POSLOVNO POROČILO 2019
SKUPINA FREUDENBERG

Skupina Freudenberg je sinonim za tehnologijo in
napredek. Zaposleni v podjetju Freudenberg razvijajo
skupaj s strankami in znanstveniki vodilne tehnološke
proizvode, rešitve in storitve.
Inovacije se skozi zgodovino vlečejo kot rdeča nit – od
kromovega strojenja prek radialnih tesnilnih obročkov
do visokotehnoloških medicinskih proizvodov najvišje
kakovosti. Za skupino Freudenberg je skupno prizadevanje za iskanje rešitev, ki po vsem svetu pripomorejo
k trajnostnemu razvoju okolja in družbe, tako moti-

vacija kot tudi osnova njenega uspeha. Podjetniška
skupina lahko strankam že danes ponudi rešitve za
težave in odgovore na vprašanja, ki se bodo pojavili
v prihodnosti.
Slogan podjetja »Innovating Together« (Skupaj na poti
do inovacij) opisuje pri tem tisto, kar je samoumevno.
V tem poslovnem poročilu boste našli številne primere
komponent, ki tvorijo skupino Freudenberg in po
katerih se ta razlikuje od drugih podjetij.
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Martin Wentzler,
Großhesselohe
Predsednik nadzornega sveta
podjetja Freudenberg SE, odvetnik

Martin Haas-Wittmüß,
Dreieich
Podpredsednik podjetja
KION GROUP AG

Walter Schildhauer,
Stuttgart
Poslovodja in družbenik podjetja
speedwave GmbH

prof. dr. Dieter Kurz,
Lindau
Podpredsednik nadzornega
sveta podjetja Freudenberg SE,
predsednik sveta fundacije
Carl-Zeiss-Stiftung

Essimari Kairisto,
Korschenbroich
Član nadzornega sveta podjetja
Applus+ Services S.A., Fortum Oyj,
TenneT Holding B.V.

dr. Christoph Schücking,
Frankfurt am Main
Odvetnik in notar

Martin Freudenberg,
Heidelberg
Poslovodja, družbenik podjetja
Jumag Dampferzeuger GmbH
dr. Maria Freudenberg-Beetz,
Weinheim
Biologinja

Datum revizije: 31. decembra 2019
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dr. Richard Pott,
Leverkusen
Predsednik nadzornega sveta
podjetja Covestro AG
David M. Purvis,
Kansas City, Missouri, ZDA
Nekdanji izvršni podpredsednik in
tehnični direktor (CTO) podjetja
Solectron Corp.

Mathias Thielen,
Zürich, Švica
Izvršni direktor podjetja Credit
Suisse AG
prof. dr. Emanuel V. Towfigh,
Bad Soden
Univerzitetni profesor in dekan
fakultete Law School, EBS
Universität für Wirtschaft und
Recht

UPRAVNI ODBOR

Od leve proti desni: Krauch, Sohi in Krieger

dr. Mohsen Sohi,
Frankfurt am Main
Uradni govornik upravnega odbora, izvršni direktor (CEO)
dr. Tilman Krauch,
Heidelberg
Član upravnega odbora, tehnični direktor (CTO)
dr. Ralf Krieger,
St. Leon-Rot
Član upravnega odbora, finančni direktor (CFO)

Datum revizije: 31. decembra 2019
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IZVRŠNI SVET
Člani

Poslovne skupine

Claus Möhlenkamp (izvršni direktor)

Freudenberg Sealing Technologies

Frank Müller (izvršni direktor)

Vibracoustic

dr. Frank Heislitz (izvršni direktor)

Freudenberg Performance Materials

Karin Overbeck (izvršna direktorica)

Freudenberg Home and Cleaning Solutions

Hanno D. Wentzler (izvršni direktor)

Freudenberg Chemical Specialities

in upravni odbor
Na podlagi petih poimensko navedenih članov odbora so stališča poslovnih skupin bolj upoštevana pri
temah, ki presegajo poslovne skupine.

