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* Vad den som mottagit medel för annan, med skyldighet att redovisa för dem, för sådant ändamål har innestående på räkning i bank eller annorledes 
håller avskilt skall vara förbehållet huvudmannen, såvitt beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga om belopp som avskilts senare, om 
den redovisningsskyldige ej var på obestånd, när beloppet avskildes. Vad den redovisningsskyldige har omedelbart tillgängligt för att avskiljas vare 
ock förbehållet huvudmannen, såvitt dröjsmål med avskiljandet ej föreligger. Är bankräkning eller kassa avsedd för flera huvudmäns medel, njute de 
inbördes lika rätt, envar i förhållande till sin redovisningsfordran. 

 

Loomis Sverige AB – Policy för anförtrott värde 
 
Loomis Sverige AB:s (”Loomis”) värdehantering ska alltid ske på ett sådant sätt att förtroendet är orubbat 
från kunder, myndigheter, leverantörer och allmänhet. 
 
För att leva upp till denna målsättning finns en mängd rutiner och funktioner framtagna utifrån 
myndighetskrav, revisioner, kontroller och inte minst den erfarenhet som mångårig marknadsledande 
leverantör av tjänster inom värdehantering ger. 
 
Riktlinjerna för Loomis förtroendeskapande åtgärder framgår av detta dokument. 

Lagar och myndigheter 
Loomis är ett auktoriserat bevakningsföretag med Länsstyrelsen i Stockholm som tillsynsmyndighet. 
Villkoren för auktorisering framgår av Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Rikspolisstyrelsen utfärdar 
föreskrifter och riktlinjer för verksamheten som bedrivs inom ramen för auktoriseringen. 
 
Ytterst ansvarig för verksamheten är en av Loomis utsedd och av Länsstyrelsen godkänd föreståndare 
enligt Lag om Bevakningsföretag och Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.  
 
Loomis föreståndare kontaktas enklast via www.loomis.se/kontakt/kontakta-loomis/ ”Kvalitetsansvar”. 
 
Loomis värdehantering sker i enlighet med Lag (1944:181) om redovisningsmedel*. Lagen omfattar bara 
svenska medel. Loomis hanterar dock utländska medel på samma sätt som svenska medel. 

Anförtrott värde 
Värde som anförtrotts Loomis hålls avskilt enligt ovan från företagets egna medel. Anförtrott värde från 
kunder finns på Redovisningskonton eller i säkerhetsklassade värdeförvar. Loomis egna medel (t ex 
betalningar av löner, skatter, leverantörsskulder, räntor och skulder samt inbetalningar av kundfakturor) 
finns på sedvanliga Rörelsekonton. De transaktioner som trots allt måste ske mellan Redovisningskonton 
och Rörelsekonton har alltid stöd i ett avtal med den berörda kunden. 
 
Endast av Loomis behörig och utsedd personal har tillgång till Redovisningskonton.  

Externa revisorer 
Förutom sedvanlig granskning för noterade bolag ska Loomis externa revisorer granska: 
• transaktioner mellan Redovisningskonton och Rörelsekonton 
• Loomis rutiner och processer för att säkerställa att sammanblandning inte sker av kunders medel 

med Loomis egna medel. 
• att produktionsprocessen sker enligt gällande rutiner 

Interna revisorer 
Internrevisionen granskar löpande den direkta produktionsprocessens rutiner med bokningar och 
avstämningar på företagets Redovisningskonton.  

Loomis Integrity line 
Loomis Integrity line ger all personal anställd hos Loomis möjlighet att rikta uppmärksamhet mot 
missförhållanden i företaget. 
 
Under anonymitet kan Loomis anställda tillvarata företaget och dess kunders intressen. 

Företaget 
Moderbolaget Loomis AB är ett börsnoterat företag med drygt 20 000 medarbetare, vid knappt 400 
lokalkontor i 16 länder. Företaget är underkastat den kontroll som fordras i ett internationellt börsnoterat 
företag. Öppenhet och transparens fordras av marknad, kunder, leverantörer och allmänhet samtidigt 
som våra kunders integritet skyddas av en lagstadgad sekretess. 

http://www.loomis.se/kontakt/kontakta-loomis/
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