dy tremujorët e mëparshëm1. Raporti i kredive jo-qarkulluese 
ishte 10.3% nё 30 Shtator 2013, me një raport të mbulimit prej 43.7% (duke përfshirë rezervat kolektive). 
Në tërësi, fitimi neto i Grupit ishte 25 milionë euro në tremujorin e tretë të 2013 dhe 84 milionë euro për nëntë muajt e 

parë të 20131.  
Fitimi neto i Grupit Cariparma, duke përfshirë Calit, arritёn në 35 milionë euro në tremujorin e tretë të 2013 dhe në 
120 milionë euro për nëntë muajt e parë të 2013. 
 

  
Duke përjashtuar Italinë, entitetet e tjera të Grupit kanё mbajtur një raport tё balancuar tё kredive ndaj depozitave, 
me një tepricë të kredive prej 10.3 miliardë euro dhe depozita të klientëve prej 10.6 miliardë euro. Dobёsimi i tё 
ardhurave sipas zonës gjeografike pasqyron një kontribut prej 21% nga entitetet evropiane duke përjashtuar 
Cariparma dhe 14% nga entitetet në Afrikë dhe Lindjen e Mesme. Kontributi total i tyre nё fitimin neto tё Grupit ishte 

+22 milion euro2 në tremujorin e tretë të 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Pas riparaqitjes sё provizionit tё regjistruar nё llogaritё e 2012-ёs nё Cariparma  si theksohet në tremujorin e parë 2013. 

 

2
 Duke përjashtuar kontributin nga BES..
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3. MENAXHIMI I KURSIMEVE 
 
Kjo linjë biznesi përfshin menaxhimin e aktiveve, të sigurimit, tregun bankar privat dhe shёrbimin e aktiveve. 

 

Mё 30 Shtator 2013, linja e biznesit kishte aktive nën menaxhim prej 1,124.4 miliardë euro1, ose 27.8 miliardё euro 
më shumë se në 31 Dhjetor 2012. Kjo rritje ishte për shkak të periudhave të ngurta të biznesit tё shoqëruara me një 
efekt shumë pozitiv të tregut gjatë kёsaj periudhe. Ai gjithashtu i atribuohet një efekti të favorshëm, me blerjen e 
Smith Breeden në tremujorin e tretë të 2013 (ndikimi: +4.7 miliardë euro). Duke pёrjashtuar tregun, fushëveprimi dhe 
efektet e monedhës arritёn në +22.7 miliardё euro, kjo rritje është ndikuar fillimisht nga rritja prej 1.1 miliardё euro në 
segmentin e menaxhimit të aktiveve dhe prej 4.8 miliardё euro në segmentin e sigurimeve. 
 

Gjithsej, fitimi neto i Grupit  ishte 383 milion euro në tremujorin e tretë të 2013, 5.9% mё pak krahasuar me tremujorin 

e tretë të 2012. Ai arriti në 1,196 milion euro në nëntë muajt e parë. 

 
 

(nё milion euro) T3-13 
Ndryshimi 

9M-13 
Ndryshimi 

 

T3/T3 9M/9M  

   
 

     
 

Tё ardhurat 1,230 (2.0%) 3,781 (2.0%) 
 

     
 

Shpenzimet operative (610) +3.6% (1,847) +3.6% 
 

Fitimi operacional bruto 620 (6.9%) 1,934 (6.7%) 
 

Kosto e riskut 3 (3.2%) - nm 
 

Fitimi operativ 623 (6.9%) 1,934 (4.3%) 
 

Kapitali i filialeve 1 (71.5%) 11 +44.8% 
 

Fitimi neto nga aktive tё tjera - nm - nm 
 

Fitimi para tatimit 624 (7.1%) 1,945 (5.4%) 
 

Tatimi (204) (8.8%) (631) (3.2%) 
 

Fitimi neto 420 (6.3%) 1,314 (6.4%) 
 

Interesat jo-kontrolluese 37 (10.3%) 118 (9.9%) 
 

Fitimi neto i Grupit 383 (5.9%) 1,196 (6.1%) 
 

      

 
Nё menaxhimin e Aktiveve, Amundi përfundoi blerjen e Smith Breeden në SHBA, së bashku me 4.7 miliardë eurot 
e aktiveve të tij nën menaxhim. Transaksioni i mundëson Amundi të zgjerojë gamën e produkteve të tij me të ardhura 
fikse dhe të zhvillojë shitje midis dy kompanive. Amundi konfirmoi pozitën e tij të fortë në produkte të tilla si ETF, ku 
ai ka dyfishuar aktivet nën menaxhim gjatë tre viteve në 10.3 miliard euro dhe ku renditet tani si Nr.4 në Europë. 
 
Hyrjet e reja qëndruan pozitive për nëntë muajt e parë të 2013 në +1.1 miliardë euro pavarësisht kushteve të 
pafavorshme të tregut në tremujorin e tretë të 2013. Përfshirja 100% e sipërmarrjeve të përbashkëta në Azi dhe 
Smith Breeden (ndikimi: +4.7 miliardë euro), aktivet nën menaxhim arritën në 759 miliardë euro në fund të Shtatorit 
2013 (deri në 2.6% në fund të Dhjetorit 2012). Ata kanë përfituar nga një efekt i favorshëm i tregut prej +13.5 miliardë 
euro. 
 
Gjatë nëntë muajve të parë, hyrjet e reja janë shtyrë nga shpërndarësit, klientët institucionale dhe korporatat (+7.5 

miliardë euro), rrjetet ndërkombëtare të degëve (+2.3 miliardë euro) dhe menaxhimi i kursimeve të punonjësve (+0.9 

miliardë euro). Ata u drejtuan nga aktivet afatgjata (5.7 miliardë euro), ndërsa flukset hyrëse të tregut janë ndikuar 

negativisht nga normat e ulëta të interesit. Mesatarja e aktiveve nën menaxhim ishte 756 miliardë euro, deri në 9% 

nga viti në vit për nëntë muajt e parë të 2013. 

