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Iniciatívna práca na tom, aby naši zamestnanci boli v 
bezpečí a aby sme boli spravodlivým zamestnávateľom. 
Riadiť riziká a zaslúžiť si dôveru zákazníkov prostredníctvom 
optimálneho manažmentu bezúhonnosti. Znížiť náš dopad 
na životné prostredie a zapájať sa miestne. To všetko sú 
kľúčové faktory pri budovaní nášho programu trvalej 
udržateľnosti.   

Cesta dopredu  
pre Loomis
Misiou spoločnosti Loomis je rozvíjať a zabez-
pečovať ekosystém pre hotovosť a ceniny v miest-
nych komunitách na celom svete. Na trhu so silnou 
konkurenciou nám zákazníci opakovane vyjadrujú 
dôveru, pretože Loomis vie dodržať slovo. Pre-
mieňame slová na činy vďaka našim zamestnan-
com, poctivosti, našim vynikajúcim prevádzkam, 
vďaka nášmu miestnemu začleneniu a vďaka ne-
kompromisnému manažmentu rizík a bezpečnosti.

V roku 2017 sme urobili dôležitý krok a zaradili sme 
ciele v oblasti trvalej udržateľnosti do podrobného 
strategického plánu pre Loomis na obdobie 2018 
– 2021. Urobili sme to, pretože sme presvedčení o 
zásadnej pravde „trojitej podstaty hospodárskeho 
výsledku“. Keď vyvážite záujmy dlhodobej zisko-
vosti, sociálnej spravodlivosti a ochrany životného 
prostredia, vytvárate udržateľnú budúcnosť pre 
všetkých akcionárov – externých aj interných.

Proces premeny všeobecného nápadu trvalej udrža-
teľnosti na relevantné a jasné prevádzkové priority 
viedol pre Loomis k šiestim oblastiam zamerania, 
ktoré uvádzame na nasledujúcej strane. Každú z 
nich považujeme za podstatnú pre hodnotenie vp-
lyvu spoločnosti Loomis ako významného hráča v 
tomto odvetví. 

Sme pripravení premeniť týmto spôsobom hoto-
vostný ekosystém, a dúfame, že sa k nám na tejto 
dôležitej ceste pridáte.

Patrik Andersson
Prezident a generálny riaditeľ

Šesť oblastí  trvalej  
udržateľnosti 

Zmena z prvotnej myšlienky trvalej 
udržateľnosti, na jasnú a relevantnú prioritu 
prevádzok, priviedla Loomis k tejto iniciatíve.  
Je to dôležitá cesta a my dúfame, že sa na nej 
budete podieľať.

Tieto oblasti sú začlenené 
aj do podrobného  
strategického plánu  
spoločnosti Loomis 
na rok 2021

Znížiť uhlíkové  
emisie

Znížiť množstvo  
plastu

Byť miestnym  
hráčom
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Byť spravodlivým  
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Nulová tolerancia 
nezákonného  
správania 
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Žiadne zranenia 
na pracovisku

Byť spravodlivým 
zamestnávateľom 
s rovnými  
príležitosťami

1 2Výkon spoločnosti Loomis 
ako zamestnávateľa a miera, 
nakoľko sa nám darí riadiť 
celkové riziko, ochranu  
zdravia a bezpečnosť, sú  
nevyhnutne potrebné na  
budovanie úspešnej, trvalo 
udržateľnej firmy. Naše ciele  
sú vysoké. Uspokojiť sa s 
málom neprichádza do úvahy. 
Budeme naďalej vynikajúci. 

Každodenné zabezpečovanie neustáleho obehu hotovo-
sti a cenín sa spája s rizikami a otázkami bezpečnosti. 
Úloha denne tieto riziká zmierňovať a starať sa o bez-
pečnosť všetkých ľudí a majetku je obrovský projekt a 
neustála výzva. Úroveň nášho výkonu má materiálny 
dopad nielen na našich zamestnancov, ale aj všeobec-
ne na spoločnosť, a má dôsledky pre udržateľný rast 
spoločnosti Loomis. Zabezpečenie, aby našich 24 000 
zamestnancov dodržiavalo naše bezpečnostné postupy 
a aby všetci absolvovali potrebné školenie, je základom 
našej iniciatívnej práce na bezpečnosti a ochrane zdravia 
zamestnancov. Ďalší aspekt je iniciatívny manažment 
rizík s cieľmi prijať iba kontrolované riziko, vynaložiť 
všetko úsilie na prevenciu fyzickej ujmy a finančných 
strát a minimalizovať prijateľné riziko. Neustále sleduje-
me manažment rizík na základe dvoch princípov: žiadna 
strata na živote a rovnováha ziskovosti a rizika krádeže a 
lúpeže. Miestne vedenie pobočiek je zodpovedné za kaž-
dodenné iniciatívne kontrolovanie a riadenie známych aj 
neznámych prevádzkových rizík.

Naším cieľom je nemať žiadne zranenia na pracovisku. 

Náš výkon sa meria na základe počtu zranení na praco-
visku, (a) dopravných nehôd a spôsobu, akým zamest-
nanci vnímajú a hodnotia Loomis podľa tohto výroku 
o bezpečnosti: Postupy a normy spoločnosti Loomis sú 
určené na to, aby som bol/a v práci v bezpečí. 

