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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 23ης Μαρτίου 2012
προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de
France
(EKT/2012/5)
(2012/C 93/01)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τo άρθρo 27.1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

2011. Είναι επομένως αναγκαίος ο διορισμός εξωτερικών
ελεγκτών από το οικονομικό έτος 2012.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
και των εθνικών κεντρικών τραπεζών ελέγχονται από ανεξάρ
τητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το
διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και εγκρίνει το Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο L.142 παράγραφος 2 του γαλλικού
νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα, το γενικό συμ
βούλιο της Banque de France ορίζει δύο ελεγκτές για τον
έλεγχο των λογαριασμών της τελευταίας. Το άρθρο L.823
παράγραφος 1 του γαλλικού εμπορικού κώδικα προβλέπει
το διορισμό ενός ή περισσότερων αναπληρωτών ελεγκτών
προς αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση άρνησης, κωλύμα
τος, παραίτησης ή θανάτου τους.
Η θητεία των εξωτερικών ελεγκτών της Banque de France
θα λήξει με το πέρας του ελέγχου για το οικονομικό έτος

(4)

H Banque de France επέλεξε τις εταιρείες Deloitte & Asso
ciés και KPMG SA ως εξωτερικoύς ελεγκτές της και τις
εταιρείες B.E.A.S. και KPMG Audit FS I SAS ως αναπλη
ρωτές ελεγκτές για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2017,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.
Συνιστάται ο διορισμός, από κοινού, των εταιρειών Deloitte
& Associés και KPMG SA ως των εξωτερικών ελεγκτών της Banque
de France για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2017.
2.
Συνιστάται ο διορισμός των εταιρειών B.E.A.S. και KPMG
Audit FS I SAS ως αναπληρωτών ελεγκτών σε σχέση με τις εταιρίες
Deloitte & Associés και KPMG SA, αντίστοιχα, για τα οικονομικά
έτη 2012 έως 2017.

Φρανκφούρτη, 23 Μαρτίου 2012.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

