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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
O SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM  
 
DLA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 
 
Załączone skrócone sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 (zwanego dalej „NBP”) zostało sporządzone przez 
Zarząd NBP na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego NBP za 
rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. („sprawozdanie finansowe NBP”). 
Sprawozdanie finansowe NBP zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 
z późniejszymi zmianami); uchwały nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 
2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku 
zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP z 2003 r. Nr 22, poz. 38 z 
późniejszymi zmianami); uchwały Nr 12/2010 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 grudnia 
2010 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian 
kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP z 2010 r. Nr 
17, poz. 19); uchwały Nr 63/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 
2008 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań z zakresu rachunkowości w Narodowym 
Banku Polskim (z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 29/2007 Zarządu Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie gospodarki składnikami 
majątku trwałego w Narodowym Banku Polskim (z późniejszymi zmianami). 
 
Badanie sprawozdania finansowego NBP, na podstawie którego sporządzono skrócone 
sprawozdanie finansowe, przeprowadziliśmy stosownie do przepisów rozdziału 7 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z 
późniejszymi zmianami), krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce i Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej. W dniu 28 marca 2013 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń o sprawozdaniu 
finansowym NBP. Skrócone sprawozdanie finansowe NBP nie odzwierciedla efektów 
zdarzeń, które miały miejsce po dniu wydania powyższej opinii. 
 
Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej NBP na dzień 31 grudnia  
2012 r., jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. oraz 
zakresu przeprowadzonego przez nas badania sprawozdania finansowego, należy czytać 
pełne sprawozdanie finansowe NBP, wraz z opinią i raportem z badania niezależnego 
biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania finansowego. 
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Odpowiedzialność Zarządu za skrócone sprawozdanie finansowe 
 
Zgodnie z § 62 pkt. 4 Uchwały Nr 63/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 
grudnia 2008 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań z zakresu rachunkowości w 
Narodowym Banku Polskim (z późniejszymi zmianami), Zarząd NBP jest odpowiedzialny 
za publikację rocznego sprawozdania finansowego NBP, z wyłączeniem danych 
szczegółowych wraz z opinią biegłego rewidenta o skróconym sprawozdaniu finansowym. 
 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta 
 
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii na temat skróconego sprawozdania finansowego, 
na podstawie wykonanych przez nas procedur, które przeprowadziliśmy zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 810 „Zlecenia sporządzania opinii na 
temat skróconych sprawozdań finansowych”. 
 
Opinia 
 
Naszym zdaniem załączone skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z 
zasadami opisanymi w § 62 pkt. 4 Uchwały Nr 63/2008 Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań z zakresu 
rachunkowości w Narodowym Banku Polskim (z późniejszymi zmianami) oraz na 
podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego NBP, jest we 
wszystkich istotnych aspektach zgodne  z tym sprawozdaniem. 
 
 

 
 