Keďže spoločnosť Loomis poskytuje služby, jej úspech 
z veľkej časti závisí od výkonu našich zamestnan-
cov. Ich odborné zručnosti a schopnosť vybudovať 
si dôveru našich zákazníkov, sú v našom odvetví ne-
vyhnutné. Pre nás je výzvou – a povinnosťou – vytvo-
riť a poskytovať bezpečné a inšpiratívne pracovné pro-
stredie, kde majú naši zamestnanci pocit, že dostávajú 
príležitosť rozvíjať sa profesionálne aj osobne. Kvalifi-
kovaní a oddaní zamestnanci prispievajú k udržateľ-
nej organizácii, ktorá môže prilákať nové talenty. So 
správnymi ľuďmi sa nám môže podariť udržať si vy-
nikajúci pracovný výkon aj dôveru zákazníkov. Naším 
cieľom je byť spravodlivým zamestnávateľom s rov-
nými príležitosťami. 
Náš výkon sa sleduje vo vzťahu k dojmu zamestnan-
cov a zákazníkov, ako aj k hodnoteniam spoločnosti-
Loomis na základe tvrdení: 

· V Loomise sa s nami zaobchádza spravodlivo bez  
 ohľadu na vek, etnickú príslušnosť, pohlavie, sexuál- 
 nu orientáciu a postihnutia. 
· Podľa mňa je Loomis zodpovedný zamestnávateľ s  
 rovnými príležitosťami.  
· Myslím si, že Loomis je spravodlivý zamestnávateľ  
 s rovnými príležitosťami a zodpovedný člen spo- 
 ločnosti. 

Naša výročná správa o trvalej udržateľnosti obsahuje aktuálne informácie o výkone.



Znížiť uhlíkové  
emisie o 30%
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Dopad spoločnosti Loomis na životné prostredie sa spája hlavne 
s objemom prepravy, spotrebou paliva,  igelitových safebagov a 
do istej miery aj so spotrebou energie v našich prevádzkach.  
Toto všetko sú to príčiny uhlíkových emisií. Naším cieľom je 
do roku 2021 znížiť produkciu uhlíkových emisií o 30%. Toto 
chceme dosiahnuť.

moderného softvéru pre celú skupinu na podrobné moni-
torovanie a meranie spotreby paliva a využívania vozidiel 
na úrovni jednotlivca a skupiny. Všetky vozidlá Loomis 
budú mať nainštalovaný tento softvér.  

Emisie z cestnej prepravy predstavujú okolo 80 % nášho 
dopadu na životné prostredie. Zvyšok tvoria plasty a 
spotreba energie. Sme presvedčení, že využívanie plastov 
z fosílnych surovín je mimoriadne neekologický zvyk, a 
preto je to taká  dôležitá oblasť, na ktorú sa musíme pred-
nostne  zamerať. Pokiaľ ide o spotrebu energie, myslíme 
si, že zlepšenie efektívnosti nákladov v kombinácii so 
zvýšeným využívaním energie z obnoviteľných zdrojov 
môže pomôcť naštartovať zmenu, o ktorú sa usilujeme.  

Náš výkon znižovania uhlíkových emisií sa podrobne 
sleduje a meria v porovnaní s celkovými prevádzkovými 
množstvami a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti, ako 
je spotreba paliva/km, energia/m2 a zvýšenie obnovi-
teľných palív a zdrojov energie.

Na zabezpečenie neustáleho obehu hotovosti a cenín v 
spoločnosti vlastníme a prevádzkujeme okolo 7000 vo-
zidiel. Analýza údajov o uhlíkových emisiách spoločnosti 
Loomis jasne ukazuje, že ich hlavným zdrojom sú emisie 
spôsobené prepravou. Medzi výzvy, ktoré sa spájajú s 
množstvom vozidiel  na cestách každý deň, patrí potreba 
častých opráv vozidiel, palivové emisie, slabá palivová ús-
pornosť v dôsledku prílišného množstva zastávok, slabé 
plánovanie trás a neefektívny spôsob jazdy. 

Kľúčom k splneniu strategického cieľa, znížiť uhlíkové 
emisie o 30 %,  je efektívna správa vozového parku. Ak 
to chceme dosiahnuť, potrebujeme ďalej optimalizovať 
spotrebu paliva a plánovanie trás, znížiť opotrebenie vo-
zidiel a podľa možnosti nahradiť naftu za nefosílne palivá. 
Zlepšenie efektívnosti nákladov so súčasným znížením 
dopadu na životné prostredie je v každom prípade 
úspešná stratégia. Niekoľko opatrení sa už prijíma a na 
ceste sú ďalšie iniciatívy. Jedným z opatrení, ktoré bolo 
spustené v roku 2016, je investícia spoločnosti Loomis do 
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Znížiť množstvo   
plastu o 30%

Plasty predstavujú v mnohých ohľadoch fantastickú 
inováciu – dajú sa lacno vyrobiť a sú extrémne odolné. 
Ale táto ich trvanlivosť predstavuje zároveň problém. 
Výroba plastov z fosílnych surovín (ropy) vyčerpáva 
ich zdroje (neobnoviteľné). Keby sa všetky staré a 
použité plasty recyklovali na výrobu nových plasto-
vých výrobkov, páchalo by sa menej škody, ale väčšina 
plastov v súčasnosti končí na obrovských skládkach 
alebo v oceáne, prípadne sa spaľujú. Sme presvedčení, 
že používanie plastov z fosílnych surovín je neekolo-
gické.  Popri cieli znížiť uhlíkové emisie  je to ďalšia 
dôležitá oblasť na ktorú sa musíme zamerať. 

