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Dla Rady Polityki Pienieznej i Zarzadu Narodowego Banku Polskiego

Przeprowadzilismy badanie zalaczonego sprawozdania finansowego Narodowego Banku
Polskiego (zwanego dalej "NBP", "Bank") z siedziba w Warszawie, przy ulicy Swietokrzyskiej
11/21, obejmujacego:
(a)

bilans sporzadzony na dzien 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sume 244.024.477,7 tys. zl;

(b)

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujacy
dodatni wynik finansowy w kwocie 4.165.554,4 tys. zl;

(c)

informacje dodatkowa do sprawozdania finansowego NBP.

Sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2009 r. zostalo sporzadzone na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2
z pózniejszymi zmianami, dalej "Ustawa o NBP"), Uchwaly nr 16/2003 Rady Polityki Pienieznej
(dalej "RPP") z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowosci, ukladu aktywów
i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP
z 2003 r. Nr 22, poz. 38 z pózniejszymi zmianami, dalej "Uchwala w sprawie zasad
rachunkowosci"), Uchwaly Nr 63/2008 Zarzadu Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia
2008 r. w sprawie sposobu wykonywania zadan z zakresu rachunkowosci w Narodowym Banku
Polskim (z pózniejszymi zmianami), Uchwaly Nr 9/2006 RPP z dnia 19 grudnia 2006 r. w
sprawie zasad tworzenia i rozwiazywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zlotego do
walut obcych w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP z 2006 r. Nr 13, poz. 16).
Za sporzadzenie zgodnego z obowiazujacymi przepisami rocznego sprawozdania finansowego
oraz uchwalenie rocznego sprawozdania z dzialalnosci NBP odpowiedzialny jest Zarzad NBP.
Naszym zadaniem bylo wyrazenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego badania.
Badanie przeprowadzilismy

stosownie do:

(a)

przepisów rozdzialu 7 Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci ("Ustawa o
rachunkowosci" - OZ.U.z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z pózniejszymi zmianami);

(b)

wiedzy i doswiadczenia wynikajacego ze stosowania, w okresie obowiazywania, norm
wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajowa Rade Bieglych
Rewidentów.

(c)

Miedzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.
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Badanie zostalo zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskac wystarczajaca pewnosc, ze
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych bledów i przeoczen. Badanie obejmowalo
miedzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajacych kwoty i
informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równiez ocene zasad
rachunkowosci stosowanych przez Bank oraz istotnych oszacowan dokonywanych przy
sporzadzeniu sprawozdania finansowego, a takze ogólna ocene jego prezentacji. Uwazamy, ze
nasze badanie stanowilo wystarczajaca podstawe dla wyrazenia opinii.
Naszym zdaniem, zalaczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

(a)

zostalo sporzadzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiag rachunkowych
zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiazujacymi NBP opisanymi w powolanych
powyzej przepisach;

(b)

jest zgodne w formie i tresci z obowiazujacymi

(c)

przedstawia rzetelnie i jasno sytuacje majatkowa i finansowa NBP na dzien 31 grudnia
2009 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

NBP przepisami prawa;

Przeprowadzajacy badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z 0.0., spólki wpisanej na
liste podmiotów uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod numerem 144:
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