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RBI: Raporti financiar gjashtëmujor për vitin 2022 

Fitimi i konsoliduar shënoi vlerën 1,712 milionë euro, duke përfshirë fitimin nga 

shitja e Raiffeisen Bank (Bullgari). 

 
• Të ardhurat neto nga interesi u rritën me 23% nga tremujori i mëparshëm, për shkak të 

normave më të larta në EQ and EJL si dhe vlerësimi i  EURRUB. 

• Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet u rritën me 29% nga tremujori i 

mëparshëm, në veçanti në sajë të aktivitetit të fuqishëm e të vazhdueshëm të klientëve 

dhe biznesit FX në Rusi.  

• Raporti i provigjionimit u rrit ndjeshëm me 0.86%, krahasuar me një vit më parë, shtyrë 

kryesisht nga mbivendosjet e  akumulimit dhe uljet makro. 

• Kreditë u rritën me 7% krahasuar me një vit më parë, mbështetur nga fokusi i tregjeve të EQ 
and EJL. 

• Fitimi i konsoliduar prej 1,712 milionë euro krahasuar me një vit më parë, duke përfshirë  

fitimin neto prej 453 milion euro nga shitja e njësisë bullgare.  

• Raporti CET1 shënoi 13.4% (i përkohshëm, duke përfshirë rezultatin krahasuar me një vit më 

parë), duke përfshirë 75 pika bazë nga shitja e njësisë bullgare, dhe pavarësisht inflacionit 

RWA dhe risk kostoje më të lartë në Europën Lindore.  

• Kjo përmbledhje është përditësuar 

 
Pasqyra e të Ardhurave në milionë 
EUR 

1-6/2022 1-6/2021 Q2/2022 Q1/2022 

Të ardhura Neto nga Interesat 2,199 1,509 1,214 986 

Të ardhurat neto nga tarifat dhe 
komisionet 

1,565 903 882 683 

Të ardhura neto nga tregtimi dhe 

rezultati i vlerës së drejtë 
 

316 
 

32 
 

132 
 

184 

Shpenzime të përgjithshme 
administrative 

(1,649) (1,386) (857) (792) 

Rezultate operative 2,500 1,163 1,412 1,089 

Rezultate të tjera (108) (74) (6) (102) 

Masat qeveritare dhe kontributet e 
detyrueshme 

 
(241) 

 
(155) 

 
(82) 

 
(159) 

Humbjet nga zhvlerësimi nga aktivet 
financiare 

 
(561) 

 
(100) 

 
(242) 

 
(319) 

Fitimi/humbja para taksave 1,590 834 1,082 508 

Fitimi/humbja pas taksave nga 
operacionet e vazhdueshme 

 
1,299 

 
641 

 
859 

 
440 

Fitimi/humbja nga operacionet e 
ndërprera 

 
453 

 
33 

 
435 

 
18 

Fitimi i konsoliduar 1,712 612 1,270 442 

 
Bilanci në milionë EUR 30/06/2022 31/12/2021 

Kredi ndaj konsumatorëve 107,700 100,832 

Depozita nga klientët 131,283 115,153 

Totali i aktiveve 214,200 192,101 

Totali i aseteve të ponderuara ndaj riskut 
(RWA) 

109,025 89,928 
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Raportet kyçe 30/06/2022 31/12/2021 

Raporti NPE 1.6% 1.6% 

Raporti i mbulimit të NPE (%) 60.7% 62.5% 

Raporti CET1 (përfshirë rezultatet) 13.4% 13.1% 

Totali i raportit të kapitalit (përfshirë 
rezultatet) 

16.7% 17.6% 

* E përkohshme, subjekt i miratimit nga ECB për dekonsolidimin rregullator të njësisë bullgare 

 
Raportet kyçe 1-6/2022 1-6/2021 Q2/2022 Q1/2022 

Marzhi i interesit neto (mesatarja e 
aseteve me interes) 

 
2.37% 

 
1.91% 

 
2.56% 

 
2.21% 

Raporti kosto/të ardhura 39.7% 54.4% 37.8% 42.1% 

Raporti i huadhënies (mesatarja e 

kredive ndaj konsumatorëve) 
 

0.86% 
 

0.22% 
 

0.76% 
 

0.97% 

Kthimi i konsoliduar mbi kapitalin 25.5% 9.6% 37.6% 13.2% 

Fitimi për aksion në EUR 5.07 1.72 3.79 1.27 
 
 

Përmbledhje/ Udhëzime 2022  

 
Udhëzimet në vijim supozojnë se nuk ka ndryshime nga gjurmët ekzistuese. Të gjitha opsionet 

që lidhen me Rusinë dhe Bjellorusinë mbeten të hapura. 

 
Në 2022, të ardhurat neto nga interesi priten në një shtrirje prej 4.3 deri ne 4.7 miliardë euro dhe 

të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet në të paktën 2.7 miliardë euro. 

Duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë, të ardhurat neto nga interesi dhe të ardhurat 

neto nga tarifat dhe komisionet priten të përmirësohen me rreth 20 dhe 10 për qind, 

respektivisht në 2022.  

Presim vëllime të qëndrueshme kredie në gjysmën e dytë të vitit 2022, me një rritje të 

përzgjedhur që ende vjen nga Europa Qendrore dhe Juglindore. 

Presim një shtrirje të OPEX nga 3.3 deri në 3.5 miliardë euro, duke përfshirë kostot e 

integrimit të Bashkimeve & Blerjeve, duke çuar në një raport të supozuar kosto/të ardhura 

prej rreth 45  për qind.  

Raporti i provigjonimit për vitin 2022 pritet të jetë deri në 100 pikë bazë. 

Kthimi i konsoliduar nga kapitali pritet të jetë të paktën 15 për qind në 2022.   

Në vitin 2022, presim që raporti CET1 të qendrojë mbi objektivin tonë prej 13 

për qind. 

 

Objektivat afatmesëm të kthimit të kapitalit dhe të raportit të pagesës janë pezulluar për shkak 

të pasigurive aktuale në Evropën Lindore. 

 
* * * * * 

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

Lindore (EQL) si treg mëmë. 12 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 44 000 punonjës u shërbejnë mbi 17 milionë klientëve në përafërsisht 1,700 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 
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kreditit. 

 

 
For further information please contact: 

Ingrid Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.ditz@rbinternational.com) or 

Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com) 

http://www.rbinternational.com 

http://www.rbinternational.com/

