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Izveštaj nezavisnog revizora

AKCIONARIMA

ALPHA BANKE SRBIJA A.D. BEOGRAD

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Alpha Bank Srbija a.d. 
Beograd (u daljem tekstu: „Banka“) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. 
decembar 2015. godine, bilansa uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu, izveštaja 
o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se
završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih 

litika i druge napomene. 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i poštenu prezentaciju finansijskih 
izveštaja u skladu sa , i za 
uspostavljanje takvih internih kontrola za koje rukovodstvo utvrdi da su 
neophodne
greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o 
priloženim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o 
reviziji Republike Srbije, Odlukom o spoljnoj reviziji banaka
standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da se 

razumni nivo uveravanja da finansijski izveštaji ne 
greške.

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o 
iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi od 

finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U 
proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su relevantne za sastavljanje 
i poštenu prezentaciju
revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti 

koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja.
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Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji daju istinit i pošten pregled finansijskog
položaja Banke na dan 31. decembra 2015. godine, rezultata njenog poslovanja i 
tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu
standardima finansijskog izveštavanja. 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 

Banka je odgovorna za sastavljanje priloženog godišnjeg izveštaja o poslovanju, 

odgovornost da izrazimo mišljenje o 
poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, 

– 
Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže 

usaglašenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

izveštajima koji su bili predmet revizije.

Beograd, 26. april 2016. godine KPMG d.o.o. Beograd
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