Revizija: 31. decembra 2019
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VODSTVO POSLOVNIH SKUPIN
Poslovodstvo

Poslovne skupine

Claus Möhlenkamp (izvršni direktor in član izvršnega sveta),
dr. Theodore Duclos (tehnični direktor),
Ludger Neuwinger-Heimes (finančni direktor)

Freudenberg Sealing Technologies

Richard Schmidt (izvršni direktor),
Craig Barnhart (finančni direktor)

Freudenberg Oil & Gas Technologies

dr. Andreas Raps (izvršni direktor),
dr. Sebastian Weiss (finančni direktor),
dr. Kai Ziegler (tehnični direktor)

EagleBurgmann

Frank Müller (izvršni direktor in član izvršnega sveta),
dr. Jörg Böcking (tehnični direktor),
Volker Christ (finančni direktor)

Vibracoustic

dr. Frank Heislitz (izvršni direktor in član izvršnega sveta),
Thomas Herr (finančni direktor),
John McNabb (tehnični direktor)

Freudenberg Performance Materials

dr. Andreas Kreuter (izvršni direktor),
Frank Reuther (finančni direktor),
dr. Jörg Sievert (glavni operativni direktor)

Freudenberg Filtration Technologies

Satoshi Kawamura (izvršni direktor),
Yasuhiro Esaki (glavni operativni direktor),
Yukiyasu Izuta (finančni direktor),
Atsushi Shimoda (tehnični direktor)

Japan Vilene Company

Karin Overbeck (izvršni direktor in član izvršnega sveta),
dr. Arman Barimani (tehnični direktor),
Kerstin Borrs (finančna direktorica)

Freudenberg Home and Cleaning
Solutions

Hanno D. Wentzler (izvršni direktor in član izvršnega sveta),
dr. Jörg Matthias Großmann (finančni direktor)

Freudenberg Chemical Specialities

dr. Max Gisbert Kley (izvršni direktor),
Kurt Ziminski (finančni direktor)

Freudenberg Medical

Revizija: 31. decembra 2019
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POROČILO NADZORNEGA SVETA
področji ter pripojitvami in vključitvami pridobitev v
podjetniško skupino. Primeri: Podjetje Freudenberg
Sealing Technologies je pridobilo večinski delež
podjetja XALT Energy, LLC v Midlandu v zvezni državi
Michigan v ZDA, ki je proizvajalec velikoformatnih litijionskih baterijskih celic, modulov in sistemov. Podjetje
Freudenberg Medical je delež v specializiranem
podjetju za medicinsko tehnologijo Cambus Teoranta
v Spiddalu na Irskem povečalo s 40 na 90 odstotkov.
Podjetje Freudenberg Filtration Technologies je
pridobilo 75-odstotni delež v podjetju Apollo AirCleaner Co., Ltd. v Foshanu na Kitajskem, ki je vodilni
ponudnik rešitev na področju filtracije zraka in vode.
Podjetje Freudenberg Performance Materials je
prevzelo skupino Filc v Škofji Loki v Sloveniji. Filc je
proizvajalec netkanih tekstilij in laminiranih
materialov.
Martin Wentzler (predsednik)
V letu 2019 sta upravni odbor in nadzorni svet redno
in izčrpno obravnavala razvoj skupine Freudenberg in
pomembne poslovne transakcije na podlagi ustnih in
pisnih poročil upravnega odbora. Oba organa sta se
dogovorila o temeljnih vprašanjih poslovne politike in
jo posodobila. Poleg tega je nadzorni svet upravnemu
odboru svetoval glede vodenja podjetniške skupine
ter nadzoroval in preverjal njeno poslovodstvo.
Predsednik nadzornega sveta je v okviru rednih
pogovorov s člani upravnega odbora spremljal tekoči
razvoj poslovanja. Poleg tega je prišlo do zamenjave
predsednika nadzornega sveta, predsednika revizijske
komisije in člana upravnega odbora, pristojnega za
finance.
Leto poročanja je bilo zaznamovano z negotovim
tržnim okoljem. Nadzorni svet je zato na sedmih
srečanjih izčrpno analiziral trge, razvoj prometa in
napredek pri rezultatih, finančno stanje in
obvladovanje tveganj podjetniške skupine ter jih
obravnaval. Nadalje je nadzorni svet intenzivno
obravnaval dobre rezultate najnovejše analize ugleda
in na podlagi tega pridobljenih spoznanj o tem, kako
lahko skupina Freudenberg deluje na trgu še bolj
usmerjeno v stranke. Poleg tega je obravnaval
nadaljnji razvoj trajnostne strategije skupine
Freudenberg in uvedbo na ravni skupine enotnega
sistema za človeške vire (HR) v letu 2020.
Nadalje se je gremij na podlagi veljavne strategije
intenzivno ukvarjal s potencialnimi novimi poslovnimi
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Poleg tega je podjetje Freudenberg Performance
Materials
oddalo
ponudbo
za
pridobitev
100 odstotkov delnic podjetja Low & Bonar PLC v
Londonu v Veliki Britaniji, ki je proizvajalec tehničnih
tekstilij in je dejaven po vsem svetu. Predvideno
pridobitev morajo odobriti še protimonopolni organi.
Poleg tega je bil nadzorni svet vključen v prodajo
poslovne skupine Freudenberg IT skupini Syntax.
Revizijska komisija se je v letu poročanja sestala
štirikrat. V prvem četrtletju 2019 se je intenzivno
ukvarjala z letnim računovodskim izkazom in
konsolidiranim računovodskim izkazom z datumom
31. decembra 2018 in s poročilom zakonitega revizorja
o revidiranju teh izkazov. Na drugem srečanju je bilo v
središču pozornosti poročilo zakonitega revizorja o
oceni internega nadzornega sistema. O tem poročilu
se je izdatno razpravljalo z zastopniki zakonitega
revizorja. Nadaljnje prednostne naloge revizijske
komisije so bile obvladovanje tveganj podjetniške
skupine, delo Ethics Office (Službe za poklicno etiko),
sistem za skladnost z davčnimi predpisi TaxCompliance-System skupine Freudenberg, smiselna
uporaba nemškega kodeksa upravljanja družb
Corporate Governance Kodex, učinki sprememb
računovodskih standardov IFRS 16 za skupino
Freudenberg in predogled letnih računovodskih
izkazov za leto 2019. Poleg tega je revizijska komisija
redno obravnavala tekoča poročila službe Corporate
Audit (Korporativna revizija) in je na plenarnem
zasedanju nadzornega sveta na vsakem od njegovih
sestankov predložila poročilo o temah, ki jih je
revizijska komisija obravnavala, in rezultatih njenih

