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IDBNYU - Call Report  2016ביוני  30ליום 

 
 . 2016ביוני  30ליום  Call Report)(פרסם טיוטת דוחות כספיים ") הבנק: "להלן(ניו יורק . בי. די. אי
 

בהשוואה לרווח נקי בסך , דולר 'מ 30.8 -ברווח נקי בסך של כ 2016הבנק סיים את המחצית הראשונה של שנת  ⇐
  ).14%-גידול בשיעור של כ(דולר בתקופה מקבילה אשתקד ' מ 27.0-של כ
לאחר שהתקיימו התנאים המתלים ובכלל זה קבלת ,  DBLAהושלמה העסקה למכירת פעילות 2015בנובמבר  1ביום 

 DBLAנכסי , כמו כן DBLAאת פעילות  ותכולל ןאינ 2016המחצית הראשונה של שנת תוצאות . אישורים רגולטורים שונים
 .2015בדצמבר  31אינם כלולים במאזן ליום 

 
בהשוואה ) בחישוב שנתי על הון ממוצע( 7.3% עמד על 2016שיעור התשואה על ההון במחצית הראשונה של שנת  ⇐

 . 2015במחצית הראשונה של שנת  7.0%לשיעור של 

 בהשוואה, 58%עמד על  2016של שנת במחצית הראשונה ) יחס הוצאות תפעוליות לסך הכנסות(יחס היעילות  ⇐
 .2015במחצית הראשונה של שנת  64%-ל

רבעון דולר ב' מ 13.8-בהשוואה ל, דולר 'מ 15.0 -ברווח נקי בסך של כ 2016הבנק סיים את הרבעון השני של שנת  ⇐
 . )8.6%-גידול בשיעור של כ( המקביל אשתקד

 -בהשוואה ל) בחישוב שנתי על הון ממוצע( 7.1% עמד על 2016שיעור התשואה על ההון ברבעון השני של שנת  ⇐
 . ברבעון המקביל אשתקד 7.1%

 .אשתקד מקביל ברבעון 63%-לבהשוואה , 58%עמד על  2016של שנת  השנייחס היעילות ברבעון  ⇐

 -בשיעור של כ(דולר  'מ 154 -בסך של כ קיטון, מיליארד דולר 9.2 -הסתכם בכ 2016ביוני  30היקף הנכסים ליום  ⇐
 .2015בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 1.6%

 . 2015בדצמבר  31בדומה ליום , מיליארד דולר 5.4 -הסתכם בכ 2016ביוני  30ליום , נטו ,האשראי תיק ⇐
 .2015בדצמבר  31יום ב 57.9% -כהשוואה למסך הנכסים ב 58.8% -מהווה כ, נטו, תיק האשראי

 -בשיעור של כ(דולר  'מ 54 -בסך של כ גידול, מיליארד דולר 2.9 -הסתכם בכ 2016ביוני  30תיק ההשקעות ליום  ⇐
 31ביום  30% -מסך הנכסים בהשוואה לכ 31% -תיק ההשקעות מהווה כ .2015בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 1.9%

 .2015בדצמבר 

 -בשיעור של כ(דולר ' מ 138-קיטון בסך של כ, מיליארד דולר 7.2-הסתכם בכ 2016ביוני  30היקף הפיקדונות ליום  ⇐
 .2015 ברמבדצ 31בהשוואה ליום , )1.9%

) 4.8%-בשיעור של כ(דולר  'מ 39 -בסך של כ גידול, דולר 'מ 869 -הסתכם בכ 2016ביוני  30ההון העצמי ליום  ⇐
חברת , הגידול הינו לאחר השפעת חלוקת דיבידנד ברבעון השני של השנה לחברת האם .2015בדצמבר  31בהשוואה ליום 

 . דולר' מ 15-בסך של כ ,ההחזקות דיסקונט בנקורפ

  .2015בדצמבר  31ביום  13.7%בהשוואה לשיעור של  13.9% עמד על 2016ביוני  30שיעור הלימות ההון ליום  ⇐
 