Keďže chceme znížiť množstvo plastov z fosílnych su-
rovín o 30 %, spoločnosť Loomis zaviedla niekoľko opa-
trení. Máme v úmysle zjednodušiť zaisťovanie zdrojov a 
množstvá tak, aby naše množstvá boli dostatočne veľké 
na to, aby sme mohli požadovať využívanie recyklova-
ného plastu na výrobu nových  obalov. Investovali sme 
do elektronického portálu na distribúciu safebagov 
a na ceste je testovací program. Cieľom je používať 
na výrobu safebagov minimálne 60 % recyklovaných 
materiálov. Okrem toho navrhujeme plán na zníženie 
obrovského počtu veľkostí, typov a noriem obalov, aby 
sa znížilo celkové množstvo výroby. To najprv otestuje-
me na európskom trhu a nasledovať budú Spojené štáty 
americké. Dúfame, že sa k nám na tejto ceste pridajú aj 
zákazníci a podporia naše úsilie.

Náš výkon v plnení cieľa znížiť množstvo plastov 
z fosílnych surovín sa meria a vykazuje vo vzťahu 
k prevádzkovému výkonu, zmenám vo využívaní 
recyklovaného plastu a v efektivite procesu, teda v 
znížení celkového množstva plastov.   

V našom odvetví je bežné 
používať na prepravu mincí 
a bankoviek bezpečnostné 
obaly, pretože tento materiál 
dokázateľne spĺňa množstvo 
náročných bezpečnostných 
požiadaviek so širokým 
záberom. Sme radi , že v 
Loomise môžeme iniciovať 
zmenu na zníženie dopadu na 
životné prostredie.   



Byť miestnym  
hráčom

5 Španielsko  
Loomis Španielsko má rôzne opatrenia súvisiace so 
spoločenskou a environmentálnou udržateľnosťou. Jed-
ným z nich je Zelený projekt, interný školiaci projekt so 
zvláštnym zameraním na otázky bezpečnosti, napríklad 
ako nosiť ťažké náklady bez zranenia a ako najlepšie 
zaparkovať bez obmedzenia verejnosti. 

Medzi príklady malých, ale šikovných zmien v spôso-
be našej práce patrí nový formát balenia peňazí, ktorý 
zníži fyzickú záťaž a uľahčí správu jednotiek. Ďalším je 
zavedenie systému Flody, ktorý zvýši bezpečnosť pracov-
níkov aj transportu napriek eliminácii sprievodu – tým 
sa zníži počet najazdených kilometrov a logicky aj emisií. 
Nápadnejšou iniciatívou je nový projekt kamerového 
systému – Informačné a riadiace stredisko. Má dôležité 
prínosy, ako je vzdialený dohľad nad procesmi a krízová 
podpora pre strážnikov, ktorí pracujú sami na zmeny. 

V roku 2018 sa budeme zameriavať na efektívnu a bez-
pečnú jazdu. Otestujeme nový softvér vo Valladolide a 
neskôr ho zavedieme aj v Granade, Jaéne a Almeríi.

Portugalsko
Slušne napredujeme v snahe obnoviť svoj vozový park. 
Výsledkom je značné a pozorovateľné zníženie spotreby 
paliva – a následne aj zníženie uhlíkových asi o 60 % 
v porovnaní so starými vozidlami. V tejto práci bude-
me pokračovať, až kým nevymeníme celý vozový park. 
Tiež sa venujeme zvýšenú pozornosť počtu nehôd na 
pracovisku. Motivovaním a školením zamestnancov, 
v kombinácii s bezpodmienečnou podporou od našich 
dodávateľov, napríklad poisťovní, sa nám podarilo znížiť 
výskyt nehôd na pracovisku o 42 %.

Každý rok prispievame na charitu, ktorá podporuje deti a 
mládež. V roku 2017 sme sa rozhodli podporiť Crescer-
Ser, národnú organizáciu, ktorá podnecuje verejnopro-
spešné práce na podporu  bezbranných detí, mládeže a 
rodín v spoločnosti.

Česká republika a Slovensko
V dôsledku najnovšieho vývoja udalostí prevádzky spo-
ločnosti Loomis v Českej republike a na Slovensku čelili 
výzve vozového parku. Vozidlá boli rôznej kvality aj veku, 
niektoré ešte stále s najnižšími emisnými normami Euro 
1 a Euro 2. Konsolidácia a analýza údajov z 13 pobočiek 
trvala šesť mesiacov. Začiatkom roka 2016 sme sa roz-
hodli obnoviť vozový park a nahradiť vozidlá s najnižšími 
bezpečnostnými normami a najvyššími emisiami. V prvej 
fáze sme označili 50 vozidiel, ktoré sme vymenili za nové 
v druhej polovici roka 2016 a prvej polovici roka 2017. 
Tieto vozidlá spĺňajú najvyššiu emisnú normu Euro 6, 
čo predstavuje dvojtretinové zníženie emisií za každý 
vymenený voz.