svetovanj. Poleg tega je revizijska komisija spremljala
izvedbo revizije.
Inovacijski in tehnološki odbor se je sestal na treh
srečanjih. Obravnavane teme so bile digitalne rešitve
in tehnološki razvoj različnih poslovnih skupin ter
aktualne inovacije podjetniške skupine, npr. projekt
»Atomistische Simulationen« (Atomske simulacije), ki
je prejel nagrado »Freudenberg Innovation Award«
(Nagrada skupine Freudenberg za inovacije).
Odbor uslužbencev se je v letu poročanja sestal
štirikrat. Med drugim se je ukvarjal z razvojem
človeških virov za vodstvene delavce, procesom
upravljanja talentov in načrtovanjem naslednikov v
pomembnih gremijih podjetniške skupine.

3. točko 3. odstavka 312. člena AktG dodana v letno
poročilo (289. člen nemškega Trgovinskega zakonika
(HGB)). Glede na končni rezultat naše revizije ne bodo
podani ugovori zoper poročilo o odvisnosti. Zato
izdajamo naslednje revizijsko poročilo:
V skladu z zakonsko določeno obveznostjo izvajanja
revizije in podajanja ocene potrjujemo naslednje:
1.
2.
3.

da so dejanske navedbe v poročilu pravilne,
da pri pravnih poslih, navedenih v poročilu,
plačila podjetja niso bila neprimerno visoka,
da ne obstajajo okoliščine, ki bi nasprotovale
ukrepom, navedenim v poročilu, in bi privedle do
bistveno drugačne ocene, kot je tista, ki jo je
podal upravni odbor.«

Letni računovodski izkaz, konsolidirani računovodski
izkaz, sestavljen v skladu z IFRS, zbirno letno poročilo
podjetja Freudenberg SE in koncerna ter poročilo o
odvisnosti za leto 2019 podjetja Freudenberg SE je
pregledala revizijska družba Ernst & Young GmbH iz
Mannheima ter mu priložila neomejeno revizijsko
poročilo. Dokumenti, povezani z računovodskimi
izkazi, in revizijska poročila so bili pravočasno
predloženi vsem članom nadzornega sveta. Nadzorni
svet je odobril konsolidirani računovodski izkaz in
zbirno letno poročilo podjetja Freudenberg SE in
koncerna ter letni računovodski izkaz podjetja
Freudenberg SE. Po izvedbi lastne revizije je potrdil
oceno zakonitega revizorja. Letni računovodski izkaz
podjetja Freudenberg SE z dne 31. decembra 2019 je s
tem tudi potrjen. Zakoniti revizor je pregledal tudi
poročilo o odnosih s povezanimi podjetji (poročilo o
odvisnosti), ki ga je upravni odbor podjetja
Freudenberg SE sestavil v skladu s 312. členom
nemškega Zakona o delniških družbah (AktG). Zakoniti
revizor je sestavil naslednje revizijsko poročilo o
rezultatih svoje revizije:

Nadzorni svet je pregledal poročilo upravnega odbora
o odnosih s povezanimi podjetji in ga odobril, prav
tako je odobril v ta namen sestavljeno revizijsko
poročilo. Glede na končni rezultat revizije, ki jo je
izvedel nadzorni svet, ne bodo podani nobeni ugovori
zoper sklepno izjavo upravnega odbora v poročilu o
odnosih s povezanimi podjetji.