 
 
 

 
1
 Duke pёrfshirё  100% tё menaxhimit tё aktiveve aziatike pёr sipёrmarrjet e pёrbashkёta.  
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Amundi mbajti rezultate të mira për nëntë muajt e parë të 2013, me një rritje prej 1.3%1 në të ardhurat operative 

bruto krahasuar me vitin 2012. Të ardhurat1  u rritën me 1.8% nga viti në vit gjatë nëntë muajve të parë dhe me 0.5% 
gjatë tremujorit të tretë të 2013, për shkak të fleksibilitetit të komisioneve dhe të tarifave. Shpenzimet operative u 

rritën me 1.4%1 nga viti në vit gjatë nëntë muajve të parë të 2013 duke përjashtuar ndikimin e masave tatimore. 
Raporti kosto/të ardhura u stabilizua në 55.3% më 30 Shtator 2013. 
 
Të ardhurat neto të Grupit Amundi arritën në 233 milionë euro për nëntë muajt e parë të 2013, me një rritje prej 

4.6%1 nga viti në vit, dhe deri në 73 milionë euro për tremujorin e tretë. 
 
Në letrat me vlerë dhe shërbimet e investitorëve, CACEIS vazhdoi të kombinojё marketingun dinamik me kontrollet e 
kostove. Si rezultat, fondet nën administrim u rritёn me 14.9% nga viti nё vit në 1,297 miliardё euro. Aktivet në ruajtje 
u ulёn mё shumё se gjatë  të njëjtës periudhë si pasojё e daljes të Caisse des Dépôts. Kështu, rënia u kufizua nё 
7.8%, për shkak të zhvillimit të mirë të biznesit për filialet. 
 
Të ardhurat nga ky biznes u ndikuan kryesisht nga rënia në normat e interesit dhe rënia me 9.5% ndërmjet tremujorit 
të tretë 2012 dhe tremujorit të tretë 2013. Shpenzimet operative u mbajtёn nën kontroll, me një rënie prej 0.6% gjatë 
të njëjtës periudhë. 
Fitimi neto i Grupit për nëntë muajt e parë të 2013 arriti në 103 milionë euro, duke përfshirë 33 milion euro në 
tremujorin e tretë. 

 

Në Bankingun Privat, biznesi u tkurr në mënyrë modeste. Aktivet nën menaxhim ishin 133.0 miliardё euro mё 30 
Shtator 2013, 0.6% më shumë krahasuar me 31 Dhjetor 2012: ato përfituan nga një ndikim i favorshëm i tregut, për 
kompensimin neto të daljes së aktiveve prej 0.8 miliardë euro. 

 
Në Francë, aktivet nën menaxhim u rritën me 2.1% krahasuar me 31 Dhjetor 2012 qё ishte 61.7 miliardё euro. 
Anasjelltas, ndërkombëtarisht, ato ranë me 0.7% në 71.3 miliardё euro. 

 
Fitimet neto tё Grupit për nëntë muajt e parë arritën në 95 milion euro, një rritje prej 8.4% krahasuar me nëntë muajt 
e parë të 2012. Ai arriti në 26 milionë euro në tremujorin e tretë të 2013, 15.9% më pak krahasuar me tremujorin e 
tretë të 2012. 
 
Për Sigurimet, biznesi ishte 6.1 miliard euro në tremujorin e tretë të 2013. 
 

 

( në milion euro) T3-13 
Ndryshimi 

9M-13 
Ndryshimi 

 

T3/T3 9M/9M  

   
 

     
 

Të ardhurat 519 (0.1%) 1,577 (0.8%) 
 

     
 

Shpenzimet operacionale (141) +7.3% (429) +10.6% 
 

Fitimi operacional bruto 378 (2.6%) 1,148 (4.5%) 
 

Kosto e riskut - nm - nm 
 

Fitimi neto nga aktive të tjera - nm - nm 
 

Tatimi (126) (7.5%) (380) +0.5% 
 

Fitimi neto 252 (0.4%) 768 (4.1%) 
 

Fitimi neto i Grupit 251 (0.5%) 765 (4.0%) 
 

      

 
 
 
 
 

 
1
 Riparaqitur për 60 milion euro fitim para tatimit për zhvlerësimin e Hamilton Lane në tremujorin e pare të 2012 dhe koston e 

blerjes së Smith Breeden në T3-13 
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Biznesi i sigurimit të jetës mbeti i shëndetshëm, si në Francë dhe ndёrkombёtarisht. Vrulli i biznesit arriti në 4.3 
miliardё euro në tremujorin e tretë të 2013, një rritje me 22.1% në Francë nga viti në vit, në përputhje me mesataren 

e tregut 9%1. Ndërkombëtarisht, ajo u rrit me 34.3%2 gjatë tё njёjtёs periudhë. Fondet nën administrim pёr sigurimin 

e jetës në këtë mënyrë u rritën me 4.8%2 nga viti nё vit për 232.4 miliardё euro. Fondet në euro arritën në 190.1 
miliardё euro, deri nё 5.3% nga viti në vit, ndërsa teprica e llogarisё pёr njёsitё e lidhura u rrit me 2.7% në 42.3 
miliardё euro gjatë të njëjtës periudhë,qё  përfaqësojnë 18.2% të totalit të fondeve nën menaxhim. Flukset hyrёse 
neto të reja arritёn në 4.8 miliardё euro gjatë nëntë muajve të parë, duke përfshirë 3.6 miliardё euro në Francë. 
 
