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Извештај на независниот ревизор до акционерите на ПроКредит Банка АД 

Скопје  

Извештај за финансиските извештаи  

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ПроКредит Банка 
АД Скопје (“Банката”), како што се прикажани на страните од 1 до 147, кои се 
состојат од билансот на состојба на 31 декември 2019 година и билансот на успех, 
извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените во капиталот и 
резервите и извештајот за паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, 
кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други 
објаснувачки информации.  

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството на Банката е одговорно за изготвување и реална презентација на 
овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на 
Република Северна Македонија, како и за таква интерна контрола за која 
раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на 
финансиските извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било 
да се резултат на измама или ненамерно направени грешки. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа 
на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност 
Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република 
Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да 
се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја 
извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека 
финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.  

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски 
докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните 
процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и проценките на ризиците 
за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или 
ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме 
соодветните интерни контроли воспоставени во Банката за изготвување и реално 
прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски 
процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за 
ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Банката. Ревизијата исто 
така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните 
проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на 
прикажувањето на информациите во финансиските извештаи. 
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