»Predstoječe poročilo sestavljamo v skladu z
določbami iz 313. člena nemškega Zakona o delniških
družbah (AktG) in na koncu potrjujemo, da poročilo
upravnega odbora podjetja Freudenberg SE iz
Weinheima o odnosih s povezanimi podjetji, priloženo
v Prilogi 1, za poslovno leto od 1. januarja do
31. decembra 2019 izpolnjuje zahteve iz določb
312. člena AktG. Upravni odbor je predložil vsa
zahtevana pojasnila in dokazila. Poročilo o odvisnosti
ustreza načelom pristne in vestne odgovornosti.
Sklepna izjava poročila o odvisnosti je v skladu s

Weinheim, 20. marec 2020
Za nadzorni svet

V letu poročanja je bil dr. Mohsen Sohi z začetkom
veljavnosti julija 2020 potrjen za nadaljnji petletni
mandat
na
položaju
predsednika
podjetja
Freudenberg SE. Poleg tega so bili za nadaljnja štiri leta
kot člani nadzornega sveta podjetja Freudenberg SE
potrjeni Martin Freudenberg, Walter Schildhauer,
Mathias Thielen in Essimari Kairisto. Novi član tega
odbora je Martin Haas-Wittmüß.
Nadzorni svet se vsem zaposlenim, poslovodstvom
poslovnih skupin in upravnemu odboru zahvaljuje za
njihove osebne prispevke v napornem letu s številnimi
negotovostmi. Vsi so ogromno prispevali k uspehu
skupine Freudenberg.

Martin Wentzler
predsednik
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PREDGOVOR UPRAVNEGA ODBORA
Skupina Freudenberg se je kljub težkim gospodarskim in geopolitičnim tržnim razmeram v letu poročanja dobro
razvijala. V letu 2019 doseženi promet je na enaki ravni kot promet v predhodnem letu. Učinki menjalnih tečajev
so imeli pri tem rahlo pozitiven vpliv. Rezultat pa je bil nižji kot v predhodnem letu, predvsem zaradi
gospodarskega upada v avtomobilski industriji in šibkejše dinamike na Kitajskem. Donos iz poslovanja skupine
Freudenberg je kljub temu znašal dobrih 8,7 odstotka.
Nadalje smo močno vlagali v prihodnost podjetniške skupine, v stroje, obrate, pripojitve in predvsem tri bistvene
teme obdobja strategije od 2018 do 2020: mobilnost, digitalizacijo in trajnost. Poleg tega smo kot inovativno
tehnološko podjetje dodatno znatno razširili svoje raziskovalne in razvojne dejavnosti na visoki ravni.

To ustreza donosnosti prihodkov v višini 8,7 odstotka.
Razlogi za znižanje so med drugimi recesija v
avtomobilski industriji, nižja dinamika poslovanja na
Kitajskem ter zagonski stroški na poslovnem področju
baterijskih in gorivnih celic.
V letu 2019 smo znova močno vlagali, da bi zavarovali
vzdržnost naše podjetniške skupine. Pri tem je treba
zlasti izpostaviti vedno večje naložbe v spremenjene
zahteve na področju mobilnosti.
Poleg tega so bile naložbe v raziskave in razvoj visoke
kot še nikoli poprej: 480,9 milijona EUR (v letu poprej:
444,3 milijona EUR). To predstavlja 5,1 odstotka
prometa (v letu poprej: 4,7 odstotka). Pri tem je bil
poudarek na temah obdobja strategije od 2018
do 2020: mobilnost, digitalizacija in trajnost.
dr. Mohsen Sohi (uradni govornik)
Poslovni razvoj v številkah:
Celotni promet je bil z 9.467,8 milijona EUR skoraj na
ravni predhodnega leta, ki je znašal 9.455,4 milijona EUR.
Pri tem je treba upoštevati pozitivne učinke menjalnih
tečajev v znesku 150,6 milijona EUR. Nanje je vplival
predvsem razvoj tečaja ameriškega dolarja. Izvedene
pripojitve so k prometu v letu poročanja prispevale
približno 139,1 milijona EUR. Nasprotno so bili učinki
dezinvestiranja na skoraj enaki višini, predvsem zaradi
prodaje poslovne skupine Freudenberg IT.
Poleg prometa so naš bistveni finančni kazalnik
uspešnosti operativni prihodki iz poslovanja. Na
podlagi poslovnega razvoja smo ustvarili prihodke v
znesku
820,0 milijona EUR.
Na
ta
način
smo pod visoko ravnjo iz predhodnega leta, ki je
znašala 910,3 milijona EUR.