Nё sigurimin e pronёs dhe nga aksidentet nё Francё, vrulli biznesit mbeti i qёndrueshëm, me të ardhura premium 

deri 5.5% nga viti në vit në tremujorin e tretë të 2013, duke lënë pas rritjen mesatare të tregut prej 2.5%3 gjatё tё 
njëjtёs periudhë. Gjatë tremujorit të tretë 2013, raporti kërkesa-ndaj-kontributit (për të gjitha periudhat dhe neto nga 
risigurimi) ka mbetur nën kontroll, në 71.2% krahasuar me 70.6% në tremujorin e tretë të 2012.  
 
Me biznese prej 225 milion euro në tremujorin e tretë të 2013 krahasuar me 246 milionë euro në të njëjtën periudhë 
të 2012, sigurimi i biznesit tё kreditoreve ra.  Ai tregoi elasticitet në segmentin e kredisë për shtëpi, por vazhdoi të 
vuajë nga ngadalësimi në sektorin e financave të konsumit. 
 
E riparaqitur duke konsideruar kursimet e shoqeruara me humbjen e gjeneruar nga shkëmbimi i letrave me vlere 
Greke (PSI) në tremujorin e tretë të 2012, të cilat përfituan nga ulja e disa tatimeve (duke ulur kostot me 9 milionë 
euro), shpenzimet operative qëndruan nën kontroll, në kufirin e 0.4% nga viti në vit në tremujorin e tretë të 2013. 
Raporti kosto/të ardhura ishte 27.1% në tremujorin e tretë dhe 27.2% për nëntë muajt e parë të 2013. 

 
Në tremujorin e tretë të vitit 2013, fitimi neto i Grupit për biznesin e Sigurimeve reflektoi shpenzimet shtesë të 
financimit që lidhen me transaksionet pёr tё optimizuar strukturën e kapitalit tё Grupit sipas mjedisit rregullator tё 
“Basel 3”. Shpenzimet që lidhen me këtë transaksion janë të njohura në të ardhura. Ato arrijnё deri në 25 milionë 
euro në tremujorin e tretë, pra, 18 milion euro fitim neto i Grupit. Pavarësisht nga këto shpenzime shtesë, fitimi neto i 
Grupit mbeti i qëndrueshëm në 251 milionë euro krahasuar me 252 milion euro në tremujorin e tretë të 2012. 

 
Gjatë nëntë muajve të parë, fitimi neto i Grupit ishte 765 milion euro, krahasuar me 797 milion euro nё të njëjtën 
periudhë të 2012, e cila pёrfshinte një rritje prej 28 milion euro nga transformimi i aksioneve “BES Vida”  në BES. 

 
Së fundmi, Sigurimet e Crédit Agricole vazhduan të bëjnë investime të reja në kompanitë e paklasifikuara dhe 
autoritetet lokale. Kjo arriti në 2 miliardë euro në nëntë muajt e parë të 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1
 Burimi: FFSA (shifrat në Shtator 2013) 

 

2
 Shifrat e 2012 riparaqitur për BES Vida, e cila u shit për BES në T2-12. 

 

3
 Burimi: FFSA (shifrat në Shtator 2013) 

 

 
16 



PROJEKTI TË PRINTOHET DHE TE PUBLIKOHET NË INTERNET SIPAS EMBARGOS SË 
CAKTUAR DHE ME ÇDO MJET TJETER DERI MË 7 NËNTOR 2013, ORA 7:00 ME OREN E EVROPËS 

 
4. SHËRBIMET FINANCIARE TЁ SPECIALIZUARA  

 

(në miliona euro) T3-13 
Ndryshimi 

9M-13 
Ndryshimi 

 

T3/Q3 9M/9M  

   
 

     
 

Të ardhurat 833 +1.4% 2,484 (5.4%) 
 

     
 

Shpenzimet operative (394) (0.6%) (1,164) (2.2%) 
 

Fitimi operacional bruto 439 +3.3% 1,320 (8.1%) 
 

Kosto e riskut (352) (16.6%) (1,168) (21.7%) 
 

Fitimi operativ 87 nm 152 nm 
 

Kapitali i filialit 6 +51.7% 20 +44.2% 
 

Fitimi para tatimit 93 nm 172 nm 
 

Tatimi (41) +52.5% (93) +46.6% 
 

Fitimi neto 52 nm 79 nm 
 

Interesat jo-kontrolluese (11) (61.6%) (51) (64.3%) 
 

Fitimi neto i Grupit 63 nm 130 nm 
 

      

 
Pas disa tremujorёsh qё pasqyrojnё efektet e planit rregullues, shërbimet financiare tё Specializuara u kthyen në 
fitim që nga fillimi i vitit dhe stabilizimi i treguesve kyç të biznesit tё saj (të ardhurat dhe teprica e kredive). 
 
Fitimi neto i Grupit arriti në 63 milion euro në tremujorin e tretë të 2013, krahasuar me një humbje prej 564 milion euro 
në tremujorin e tretë të 2012, e cila përfshinte 572 milion euro zhvlerësim i emrit të mirë për financat e konsumatorit. 
Fitimi neto për nëntë muajt e parë të 2013 ishte 130 milion euro, krahasuar me një humbje prej 536 milion euro për 
nëntë muajt e parë të 2012. 
 

Pas një rënie të konsiderueshme në të tepricat e vitit 2012 si rezultat i planit rregullues, vëllimet e biznesit janë 

stabilizuar në vitin 2013 dhe tregojnë një rënie të kufizuar krahasuar me tremujorët e mëparshëm. Panvarësisht 

presionit mbi tepricat, të ardhurat u rritën me 1.4% nga viti në vit në tremujorin e tretë të 2013, por ishin 5.4% më të 

ulëta se në nëntë muajt e parë të 2012. Përpjekjet e shkurtimit të kostove vazhduan, me shpenzimet 0.6% më pak 

nga viti në vit në tremujorin e tretë të 2013 dhe 2.2% më pak nga viti në vit në nëntë muajt e parë të 2013. 

