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IDBNYU - Call Report  2015 סמר 31ליום 

 
 . 2015 סמר 31ליום  Call Report)(פרסם טיוטת דוחות כספיים ") הבנק: "להלן(אי די בי ניו יורק 

 
נקי בסך של  רווחלבהשוואה דולר ' מ 13.2-בסך של כברווח נקי  2015סיים את הרבעון הראשון של שנת הבנק  ⇐

הפרשה לירידת ערך בנטרול (דולר ברבעון הקודם ' מ 6.0-כבסך של  הפסדלו דולר ברבעון המקביל אשתקד' מ 13.1 -כ
היה הרווח  TRUPSובנטרול הפסד ממכירת ניירות הערך מסוג  DBLAשנדרשה נוכח חתימת ההסכם למכירת פעילות 

 . )2014דולר ברבעון האחרון של שנת ' מ 18.1הנקי מסתכם בסך של 
 

-בכ וקטן) 1%שיעור של (דולר בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד ' מ 0.1-גדל בכשל השנה  הראשוןהרווח הנקי ברבעון 
  .בנטרול כאמור )27%ל שיעור ש( דולר בהשוואה לרבעון קודם' מ 4.9

 
בהשוואה , )בחישוב שנתי על הון ממוצע( 6.9%הינו , 2015ון של שנת שארהתשואה על ההון ברבעון ה שיעור ⇐

האחרון של שנת רבעון ב -3.0% לשיעור תשואה שלילי בגובהובהשוואה  ברבעון המקביל אשתקד 7.4% לשיעור של
 .9.6% ההי 2014 שנת שלהאחרון שיעור התשואה על ההון ברבעון  ,TRUPS-ו DBLAבנטרול השפעות . 2014

 
    בשיעור של (דולר  'מ 17-בסך של כ קיטון, מיליארד דולר 9.8-הסתכם בכ 2015במרס  31היקף הנכסים ליום  ⇐

במרס  31בהשוואה ליום ) 0.3%-בשיעור של כ(דולר  'מ 27-וגידול בסך של כ 2014בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 0.2%-כ
2014. 

 
בשיעור (דולר  'מ 139-גידול בסך של כ, מיליארד דולר 5.3-הסתכם בכ 2015במרס  31ליום , נטו, תיק האשראי ⇐

 31בהשוואה ליום ) 10.7%-בשיעור של כ(דולר  'מ 509-ידול בסך של כוג 2014בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 2.7%-של כ
 31ביום  49%-וכ 2014בדצמבר  31ביום  52%-מסך הנכסים בהשוואה לכ 54%-מהווה כ, נטו, תיק האשראי. 2014במרס 
 .2014במרס 

 
בשיעור של (דולר  'מ 170-בסך של כ קיטון, מיליארד דולר 3.4-הסתכם בכ 2015במרס  31תיק ההשקעות ליום  ⇐

 31בהשוואה ליום ) 14.7%-בשיעור של כ(דולר  'מ 580-וקיטון בסך של כ 2014בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 4.8%-כ
 31ביום  40%-וכ 2014בדצמבר  31ביום  36%-בהשוואה לכמסך הנכסים  34%-תיק ההשקעות מהווה כ. 2014במרס 
 .2014במרס 

 
בשיעור של (דולר  'מ 6-בסך של כ קיטון, מיליארד דולר 7.8-הסתכם בכ 2015במרס  31היקף הפיקדונות ליום  ⇐

במרס  31בהשוואה ליום , )0.5%-בשיעור של כ(דולר  'מ 37-וגידול בסך של כ 2014בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 0.1%-כ
2014. 

 
) 2.9%-בשיעור של כ(דולר  'מ 23-גידול בסך של כ, דולר 'מ 797-הסתכם בכ 2015במרס  31ההון העצמי ליום  ⇐

 .2014במרס  31ליום בהשוואה ) 8.1%-בשיעור של כ(דולר  'מ 60-בסך של כ גידולו 2014בדצמבר  31בהשוואה ליום 
 
יום בו 2014בדצמבר  31ביום  12.8%בהשוואה לשיעור של  12.9%הינו  2015במרס  31שיעור הלימות ההון ליום  ⇐

  .2014במרס  31