8

Skupina Freudenberg meri učinkovitost svojih
raziskovalnih in razvojnih dejavnosti kot delež novih
izdelkov (izdelki, mlajši od štirih let) pri prometu. Ta se
je znova povečal in znaša zdaj 34,7 odstotka (v letu
poprej: 33,6 odstotka).
Ta konsolidirani poslovni izid se je z zneska
602,4 milijona EUR iz predhodnega leta v letu 2019
zvišal na 610,6 milijona EUR.
Naš delež lastniškega kapitala je na datum bilance
stanja znašal 51,3 odstotka (v letu poprej: 51,9 odstotka).
Likvidna sredstva so ob koncu leta znašala
1.117,3 milijona EUR (v letu poprej: 984,7 milijona EUR).
Bonitetna agencija Moodyʼs Deutschland GmbH v
Frankfurtu am Main je podjetje Freudenberg SE tako
kot v predhodnem letu ocenila z oceno »A3«, stabilni
obeti. To ustreza odlični oceni »Single-A-Rating«
(Enojni A).

Nadalje razvijan portfelj
V nestanovitnem okolju je uporabno biti zelo raznoliko
podjetje. Svoje tveganje smo znižali tako, da smo v letu
poročanja na podlagi pripojitev dodatno okrepili
različna poslovna področja. Primeri:
Podjetje Freudenberg Medical je aprila 2019 delež v
specializiranem podjetju za medicinsko tehnologijo
Cambus Teoranta v Spiddalu na Irskem povečalo s 40
na 90 odstotkov.
Podjetje Freudenberg Filtration Technologies je prav
tako v aprilu 2019 pridobilo 75-odstotni delež v
podjetju Apollo Air-Cleaner Co., Ltd. v Foshanu na
Kitajskem, ki je vodilni ponudnik rešitev na področju
filtracije zraka in vode. Avgusta je bil položen temeljni
kamen za novi sedež v kraju Shunde. Z naložbenim
zneskom približno 50 milijonov EUR nastaja tam nov
proizvodni sedež z laboratoriji in pisarnami na skupni
površini približno 55.000 kvadratnih metrov.
Podjetje Freudenberg Performance Materials je
decembra 2019 prevzelo skupino Filc v Škofji Loki v
Sloveniji. Podjetje Filc je proizvajalec netkanih tekstilij
in laminiranih materialov ter dopolnjuje naš
tehnološki portfelj.
Poleg tega je podjetje Freudenberg Performance
Materials septembra 2019 oddalo ponudbo za
pridobitev 100 odstotkov delnic podjetja Low & Bonar
PLC v Londonu v Veliki Britaniji, ki je svetovno aktiven
proizvajalec tehničnih tekstilij. Predvideno transakcijo
morajo odobriti še protimonopolni organi.
Konec februarja 2019 je bila poslovna skupina
Freudenberg IT (FIT) prodana kanadski skupini Syntax.
V sklopu skupine Syntax so tri IT-podjetja – Syntax, FIT
in EmeraldCube – združena v močnega, globalno
delujočega ponudnika polnih IT-storitev z jasno potjo
rasti na področju IT.

