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BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 9 iunie 2011
către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank
(BCE/2011/7)
(2011/C 174/04)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 27.1,
întrucât:

(5)

Mandatul auditorilor externi poate fi reînnoit anual, fără
a depăși un total de cinci ani, iar mandatul auditorilor
externi supleanți poate fi reînnoit o singură dată,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

(1)

Auditul conturilor Băncii Centrale Europene (BCE) și ale
băncilor centrale naționale este efectuat de auditori
externi independenți recomandați de Consiliul guverna
torilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(1)
Se recomandă ca TPA Horwath Wirtschaftsprüfung
GmbH și Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
m.b.H. să fie desemnați în comun drept auditori externi ai
Oesterreichische Nationalbank pentru exercițiul financiar 2011.

(2)

În temeiul articolului 37 alineatul (1) din Legea federală
privind Oesterreichische Nationalbank, Adunarea generală
a Oesterreichische Nationalbank alege în fiecare an doi
auditori externi și doi auditori externi supleanți. Auditorii
externi supleanți vor primi mandat numai în cazul în
care auditorii externi nu pot efectua auditul.

(2)
Se recomandă ca KPMG Austria GmbH Wirtschafts
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft și Deloitte Audit
Wirtschaftsprüfungs GmbH să fie desemnați în comun drept
auditori externi supleanți ai Oesterreichische Nationalbank
pentru exercițiul financiar 2011.

(3)

Mandatul auditorilor externi și auditorilor externi
supleanți ai Oesterreichische Nationalbank a încetat
după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar
2010. Prin urmare, este necesară desemnarea unor
auditori externi începând cu exercițiul financiar 2011.

(3)
Mandatul auditorilor externi poate fi reînnoit anual, fără a
depăși un total de cinci ani, și se încheie cu exercițiul financiar
2015, cel mai târziu. Mandatul auditorilor externi supleanți
poate fi reînnoit o singură dată și se încheie cu exercițiul
financiar 2012.

(4)

Oesterreichische Nationalbank a selectat pentru exercițiul
financiar 2011 TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH
și Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
pentru a efectua în comun auditul extern al acesteia, și
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuer
beratungsgesellschaft și Deloitte Audit Wirtschafts
prüfungs GmbH drept auditori externi supleanți,
urmând ca și aceștia să acționeze în comun.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 iunie 2011.

Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET

