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AANBEVELINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 16 december 2014
aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos bankas
(ECB/2014/58)

(2014/C 465/01)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name
artikel 27.1,
Overwegende:
(1)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de nationale centrale banken van de lidstaten die de
euro als munt hebben, worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants, die op aanbeveling van de
Raad van bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese Unie.

(2)

Ingevolge artikel 1 van Besluit 2014/509/EU van de Raad (1) voldoet Litouwen aan de noodzakelijke voorwaarden
voor de aanneming van de euro en wordt ingevolge artikel 4 van de Toetredingsakte van 2003 (2) de aan Litouwen
verleende derogatie met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken.

(3)

Conform artikel 50 van de Wet op Lietuvos bankas wordt de jaarrekening van Lietuvos bankas met ingang van
1 januari 2015 gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants, die op aanbeveling van de Raad van
bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese Unie.

(4)

Lietuvos bankas heeft UAB „PricewaterhouseCoopers” als externe accountants geselecteerd voor de boekjaren 2015
tot 2017,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

Het verdient aanbeveling dat UAB „PricewaterhouseCoopers” benoemd wordt als externe accountant van Lietuvos
bankas voor de boekjaren 2015 tot 2017.
Gedaan te Frankfurt am Main, 16 december 2014.

De president van de ECB
Mario DRAGHI
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