Përveç kësaj, rënia e mprehtë në koston e riskut krahasuar me vitin e kaluar (-16.6% gjatë tremujorit, -21.7% gjatë 

nëntë muajve) reflekton përmirësim në filialin Italian Agos, si dhe në situatën në Francë. 

 

Në financat e konsumatorit, volumi i biznesit dhe të ardhurat u stabilizuan. Teprica e kredisё sё konsoliduar CACF 
ra me 5.3% nga viti në vit, por ra me vetëm 1.2% ndërmjet 30 Qershor dhe 30 Shtator 2013. Ato arritën në 46.0 
miliardё euro në 30 Shtator 2013, krahasuar me 48.6 miliardё euro një vit më parë dhe 46.5 miliard euro në 30 
Qershor 2013. Vlera bruto e kredisë CACF e rregjistruar ishte 71.8 miliardë euro në 30 Shtator 2013. Ndarja sipas 
zonës gjeografike tregoi pak ndryshime nga viti në vit, me 37% të tepricës në Francë, 34% në Itali (35% një vit më 
parë) dhe 29% në vendet e tjera europiane (28% një vit më parë). Teprica e Agos Ducato ka rënë me 1.4 miliardё 
euro gjatë një viti.  
 
Të ardhurat operative të CACF ishin të krahasueshme me atë të tremujorit të tretë 2012 në 386 milion euro në 
tremujorin e tretë të 2013, me të ardhura prej 703 milion euro (0.1% më të larta) dhe shpenzime operative të mbajtura 
nën kontroll në 317 milion euro. 
 

Jashtë Italisë, kosto e riskut mbeti nën kontroll gjatë tremujorit të tretë, në 162 pikë bazë (vjetore) për CACF duke 
përjashtuar Agos. Në Agos, kosto e riskut tregoi zhvillim të ndjeshëm duke ndjekur regjistrimin e provizioneve shtesё 
në 2012. Ajo arriti në 204 milionë euro në tremujorin e tretë të 2013, krahasuar me 224 milionë euro në tremujorin e 
dytë të 2013 dhe 660 milion euro për nëntë muajt e parë. Raporti i zhvlerësimit të huave për Agos arriti në 16.7% në 
30 Shtator 2013 dhe raporti i mbulimit qëndroi shumë i lartë për Agos, në 98.8% duke përfshirë rezervat kolektive.  
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Fitimi neto i Grupit tё CACF ishte +48 million euro në tremujorin e tretë, deri me pothuajse 50% më i lartë krahasuar 
me tremujorin e mëparshëm. 
 
Në Qiranё Financiare dhe Faktoring, rezultatet pasqyrojnë përshtatjen e këtyre bizneseve me planin rregullues që 
nga fundi i 2011, me një rënie të përgjithshme të tepricёs, e cila ishte kompensuar pjesërisht nga kufijtё e lartё dhe 
shpenzimet e kontrolluara. Teprica e Qirasё financiare ishte 16.0 miliardё euro në 30 Shtator 2013 krahasuar me 
16.9 miliardё në 30 Shtator 2012. Në Faktoring, qarkullimi i faktorizuar u rrit me 7.0% nga viti në vit në nëntë muajt 
e parë në 14.0 miliardё euro në 30 Shtator 2013. Si rezultat, kontributi nga këto dy segmente nё fitimin neto tё 
Grupit ishte +15 milion euro në tremujorin e tretë, i njëjtë si në tremujorin e kaluar dhe pothuajse dy herë më i lartë 
se tremujori i tretë 2012. 
 
 
 
5. BANKINGU I KORPORATAVE DHE INVESTIMEVE  
 
Me përfundimin e zhvlerësimit të CLSA (duke përjashtuar operacionet Taiwanese) nga Letrat me Vlerë CITIC më 31 

Korrik dhe fillimi i negociatave ekskluzive me Société Générale për shitjen e 50% të aksioneve të saj në Newedge, 

Credit Agricole CIB ka hyrë në fazën e fundit të përqëndruar në aktivitetet financuese, tregjet e kapitalit dhe bizneset 

konsultative. Fitimi nga zhvlerësimi i CLSA në tremujorin e tretë të 2013 arriti në 320 milionë euro të njohura në 

fitimin neto të Grupit. Ndikimi i përgjithshëm i Newedge në fitimin neto të Grupit ishte -155 milion euro. 

 

 
Shënim: Të dhënat 2012 dhe 2013 jane riparaqitur për riklasifikimin e Newedge sipas IFRS 5. 
 
Aktivitetet e vazhdueshme 
 
 
(Në milion euro) T3-13 

Ndryshimi 
9M-13 

Ndryshimi 
 

 T3/T3 9M/9M  

    
 

 Të ardhurat 844 (13.5%) 2,713 (11.0%) 
 

 - nga të cilat DVA (47) nm (86)** nm 
 

 - nga të cilat mbrojtja e kredisё - nm 15 nm 
 

 Riparaqitja e tё ardhurave* 891 (14.7%) 2,784 (10.4%) 
 

 Shpenzimet  operacionale (534) (2.0%) (1,603) (3.0%) 
 

 Fitimi operacional bruto 310 (28.0%) 1,110 (20.6%) 
 

 Kosto e riskut (124) +83.1% (310) +72.5% 
 

 Fitimi operacional 186 (48.8%) 800 (34.3%) 
 

 Kapitali i filialeve 35 (6.4%) 104 (11.2%) 
 