Obdobje strategije od 2018 do 2020:
tri teme v središču pozornosti
Tempo tehnoloških in digitalnih sprememb se nadalje
stopnjuje, predvsem temeljne spremembe v
avtomobilski industriji, ki jih žene zlasti
elektromobilnost. Kot zanesljiv partner naših strank se
intenzivno ukvarjamo s pionirskimi inovacijami za vse
vrste pogonov, ne glede na to, ali je govora o
elektromotorju, hibridnem motorju, gorivni celici ali
zgorevalnem motorju.
Tako smo v našem največjem tržnem segmentu
»Mobility« (Mobilnost) povečali svojo kompetenco na
področju električnih pogonov in gorivnih celic. Pri tem
je bila integracija deležev proizvajalcev gorivnih celic
Elcore GmbH in Elcomax GmbH (oba s sedežema v
Münchnu), pridobljenih v januarju 2018, bistven
korak. Poleg tega je podjetje Freudenberg Sealing
Technologies v letu poročanja prevzelo večinski delež
ameriškega proizvajalca baterij XALT Energy, LLC v
Midlandu v Michiganu v ZDA. Poleg tega se je v okviru
podjetja Freudenberg Sealing Technologies uveljavila
nova organizacijska enota »Battery and Fuel Cell«
(Baterije in gorivne celice). Njen cilj je uvedba sistemov
za električne pogone in pogone z gorivnimi celicami
na trg za tovorna vozila, avtobuse, vlake in ladje.
Poleg tega sta podjetji Freudenberg Performance
Materials in Japan Vilene Company nadalje razvijali
posel z baterijskimi separatorji. Razen tega sta podjetji
Freudenberg Performance Materials in Freudenberg
Filtration Technologies razširili ponudbo za posle z
gorivnimi celicami, npr. z visokotehnološkimi napravami
za plinsko difuzijo, vlažilniki in filtracijskimi sistemi.
Na področju digitalizacije se osredotočamo tako na
rešitve, ki našim strankam zagotavljajo dodano
vrednost, kot tudi na rešitve, ki našo učinkovitost
znatno povečajo. To počnemo s številnimi aplikacijami,
pri čemer so konkretni primeri novih rešitev naslednji:
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Našim strankam omogoča dodano vrednost aplikacija
podjetja Freudenberg Home and Cleaning Solutions, ki
omogoča boljše upravljanje čistilnih procesov.
Združuje funkcije, kot so beleženje časa, osebni
podatki, načrtovanje nalog, upravljanje kakovosti in
poročila v realnem času, ter lahko zniža upravne
stroške za največ 15 odstotkov.
Drug primer je spletna rešitev podjetja Chem-Trend za
neprekinjen nadzor stopnje redčenja sredstev proti
strjevanju v realnem času. Strankam tako ni treba
izvajati ročnega nadzora na podlagi vzorcev in
zahtevnega ocenjevanja vzorcev. Nadaljnje primere
najdete na strani 48.
Pri skupini Freudenberg sta cilja trajnosti energetska
učinkovitost in učinkovitost materialov. Tema ima v
okviru podjetniške skupine dve dimenziji: Po eni strani
se nanaša na način oblikovanja lastnih procesov s
strani podjetja in uporabe naprav za varovanje virov
(negativni odtis). Po drugi strani nudi skupina
Freudenberg številne proizvode in rešitve, ki strankam
omogočajo učinkovitejšo in bolj trajnostno
proizvodnjo proizvodov ali pa jim omogočajo, da svoje
proizvode oblikujejo tako, da so gospodarnejši z viri
(pozitivni odtis). Za učinkovitost materialov,
energetsko učinkovitost in zmanjšanje emisij CO2
obstajajo oznake na ravni skupine. Primeri uspešnih
trajnostnih projektov so na voljo na straneh 20 do 23 v
poglavju »Odgovornost do družbe«. V poročilu o
napredku v okviru Globalnega dogovora ZN, ki je na
voljo od strani 14 dalje, prikažemo, s katerimi ukrepi je
skupina Freudenberg v preteklem letu izvajala načela
iz Globalnega dogovora ZN in tako pripomogla k
doseganju ciljev ZN za trajnostni razvoj.

Privlačne inovacije za naše stranke
Tako sedanji uspeh skupine Freudenberg kot tudi
njena prihodnost temeljita na inovacijah. Podjetje
nenehno razvija inovativne rešitve – tako v
sodelovanju s svojimi strankami kot tudi zanje.
Dodana vrednost, ki je privlačna za stranke, vse bolj
obsega tudi integracijo in kombinacijo več tehnologij
in pripadajočih storitev za celotni sistem. Zato so v
okviru foruma »Global Innovation Forum« (Globalni
inovacijski forum), izmenjave inovacijske skupnosti
Innovations-Community skupine Freudenberg, ki se
redno izvaja, v letu poročanja obravnavali temo
»Sistemi in storitve«. Udeleženci so razpravljali o tem,
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kakšne bi lahko bile nadaljnje inovacije skupine
Freudenberg na področju sistemov in storitev. Skupina
Freudenberg, ki je pretežno proizvajalec sestavnih
delov in izdelkov, ponuja že sedaj tudi sistemske
rešitve.
Primer sedanje inovacijske moči podjetniške skupine
je 21 projektov, ki so bili prijavljeni na natečaj za
prejem interne nagrade za inovacije »Freudenberg
Innovation Award« (Inovacijska nagrada skupine
Freudenberg). V okviru zmagovalnega projekta
»Atomistische Simulationen« (Atomske stimulacije)
so razvijalci iz praktično štirih podjetij skupine
Freudenberg skupaj uveljavili nov postopek, ki
omogoča razumevanje trenja materialov, maziv in
tesnil na povsem nov način.

