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ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 23 март 2012 година
до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France
(ЕЦБ/2012/5)
(2012/C 93/01)
заместник-одитора, които да заместват одиторите в случай
на отказ, възпрепятстване, напускане или смърт.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
27.1 от него,
като има предвид, че:
(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на
националните централни банки се проверяват от неза
висими външни одитори, препоръчани от Управителния
съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(4)

Banque de France избра Deloitte & Associés и KPMG SA
за свои външни одитори и B.E.A.S. и KPMG Audit FS I
SAS за техни заместник-одитори за финансовите години
от 2012 до 2017,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.
Препоръчва се назначаването на Deloitte & Associés и
KPMG SA за съвместни външни одитори на Banque de France
за финансовите години от 2012 до 2017.

(2)

Мандатът на сегашните външни одитори на Banque de
France ще изтече след одита за финансовата 2011
година. Поради това е необходимо да се назначат
външни одитори за периода, започващ от финансовата
2012 година.

2.
Препоръчва се назначаването на B.E.A.S. за заместникодитор на Deloitte & Associés и KPMG Audit FS I SAS за
заместник-одитор на KPMG SA за финансовите години от
2012 до 2017.

(3)

Съгласно член L.142-2 от Паричния и финансов кодекс
Генералният съвет на Banque de France назначава двама
задължителни одитори, които да извършват одит на
отчетите на Banque de France. Съгласно член L.823-1
от Търговския кодекс се назначават един или повече

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 март 2012 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