 Fitimi neto nga aktive të tjera (1) nm 2 nm 
 

 Fitimi para tatimit 220 (45.0%) 906 (32.2%) 
 

 Tatimet (91) +15.0% (266) (24.7%) 
 

 Fitimi neto nga veprimtaritë jo të vazhdueshme 164 nm 157 nm 
 

 Fitimi Neto 293 nm 797 +4.8% 
 

 Interesat jo-kontrolluese 6 +6.7% 18 (14.5%) 
 

 Fitimi neto i Grupit 155 (55.9%) 664 (32.9%) 
 

 Riparaqitja e fitimit neto të Grupit * 287 x2.5 779 +5.4% 
 

       

 
* Riparaqitur për mbrojtjen e kredisë, ndikimin e Ditës 1 CVA / DVA dhe DVA e rrjedhshme, dhe ndikimi i lidhur me brokerat (Cheuvreux, CLSA dhe 
Newedge). 2012 riparaqitur për ndikimet e planit rregullues.    
** Përshirja në Q1 e ndikimit Ditës 1 DVA/CVAt: -€46m në të ardhura dhe -€25m në NIGS. 
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Në tremujorin e tretë të 2013, të ardhurat nga aktivitetet e vazhdueshme arritën në 844 milionë euro, deri 13.5% 
krahasuar me tremujorin e tretë të 2012. Riparaqitur për mbrojtjen e kredisë dhe drejtimin DVA, ato arritën në 891 
milion euro, një zbritje prej 14.7%, duke reflektuar një rënie të kontributit në aktivitetet e tregut të kapitalit në krahasim 
me tremujorin e tretë 2012, kur kushtet e tregut ishin shumë të favorshme.  
Gjatë periudhës, CACIB konfirmoi pozitat e saj konkurruese dhe u shpërblye për ekspertizën e saj në zonat e 
specializimit. CACIB mbajti renditjen e saj në sindikatën e biznesit në Francë (Nr. 1) dhe në sindikatën e korporatave 

të kredisë për rajonin EMEA (Nr. 2)1. CACIB gjithashtu renditet Nr. 1 në mbarë botën në financat e avionëve2. Në 

Tregjet e Kapitalit dhe investimet bankare, CACIB mbetet kryesuesi Nr.1 Evropian për Letrat me Vlerë ABCP3. Së 

fundi, CACIB u ngjit nga vendi i pestë në vendin e dytë në të gjithë botën për çështje të euros nga institucionet 

financiare4. 
 

Në tremujorin e tretë të 2013, CACIB vazhdoi përpjekjet e saj për të ulur shpenzimet, të cila rane me 2.0% në 
krahasim me tremujorin e tretë të 2012. Duke përfshirë operacionet jo të vijueshëm, shpenzimet ranë me 8.1%. Gjatë 
të njëjtës periudhë, kostoja e riskut u rrit krahasuar me tremujorin e tretë të 2012 për shkak të regjistrimit të rezervave 
specifike jo-materiale për një numër të kufizuar të dosjeve dhe të një dispozite gjyqësore (-80 milion euro). Në total, 
fitimi neto i Grupit për aktivitetet e vazhdueshme arriti në 287 milion euro, ose 2.5x më i lartë se në tremujorin e tretë 
të 2012. Riparaqitur për mbrojtjet e kredisë dhe drejtimin DVA, fitimi neto i Grupi ishte 155 milion euro.  

 
Në nëntë muajt e parë të 2013, të ardhurat arritën në 2,713 milionë euro, 11.0% mё poshtё se në nëntë muajt e parë 

të 2012, të cilat përfituan nga një klimë e gjallë në treg. Shpenzimet ranë me 3.0% gjatë të njëjtës periudhë, ndërsa 

kosto e riskut u rrit me 72.5% Gjithësej, fitimi neto i Grupit nga aktivitetet e vazhdueshme, të riparaqitura për ndikimet 

e aplikimit për herë të parë të SNRF 13 (CVA / DVA), drejtimin DVA dhe mbrojtjen e kredisё, ishte 664 milion euro 

(32.9% më pak se nëntë muajt e parë të 2012 (riparaqitur për Cheuvreux / CLSA/Newedge dhe ndikimet e planit 

rregullues). 
 

Aktivitetet Financiare 

(në milion euro) T3-13 T3-13* 
Change 

9M-13 9M-13* 
Change 

 

T3*/T3* 9M*/9M*  

     
 

       
 

Të ardhurat 517 517 (9.0%) 1,535 1 520 (7.9%) 
 

       
 

Shpenzimet operacionale (228) (228) (0.7%) (678) (678) (2.3%) 
 

Fitimi operacional bruto 289 289 (14.5%) 857 842 (12.0%) 
 

Kosto e riskut (34) (34) (46.5%) (205) (205) +17.1% 
 

Fitimi operacional 255 255 (7.2%) 652 637 (18.5%) 
 

Kapitali i filialeve 35 35 (7.4%) 104 104 (11.2%) 
 

Fitimi neto nga aktive të tjera (1) (1) nm 2 2 nm 
 

Fitimi para tatimit 289 289 (7.3%) 758 743 (17.3%) 
 

Tatimi (90) (90) (25.4%) (207) (202) (30.4%) 
 

Fitimi Neto 199 199 +4.1% 551 541 (11.1%) 
 

Interesat jo-kontrolluese 4 4 (2.0%) 11 11 (15.2%) 
 

Fitimi neto i Grupit 195 195 +4.2% 540 530 (11.1%) 
  

* Riparaqitur për mbrojtjet e kredisë, dhepёr para kostos sё planit rregullues në 2012 
 
 
 
 
 
 

 
1
 Burimi: Thomson Financial 

 

