
 

  

Bağımsız Denetim Raporu 
 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft’a, Frankfurt am Main 

 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft tarafından hazırlanan, 1 Ocak 2015’te başlayıp 31 Aralık 2015’te sona 

eren faaliyet yılına ait bilanço, gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine 

ilişkin tablo, özkaynak hareket tablosu, nakit akış tablosu ve konsolide finansal tablo dipnotlarından 

oluşan konsolide finansal tabloları incelemiş bulunuyoruz.  

 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 

 

Konsolide finansal tabloların hazırlanması Deutsche Bank Aktiengesellschaft yönetiminin 

sorumluluğundadır. Bu sorumluluk konsolide finansal tabloların AB tarafından benimsenen UFRS’na ve 

HGB (Alman Ticaret Kanunu) madde 315a’nın 1. bendi uyarınca Alman Ticaret Kanununun ilave 

zorunluluklarına ve tüm UFRS’lere uygun olarak net varlıklar, finansal pozisyon ve faaliyet sonuçlarının 

gerçeği ve doğruyu yansıtacak şekilde hazırlanmasını içermektedir.  

 

Şirket yönetimi ayrıca, konsolide finansal tabloların hata yada suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden 

ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi 

oluşturulmasından da sorumludur. 

 

Denetçinin Sorumluluğu 

 

Bizim sorumluluğumuz denetimlerimize dayanarak bu konsolide finansal tablolar ve grup yönetim 

raporu üzerinde görüş bildirmektir. Konsolide finansal tablolar üzerindeki denetim çalışmalarımız HGB 

madde 317’ye ve Institut der Wirtschaftsprüfer (Almanya Denetçiler Birliği) tarafından yayımlanan, 

finansal tabloların denetlenmesine dair Almanya’da genel kabul görmüş standartlara uygun olarak, ve 

ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Halka Açık Şirketler Muhasebe Denetim Kurulu standartlarına da 

uygun olarak yapılmıştır. Buna göre, biz etik kurallara uymak ve denetimimizi, finansal tabloların 

önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde planlamamız 

ve gerçekleştirmemiz gerekmektedir. 

 

Bağımsız denetim, finansal tablolarda yeralan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında 

denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmasını içermektedir.  Bu teknikler istihdam 

ettiğimiz bağımsız denetçilerin profesyonel kararına bırakılmıştır.  Bu değerlendirme, konsolide finansal 

tabloların, hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde 

hazırlanmasındaki risklerin değerlendirmesini içermektedir. Bu riskleri değerlendirirken, bağımsız 

denetçi finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alır. 

Bunun amacı iç kontrol sisteminin etkinliği üzerinde görüş oluşturmak değil, belirlenen koşullarda 

uygulanacak  denetim prosedürlerini planlamak ve uygulamaktır.  Bağımsız denetim ayrıca, uygulanan 

muhasebe politikalarının uygunluğu, yönetim tarafından  yapılan önemli tahminlerin değerlendirilmesini  

ve  konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesini de içermektedir.  

Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı 

sağlanmıştır. 



 

  

 

Denetim Görüşü 

 

HGB (Alman Ticaret Kanunu) madde 322’nin 3. Bendine uygun olarak, denetlemiş finansal tablolar 

herhangi bir zorunluluk gerektirmemektedir.  

 

Yaptığımız denetimin sonuçlarına dayalı olarak, görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, AB 

tarafından benimsenen UFRS’na, HGB madde 315a’nın 1. bendi uyarınca Alman Ticaret kanununun ilave 

zorunluluklarına ve ful UFRS’na uygundur ve Grubun 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle net varlıklarını, 

finansal pozisyonunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını bu zorunluluklara uygun 

şekilde, doğru olarak göstermektedir. 
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