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Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä
tilintarkastusta sekä tilinpäätösraportoinnin prosessia
ja valvoa Sampo-konsernin tilinpäätöksen
oikeellisuutta ja taloudellista raportointiprosessia.

Valiokunta myös arvioi lakien ja määräysten
noudattamista Sampo-konsernissa, seuraa
konserniyhtiöiden merkittäviä oikeudenkäyntejä sekä
toimeenpanee hallituksen valiokunnalle antamat muut
tehtävät.

Valiokunta myös valvoo tilintarkastajien toimintaa
Suomen lakien puitteissa sekä seuraa haluamallaan
tavalla tilintarkastajien tilintarkastus- ja muita laskuja.
Edelleen valiokunnan tehtävänä on arvioida
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisön
riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen
tarjoamista Sampo-konsernille sekä valmistella
tilintarkastajan valintaa ja heidän palkkiotaan koskevat
päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokuntaan
kuuluu vähintään kolme yhtiön johtoon kuulumatonta
hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joiden
tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja joista ainakin
yhden tulee olla riippumaton yhtiön suurista
osakkeenomistajista. Lisäksi valiokunnan kokouksiin
osallistuvat tilintarkastaja, konsernijohtaja, konsernin
talousjohtaja, merkittävimmän tytäryhtiön
talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja,
riskienvalvonnasta vastaava konsernin johtoryhmän
jäsen sekä riskienhallintajohtaja.

Niin ikään valiokunta seuraa konsernin sisäisen
valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta,
riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo
konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja
kattavuutta. Lisäksi valiokunta vahvistaa sisäisen
tarkastuksen toimintasuunnitelman ja seuraa sisäisen
tarkastuksen raportointia, seuraa liiketoimintaalueittain riskinottopolitiikkojen toteutumista, limiittien
käyttöä ja tuloksen kehitystä, valvoo riskienhallinnan
periaatteiden ja muiden riskienhallintaan ja
tarkastusvaliokunnan toimialaan kuuluvien muiden
yleisohjeiden valmistelua ja noudattamista sekä
käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään
antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta
taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteistä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2014
toimi Anne Brunila ja muut jäsenet olivat Jannica
Fagerholm
agerholm, Adine Gr
Gra
ate Ax
Axén
én ja Per Arthur Sørlie
Sørlie.
Lisäksi kokouksiin osallistuivat tilintarkastajan
edustaja, konsernijohtaja, konsernin talousjohtaja, If
P&C Holding AB:n talousjohtaja, konsernin
riskienhallintajohtaja ja tarkastusjohtaja.
Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2014 aikana
neljä kertaa. Valiokunnan jäsenten
osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.
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