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RBI: Rezultatet paraprake të 2020 

RBI raporton fitim të konsoliduar prej 804 milionë euro pavarësisht ndikimit të 

COVID-19 

▪ Të ardhurat kryesore të ndikuara nga ulja e normave, masat e izolimit kombëtar dhe dobësimi i 

monedhave në shumicën e vendeve të EQL-së 

▪ Shpenzimet e përgjithshme administrative pësuan rënie me 5% krahasuar me një vit më parë 

▪ Kreditë për klientët pësuan rënie të lehtë sa i përket monedhës euro, kryesisht për shkak të efektit të 

monedhës 

▪ Raporti i provigjionimit shënoi 0,68%, 42 bps më i lartë krahasuar me një vit më parë, kryesisht nga 

provigjionimi i fazës 2 

▪ Përmirësim i lehtë i raportit të NPE-së dhe raportit të mbulimit të NPE-së, përkatësisht 1,9% dhe 61,5% 

▪ Raporti i CET1 shënoi 13,6%, duke përfshirë zbritjen e propozimit të dividendit të komunikuar në 

fillim për vitin 2019 (42 bps) dhe dividendin e propozuar për vitin 2020 (20 bps) 

▪ Dividendi i propozuar ishte 0,48 euro për aksion për vitin 2020, në përputhje me rekomandimin e 

BQE-së për pagesat e dividendit 

 

Pasqyra e të 

ardhurave 

në milionë euro 

1-12/2020 

paraprake 

1-12/2019 Ndryshimi T4/2020 

paraprake 

T3/2020 

Të ardhura neto nga 

Interesat 

3.241 3.412 (5,0)% 765 770 

Të ardhurat aktuale 

nga investimet në 

filiale dhe 

     

shoqëritë e lidhura 41 171 (76,3)% (3) 22 

Tarifa neto dhe      

Të ardhurat nga 

komisionet 

1.738 1.797 (3,3)% 466 433 

Të ardhurat tregtare 

neto dhe rezultatet në 

vlerë 

     

tregu 94 (17) - (2) 33 

Të ardhura të tjera      

operative neto 60 78 (23,6)% 9 8 

Të ardhura operative 5.195 5.475 (5,1)% 1.232 1.273 

Shpenzime të 

përgjithshme 

administrative 

 

(2.949) 

 

(3.093) 

 

(4,7)% 

 

(785) 

 

(690) 

Rezultate operative 2.246 2.382 (5,7)% 447 584 

Rezultate të tjera (205) (219) (6,5)% 6 (38) 

Tarifa dhe 

masa të veçanta 
qeveritare 

 

(179) 

 

(162) 

 

9,9% 

 

(6) 

 

(7) 
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Humbjet nga zhvlerësimi 

në aktivet financiare 

 

(630) 

 

(234) 

 

169,1% 

 

(133) 

 

(185) 

Fitimi përpara tatimit 1.233 1.767 (30,2)% 314 354 

Fitimi pas taksave 910 1.365 (33,3)% 230 259 

Fitimi i konsoliduar 804 1.227 (34,5)% 205 230 

 
Bilanci 

në milionë euro 

31/12/2020 

paraprake 

31/12/2019 Ndryshimi   

Kredi ndaj 

konsumatorëve 

90.671 91.204 (0,6)%   

Depozita nga klientët 102.112 96.214 6,1%   

Totali i aktiveve 165.959 152.200 9,0%   

Aktivet me rrezik të 

ponderuar 

RWA (totali i RWA) 

 

78.864 

 

77.966 

 

1,2% 

  

 
Raportet kyçe 

 
31/12/2020 

paraprake 

 
31/12/2019 

 
Ndryshimi 

  

Raporti i ekspozimeve të 

këqija (NPE) (%) 

1,9% 2,1% (0,2)PP   

Raporti i mbulimit të 

NPE (%) 

61,5% 61,0% 0.5PP   

Raporti i CET1 13,6% 13,9% (0,3)PP   

Totali i raportit të 

kapitalit 

18,3% 17,9% 0.5PP   

 
Raportet kyçe 

 
1-12/2020 

 
1-12/2019 

 
Ndryshimi 

 
T4/2020 

 
T3/2020 

 paraprake   paraprake  

Marzhi i interesit 

neto (mesatarja e 

aseteve me 

interes) 

 
2,15% 

 
2,44% 

 
(0,29)PP 

 
1,97% 

 
2,00% 

Raporti kosto/të ardhura 56,8% 56,5% 0.3PP 63,7% 54,2% 

Raporti i provigjionimit 

(kredi mesatare për 

klientët) 

 

0,68% 

 

0,26% 

 

0.42PP 

 

0,58% 

 

0,79% 

Kthimi i konsoliduar mbi      

kapitalin 6,4% 11,0% (4,5)PP 6,6% 7,5% 

Fitimi për aksion në 

euro 

2,22 3,54 (37,4)% 0,55 0,64 

Propozimi i dividendit 

për aksion në euro 

 

0,48 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

Duke marrë në konsideratë rekomandimin e BQE-së për pagesat e dividendit, Bordi Drejtues i RBI-së ka 

vendosur të propozojë një shpërndarje të dividendit prej 0,48 EUR për aksion në Asamblenë e 

Përgjithshme Vjetore (e planifikuar të zhvillohet në 22 prill 2021). Bordi Drejtues mund të konsiderojë një 
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shpërndarje shtesë të dividendit pasi të jetë hequr rekomandimi i BQE-së për pagesat e dividendit. 

 

Të dhënat në këtë njoftim bazohen në shifra të paaudituara. Më 17 mars 2021, RBI do të publikojë 

Raportin e saj të plotë Vjetor 2020, duke përfshirë detaje të mëtejshme mbi vitin e biznesit dhe 

perspektivën e saj. 

 

* * * * * 

 
 

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 46 000 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 Vienës. 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) www.rbinternational.com 

http://www.rbinternational.com/