Tímy v Českej republike a na Slovensku nedávno pra-
covali na plánoch ďalšieho znižovania emisií na rok 2018 
a 2019. Od 2017 je vlaková doprava prednostný spôsob 
služobného cestovania vedenia. Skype je od 2017 pred-
nostný spôsob porád v rámci krajiny.

Francúzsko  
V roku 2017 sa spoločnosť Loomis Francúzsko sústredila 
obzvlášť na zníženie spotreby energie v dátových stre-
diskách a na zníženie spotreby papiera. Dátové strediská 
vo Francúzsku sú umiestnené u externého dodávateľa. 
Na konci roka 2016 sme systém ukladania dát vymenili 
za stopercentnú technológiu Flash, vďaka čomu sme 
pružnejší a produktívnejší v oddelení IT, službách 
podpory aj v pobočkách. Zároveň to znížilo naše náklady 
na chladenie o 70 % v porovnaní s technológiou diskov, 
pretože táto nová technológia poskytuje chladenie z 
ekologickejších zdrojov s nižími emisiami. Veľká časť 
energie pochádza z ekologických zdrojov, ako je vodná, 
slnečná a veterná energia. Vysoko výkonná technológia 
Flash umožňuje duplikáciu dát a šetrí obrovský objem 
– a v dôsledku toho aj energiu – na rovnaké množstvo 
dát. Druhá téma sa týka dodávateľských a zákazníckych 
faktúr, ako aj zmlúv s budúcimi zákazníkmi: prechádza-
me na bezpapierový systém.

Turecko 
Trvalá udržateľnosť v spoločnosti Loomis Turecko zna-
mená presadzovanie dlhodobého zodpovedného správa-
nia, ktoré pridáva hodnotu pre zákazníkov, zamestnancov 
aj pre celú spoločnosť. Aktivity zahŕňajú zamestnanecké 
školenia o Etickom kódexe a Politike boja proti korupcii, 
pretože dôvera je priamo spojená s naším úspechom. V 
roku 2014 sme sa rozhodli znížiť dopad našich činností na 
životné prostredie a za cieľ sme si vytýčili do roku 2020 
znížiť množstvo uhlíkových emisií o 0,30 g/km. To sa nám 
podarilo dosiahnuť v roku 2017, kedy boli emisie 0,22 g/
km a spoločnosť Loomis Turecko získala ocenenie Green 
Fleet Award. Vďačíme za to investícii do nových vozidiel 
s ekologickými motormi, zabezpečeniu obmedzovačov 
rýchlosti do vozového parku, školeniu zamestnancov o ri-
zikách a o bezpečnej a ekonomickej jazde, ako aj prísnemu 
monitorovaniu emisií špecializovaným softvérom. Okrem 
toho v roku 2017 sa spoločnosť Loomis Turecko presunulo 
do dátového strediska so solárnou energiou, čím znížila 
súvisiace uhlíkové emisie o 10 – 15 %.

V pilotnom projekte PETDER v Ankare sa odpadový olej, 
spracovávaný v zariadeniach s licenciou od ministerstva 
životného prostredia a mestského rozvoja, získava späť 
ako energia alebo surový materiál, prípadne sa podľa ka-
tegórie likviduje. Loomis Turecko čoskoro rozšíri záber 
na celý svoj 250-vozový park.

V Loomise sme oddaní komunitám, ktorým slúžime. Byť 
miestnym hráčom,naozaj poznať našich zákazníkov a 
komunitu , je niečo, čo berieme veľmi vážne, pretože vieme, že 
je to kľúč k nášmu úspechu. Naše oblasti zamerania na trvalú 
udržateľnosť sa určujú na úrovni celej skupiny, ale skutočné 
dianie prebieha na lokálnej  úrovni. Tu je niekoľko príkladov:

 

Spojené kráľovstvo
V auguste 2017 získala spoločnosť Loomis Spojené 
kráľovstvo za zníženie emisií ocenenie Carbon Footprint 
License. Na obdobie 2014 – 2016 bol stanovený cieľ 2 %, 
ale skutočne dosiahnuté 7-percentné zníženie prekonalo 
očakávania. Kľúčovým prvkom v dosiahnutí tohto 
zlepšenia bolo zníženie emisií nášho vozového parku. 
Viedli k tomu redukcie v samotnom vozovom parku 
(ktoré umožnila zvýšená efektívnosť trasy):

• Zmeny v profile vozového parku, zníženie celkovej 
hmotnosti 89 vozidiel zo 4,6 tony na 3,5 tony, 
čo znížilo emisie v dôsledku zlepšenej účinnosti 
motorov aj nižšej hmotnosti. Očakávame, že tieto 
zmeny profilu vozidiel budú pokračovať v rokoch 
2018/2019. 
• Pokračujúce výhody zo zavedenia moderného 
softvéru na správu vozového parku v roku 2016, 
ktorý vodičom poskytuje nástroje efektívnosti jazdy 
v reálnom čase a vedeniu informácie na sledovanie 
správania počas jazdy. 

