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IDBNYU - Call Report  5201בדצמבר  31ליום 

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

 
גידול בסך , 2014 בשנת דולר' מ 22.2-לכבהשוואה  דולר' מ 60.2-של כבסך ברווח נקי  2015את שנת סיים הבנק  ⇐

 .דולר' מ 38-של כ

למכירת פעילות  סכםהפרשה לירידת ערך שבוצעה בעקבות חתימת המהושפעו מהותית  2014שנת בתוצאות הפעילות 
-להלן( TRUPSניירות ערך מסוג  מכירת ומהפסד שנרשם בגין") DBLA" -להלן( חברת הבת דיסקונט בנק לטין אמריקה

"TRUPS("  חל  2015ובשנת , דולר' מ 58.4 -כלסך של  2014בשנת הרווח הסתכם , כאמור ההפסדיםבנטרול השפעת
 .2014לשנת בהשוואה ) 3.1% -שיעור של כ(דולר ' מ 1.8-גידול בסך של כ

לאחר שהתקיימו התנאים המתלים ובכלל זה קבלת ,  DBLAהושלמה העסקה למכירת פעילות 2015 נובמברב 1ביום 
 . אישורים רגולטורים שונים

 
  .TRUPS-ו DBLAהשפעות בנטרול  ,2014בשנת  7.9%-בהשוואה ל, 7.4%הינו  2015שיעור התשואה על ההון בשנת  ⇐

 
 
' מ 15.3-בסך של כ נקיבהשוואה לרווח  דולר' מ 17.9-נקי בסך של כ רווח נרשם 2015ברבעון האחרון של שנת  ⇐

דולר ' מ 6.0 -בסך של כ נקיהפסד לבהשוואה ו )17.2%-שיעור של כ( דולר' מ 2.6-גידול בסך של כ, בעון הקודםרדולר ב
 .ברבעון המקביל אשתקד

 .דולר' מ 18.1ברווח נקי של  2014היה מסיים הבנק את הרבעון האחרון של שנת , TRUPS-ו DBLAהשפעות בנטרול 
 
-בהשוואה ל, )בחישוב שנתי על הון ממוצע( 8.9%הינו  2015ההון ברבעון האחרון של שנת שיעור התשואה על  ⇐

  .TRUPS-ו DBLAבנטרול השפעות  ,ברבעון מקביל אשתקד 9.6%-בהשוואה לו ברבעון הקודם 7.7%
 
 

בשיעור של (דולר ' מ 545-בסך של כ קיטון, מיליארד דולר 9.3-הסתכם בכ 2015בדצמבר  31היקף הנכסים ליום  ⇐
דולר ' מ 462-בסך של כ קיטוןו )דולר' מ 718 שלגידול , DBLAבנטרול ( 2015בספטמבר  30בהשוואה ליום ) 5.5%-כ
   .)דולר' מ 789 של גידול, DBLAבנטרול ( 2014 בדצמבר 31 בהשוואה ליום) 4.7%-שיעור של כ(

 
שיעור (דולר ' מ 27-בסך של כ קיטון, מיליארד דולר 5.4-הסתכם בכ 2015בדצמבר  31ליום , נטו, תיק האשראי ⇐

דולר ' מ 262-וגידול בסך של כ )דולר' מ 127של גידול , DBLAבנטרול ( 2015בספטמבר  30בהשוואה ליום ) 0.5%-של כ
מהווה , נטו, תיק האשראי. )דולר' מ 480של גידול , DBLAבנטרול ( 2014בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 5.1% -שיעור של כ(
 .2014בדצמבר  31ביום  52%-וכ 2015בספטמבר  30ביום  55%-מסך הנכסים בהשוואה לכ 58%-כ

 
שיעור של (דולר ' מ 399-קיטון בסך של כ, מיליארד דולר 2.8 -הסתכם בכ 2015בדצמבר  31תיק ההשקעות ליום  ⇐

דולר ' מ 723 -וקיטון בסך של כ) דולר' מ 50של גידול , DBLAבנטרול ( 2015בספטמבר  30בהשוואה ליום ) 12.4%-כ
תיק ההשקעות מהווה . )דולר' מ 198קיטון של , DBLAבנטרול ( 2014בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 20.5%-שיעור של כ(
 .2014בדצמבר  31ביום  36%-וכ 2015בספטמבר  30ביום  33%-מסך הנכסים בהשוואה לכ 30%-כ

 
שיעור (דולר ' מ 552-בסך של כ קיטון, מיליארד דולר 7.3 -הסתכם בכ 2015בדצמבר  31היקף הפיקדונות ליום  ⇐

דולר ' מ 477-בסך של כ קיטוןו) דולר' מ 643של גידול , DBLAבנטרול ( 2015בספטמבר  30בהשוואה ליום ) 7.0%-של כ
 .)דולר' מ 706של גידול , DBLAבנטרול ( 2014בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 6.1%-שיעור של כ(

 
) 0.5%-שיעור של כ(דולר ' מ 4-בסך של כ גידול, דולר' מ 830 -הסתכם בכ 2015בדצמבר  31ההון העצמי ליום  ⇐

 .2014בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 7.2%-שיעור של כ(דולר ' מ 56-בסך של כ גידולו 2015בספטמבר  30בהשוואה ליום 
, .חברת ההחזקות דיסקונט בנקורפ, לחברת האםברבעון האחרון של השנה הגידול הינו לאחר השפעת חלוקת דיבידנד 

 .דולר 'מ 15 -כ בסך של
 
 2015בספטמבר  30ביום  13.0% בהשוואה לשיעור של ,13.7%הינו  2015בדצמבר  31שיעור הלימות ההון ליום  ⇐

  .2014בדצמבר  31ביום  12.8% -ובהשוואה ל
 


