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IDBNYU - Call Report  6201 בדצמבר 31ליום 
 

 . 2016דצמבר ב 31ליום  Call Report)(פרסם טיוטת דוחות כספיים ") הבנק: "להלן(ניו יורק . בי. די. אי
 

ההכנסות מפעילות . 2015שנת ב לרווח הנקי בדומה, דולר' מ 60.3 -ברווח נקי בסך של כ 2016שנת הבנק סיים את  ⇐
צמיחה זו בהכנסות קוזזה כנגד גידול שנרשם . הליבה של הבנק וההכנסות התפעוליות גדלו משמעותית לעומת אשתקד

תיק איכות על תוך שמירה , מספר בודד של תיקי אשראיהוצאה בגין ב מקורןאשר להפסדי אשראי  הוצאותהשנה ב
 . אשראיה

 . 2015בשנת  7.4%בהשוואה לשיעור של  6.9%הינו  2016לשנת על ההון הממוצע שיעור התשואה  ⇐

שעמד על  2015יחס היעילות בשנת לבהשוואה מהווה שיפור משמעותי ו, 56%עמד על  2016יחס היעילות בשנת  ⇐
 .מאמצי הבנק לשמירה על התוכנית האסטרטגית ויעדי היעילותאת שיפור ביחס היעילות תואם  .62%

דולר ' מ 6.2 -גידול של כ, דולר' מ 17.9 -ברווח נקי בסך של כ 2016של שנת  הרביעיהבנק סיים את הרבעון  ⇐
 . רבעון המקביל אשתקדבדומה לובהשוואה לרווח הנקי ברבעון הקודם ) 54% -שיעור של כ(

 -ברבעון הקודם ו 5.4% -בהשוואה ל 8.15%הינו  2016שנת  של הרביעיעל ההון ברבעון  הממוצע שיעור התשואה ⇐
 . ברבעון המקביל אשתקד 8.9%

 ברבעון 56%-לובהשוואה  רבעון הקודםב 57%לעומת , 52%עמד על  2016יחס היעילות ברבעון הרביעי של שנת  ⇐
 .אשתקד מקביל

  .2015בדצמבר  31ליום  בדומה, מיליארד דולר 9.3 -הסתכם בכ 2016 דצמברב 31היקף הנכסים ליום  ⇐

שיעור (דולר ' מ 257 -בסך של כ גידול, מיליארד דולר 5.7 -הסתכם בכ 2016 דצמברב 31ליום , נטו ,האשראי תיק ⇐
יום ב 58% -השוואה לכמסך הנכסים ב  61% -מהווה כ, נטו, תיק האשראי .2015בדצמבר  31בהשוואה ליום ) 5% -של כ

  .2015בדצמבר  31

תיק . 2015בדצמבר  31ליום בדומה , מיליארד דולר 2.8 -הסתכם בכ 2016 דצמברב 31תיק ההשקעות ליום  ⇐
 .2015בדצמבר  31יום בדומה ל, מסך הנכסים 30% -ההשקעות מהווה כ

  .2015בדצמבר  31ליום בדומה , מיליארד דולר 7.3 -הסתכם בכ 2016 דצמברב 31היקף הפיקדונות ליום  ⇐

) 6%-שיעור של כ(דולר ' מ 51 -בסך של כ גידול, דולר' מ 881 -הסתכם בכ 2016 דצמברב 31ההון העצמי ליום  ⇐
  .2015בדצמבר  31בהשוואה ליום 

 . 2015בדצמבר  31ביום  13.7% -של כיחס לעומת  14.0%הינו  2016 דצמברב 31ליום יחס ההון הכולל  ⇐
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