 
Ďalším faktorom pri plnení tohto cieľa bolo zavedenie 
osvetlenia LED a detektorov pohybu PIR v rámci moder-
nizácie niekoľkých pobočiek, ako aj zvýšené povedomie 
všetkých zamestnancov, pokiaľ ide o spotrebu energie 
– napr. zhasínanie svetiel, keď netreba svietiť.



Laura to vyjadrila tak dobre: 
„Ľudia predstavujú jednu z hodnôt 
spoločnosti Loomis, a ja si cením 
našich ľudí.“



Byť spravodlivým 
zamestnávateľom s  
rovnými príležitosťami

Michael: „Som spokojný keď  
mi zákazník dôveruje týždeň čo 
týždeň.“



Bezpečnosť a ochrana zdravia našich 
zamestnancov je pre Loomis prioritou  
na prvom mieste.

Sarah: „Loomis je ako moja druhá 
rodina. Dostala som príležitosť rozvíjať  
a preukazovať svoje profesionálne 
schopnosti.“



Milan: „Pre Loomis som začal 
pracovať pred 6 rokmi. Denne do  
toho dávam všetko. Som veľmi hrdý 
na to, čo každý deň dosahujeme.“



Loomis international
Hrubým odhadom sú na svete tisíce múzeí, galérií a 
trhov. Jemné umelecké práce nevyčísliteľnej hodnoty sa 
presúvajú z miesta na miesto v neustálom cirkuse výstav.

„Špecializujeme sa na logistiku krehkých umeleckých diel, 
ktoré neunesú ani mikroskopický škrabanec,“ vysvetľuje 
Barbara Schlagbauer, riaditeľka spoločnosti Loomis Art-
care, ktorá je súčasťou Loomis International. Pri preprave 
neoceniteľných umeleckých diel je výzvou poskytnúť 
vynikajúce služby, ktoré sa vyznačujú dokonalosťou a 
precíznosťou na milimeter. Špeciálne debny na ochranu 
pred teplotnými výkyvmi, vlhkosťou, nárazmi a vibráciami 
sú len jednou časťou skladačky. Loomis Artcare má každý 
mesiac na starosti asi 25 medzinárodných výstav, ako aj 
rôzne dovozy a vývozy pre galérie, umelcov, umelecké 
inštitúcie a súkromných zberateľov umenia. 

Fínsko
Rozvíjame procesy CIT a CMS optimalizáciou potvrde-
niek pre zákazníkov, ktoré tlačia zariadenia PDA, čím 
eliminujeme zbytočnú tlač, priestory aj informácie. 
Cieľom je ušetriť čas pracovníka CIT a znížiť spotrebu 
bločkov o 20 %.

Znižujeme čas nakládky a vykládky CIT v nákladisku, 
aby sme skrátili čas nečinnosti vozidiel.

Cieľom je vytvoriť efektívnejšie pracovné postupy spolu s 
dvojpercentným znížením voľnobehu a emisií.

Testujeme a uvádzame do prevádzky špičkový softvér, 
ktorý povzbudzuje jazdu šetrnú k životnému prostrediu. 
Zameraním na energeticky efektívne techniky a prístupy 
sme predstavili osvetlenie LED a dosiahli významnú 
úsporu energie.

Výmenou papierových výplatných pások za elektronické 
sa dosiahlo zníženie o 7000 hárkov tlačeného papiera 
a znížili sa emisie výfukových plynov z rozvozu pošty. 
Zmenili sme poskytovateľa zdravotníckych služieb na 
pracovisku, aby naši zamestnanci dostávali ešte vyššiu 
kvalitu, dôslednosť a rovnosť. Okrem toho rozvíjame 
kontrolu a merateľnosť týchto služieb. Ročne ponúkame 
aspoň 14 pracovných stáží pre mládež. 

Dánsko
Skupinový cieľ znižovať uhlíkové emisie pobáda k novým 
nápadom a opatreniam. Jeden zaujímavý projekt v Dánsku 
je nové a dynamické sledovanie kaziet s hotovosťou v 
bankomatoch. Projektu sa ujal jeden z ich najväčších 
zákazníkov s bankomatmi. 

Dnes má Loomis Dánsko asi 25 000 zastávok v roku, na 
ktorých dopĺňa asi 450 bankomatov tohto konkrétne-
ho zákazníka v celej krajine. Problém je, že neviete, či 
je potrebné bankomaty doplniť. Dúfame, že táto služba 
dynamického sledovania obmedzí nepotrebné zastávky a 
umožní nám efektívnejšie plánovať trasy. Očakávame, že to 
priamo zníži počet najazdených kilometrov, počet zastávok, 
spotrebu nafty aj uhlíkové emisie. 

Momentálne je projekt vo fáze testovania. Cieľom do konca 
roka 2018 je zvýšiť službu dynamického sledovania z 30 na 
450 bankomatov pre tohto zákazníka. A tiež znížiť frekven-
ciu zastávok z 25 000 na 20 000. 

