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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA
(2006. február 1.)
az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról
(EKB/2006/1)
(2006/C 34/08)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 27.1.
cikkére,
mivel:
(1)

(2)

Az Európai Központi Bank (EKB) és az eurorendszer
nemzeti központi bankjainak beszámolóit az EKB
Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai Unió
Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgálók
ellenőrzik.
Az Oesterreichische Nationalbankról szóló szövetségi
törvény 37. cikkének (1) bekezdése alapján az Oesterreichische Nationalbank (OeNB) közgyűlése minden évben
két könyvvizsgálót és két helyettes könyvvizsgálót
választ. A két helyettes könyvvizsgálót kizárólag abban
az esetben bízzák meg, ha a könyvvizsgálók nem
képesek elvégezni az ellenőrzést.

(3)

Az OeNB jelenlegi külső könyvvizsgálóinak megbízatása
nem újítható meg a 2005-ös pénzügyi év vizsgálatát
követően. Ezért külső könyvvizsgálók kinevezése szükséges a 2006-os pénzügyi évtől.

(4)

A közösségi és osztrák közbeszerzési jogszabályokkal
összhangban az OeNB külső könyvvizsgálójaként a
KPMG Alpen-Treuhand GmbH-t, a TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH-t, a Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH-t és a BDO Auxilia

Treuhand GmbH-t választotta ki, akik az EKB álláspontja
szerint teljesítik a kijelöléshez szükséges követelményeket.
(5)

A külső könyvvizsgálók megbízatása évente megújítható
azzal, hogy annak időtartama összességében nem haladhatja meg az öt évet.

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1. Ajánlott, hogy 2006-os pénzügyi évre az OeNB külső
könyvvizsgálójaként együttesen a KPMG Alpen-Treuhand
GmbH-t és a TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH-t
jelöljék ki.
2. Ajánlott, hogy a 2006-os pénzügyi évre az OeNB helyettes
könyvvizsgálójaként együttesen a Moore Stephens Austria
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH-t és a BDO Auxilia
Treuhand GmbH-t jelöljék ki.
3. Ez a megbízatás évente megújítható azzal, hogy annak
időtartama összességében nem haladhatja meg az öt évet, és
legkésőbb a 2010-es pénzügyi évvel megszűnik.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. február 1-jén.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

