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Uppföljning
Uppföljning sker på olika nivåer och av olika funktioner i organisationen.
De huvudsakliga är styrelsen, revisionsutskottet, koncernledningen,
funktionskommittéer, management assurance, koncernens juridiska
funktion, koncernens riskorganisation och lokal- och divisionsledning.

Funktionskommittéer

Koncernen har bildat ett antal funktions
kommittéer och arbetsgrupper, bland annat
för funktionerna rapportering / skatt och intern
kontroll, finans / internbank och juridik / risk och
försäkring. I dessa kommittéer ingår ekonomi
direktören, finansdirektören, chefsjuristen samt
de funktionsområdesansvariga. Det huvudsak
liga syftet med funktionskommittéerna är att
utarbeta lämpliga policyer, kommunicera dessa
policyer och säkerställa lokal förståelse för
dessa (inklusive utbildning) samt att övervaka
väsentliga frågor inom respektive ansvars
område. Varje kvartal hålls möten med VD och
koncernchef där aktuella frågeställningar som
ska rapporteras till revisionsutskottet diskuteras.
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Koncernledning

CFO

VD och koncernchef samt koncernledning

VD och koncernchef samt koncernledning
följer upp resultatet genom ett detaljerat rappor
teringssystem baserat på en årlig budget med
regelbundna avstämningsmöten som tar upp
faktiskt utfall, analyser av avvikelser, uppföljning
av nyckelfaktorer (Securitas modell för finansiell
kontroll, se sidorna 50–51, anpassat för varje
division) och regelbunden prognostisering.
Denna rapportering granskas även av styrelsen.
Koncernens juridiska funktion

Koncernens juridiska funktion ansvarar för
att upprätthålla en ändamålsenlig infrastruktur
så att koncernledningen på ett lämpligt sätt
och i rätt tid får information om juridiska frågor.
Funktionen leds av koncernens chefsjurist.
Därtill följer funktionen upp och hanterar juridiska
riskexponeringar som identifierats av respektive
operativ enhet och rapporterar regelbundet till
koncernledning och revisionsutskott avseende
legala risker och pågående tvister.

Årsredovisning 2012

Ekonomidirektör

Chefsjurist

Revisionsutskott

Management
Assurance
– funktion för
uppföljning av
intern kontroll

Koncernens
juridiska funktion

Koncernaktiviteter

Koncernens
riskorganisation

Risk- och
kontrolldiagnostik
utförd av extern
part

Divisionsledning

Divisionscontrollers

Operativ ledning
(land / region,
platschef)

Lokala
controllers

1. Ä
 garskap av risk

2. En stark controllerorganisation

Divisionsaktiviteter
Lokala aktiviteter

3. Uppföljning av
intern kontroll

Extern revision,
koncernrevisor

Extern revision,
divisionsrevisorer
Extern revision,
lokala revisorer
4. Revision

Direkt rapporteringsväg
Ansvar för koordinering

Koncernens riskorganisation

Koncernens riskorganisation
ansvarar för att ge Securitas
operationella organisation
möjligheter att identifiera och
hantera de risker som är för
knippade med den verksam
het som Securitas bedriver.
Riskhantering utgör en viktig
del av Securitas kultur och är
nödvändigt för att Securitas
ska kunna förverkliga strate
gier och uppnå uppsatta mål.
Riskhanteringsprocessen
utvecklas kontinuerligt.

