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Vjenë, 14 maj 2020 

 

RBI: Publikimi i rezultateve të T1 2020 dhe ndryshimet në vlerësime 

 

Pas një rezultati relativisht të fortë operativ të tremujorit të parë, ka pasur gjithashtu një 

përmirësim të vizibilitetit në lidhje me pasojat ekonomike të shkaktuara nga COVID-19 në 

tregjet ku operon Raiffeisen Bank International AG (RBI). Kjo ka bërë të mundur që të kemi një 

vlerësim më të mirë të ndikimit të pritshëm të ardhshëm në biznes dhe gjithashtu ka sjellë edhe 

përditësimin e panoramës së përgjithshme: 

• Presim që rritja e kredi-dhënies për vitin 2020 të shënojë shifra modeste. 

• Raporti i huadhënies për Vitin Financiar 2020 aktualisht pritet të jetë rreth 75 

pikë bazë, në varësi të kohëzgjatjes dhe ashpërsisë së mungesës së ekuilibrit. 

• Ne synojmë që raporti kosto/të ardhura të jetë rreth 55 përqind në terma afatmesëm 

dhe po vlerësojmë se si rrethanat aktuale do të ndikojnë këtë raport në vitin 2021. 

• Në terma afatmesëm, ne synojmë një kthim të konsoliduar të kapitalit prej afërsisht 

11 përqind. Sot, dhe në bazë të vlerësimeve tona më të mira, ne presim që për vitin 

2020 të kemi një kthim të konsoliduar të kapitalit neto në shifra të mesme dhjetore. 

• Konfirmojmë objektivin tonë që raporti CET1 të jetë rreth 13 përqind për një periudhë 
afatmesme. 

• Bazuar në këtë objektiv, ne synojmë të shpërndajmë nga 20 deri në 50 përqind të 

fitimit të konsoliduar. 

 

RBI ka publikuar gjithashtu edhe Raportin e Tremujorit të Parë 2020, të cilin 

mund ta gjeni në adresën http://qr012020.rbinternational.com. 

 
 

Pasqyra e të Ardhurave në milionë EUR T1/2020 T1/2019 T4/2019 

Të ardhurat neto nga interesi 881 825 881 

Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet 448 402 489 

Të ardhura neto nga tregtimi dhe rezultati i 
vlerës së drejtë 

37 (52) 70 

Shpenzime të përgjithshme administrative (755) (724) (848) 

Rezultate të tjera (82) (26) (151) 

Rezultate operative 650 489 794 

Tarifa dhe masa të veçanta qeveritare (128) (114) (21) 

Humbjet nga zhvlerësimi nga aktivet 
financiare 

(153) (9) (154) 

Fitimi përpara tatimit 286 340 468 

Fitimi pas taksave 207 259 380 

Fitimi i konsoliduar 177 226 353 

http://qr012020.rbinternational.com/
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Bilanci në milionë EUR 31/03/2020 31/12/2019 

Kredi ndaj konsumatorëve 92.198 91.204 

Depozita nga klientët 97.084 96.214 

Totali i aktiveve 155.596 152.200 

Totali i aseteve të ponderuara ndaj 
riskut (RWA) 

78.181 77.966 

 

Raportet kyçe 31/03/2020 31/12/2019 

Raporti i ekspozimeve të këqija (NPE) (%) 2,0% 2,1% 

Raporti i mbulimit të NPE (%) 62,4% 61,0% 

Raporti CET1 (i ngarkuar i plotë, përfshirë 
rezultatet) 

13,0% 13,9% 

Totali i raportit të kapitalit (i ngarkuar i plotë, 
përfshirë rezultatet) 

16,8% 17,9% 

 

Raportet kyçe T1/2020 T1/2019 T4/2019 

Marzhi i interesit neto (mesatarja e 

aseteve me interes) 

 

2,43% 

 

2,43% 

 

2,47% 

Raporti kosto/të ardhura 53,8% 59,7% 51,7% 

Raporti i huadhënies (mesatarja e 

kredive ndaj konsumatorëve) 

 

0,66% 

 

0,04% 

 

0,65% 

Kthimi i konsoliduar mbi kapitalin 5,6% 7,9% 12,8% 

Fitimi për aksion në EUR 0,49 0,64 1,03 

 

 

* * * * 

* 

 

RBI i referohet Austrisë, ku është një bankë lider për korporata dhe investime, si dhe në Evropën Qendrore dhe 

Lindore (EQL) si treg mëmë. 13 tregje në këtë rajon mbulohen nga filialet e bankës. Për më tepër, Grupi RBI 

përfshin edhe ofrues të tjerë të shumtë të shërbimeve financiare, për shembull për qiratë financiare (leasing), 

menaxhimin e aseteve ose Bashkime & Blerje (M&A). 

 

Rreth 47.000 punonjës u shërbejnë 16,8 milionë klientëve në përafërsisht 2000 degë, duke mbuluar kështu pjesën 

më të madhe të territorit të EQL. Aksionet e RBI janë të listuara në Bursën e Vjenës. Bankat Rajonale Austriake 

Raiffeisen zotërojnë rreth 58,8 përqind të aksioneve, ndërsa pjesa tjetër operojnë të pavarura. Brenda Grupit 

Bankar Raiffeisen në Austri, RBI është instituti qendror i Bankave Rajonale Raiffeisen dhe institucioneve të tjera 

të lidhura të kreditit. 

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni: 

Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) ose 
Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com) 

http://www.rbinternational.com 

http://www.rbinternational.com/

