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REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION
av den 17 april 2013
till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank
(ECB/2013/8)
(2013/C 115/01)
tungs AG till sina externa revisorer, samt PwC Wirt
schaftsprüfung GmbH till sina ställföreträdande externa
revisorer.

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 27.1, och
(5)

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och
de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har
euron som valuta granskas av oavhängiga externa reviso
rer som ECB-rådet har rekommenderat och Europeiska
unionens råd godkänt.
Till följd av en lagändring föreskriver numera artikel 37.1
i lagen om Oesterreichische Nationalbank att generalför
samlingen för Oesterreichische Nationalbank ska utse en
extern revisor och en ställföreträdande extern revisorer
varje år istället för två externa revisorer och två externa
ställföreträdande revisorer. Den ställföreträdande externa
revisorn kommer endast att anlitas om den externa revi
sorn inte kan utföra revisionen.
Förordnandena för Oesterreichische Nationalbanks nuva
rande externa revisorer och nuvarande ställföreträdande
externa revisorer löpte ut efter revisionen avseende räken
skapsåret 2012. Det är därför nödvändigt att utse externa
revisorer från och med räkenskapsåret 2013.
Oesterreichische Nationalbank har för räkenskapsåret
2013 utsett KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera

De externa revisorernas och de ställföreträdande externa
revisorernas förordnanden kan förnyas varje år men får
sammanlagt inte överstiga fem år.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1. Det rekommenderas att KPMG Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungs AG utses till externa revisorer för Oesterrei
chische Nationalbank för räkenskapsåret 2013.
2. Det rekommenderas att PwC Wirtschaftsprüfung GmbH ut
ses till ställföreträdande externa revisorer för Oesterreichische
Nationalbank för räkenskapsåret 2013.
3. De externa revisorernas och de ställföreträdande externa re
visorernas förordnanden får förnyas varje år. Inget av för
ordnandena bör överstiga sammanlagt fem år och sluta se
nast med räkenskapsåret 2017.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 17 april 2013.
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