Rakúsko 
Loomis Rakúsko má manažéra odpadu, ktorý zabezpečuje 
dodržiavanie národných predpisov na správu odpadu. 
Rozpoznávanie, analýza a určovanie spôsobov na pred-
chádzanie, znižovanie alebo recyklovanie odpadu, ako aj 
zlepšovanie metód prevencie, znižovania a recyklovania 
odpadu patria medzi kľúčové prvky. Vzdelávanie zamest-
nancov o správaní s ohľadom na životné prostredie na 
pracovisku prináša zmeny aj v ich súkromných životoch. V 
pláne sú ďalšie opatrenia na pracovisku: aktivity na zníže-
nie spotreby papiera v kanceláriách, obojstranná tlač a 
obmedzenie farebnej tlače dokumentov, oddelené nádoby 
na zber papiera, znižovanie množstva faxov, využívanie 
viacnásobne použiteľných nádob a veľkých obalov a pod.

Loomis Rakúsko má certifikát ISO 9001 od roku 2003. 
Norma ISO 9001 vychádza z niekoľkých zásad manaž-
mentu kvality, vrátane silného zamerania na zákazníka, 
motivácie a účasti vyššieho manažmentu, procesného 
prístupu a neustáleho zlepšovania. Pomáha to zabez-
pečiť, aby zákazníci dostávali výrobky a služby trvale 
dobrej kvality, čo prináša množstvo obchodných výhod. 
V roku 2017 bolo toto osvedčenie obnovené.

Argentina
Žiarovky v spoločných priestoroch sa vymieňajú za 
nízkoenergetické druhy. Inštalujú sa detektory pohybu, 
ktoré v spoločných prechodných priestoroch zapínajú a 
vypínajú svetlá.

Ekonomická spolupráca s dvoma mimovládnymi orga-
nizáciami, ktoré sa venujú boju proti detskej rakovine 
a začleňovaniu mládeže z rodín s nízkymi príjmami do 
vzdelávacieho systému.

Nórsko 
Stavia sa nová centrála v súlade s normou Breeam-Nor. 
BREEAM je svetový líder medzi metódami na hodno-
tenie trvalej udržateľnosti projektov hlavných plánov, 
infraštruktúry a budov. Uznáva a odráža hodnotu výkon-
nejších aktív v životnom cykle vybudovaného prostredia. 
V rámci tohto projektu Loomis Nórsko zavádza do praxe 
efektívny a komplexný recyklačný systém.

Technológia Eco-drive je už nainštalovaná vo všetkých 
autách, čo vedie k zníženiu spotreby paliva, počtu nehôd 
aj opotrebovania vozidiel. 

Keďže chceme rozvíjať celkový trh a konkrétne nové pra-
covné miesta, máme oddelenie obchodného rozvoja, ktoré 
pracuje na nových príležitostiach. Okrem toho sa zúčastňu-
jeme dobrovoľnej dohody „Inclusive Working Life“ (IA). 
Ide o snahu zvrátiť trend ľudí odísť z pracovného života. 
Cieľom je v rámci našich pracovných síl vyjsť v ústrety 
ľuďom, ktorí by inak mali problém nájsť si prácu, napríklad 
ľudia s chorobou v minulosti alebo imigranti s obmed-
zenými príležitosťami v dôsledku jazykových schopností.  

Švédsko
Loomis Švédsko má vyše 40 000 zákazníkov služby 
depozitu, pričom väčšina z nich spočíta svoje denné tržby 
na papieri, ktorý sa vkladá do vriec. Vďaka upozorneniu 
cez internet bude táto služba efektívnejšia a udržateľ-
nejšia.

Vďaka digitalizácii je proces aj šetrnejší k životnému 
prostrediu. Každý mesiac sa odovzdáva asi 400 000 
denných tržieb, čo predstavuje aspoň 300 000 pa-
pierových údajov. „Tento spôsob spracovania bude oveľa 
udržateľnejší,“ tvrdí Johan Vikman, Branch Manager. 
„Ďalšou výhodou je, že internetové upozornenia vytvoria 
komunikačný kanál s osobou, ktorá má na starosti 
vrecia, čo nám poskytne príležitosť oveľa priamejšie 
oslovovať zákazníkov.“

„Digitalizácia znamená, že jeden krok procesu sa dá 
odstrániť, pretože vrecia netreba kontrolovať – už sú 
ohlásené a pripravené. V budúcnosti by to malo skrátiť aj 
čas realizácie. Zákazníci budú rýchlo vidieť stav svojich 
denných potvrdeniek pomocou prepojenia na našej 
webovej stránke,“ hovorí Johan Vikman. „Dúfam, že čos-
koro bude polovica našich 40 000 zákazníkov využívať 
upozornenie online.“

USA
Spoločnosť Loomis US je hrdá na svoju prácu v oblasti 
bezpečnosti a manažmentu rizík. Vďaka prijatiu 
myšlienky „perfektného dňa“ – v rámci ktorého sa vodiči 
vyhýbajú fyzickej ujme, zachovávajú bezpečnosť majetku 
a každý deň sa bezpečne vracajú domov – a aktívnym 
znižovaním rizík vozového parku sa spoločnosti Loomis 
podarilo znížiť výskyt a závažnosť nehôd, ako aj súvisiace 
náklady na ľudí, zariadenia a reputáciu bezpečnosti.

