NOVEMBER
3.3
1. Styrelsen ska hålla sig informerad om revisionen och slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll
Inget ärende hos RI finns avseende disciplin eller kvalité.
3.4
2. Årlig skriftligt intygande från revisor om opartiskhet och oberoende, Artikel
6.2.a Förordningen (eller vid marsmötet se ovan?)
Bifogas.
3. Årlig diskussion revisor avseende hot mot opartiskhet samt ev. skyddsåtgärder,
Artikel 6.2.b Förordningen
Har skett inför det skriftliga intygandet.
4. Kontroll om revisorn tillhandahåller andra tjänster till bolaget och om dessa får
tillhandahållas enligt Artikel 5 Förordningen.
Mail från Meri utvisande att andra uppdrag ej avropats bifogas.
5. Godkänna andra tjänster än revision enligt Artikel 5 Förordningen
Ej tillämplig då andra tjänster än revisions inte tillhandahållits, se p4
6. Kontrollera att revisorns beräkningar och uppföljning av arvoden enligt de begränsningar som finns i Artikel 4 i Förordningen
Bifogar intygande från Meri (ekonomiansvarig) avseende arvode till BDO. Arvodet
framgår även av BDO:s intygande om oberoende.

Erik Fischer
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Meri Jahangiri (extern)
den 28 oktober 2021 12:32
Erik Fischer; Johan Pharmanson
SV: St Erik sak och liv

Hej,
Vi har inte betalat till revisorerna för något annat än revision.
Med vänliga hälsningar
Meri Jahangiri
Mobil: +46(0)73-377 42 18

Från: Erik Fischer <erik.fischer@sterikforsakring.se>
Skickat: den 28 oktober 2021 12:00
Till: Johan Pharmanson <Johan.Pharmanson@bdo.se>; Meri Jahangiri (extern)
<meri.jahangiri@extern.sterikforsakring.se>
Ämne: St Erik sak och liv
Hej!
Den 15/11 har St Erik Liv och den 19/11 har St Erik Försäkring styrelsemöten.
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.
Johan – jag behöver också den årliga ” skriftligt intygande från revisor om opartiskhet och oberoende,
Artikel
6.2.a Förordningen”
Erik
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
1

hemsida, www.sterikforsakring.se, eller så kan du kontakta vårt Dataskyddsombud på
tele: 076-12 299 28.

2

Till styrelsen tillika revisionsutskottet för S:t Erik Livförsäkring AB
Box 16153
103 23 Stockholm
Revisorns skriftliga försäkran om opartiskhet och självständighet till
revisionsutskottet/styrelsen i företag av allmänt intresse
Försäkran avseende opartiskhet och självständighet enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard on Auditing (ISA 260)
Försäkran om opartiskhet och självständighet
Vår bedömning är att revisionsföretaget och revisionsteamet är opartiska och självständiga i den
omfattning som följer av tillämpliga regelverk och att det därmed inte förelegat något hinder för
fullgörandet av revisionsuppdraget.
Nyckelrevisorer som har deltagit i revisionen
Auktoriserad revisor Johan Pharmanson, huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor Bo Johansson, Engagement Quality Control Reviewer
Vi intygar att ovanstående personer samt övriga teamet har bekräftat sin opartiskhet och
självständighet.
Redovisning av förhållanden som kan ha betydelse för opartiskheten och självständigheten samt
redovisning av tillhandahållna tjänster
I revisionsföretaget och det nätverk företaget ingår i finns processer och rutiner för att säkerställa
revisorns opartiskhet och självständighet. För mer information hänvisas till revisionsföretagets årliga
rapport om dess verksamhet som finns tillgänglig på revisionsföretagets webbplats.
Kontroll har gjorts för att identifiera eventuella hot som kan ha betydelse för bedömningen av
revisionsföretagets och revisionsteamets opartiskhet och självständighet i förhållande till
revisionskunden. Det har inte framkommit några förhållanden som bör föranleda redovisning till
revisionsutskottet.
Under räkenskapsåret 2021 har ersättningen till revisionsföretaget uppgått till 200 tkr exklusive moms.

Stockholm enligt datering elektroniska underskrifter

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor
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