
  

Deutsche Bank                   Teyitler 

30 Haziran 2016 itibarıyla Ara Dönem Raporu                İnceleme Raporu 

 

İnceleme Raporu 
 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main’in,WpHG (Alman Menkul Kıymetler Ticaret 

Kanunu) Madde 37x Par. 3 uyarınca 1 Ocak – 30 Haziran 2016 arasındaki hesap dönemine ait gelir 

tablosu, kapsamlı gelir tablosu, bilanço, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu ve seçilmiş 

açıklayıcı notlardan oluşan ara dönem özet konsolide finansal tabloları ile birlikte, Deutsche Bank 

Aktiengesellschaft’ın ara dönem grup yönetim raporunu incelemiş bulunuyoruz. Deutsche Bank 

Aktiengesellschaft yönetimi, özet ara dönem konsolide finansal tabloların Avrupa Birliği (AB) tarafından 

benimsenen, ara dönem finansal raporlara uygulanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 

(UFRS), ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından ara dönem finansal 

raporlamalar için uygulanan UFRS’na uygun olarak hazırlanmasından ve ara dönem grup yönetim 

raporunun ara dönem grup yönetim raporlarına uygulanan WpHG zorunluluklarına uygun olarak 

hazırlanmasından sorumludur. Bizim sorumluluğumuz, özet ara dönem konsolide finansal tablolara ve ara 

dönem grup yönetim raporun incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. 

Özet ara dönem konsolide finansal tablolar ve ara dönem grup yönetim raporu üzerindeki incelememiz 

Institut der Wirtschaftsprüfer [Almanya Denetçiler Birliği] (IDW) tarafından yayımlanmış ve Almanya’da 

genel kabul görmüş olan finansal tablo denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

standartlar, incelemenin, eleştirel değerlendirme yoluyla, özet ara dönem konsolide finansal tabloların, 

önemli taraflarıyla, AB tarafından ara dönem finansal raporlamalar için benimsenen ve IASB tarafından 

ara dönem finansal raporlamalar için yayımlanan IAS 34’e uygun olarak hazırlanmamış olmasının, ve ara 

dönem grup yönetim raporunun, önemli taraflarıyla, ara dönem grup yönetim raporları için geçerli olan 

WpHG gereklerine uygun olarak hazırlanmamış olmasının, belli bir seviyede güvence ile önüne 

geçebileceğimiz şekilde planlamamızı ve gerçekleştirmemizi gerektirmektedir. Bir inceleme temelde 

şirket çalışanlarına görüşmeler yapılması ve analitik değerlendirmeler ile sınırlıdır, dolayısıyla, tam 

kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi 

nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.  

İncelememiz sonucunda, özet ara dönem konsolide finansal tabloların, önemli taraflarıyla, AB tarafından 

ara dönem finansal raporlar için benimsenen ve IASB tarafından ara dönem finansal raporlama için 

yayımlanan IAS 34’e uygun olarak hazırlanmamış olduğuna, veya ara dönem grup yönetim raporunun, 

önemli taraflarıyla, ara dönem grup yönetim raporları için geçerli olan WpHG gereklerine uygun olarak 

hazırlanmamış olduğuna ilişkin hiçbir hususa rastlanmamıştır. 
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