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oPINIA NIEZ ALEŻNEGo BIE GŁE Go REWIDENTA

Dla Rady Po|ityki Pienĺężnej Naľodowego Banku Polskiego

Pľzeprowadziliśmy badanie załączonego spľawozdania finansowego za ľok zakoÍlczony
dnia 3l grudnia 2006 roku Naľodowego Banku Polskiego (nľanego dalej ,'NBP,,) z siedzibą
w Warszaw ie przy ul icy Świętokľzyskiej | 1 l 21, obej muj ącego :

. bilans sporządzony na dzień 3l grudnia 2006 ľoku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 154.0l I.379,5 ýsięcy złoých,

o rachunek zysków i stľat za okľes od dnia l stycznia 2006 roku do dnia 31 gľudnia 2006 roku
wykazujący ą,sk w wysokości 2,608.696,5 tysięcy złotych, oraz

. infoľmację dodatkową

(,,zał'ączone sprawozdanie fi nansowe'').

Za rzete|ność, prawidłowośé i jasnośó załączonego sprawozdania finansowego, jak ľównież
za prawidłowośó ksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd NBP' Naszym zadaniem było zbadanie
załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym,
cry spÍawozdanie finansowe jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzete|ne, pľawidłowe ijasne
oraz cry księgi ľachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są pľowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy.

Badanie zał'ączonego.sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących
w Polsce postanowień:

. rozdziału 7 ustawy z dnia f9 września 1994 roku o rachunkowości (,,ustawa
o rachunkowości''),

. noľÍn wykonywania zawodu biegłego ľewidenta wydanych przez Y.rajową Radę Biegłych
Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskaó ľacjonalną pewnośó cry sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało spľawdzenie _ w dużej mięrze metodą
wyrywkową - dokumentacji, z któľej wynikają kwoty i informacje zawartę w zaŁączonym
spľawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę popľawności prryjętych przez
Radę Polityki Pieniężnej i stosowanych przez Zarząd zasad rachunkowości i znaczących
szacunków dokonanych przez Zarząd, jak i ogólnej pľezentacji załączonego spľawozdania
finansowego ' Uważamy, ie przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających
podstaw do wyrażenia opinii o załączonym spľawozdaniu finansowym tľaktowanym jako całośó.
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Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

. przedstawia rzete|nie i jasno wszystkie infoľmacje istotne dla oceny wyniku finansowego
za okľes od dnia l sýcznia 2006 roku dodnia 31 gľudnia 2006 roku, jak tez sytuacji
majątkowej i ťlnansowej NBP na dzień31 gľudnia 2006 ľoku;

. spoľZądzone zostało na podstawie przepisów Ustawy z đnia 29 sieľpnia |997 roku
o Naľodowym Banku Polskim (tekst jedno|iý Dz. U, z 2005 r' Nľ 1, poz. f z pőźniejszymi
zmianami) UchwĄ Nľ 1612003 Rady Polityki Pieniężnej (dalej ,,RPP,,) z dnia 16 grudnia
2003 roku w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku
zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz, Urz' NBP z 2003 r' Nľ 22, poz. 38
zpőźniejszymi zmianami), UchwĄ Nľ 1712003 RPP z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie
zasad tworzenia i ronviąrywania ręzęrw na pokrycie ryZyka zmiaĺ kursu złotego do walut
obcych w Naľodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP z f003 r' Nr 22, poz. 39), UchwĄ
Nr 5712003 Zarządu Naľodowego Banku Polskiego z dnia 30 gľudnia 2003 ľoku w sprawie
sposobu wykonywania zadań z zakĺesu rachunkowości w Narodowym Banku Polskim wľaz
zpőźniejszymi zmianami, na podstawie prawidłowo pľowadzonych ksiąg rachunkowych;

. jest zgodne z powołanymiwyiej przepisami.

Nie zgłaszaj ąc zastrzeżeń, z-łvracamy uwagę na następującą kwestię:

Jak szerzej opisano w punkcie l.3 Informacji ogólnej załączonego sprawozdania finansowego, od
dnia l stycznia 2007 roku wchodzą w Ęcie przepisy uchwĄ RPP Nľ 9lf006 zdnia 19 grudnia
2006 ľoku w sprawie zasad tulorzenia i rozĺviąrywania rezęťw na pokrycie ryZyka zmian kursu
złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz' NBP z f006 r. Nľ 13, poz, 16).

W konsekwencji zastosowania postanowień powyższej uchwĄ, zarokf007 i za|ata kolejne NBP
może nie wykazywać; dodatniego wyniku finansowego.
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