Moderný softvér na správu vozového parku zachytáva 
komplexné údaje z jednotlivých vozidiel o vyvolaných 
prípadoch, kontroluje a vyhodnocuje chod a bezpečnosť 
a poskytuje vedeniu výkazy, poučné video a jednoduché 
školiace nástroje pre vodičov. Vďaka tomuto programu, 
ktorý je už nainštalovaný vo všetkých 3000 vozoch, môže 
Loomis ďalej dopĺňať svoj program na znižovanie rizík 
zdokonaľovaním vodičských zručností svojich zamestnan-
cov. Každý pracovný deň sa začína kontrolou údajov zo 
softvéru a zacielením na príležitosti poučiť. Rozptyľovanie 
vodičov, prekračovanie rýchlosti a udržiavanie odstupu 
patria k hlavným príčinám kolízií. S pomocou tohto 
nástroja sa spoločnosti Loomis US darí vytvárať bez-
pečnejšie prostredie a od zavedenia tohto systému sa jej 
podarilo znížiť výskyt autonehôd o vyše 50 %.

   

„Okrem samotnej prepravy sa staráme aj o zložité veci 
spojené s rôznymi obmedzeniami, zvláštnymi povoleniami 
na dočasný vývoz umenia, skladovaním a daňovými záleži-
tosťami. Jedna výstava s predmetmi z celého sveta si môže 
vyžiadať niekoľko mesiacov na zorganizovanie celej logistiky.“

Bolo by ľahké urobiť unáhlený záver, že všetky tie 
špeciálne debny a obalové materiály majú za následok 
množstvo odpadu a nadbytočnú prepravu.

„Rozumiem takémuto zmýšľaniu. Ale fakt je, že využívame 
systém požičovne debien, kde sa debny opakovane používajú 
až 15 rokov, čo udržiava nepotrebný odpad na minime,“ vraví 
Barbara. „Výzvu predstavuje konsolidácia transportov. Taká 
efektívnosť je pre ziskovosť nevyhnutná, ale nie je vždy
možná, keď treba vyhovieť nárokom majiteľov jedi-
nečných a nenahraditeľných diel.“

Obnova vozového parku na zníženie emisií výfukových 
plynov aj hluku.

Školiace programy pre zamestnancov zamerané na 
vytvorenie bezpečnejšieho pracovného prostredia a 
zodpovedného a bezpečného správania, v dôsledku čoho 
očakávame zníženie počtu zranení.
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Etickú kultúru v Loomise tvoria ľudia. Práve prostred-
níctvom našich ľudí a Etického kódexu tvoríme spoločný 
hodnotový základ pre všetky krajiny  a našich zamest-
nancov. Uznávame množstvo rizík a problémov, ktoré sa 
spájajú s našimi prevádzkami. V oblasti korupcie a úplat-
kárstva je nezákonné správanie vždy hlavným rizikom , či 
už je interné, alebo externé. Naši zákazníci nám zverujú 
svoje cennosti. Je teda férové a jasné domnievať sa, že ak 
sa nám práca nepodarí, oni svoju dôveru voči nám neob-
novia a naša spoločnosť tým utrpí stratu. Preto sú pre nás 
hodnoty a etika  také dôležité.  Považujeme ich  za súčasť 
trvalej udržateľnosti. 

Neustále pracujeme na rozvíjaní našej integrity a manaž-
mentu dodržiavania pravidiel. Je to úloha, ktorá sa nedá 
nikdy považovať za dokončenú. Preto si nestanovujeme za 
cieľ nulový výskyt nezákonného správania, mohlo by to 
byť neefektívne pre náš zámer. Namiesto toho je naším 
cieľom nulová tolerancia nezákonného správania. Jed-
ným z najdôležitejších kľúčových ukazovateľov výkon-

Korupcia a úplatkárstvo sú v našom odvetví 
mimoriadne závažné veci. Úspešný podnik musí mať 
nielen prísne bezpečnostné opatrenia, ale aj vysoké 
etické normy. Etický kódex spoločnosti Loomis a 
Politika boja proti korupcii  nás vedú k iniciatívnemu 
potláčaniu nezákonného správania. 

nosti je naša schopnosť ukázať, že sa podrobne zaoberáme 
každým prípadom nezákonného správania. 

Na podporu tejto dôležitej práce a na zabezpečenie 
dodržiavania správnych etických a morálnych zásad v 
spoločnosti Loomis používame niekoľko navzájom prepo-
jených krokov. Výber a prijímanie správnych zamestnan-
cov je jedným z nich. Ďalším je to, že 100 % zamestnan-
cov každoročne absolvuje online kurz o Etickom kódexe 
a boji proti korupcii. Navyše od roku 2010 rozvíjame 
systém na ohlasovanie nevhodného správania kdekoľvek 
v organizácii. Linka Loomis Integrity Line umožňuje 
komunikáciu o najvážnejších a najcitlivejších problémo-
ch. Anonymné ohlasovanie cez telefón a internet v ma-
terinskom jazyku významne uľahčuje vyjadrenie obavy. 
Rovnako je dôležitým faktorom dialóg s akcionármi v 
miestnej komunite. Jedna dôležitá otázka z nášho kaž-
doročného prieskumu spokojnosti zákazníkov znie: „Je 
Loomis partner, ktorému dôverujete?“ a odpovede veľmi 
dôkladne sledujeme.