2
 Burimi: Thomson Financial 

 

3
 Burimi: Thomson Financial 

 

4
 Burimi: Thomson Financial 
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Në tremujorin e tretë të 2013, të ardhurat nga aktiviteti Financues arritën në 517 milion euro, pa ndikim nga mbrojtjet 
e kredisë. Konsumi i likuiditetit ra më tej, në 85 miliard euro në tremujorin e tretë të 2013 nga 87 miliard euro në 
tremujorin e dytë. Rënia në konsumin e likuiditetit nga viti në vit ishte edhe më i theksuar, me një rënie 7.7% nga 92 
miliard euro në tremujorin e tretë të 2012. Në financat e strukturuara, të ardhurat ranë me vetëm 4.9% nga tremujori 
në tremujor në 272 milionë euro në tremujorin e tretë të 2013, ku kufijtë u lanë në fuqi në një klimë me vëllime rënie 
pas shkallezimit për shkurtimin e portofolit. Gjatë të njëjtës periudhë, të ardhurat komerciale bankare u rritën me 
2.5% nga tremujori në tremujor me 245 milionë euro në tremujorin e tretë të 2013. 
 
Kosto e riskut arriti në 13 pikë bazë të tepricёs në tremujorin e tretë 2013, duke rënë ndjeshëm në 22 pikë bazë të 
regjistruar në tremujorin e tretë të 2012. Në aspektin e vlerës, rënia ishte 46.5% në krahasim me tremujorin e tretë të 
2012. 
Gjithësej, fitimi neto i Grupit në aktivitetet Financuese arriti në 195 milionë euro në tremujorin e tretë të 2013, 4.2% 
më shumë se në tremujorin e tretë të vitit të kaluar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tregjet e kapitalit dhe investimet bankare 
 

(nё milion euro) T3-13 T3-13* 
Ndryshimi 

9M-13 9M-13* 
Ndryshimi 

 

T3*/T3* 9M*/9M*  

     
 

       
 

Të ardhurat  327 374 (21.5%) 1,178 1,264 (13.2%) 
 

       
 

Shpenzimet operacionale (306) (306) (2.9%) (925) (925) (3.4%) 
 

Fitimi operacional bruto 21 68 (57.8%) 253 339 (32.0%) 
 

       
 

Kosto e riskut (90) (90) nm (105) (105) nm 
 

Fitimi para tatimit (69) (22) nm 148 234 (52.6%) 
 

Tatimi (1) (18) nm (59) (95) +11.9% 
 

Fitimi neto nga veprimtaritë jo të 
vazhdueshme 164 - nm 157 - - 

 

Fitimi Neto 94 (40) nm 246 139 (65.9%) 
 

Interesat jo-kontrolluese 2 - nm 7 5 (67.1%) 
 

Fitimi neto i Grupit 92 (40) nm 239 134 (65.9%) 
   

* Riparaqitur për ndikimin e Ditës 1 CVA / DVA dhe DVA e rrjedhshme, dhe ndikimi i lidhur me brokerat (Cheuvreux, CLSA dhe Newedge). 2012 riparaqitur për 
ndikimet e planit rregullues.    
Përshirja e të ardhurave nga borkerat (CLSA New York dhe Tokyo) të riklasifikuar sipas SNRF 5 në T3-13; €22m në T3-12, €20m në T4-12, €25m në T1-13 dhe 
€17m in T2-13. In T3-13, duke përfshirë të ardhurat e CLSA Taiwan: +€3mnë T1 e ndikimit Ditës 1 DVA/CVAt: -€46m në të ardhura dhe -€25m në NIGS 
 

Në tregjet e Kapitalit dhe në investimet bankare, të ardhurat u ulën fuqishëm (me 21.5%) në tremujorin e tretë të 2013 
në krahasim me një tremujorin e tretë të 2012 shumë të lartë. Duke përjashtuar bizneset e ndërmjetësimit, rënia ishte 
18.5% gjatë të njëjtës periudhë, si të ardhurat ranë me 20.6% në të Ardhurat Fikse, e cila ishin prekur negativisht në 
tremujorin e tretë të 2013 nga vëllime të ulët nga ana e Kredisë dhe nga pasiguritë e tregut mbi politikën monetare të 
Fed-it. Gjatë të njëjtës periudhë, investimeve bankare (duke përjashtuar ndërmjetësit) mbajtën një nivel të 
qëndrueshëm të biznesit, me një rritje në të ardhura me 5.4% nga viti në vit në tremujorin e tretë të 2013. 

 
 

 Risku i tregut ka mbetur në një nivel të ulët me “VaR” rreth 10 milion euro në 30 Shtator 2013, dhe “VaR” mesatare 
prej 12 milionë euro gjatë tremujorit. 
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Operacionet e jo tё vazhdueshme 

 

 
(nё milion euro) T3-13 

Ndryshimi 
9M-13 

Ndryshimi 
 

 
T3/T3* 9M/9M*  

    
 

      
 

 Të ardhurat 12 (83.9%) 115 (19.7%) 
 

      
 

 Shpenzimet operacionale (39) (49.9%) (125) (46.9%) 
 

 Fitimi operacional bruto (27) x8.8 (10) (88.9%) 
 

 Kosto e riskut (4) (64.9%) (33) (49.5%) 
 

 Fitimi para tatimit (31) nm (43) (72.7%) 
 

 Tatimi 11 nm 15 (63.6%) 
 

 Fitimi Neto (20) +2.5% (28) (75.7%) 
 

 Interesat jo-kontrolluese 1 nm (2) (91.5%) 
 

 Fitimi neto i Grupit (21) +8.4% (26) (72.3%) 
 

       

 
* Riparaqitur për ndikimet e planit rregullues në vitin 2012. 
 

