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Deklaratë për shtyp 

 

RBI: Raporti Financiar Gjashtë-mujor 2020 

Të ardhurat kryesore janë të qëndrueshme; 368 milionë euro fitim i 

konsoliduar i ndikuar negativisht nga COVID-19 

  
• Të ardhurat bazë janë të qëndrueshme nga viti në vit, ku të ardhurat neto nga 

interesi prej 2 përqind dhe të ardhurat nga tarifat neto dhe komisionet mbeten 

të pandryshuara (më të ulëta nga tremujori në tremujor për shkak të mbylljes për 

shkak të karantinës) 
• Kreditë për klientët u rritën me 3 përqind nga viti aktual, pavarësisht zhvlerësimit 

të konsiderueshëm të monedhës vendase 
• Raporti i Provigjionimit prej 0,67 përqind në gjysmën e parë të vitit; rritja ishte 

kryesisht për shkak të efekteve të COVID-19 
• Fitimi i konsoliduar prej 368 milionë euro u ndikua negativisht nga kostot më të 

larta të riskut dhe zhvlerësimet e shoqërive u vlerësuan në kapital (rezultat tjetër) 
• Marzhi i interesit neto ra me 22 pikë bazë nga tremujori në tremujor në 2.21 

përqind. 
• Raporti i NPE dhe raporti i mbulimit të NPE u përmirësua disi në 1,9 përqind dhe 

63,3 përqind, përkatësisht. 
• Raporti i CET1 prej 13,2 përqind (duke përfshirë rezultatin nga viti aktual) 

  
Në gjysmën e parë të vitit 2020, Raiffeisen Bank International (RBI) gjeneroi një fitim të 

konsoliduar prej 368 milion euro. Fitimi i konsoliduar ka rënë me 203 milionë euro nga viti i 

kaluar. Rezultati u ndikua negativisht nga efektet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të 

krizës COVID-19. Këto pasqyrohen në kostot e riskut të kredisë, si dhe në ndikimet që 

lidhen me moratoriumet e pagesave dhe zhvlerësimin e investimeve dhe emrit të mirë. 
  
“RBI është në situatë solide. Ne kemi një bazë të mirë kapitali dhe një pozicion të fortë 

likuiditeti. Situata jonë mbetet e pandryshuar. Këtë vit, presim që RBI të gjenerojë një 

kthim të konsoliduar të kapitalit neto në diapazonin mesatar me një shifër,” u shpreh 

CEO Z. Johann Strobl. 
  
Shpenzimet e përgjithshme administrative u reduktuan me 23 milionë euro nga viti në 

vit, në vlerën 1,474 milionë euro. Raporti i kostos/të ardhurave ka rënë me 5,0 pikë 

përqindjeje në 54,8 përqind. 
  
Recesioni më i dukshëm është në humbjet nga zhvlerësimi 
  
Recesioni i shkaktuar nga pandemia COVID-19 u reflektua më së shumti nga humbjet 

nga zhvlerësimi i aktiveve financiare, i cili arriti në 312 milionë euro në krahasim me një 

nivel shumë modest prej 12 milionë euro një vit më parë. 
  



Me 1,9 përqind, raporti i NPE ishte ulur me 0,2 pikë përqindje nga niveli i fundvitit, 

kryesisht për shkak të rritjes së vëllimit të kredidhënies. Raporti i mbulimit të NPE është 

përmirësuar me 2,4 pikë përqindjeje, në 63,3 përqind. 
  
Raporti i kapitalit total (i ngarkuar i plotë) është 17,5 përqind 
  
Mbi bazën “i ngarkuar i plotë” (secili) dhe duke përfshirë rezultatin gjashtë mujor, raporti 

CET1 ishte në 13,2 përqind, raporti i nivelit 1 në 14,6 përqind dhe raporti i përgjithshëm i 

kapitalit në 17,5 përqind. 
  
Krahasimi tremujor 
  
"Pas një zhvillimi të kënaqshëm të fitimit gjatë tremujorit të parë, kemi pësuar një rënie të 

konsiderueshme në tremujorin e dytë për shkak të mbylljes për shkak të karantinës. 

Ndërkohë, jemi duke shqyrtuar mënyrën për një rikuperim të aktivitetit ekonomik në 

shumë fusha,” u shpreh Strobl. 
  
Të ardhurat neto nga interesi ranë me 57 milionë euro nga tremujoni në tremujor, në 

vlerën në 825 milionë euro. Marzhi i interesit neto u reduktua me 22 pikë bazë në 2,21 

përqind, kryesisht si rezultat i zhvillimeve të marzhit negativ në shumë prej vendeve ku 

Grupi ushtron aktivitetin, për shkak të ndërprerjes së normave të shkaktuara nga COVID-

19. 
  
Shpenzimet e përgjithshme administrative u reduktuan me 36 milionë euro nga tremujori 

në tremujor, në vlerën 719 milionë euro. 
  
Humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve financiare shënuan 5 milionë euro mbi nivelin e 

tremujorit të mëparshëm, në vlerën 158 milionë euro. 
  
Me 192 milionë euro, fitimi i konsoliduar shënoi 15 milionë euro mbi nivelin e tremujorit të 

kaluar. Nga ana tjetër, rezultati operativ u reduktua me 83 milionë euro, i nxitur nga një 

ulje e ndjeshme e të ardhurave bazë. 
  
Përmbledhje 
  
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. 
  

* * * * * 
  
Mund të aksesoni versionin në internet të raportit tremujor në 

faqen http://qr022020.rbinternational.com, versioni në gjuhën gjermane është i 

disponueshëm në faqen http://zb022020.rbinternational.com. Në atë faqe, mund të 

porosisni gjithashtu edhe kopje në version të printuar. 
  

* * * * * 
  

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 16,7 milionë klientëve në 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 
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