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EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z 1 lutego 2006 r.
udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Oesterreichische Nationalbank
(EBC/2006/1)
(2006/C 34/08)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

Treuhand GmbH jako swoich nowych zewnętrznych
audytorów, przy czym EBC uważa, iż wybrani audytorzy
wypełniają wymogi niezbędne dla ustanowienia ich w tej
roli.

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art.
27 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych audytorów rekomendowanych przez
Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii
Europejskiej.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy federalnej o Oesterreichische Nationalbank, Walne Zgromadzenie Oesterreichische Nationalbank (OeNB) corocznie dokonuje wyboru
dwóch audytorów oraz dwóch audytorów zastępczych.
Audytorzy zastępczy dysponują mandatem jedynie na
wypadek niemożności wykonywania obowiązków przez
audytorów.

(3)

Po ukończeniu badania za rok obrachunkowy 2005,
mandat obecnego zewnętrznego audytora obsługującego
OeNB nie może podlegać odnowieniu na kolejną
kadencję. Niezbędne jest zatem ustanowienie zewnętrznych audytorów od roku obrachunkowego 2006.

(4)

W zgodności ze wspólnotowymi oraz austriackimi przepisami prawa zamówień publicznych, OeNB dokonał
wyboru KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath
Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH oraz BDO Auxilia

(5)

Mandat nowych zewnętrznych audytorów może być
corocznie odnawiany w okresie nieprzekraczającym
łącznie pięciu lat,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1. Zaleca się łączne ustanowienie KPMG Alpen-Treuhand
GmbH oraz TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH jako
zewnętrznych audytorów OeNB na rok obrachunkowy
2006.
2. Zaleca się łączne ustanowienie Moore Stephens Austria
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH oraz BDO Auxilia
Treuhand GmbH jako zastępczych audytorów OeNB na rok
obrachunkowy 2006.
3. Powyższy mandat może być corocznie odnawiany w okresie
nieprzekraczającym łącznie pięciu lat, kończącym się
najpóźniej w roku obrachunkowym 2010.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 1 lutego 2006 r.
Prezes EBC
Jean-Claude TRICHET