Fitimi neto i Grupit nga operacionet e jo tё vazhdueshme ishte -21 milion euro në tremujorin e tretë dhe -26 milion 
euro për nëntë muajt e parë të 2013. 

. 
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6. KORPORATA QЁNDRORE 
 

 

 
(nё milion euro) T3-13 

Ndryshimi 
9M-13 

Ndryshimi 
 

 T3/T3 9M/9M*  

    
 

      
 

 Të ardhurat (500) (65.3%) (1,754) (24.2%) 
 

       

 Shpenzimet operacionale (236) +6.1% (668) +0.9% 
 

       

 Fitimi operacional bruto (736) (55.7%) (2,422) (18.6%) 
 

      
 

 Kosto e riskut 5 nm 71 nm 
 

       

 Fitimi operativ (731) (61.9%) (2,351) (27.5%) 
 

       

 Kapitali i filialeve 35 nm (30) (69.6%) 
 

      
 

 Fitimi neto nga aktive tё tjera - nm (4) nm 
 

      
 

 Fitimi para tatimit (696) (63.8%) (2,385) (27.8%) 
 

      
 

 Tatimi 335 (52.4%) 920 (2.2%) 
 

       

 Fitimi neto (361) (70.4%) (1,465) (38.0%) 
 

       

 Interesat jo-kontrolluese 33 +35.0% 117 +2.6% 
 

      
 

 Fitimi neto i Grupit (394) (68.3%) (1,582) (36.1%) 
 

       

 
* Riparaqitur për riblerjen e borxhit hibrid në tremujorin e parë të 2012 për 864 milion euro. 

 
Në tremujorin e tretë të 2013, të ardhurat e Qendrës së Korporatës arritën në -500 milion euro, krahasuar me -
1,440 milion euro në tremujorin e tretë tё 2012. Kjo përfshin një humbje prej 252 milion euro nga rivlerësimi i 
çështjeve tё borxhit tё Crédit Agricole CIB dhe rivlerësimi i kontratave të sigurimit krahasuar me një vlerë ekuivalente 
prej -1,017 milion euro në tremujorin e tretë tё 2012. Të ardhurat përfituan nga çështje pozitive jo të përsëritshme, 
duke përfshirë fitimin në zhvlerësimin e Bankinter (143 milion Euro) dhe fitimet nga zhvlerësimi i portofoleve (76 
milion Euro). 
 
Të ardhurat e Qendrës së Korporatës në nëntë muajt e parë arritën në -1,754 milion euro, 24.2% më pak krahasuar 
me nëntë muajt e parë të 2012, të riparaqitur për ndikimin e riblerjes së borxhit hibrid në tremujorin e parë të 2012 
(864 milion Euro).  
 
Shpenzimet operative ishin 236 milion euro në tremujorin e tretë të 2013, duke përfshirë një provizion prej 20 milion 
euro për planin e largimit vullnetar në ndarjen e pasurive të patundshme të Credit Agricole. Duke përjashtuar 
ndikimin e këtij plani, shpenzimet operative ishin 2.9% më e ulët se në tremujorin e tretë të 2012. 
 
Çështjet jo të përsëritshme në tremujorin e tretë përfshijnë gjithashtu një fitim të konsiderueshëm prej 60 milion euro 
nga investimet e Credit Agricole S.A. në Eurazeo në "kapitalet e filialit". 
 
Fitimi neto i pjesës së Grupit ishte -394 milion euro. 
 
Duke përjashtuar përhapjen e emetuesve, ai arriti në -231 milion euro në tremujorin e tretë të 2013. Riparaqitur për 
çështjet e jashtëzakonshme (fitimet nga Bankinter dhe portofoli i depozitimeve dhe të ardhurat nga investimet në 
Eurazeo), ai arriti në -483 milion euro. 
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REZULTATET E KONSOLIDUARA TЁ GRUPIT CRÉDIT AGRICOLE 
 
Teprica e kredive tё konsumatorёve tё Grupit qëndroi në 714 miliardё euro mё 30 Shtator 2013. Bankat Rajonale, 
LCL dhe entitetet Ndërkombëtare të shitjes me pakicë kanё rritur depozitat nё bilanc me 4.3% nga viti në vit në 471 
miliardё euro. Në aspektin e financimit, aktivet e klientёve nё bilanc arritёn nё 635 miliardё euro. 
 

(nё milion euro) T3-13 
Change 

9M-13 
Change 

 

T3/T3* 9M/9M*  

   
 

      

Të ardhurat 7,659 +11.5% 23,282 (1.4%) 
 

      

Shpenzimet operacionale (4,889) (1.5%) (14,619) (1.3%) 
 

     
 

Fitimi operacional bruto 2,770 +45.3% 8,663 (1.7%) 
 

      

Kosto e riskut (849) (24.8%) (3,008) (12.3%) 
 

      

Fitimi operativ 1,921 x2.5 5,655 +5.0% 
 

     
 

Kapitali i filialeve 68 nm 102 nm 
 

      

Fitimi neto nga aktive tё tjera - nm 24 (69.9%) 
 

     
 

Ndryshimi në vlerën e emrit të mirë - nm (22) (96.2%) 
 

      

Fitimi para tatimit 1,989 x23.7 5,759 +18.7% 
 

      

Tatimi (635) x2.5 (1,830) (8.2%) 
 

      

Fitimi neto (pas tatimit) nga operacionet jo të 
vazhdueshme 167 nm 166 nm 

 

      

Fitimi neto 1,521 nm 4,095 nm 
 

     
 

Interesat jo-kontrolluese 88 +28.5% 252 +82.5% 
 

      

Fitimi neto i Grupit 1,433 nm 3,843 nm 
  

* Rezultatet e 2012 riparaqiten për regjistrimin e Emporiki, Cheuvreux dhe CLSAsipas SNRF 5 dhe duke përfshirë një ndryshim në vlerësim të një numri të 
kufizuar të transaksioneve të derivateve kompleks. 
 