Nulová tolerancia  
nezákonného správania



Žiadne zranenia na 
pracovisku1 Byť spravodlivým zamestnávateľom 

s rovnými príležitosťami 2

Znížiť uhlíkové  
emisie3

Znížiť množstvo plastu4

Byť miestnym hráčom5

Nulová tolerancia  
nezákonného správania 6

· Počet zranení na pracovisku.
· Dojem zamestnancov a hodnotenie Loomisu na  
 základe výroku: „Postupy a normy spoločnosti  
 Loomis sú určené na to, aby som bol/a v práci v  
 bezpečí.“  
· Bezpečná jazda: Počet dopravných nehôd/celkový  
 počet najazdených kilometrov. 

· Celkové uhlíkové emisie/prevádzkový objem.
· Zmena v emisiách vozového parku a spotrebe  
 paliva/km.
· Počet vozidiel s nainštalovaným softvérom smart-tech.

· Naše oblasti zamerania na trvalú udržateľnosť sa  
 určujú na úrovni celej skupiny, ale skutočné dianie  
 prebieha na miestnej úrovni. Štvrťročné a ročné  
 sledovanie a hlásenie miestneho výkonu v  
 porovnaní so všetkými kľúčovými ukazovateľmi  
 výkonnosti.

· Všetkými správami o nezákonnom správaní sa  
 stopercentne zaoberáme.
· Počet zamestnancov, ktorí absolvujú každoročný elek- 
 tronický kurz o Etickom kódexe a boji proti korupcii. 
· Dojem zákazníkov: Hodnotenie Loomisu na základe  
 výroku: „Loomis je partner, ktorému dôverujeme.“ 

· Zmena v celkovom množstve plastov.
· Zmena vo využívaní recyklovaných plastov alebo  
 plastov z nefosílnych surovín.
· Zmena vo využívaní energie z nefosílnych zdrojov.
· Zmena v uhlíkových emisiách.

· Dojem zamestnancov a hodnotenie Loomisu na  
 základe výroku: „V Loomise sa s nami zaobchádza  
 spravodlivo bez ohľadu na vek, etnickú príslušnosť,  
 pohlavie, sexuálnu orientáciu a postihnutia.“ 
· Dojem zamestnancov a hodnotenie Loomisu na  
 základe výroku: „Podľa mňa je Loomis zodpovedný  
 zamestnávateľ rovnými príležitosťami.“ 
· Dojem zákazníkov a hodnotenie Loomisu na základe  
 výroku: „Myslím si, že Loomis je spravodlivý  
 zamestnávateľ s rovnými príležitosťami a zodpovedný  
 člen spoločnosti.“ 
· Priemerný počet hodín školenia/zamestnanec/rok.

„Kontrolný zoznam“ 

Na dosiahnutie trvalej udržateľnosti je potrebná 
rovnováha medzi dopadom na životné prostredie, 
ekonomickými faktormi a sociálnymi vecami. K 
tomu sa pridávajú zákonné požiadavky a všeobecné 
očakávania akcionárov. Vizuálny kontrolný 
zoznam spoločnosti Loomis slúži ako pomôcka na 
zobrazenie toho, čo treba zaviesť do praxe.     

Súlad s legislatívou.   
Výročná správa o trvalej udržateľnosti sa vydáva v súlade 
so švédskym zákonom o vedení účtovníctva a so smer-
nicou EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných in-
formácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti. Správu 
schvaľuje správna rada spoločnosti Loomis. 

Politika trvalej udržateľnosti.  
Táto politika , alebo Pokyny výkonného riaditeľa, ako ju 
voláme my opisuje strategické ciele, oblasti zamerania a 
kľúčové ukazovatele výkonnosti. Okrem toho zdôrazňuje 
miestnu zodpovednosť, ktorá nám pomôže plniť ciele.
 
Správa o trvalej udržateľnosti. 
Toto je ľahšia verzia úplnej správy, ktorú zverejňuje-
me raz za rok. Ak sa chcete dozvedieť viac a pozrieť si 
tohtoročné výsledky, navštívte stránky www.loomis.com.

Normy GRI.  
Program aj správa spoločnosti Loomis o trvalej udrža-
teľnosti vychádzajú z metód GRI. Základom je postup 
rozoznávania a s pomocou akcionárov, vyhodnocovania 
tém, ktoré je dôležité riešiť. 

Prieskumy spokojnosti. 
Každoročne realizujeme prieskumy spokojnosti, pomo-
cou ktorých sledujeme, ako náš výkon vnímajú zamest-
nanci a zákazníci.

Transparentný výkon.  
Každý štvrťrok miestne pobočky Loomisu zhromaždia 
a oznámia údaje, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
pokroku v plnení opísaných cieľov a kľúčových ukazo-
vateľov výkonnosti. Údaje sa zlúčia na úrovni skupiny 
a finančné oddelenie ich vyhodnotí. Externý dodávateľ 
systému na správu údajov o trvalej udržateľnosti poskyt-
ne spoločnosti Loomis výpočty uhlíkových emisií.   

KPI pre  
šesť sledovaných oblastí





Cesta vpred. 
Udržateľná cesta.