Lokal- och divisionslednings ansvar

Eftersom Securitas filosofi är att arbeta i en decentraliserad
miljö är det primärt lokal lednings ansvar att följa upp och
säkerställa lokala enheters efterlevnad av koncernpolicyer
godkända av styrelsen, inklusive eventuella specifika divisions
policyer och riktlinjer. Lokal ledning är ansvarig för att
utveckla och vidmakthålla ett system av processer och
kontroller som säkerställer tillförlitlighet i bolagets manage
mentrapportering och finansiella rapportering på ett så
ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt. Detta inkluderar
ett minimum av grundläggande och övervakande kontroller
för att undanröja relevanta risker. Lokal ledning rapporterar
till koncernledningen via divisionsledning beträffande opera
tionella frågor och lokala controllers via divisionscontrollers
när det gäller information om finansiell rapportering. För att
detta ska fungera har Securitas etablerat ett nära samarbete
mellan dessa olika nivåer genom organisationen.
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Styrelse

Arbetet i styrelsen och fördelningen av ansvar mellan styrelsen och VD
och koncernchef samt koncernledning regleras i formella arbetsordningar.
Styrelsen anser att riskanalys och kontroll är av grundläggande betydelse
för att nå de affärsmässiga målen med en godtagbar risk- / avkastnings
profil. Styrelsen spelar en viktig roll i den fortlöpande processen med att
identifiera och utvärdera väsentliga risker som koncernen ställs inför, samt
effektiviteten i tillhörande kontroller. Processen som styrelsen använder
sig av för att granska effektiviteten i systemet för intern kontroll inkluderar:
·D
 iskussioner med koncernledningen om riskområden som identifierats
av koncernledningen och de utförda riskanalyserna
·G
 ranskning av väsentliga frågor som uppkommer med anledning av
externa revisioner och övriga granskningar / undersökningar
Styrelsen har bildat ett revisionsutskott för tillsyn av effektiviteten i koncer
nens interna kontrollsystem och finansiella rapporteringsprocess.
Revisionsutskott

Revisionsutskottet granskar alla del- och helårsrapporter innan den rekom
menderar att rapporterna publiceras å styrelsens vägnar. Revisionsutskot
tet diskuterar särskilt väsentliga redovisningsprinciper samt de uppskatt
ningar och bedömningar som har gjorts vid rapporternas upprättande.
Revisionsutskottet övervakar de externa revisorernas kvalitet och obero
ende.

Funktionen tar fram en årlig plan för sitt arbete som godkänns av revisions
utskottet. Resultatet av funktionens arbete, vilket inkluderar under året
utförda och koordinerade internrevisionsrelaterade aktiviteter, presenteras
vid revisionsutskottets möten. Chefen för funktionen deltog vid samtliga
av revisionsutskottets möten under 2012.
I enlighet med en av koncernens grundläggande principer har en stegvis
vidareutveckling av denna funktion skett. Detta har förbättrat koncernens
interna kontroll genom olika aktiviteter under året. Speciellt fokus har lagts
på förbättring av processen kring uppföljning och rapportering liksom iden
tifiering av risker relaterade till finansiell rapportering samt utvärdering av
effektiviteten hos relaterade kontroller. Under 2012 har särskilt fokus lagts
på granskningar i länder i nya marknader och inom ny affärsverksamhet.
Erfarenhetsmässigt utbyte genom olika aktiviteter spelar också en stor roll
i vidare förbättring av kontrollmiljön. Funktionen arbetar med en kombina
tion av interna resurser samt resurser i form av externrevisorer och andra
konsulter beroende på situationen och området i fråga. Detta möjliggör
ökad flexibilitet och anpassning vid hanteringen av de risker som koncernen
ställs inför, vilket passar Securitas affärsmodell. För mer information om
de nuvarande ansvarsuppgifterna för Management Assurance hänvisas till
www.securitas.com / sv-management-assurance.
Funktionen är föremål för en årlig utvärdering av styrelsen för att säkerställa
att de aktiviteter som utförs, tillsammans med de övriga delar som ingår i
koncernens internkontroll, och som beskrivs i denna rapport, understöder
en välfungerande struktur för övervakning och uppföljning.

Management Assurance

Koncernen har en koordinerande och övervakande funktion avseende vissa
interna kontrollaktiviteter på koncernnivå. Stabsfunktionen Management
Assurance fungerar som koncernens internrevisionsfunktion och rapporterar
direkt till ekonomidirektören, med en öppen kommunikationslinje till revi
sionsutskottet.
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