Okrepljeni učinkovitost in odličnost
Na vseh področjih smo se v letu poročanja nadalje
intenzivno ukvarjali z »Operational Excellence«
(Operativna odličnost) in tako poskrbeli, da so naši
procesi, storitve in izdelki boljši, učinkovitejši in
varnejši. Primer takšnega pristopa je projekt
»PEOPLE+« (LJUDJE+): S tem vseskupinskim projektom
ustvarjamo na podlagi enotnih kadrovskih procesov
večjo učinkovitosti in na podlagi skupnega IT-sistema
večjo preglednost. Tako so prvič na voljo procesi in
ključni osebni podatki ter podatki iz upravljanja
talentov in nadomestil za celotno podjetniško skupino
v skupnem sistemu.
Za proizvodno podjetje je varnost pri delu pri skupini
Freudenberg tudi nadalje prvovrstna. Vrednost LDIFR
(nesreče z vsaj enim dnem odsotnosti na en milijon
opravljenih ur) je v letu poročanju znašala 1,4 (v letu
poprej: 1.5).

Analiza potrjuje zelo dober ugled
Dober ugled na trgu je pomemben pogoj za
uspešnost. Skupina Freudenberg zato redno izvaja
analize ugleda. Rezultati analize leta 2018/2019
kažejo, da je skupina Freudenberg močno uveljavljena
na trgu: 83 odstotkov anketiranih strank, potencialnih
strank in množilnih faktorjev vrednoti ugled skupine
Freudenberg kot dober do zelo dober. Od 16 do 18
značilnosti ugleda je bilo ocenjenih z odlično oceno. S
stopnjo priporočljivosti (Net Promoter Score oz. neto

rezultat, pridobljen na podlagi zadovoljstva strank) 57
sodi skupina Freudenberg v kategorijo »best in class«
(Najboljši ponudnik v razredu). Nadaljnji rezultati so:
Naše stranke si želijo še več informacij, predvsem o
inovacijah.
Oddolžitev družbi
Za skupino Freudenberg je pomeni uspeh že od
nekdaj: finančno uspešnost in prevzem odgovornosti
do družbe. Pri tem družbeno udejstvovanje skupine
Freudenberg presega vrednostno verigo. S programom
»e²« (education and environment oz. izobraževanje in
okolje) je bilo družbeno udejstvovanje leta 2015
razširjeno po vsem svetu. Njegov cilj je zagotavljanje
dostopa za ljudi do usposabljanj in dela ter
spodbujanje varstva okolja. Skupina Freudenberg je
skupaj dala na voljo že 14 milijonov evrov. Do konca
leta je bilo s programom »e²« podprtih približno
110 projektov. Poleg tega se je skupina Freudenberg
ob 170. obletnici obstoja podjetja odločila, da bo v
bližini svojih sedežev kot viden znak povezanosti
posadila drevesa. Več tisoč zaposlenih je posadilo
približno 20.000 dreves. V okviru akcij so bili med
drugim znova pogozdovani predeli uničenih gozdov,
ozelenjeni mestni parki in polepšane soseščine v
bližini obratnih ozemelj.

prihodnjega projekta, v okviru katerega se ukvarjamo z
morebitnimi videzi sveta v letu 2050 in vrstami
poslovnih priložnosti, ki bi lahko na podlagi tega
nastale za skupino Freudenberg. Po drugi strani si
prizadevamo za uravnotežen portfelj cikličnih in
proticikličnih poslov z enako donosnimi prihodki iz
prometa iz Severne in Južne Amerike, Evrope in Azije.

Zahvala strankam in zaposlenim
Rezultat analize ugleda kaže, da nam stranke zaupajo
in cenijo naše storitve. Za ta rezultat in za dobro
sodelovanje se posebej zahvaljujemo vsem strankam
in poslovnim partnerjem.
Bolj kot kadar koli prej si prizadevamo že danes
prepoznati zahteve strank v prihodnosti, razumeti
potrebe strank, tesno sodelovati z njimi in predvsem k
njim aktivno pristopati. To je ključ do uspeha, kajti
stranka je pri nas vedno na prvem mestu, ne glede na
to, s čim se ukvarjamo – sploh pa v tem negotovem
gospodarskem okolju z zahtevnimi tržnimi pogoji.
Vsem negotovostim navkljub smo v letu 2019 veliko
dosegli. To je predvsem zasluga približno
49.000 zaposlenih. Zato se vam v imenu celotnega
upravnega odbora vsem zahvaljujem.