Në tremujorin e tretë të 2013, Grupi Crédit Agricole regjistroi të ardhura prej 7,659 milion euro, 11.5% më shumë 
krahasuar me tremujorin e tretë tё 2012. Ky përmirësim pasqyron kryesisht fleksibilitetin në bizneset kryesore, 
veçanërisht në sektorin bankar Francez me pakicë dhe sigurimin. Ai pasqyron gjithashtu ndikimin e çështjeve të 
veçanta që nuk lidhen me aktivitetin e biznesit, duke përfshirë fitimin në dispozicion për interesin e mbetur në 
Bankinter (143 milion euro) dhe rivlerësimin e borxhit të vet, DvA, dhe mbrojtjen e kredisë (-299 milion euro 
krahasuar me -1,017 milion euro në tremujorin e tretë të 2012). 
 
Shpenzimet operative ishin 1.5% më të ulëta se në tremujorin e tretë të 2012. Ky ndryshim pasqyron ndërtimin e 
programit për shkurtimin e kostove, kryesisht të kursimeve të krijuara nga programi DUHET, dhe ndikimi i planeve të 
nisjes të CACIB, CACF dhe Cariparma. 
 
Kostoja e riskut është mbajtur nën kontroll dhe ishte 24.8% më e ulët se në tremujorin e tretë të 2012. Ajo arriti në 
40 pikë bazë të tepricës në tremujorin e tretë të 2013 krahasuar me 50 pikë bazë në tremujorin e tretë të 2012 (41 
pikë bazë duke përjashtuar Emporiki). 
 
Është vërejtur se llogaritë për tremujorin e tretë të 2012 përfshinin një vlerë prej -193 milion euro për daljen nga 
konsolidimi të Bankinter të regjistruar nën kapitali i filialeve dhe vlerë të zhvlerësimit të emrit të mirë prej 572 
milion euro për Agos. 
 
Të ardhurat neto nga veprimtaritë jo të vazhdueshme ishin 167 milion euro në tremujorin e tretë, duke përfshirë 
fitimin nga shitja e CLSA dhe humbjen e gjeneruar nga riklasifikimi i Newedge sipas SNRF 5. Ajo arriti në -1,966 
milionë euro në tremujorin e tretë të 2012, duke përfshirë të ardhurat operative të CLSA dhe humbjet nga shitja e 
Emporiki dhe Cheuvreux. 
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Në tërësi, fitimi neto Grupi ishte 1,433 milionë euro, krahasuar me -2,206 milionë euro në tremujorin e tretë të vitit 

2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 
Informacioni financiar Credit Agricole SA-së për tremujorin e tretë të 2013 përbëhet prej kësaj deklarate për shtyp dhe prezantimin 

bashkangjitur. Të gjitha informatat e rregulluar, duke përfshirë dokumenta të regjistrimit, janё në dispozicion në faqen e internetit 

www.credit-agricole.com / Financa-dhe-Aksionarëve sipas "Informacioneve Financiare" dhe është botuar nga Credit Agricole SA në 

pajtim me dispozitat e Nenit L. 451-1 -2 i financier Kodi Monétaire et dhe artikujt 222-1 et seq. e Rregullores së Përgjithshme AMF.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Marrëdhëniet me investitorët +33 (0) 1 43 23 04 31 

 

Denis Kleiber + 33 (0) 1 43 23 26 78 Laurence Gascon + 33 (0) 1 57 72 38 63 
Nathalie Auzenat + 33 (0) 1 57 72 37 81 Fabienne Heureux + 33 (0) 1 43 23 06 38 
Sébastien Chavane + 33 (0) 1 57 72 23 46 Marie-Agnès Huguenin + 33 (0) 1 43 23 15 99 

Aleth Degrand + 33 (0) 1 43 23 23 81 Aurélie Marboeuf + 33 (0) 1 57 72 38 05 

 
Shenim:  
Shifrat e paraqitura për periudhën gjashtë-mujore që përfundon më 30 Qershor 2013 janë përgatitur në përputhje me IFRS e cila u 
miratua në Bashkimin Evropian dhe ka hyrё në fuqi në atë datë. Shifrat e paraqitura janë hartuar në përputhje me IAS 34, 
"Raportimi Financiar i Ndërmjetëm".  
Procedurat e rishikimit te pasqyrave konsoliduara financiare të ndërmjetme të kondensuara ёshtё kryer. Raporti i auditorëve është 
lëshuar. 

 
Ky prezantim mund të përfshijë informacion prospektiv mbi Grupin, i paraqitur si informacion mbi prirjet. Këto të dhëna nuk 
përfaqësojnë parashikime brenda kuptimit të Rregullores evropiane 809/2004 e 29 prillit 2004 (Kapitulli 1, Neni 2, § 10). Ky 
informacion eshte zhvilluar bazuar ne skenarë dhe parashikime ekonomike për një mjedis të caktuar konkurues dhe rregullator. 
Prandaj, këto supozime janë, nga për nga natyra, subjekt i ndikimit të faktorëve të rastit që mund të shkaktojnë rezultate që 
ndryshojnë nga parashikimet. Gjithashtu, pasqyrat financiare janë të bazuara në vlerësimet, veçanërisht në llogaritjen e vlerës së 
tregut, dhe ne zhvlerësimet e aseteve. 
 
Lexuesit duhet të marrin parasysh të gjithë këto faktorë risku dhe pasiguritë përkatëse para se të bëjnë gjykimin e tyre 
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