MARS
3.3
1. Styrelsen ska hålla sig informerad om revisionen och slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll
Inget ärende hos RI finns avseende disciplin eller kvalité.
2. Årlig revisionsberättelse till styrelsen enligt innehåll i Artikel 10 Förordningen 3
veckor innan årsstämma
Redovisas vid styrelsemötet.
3. Årlig kompletterande rapport till styrelsen enligt innehåll i Artikel 11 Förordningen 3 veckor innan årsstämma
Redovisas vid styrelsemötet.
3.4
4. Kontroll om revisorn tillhandahåller andra tjänster till bolaget och om dessa får
tillhandahållas enligt Artikel 5 Förordningen.
Mail från ekonomi och revisorn utvisande att andra uppdrag inte avropats.
5. Godkänna andra tjänster än revision enligt Artikel 5 Förordningen
Ej tillämplig då andra tjänster än revision ej tillhandahållits, se p4
6. Kontrollera att revisorns beräkningar och uppföljning av arvoden enligt de begränsningar som finns i Artikel 4 i Förordningen
Under året redovisade utbetalningar till revisorn uppgår till mindre del av dennes omsättning.

Erik Fischer
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Johan Pharmanson <Johan.Pharmanson@bdo.se>
den 24 februari 2022 19:24
Erik Fischer; Mehpare Jahangiri
Sv: St Erik Försäkring intygande

Hej Erik,
Hoppas att allt är bra med dig,
Härmed intygar jag att vi inte har haft något annat uppdrag åt S:t Erik Försäkring AB och S:t Erik Livförsäkring AB
än Revision för räkenskapsåret 2021 och fram till i dag.
Bästa hälsningar
Johan

Med vänliga hälsningar/Kind Regards,
JOHAN PHARMANSON
Auktoriserad Revisor / International Liaison Partner
Licensierad Revisor Finansiella Företag
Direct +46812011752 Mobile +46701671752
Johan.Pharmanson@bdo.se
BDO
Sveavägen 53
Box 6343, 102 35 Stockholm
SWEDEN
Office +46 10 171 50 00
www.bdo.se

BDO AB, a Swedish registered company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by
guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.
BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.
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This email and any attachments are confidential, except where the email states it can be disclosed. It may also be
privileged. If received in error, please do not disclose the contents to anyone, but notify the sender by return
email and delete this email (and any attachments) from your system.

 Before you print think about the environment

Från: Erik Fischer <erik.fischer@sterikforsakring.se>
Skickat: den 24 februari 2022 18:57
Till: Johan Pharmanson <Johan.Pharmanson@bdo.se>; Mehpare Jahangiri <meri.jahangiri@sterikforsakring.se>
Ämne: St Erik Försäkring intygande
Hej!
Nästa vecka har vi utskick inför styrelsemöten i S.t Erik Försäkring och S:t Erik Livförsäkring.
Som vanligt till styrelsemötet vill jag att ni inkommer med ett intygande att revisorn inte gjort ngt annat
arbete än revision.
Meri – vi brukar göra så här till varje styrelsemöte och du svarar bara i mail att vi inte betalat revisorerna för
ngt annat än revision.
Tacksam om jag kan ha era svar denna vecka.
Erik Fischer
Bolagsjurist/Legal councel
S:t Erik Försäkrings AB
Box 16179
103 24 Stockholm
Telefon: 08-508 299 28
Mobilnr: 076-12 299 28
Telefax: 08-652 59 16
E-post: erik.fischer@sterikforsakring.se
PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning samt Offentlighets- och
Sekretesslagen då vi är ett offentligt ägt bolag. Information om dina rättigheter och
hur du gör om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas finns på vår
hemsida, www.sterikforsakring.se, eller så kan du kontakta vårt Dataskyddsombud på
tele: 076-12 299 28.
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Erik Fischer
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mehpare Jahangiri
den 25 februari 2022 08:22
Erik Fischer
SV: St Erik Försäkring intygande

God morgon Erik,
Vi har inte betalat revisorerna för ngt annat än revision.

Med vänliga hälsningar

Meri Jahangiri
Redovisningsekonom
S:t Erik Försäkrings AB
Box 16179
103 24 Stockholm
Telefon: 08-508 299 33
Mobilnr: 076-12 299 33
E-post: meri.jahangiri@sterikforsakring.se

Från: Erik Fischer <erik.fischer@sterikforsakring.se>
Skickat: den 24 februari 2022 18:57
Till: Johan Pharmanson <Johan.Pharmanson@bdo.se>; Mehpare Jahangiri <meri.jahangiri@sterikforsakring.se>
Ämne: St Erik Försäkring intygande
Hej!
Nästa vecka har vi utskick inför styrelsemöten i S.t Erik Försäkring och S:t Erik Livförsäkring.
Som vanligt till styrelsemötet vill jag att ni inkommer med ett intygande att revisorn inte gjort ngt annat
arbete än revision.
Meri – vi brukar göra så här till varje styrelsemöte och du svarar bara i mail att vi inte betalat revisorerna för
ngt annat än revision.
Tacksam om jag kan ha era svar denna vecka.
Erik Fischer
Bolagsjurist/Legal councel
S:t Erik Försäkrings AB
Box 16179
103 24 Stockholm
Telefon: 08-508 299 28
Mobilnr: 076-12 299 28
Telefax: 08-652 59 16
E-post: erik.fischer@sterikforsakring.se
PERSONUPPGIFTER
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Vi behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning samt Offentlighets- och
Sekretesslagen då vi är ett offentligt ägt bolag. Information om dina rättigheter och
hur du gör om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas finns på vår
hemsida, www.sterikforsakring.se, eller så kan du kontakta vårt Dataskyddsombud på
tele: 076-12 299 28.
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