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EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 1 februari 2006
aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank
(ECB/2006/1)
(2006/C 34/08)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

schaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH en BDO Auxilia Treuhand GmbH als haar nieuwe externe accountants geselecteerd, en de ECB is van mening dat de geselecteerde
accountants voldoen aan de noodzakelijke vereisten voor
benoeming.

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 27.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en
van de nationale centrale banken van het Eurosysteem
worden gecontroleerd door onafhankelijke externe
accountants, die op aanbeveling van de Raad van bestuur
van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese
Unie.
Ingevolge artikel 37, lid 1 van de Federale Wet op de
Oesterreichische Nationalbank selecteert de Algemene
Vergadering van de Oesterreichische Nationalbank
(OeNB) ieder jaar twee accountants en twee plaatsvervangende accountants. De plaatsvervangende accountants zullen hun mandaat alleen uitoefenen als de
accountants in de onmogelijkheid verkeren de audit uit
te voeren.
Het mandaat van de huidige externe accountants van de
OeNB kan na de audit van het boekjaar 2005 niet
worden verlengd. Het is derhalve noodzakelijk om met
ingang van het boekjaar 2006 externe accountants te
benoemen.
De OeNB heeft overeenkomstig de communautaire en
Oostenrijkse wetgeving inzake openbare aanbestedingen
KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirt-

(5)

Het mandaat van de externe accountants kan jaarlijks
worden verlengd tot maximaal vijf jaar.

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

1. Het verdient aanbeveling dat KPMG Alpen-Treuhand GmbH
en TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH voor het boekjaar 2006 gezamenlijk worden benoemd als externe accountants van de OeNB.
2. Het verdient aanbeveling dat Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH en BDO Auxilia Treuhand
GmbH voor het boekjaar 2006 gezamenlijk worden
benoemd als plaatsvervangende accountants van de OeNB.
3. Dit mandaat kan jaarlijks worden verlengd tot maximaal vijf
jaar en eindigt ten laatste met het boekjaar 2010.

Gedaan te Frankfurt am Main, 1 februari 2006.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

