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EVROPSKA CENTRALNA BANKA
PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 1. februarja 2006
Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank
(ECB/2006/1)
(2006/C 34/08)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE —

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 27.1 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne
banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank Eurosistema
opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči
Svet ECB in potrdi Svet Evropske unije.
V skladu s členom 37(1) zveznega zakona o centralni
banki Oesterreichische Nationalbank skupščina centralne
banke Oesterreichische Nationalbank (OeNB) vsako leto
izbere dva revizorja in dva nadomestna revizorja. Nadomestna revizorja bosta pooblaščena le v primeru, če revizorja ne bi bila zmožna opraviti revizije.

(3)

Mandata sedanjih zunanjih revizorjev OeNB ni mogoče
podaljšati za nadaljnje obdobje po reviziji za poslovno
leto 2005. Zaradi tega je treba imenovati zunanje revizorje od poslovnega leta 2006.

(4)

OeNB je izbrala KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA
Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens
Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH in BDO
Auxilia Treuhand GmbH za svoje nove zunanje revizorje
v skladu z zakonodajo Skupnosti in avstrijsko zakono-

dajo o javnih naročilih, ECB pa meni, da le-ti izpolnjujejo potrebne pogoje za imenovanje.
(5)

Mandat zunanjih revizorjev se lahko vsako leto podaljša,
pri čemer ne sme preseči skupnega obdobja petih letih
—

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1. Priporoči se, da se KPMG Alpen-Treuhand GmbH in TPA
Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH skupaj imenujeta za
zunanje revizorja OeNB za finančno leto 2006.
2. Priporoči se, da se Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH in BDO Auxilia Treuhand GmbH
skupaj imenujeta za nadomestna revizorja OeNB za
finančno leto 2006.
3. Ta mandat se lahko vsako leto podaljša, pri čemer ne sme
preseči skupnega obdobja petih let, ki se konča najkasneje s
poslovnim letom 2010.

V Frankfurtu na Majni, 1. februarja 2006
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET

