
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 kwietnia 2006 r.

udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banque de France

(EBC/2006/5)

(2006/C 98/08)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central-
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art.
27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Central-
nego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosys-
temu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależ-
nych zewnętrznych audytorów rekomendowanych przez
Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii
Europejskiej.

(2) Zgodnie z art. L.142-6 Kodeksu Monetarnego i Finanso-
wego, Rada Ogólna Banque de France mianuje dwóch
ustawowo uprawnionych audytorów wyznaczonych do
badania sprawozdań Banque de France. Zgodnie z art.
L.823-1 Kodeksu Handlowego, audytor zastępczy jest
mianowany celem zastąpienia aktualnych audytorów w
przypadku ich odmowy podjęcia mandatu, niedostęp-
ności, rezygnacji lub śmierci.

(3) Mandat obecnych zewnętrznych audytorów obsługują-
cych Banque de France wygaśnie po przeprowadzeniu
badania za rok obrachunkowy 2005. Niezbędne jest
zatem ustanowienie zewnętrznych audytorów
począwszy od roku obrachunkowego 2006.

(4) Banque de France w zgodności z obowiązującymi go
zasadami przeprowadzania zamówień publicznych
dokonał wyboru Deloitte & Associés oraz Mazars &
Guerard jako swoich zewnętrznych audytorów, jak
również KPMG S.A. jako swojego zastępczego audytora
w odniesieniu do lat obrachunkowych od 2006 do
2011, przy czym EBC uważa, iż wybrani w ten sposób
audytorzy wypełniają kryteria niezbędne dla ich ustano-
wienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1. Zaleca się łączne ustanowienie Deloitte & Associés oraz
Mazars & Guerard jako zewnętrznych audytorów Banque de
France w odniesieniu do lat obrachunkowych od 2006 do
2011.

2. Zaleca się ustanowienie KPMG S.A. jako zastępczego audy-
tora Banque de France w odniesieniu do lat obrachunko-
wych od 2006 do 2011.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, 13 kwietnia 2006 r.

Prezes EBC
Jean-Claude TRICHET
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