23.4.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 115/1

I
(Usnesení, doporučení a stanoviska)

DOPORUČENÍ

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 17. dubna 2013
Radě Evropské unie o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank
(ECB/2013/8)
(2013/C 115/01)
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG a za
svého nového náhradního externího auditora společnost
PwC Wirtschaftsprüfung GmbH.

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na článek 27.1 tohoto
statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

(4)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních
centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro,
ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou
guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.
Pozměněný čl. 37 odst. 1 zákona o Oesterreichische
Nationalbank v současnosti stanoví, že namísto dvou
externích auditorů a dvou náhradních externích auditorů
volí valná hromada Oesterreichische Nationalbank každo
ročně jednoho externího auditora a jednoho náhradního
auditora. Náhradní externí auditor bude pověřen
provedením auditu jen tehdy, pokud externí auditor
nemůže audit provést.
Mandát stávajících externích auditorů i stávajících
náhradních externích auditorů Oesterreichische National
bank skončil po provedení auditu za účetní rok 2012. Je
proto nezbytné jmenovat externí auditory od účetního
roku 2013.
Pro účetní rok 2013 vybrala Oesterreichische National
bank za svého externího auditora společnost KPMG

(5)

Mandát externího auditora a náhradního externího audi
tora může být každý rok obnoven, přičemž nepřesáhne
celkové období pěti let,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Doporučuje se, aby společnost KPMG Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungs AG byla jmenována externím audi
torem Oesterreichische Nationalbank pro účetní rok 2013.
2. Doporučuje se, aby společnost PwC Wirtschaftsprüfung
GmbH byla jmenována náhradním externím auditorem
Oesterreichische Nationalbank pro účetní rok 2013.
3. Mandát externího auditora a náhradního externího auditora
může být každý rok obnoven. V obou případech by však
mandát neměl přesáhnout celkové období pěti let a měl by
skončit nejpozději účetním rokem 2017.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. dubna 2013.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