Obeti
V poslovnem letu 2020 pričakujemo skupaj tudi v
prihodnje izzivov polno okolje. Gospodarske in
geopolitične negotovosti se predvidoma ne bodo
zmanjšale. V okviru tega previdno načrtujemo
dejavnosti v prihodnjem letu in izhajamo iz šibkega
poslovnega razvoja na trgih, ki so pomembni za
podjetniško skupino. Kljub temu bomo nadalje vlagali
v dolgoročne projekte. Spremembe v mobilnosti,
digitalizaciji in trajnostnih rešitvah bodo tako kot prej
pomembne strateške teme za nas. Poleg tega se
trudimo na podlagi pripojitev okrepiti svoj portfelj. Na
naša prizadevanja po eni strani vplivajo rezultati

Samozavestno zremo v prihodnost, saj smo dobro
pripravljeni na spremembe. Tesno bomo sodelovali s
svojimi strankami, izkoristili svoje priložnosti in pri tem
ohranili nadzor nad svojimi trgi.
Weinheim, 20. marec 2020
Za upravni odbor

dr. Mohsen Sohi
Uradni govornik upravnega odbora
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VODILNI TEHNOLOŠKI
KONCERN

Skupini Freudenberg kot vodilnemu tehnološkemu
podjetju pomeni odličnost naslednje: pomikanje meja
– na področjih tehnologije, inovacij in kakovosti.
Freudenberg je globalno tehnološko podjetje, ki s
pionirskimi inovacijami trajnostno 
oskrbuje svoje
kupce in družbo. Zaposleni v podjetju Freudenberg
razvijajo skupaj s strankami in znanstveniki vodilne tehnološke proizvode, rešitve in storitve.
So strokovnjaki na svojih področjih in vključujejo svoje
strokovno znanje za razvoj odličnih rešitev za približno 40 tržnih segmentov in več tisoč aplikacij – tesnil,
komponent za nadzor vibracij, tehnične tekstilij, filtrov,
čistilnih tehnologij in proizvodov, specializiranih kemikalij in medicinsko-tehničnih proizvodov.
Inovacije se skozi zgodovino skupine Freudenberg
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vlečejo kot rdeča nit – od kromovega strojenja prek
radialnih tesnilnih obročkov do visokotehnoloških
medicinskih proizvodov najvišje kakovosti. Proizvodi
in storitve skupine Freudenberg zagotavljajo po vsem
svetu dragocene prispevke k uspehu njihovih strank –
načelo, ki večinoma ni vidno, vendar je neopustljivo, in
povsem v skladu s smernicami podjetja »Freudenberg
is a values-based technology group that best serves
its customers and society« (Freudenberg je tehnološka
skupina, ki temelji na vrednotah ter svojim strankam
in družbi zagotavlja najboljše storitve).
Za skupino Freudenberg je skupno prizadevanje za
iskanje rešitev, ki po vsem svetu pripomorejo k trajnostnemu razvoju okolja in družbe, tako motivacija kot tudi osnova njenega uspeha. Pri tem slogan
»Innovating together« (Skupaj na poti do inovacij)
presega poslovne skupine in svetovne regije.

Kapitel

Zaposleni skupine Freudenberg se odlikujejo na podlagi podjetniške naravnanosti in ravnanja, lastne iniciative in pripravljenosti prevzeti odgovornost. V okviru
raznolikih ekip in mednarodnih projektov razvijajo rešitve, ki so inovativne in usmerjene v prihodnost.
Inovativni potencial, izrazita usmerjenost h kupcem
ter tesno sodelovanje, raznolikost in ekipni duh so temeljni stebri podjetniške skupine. Zahteva po odličnosti, zanesljivost in proaktivno, odgovorno ravnanje
sodijo med uveljavljene temeljne vrednote podjetja s
170-letno zgodovino.
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ODGOVORNOST DO DRUŽBE
(POROČILO O NAPREDKU V OKVIRU
GLOBALNEGA DOGOVORA ZN)

TE
RA IP
PO NSH
R
E
O IZ
T

C OM
PL

IA

Procesi in pobude v vrednostni verigi (ki se nanašajo na
Globalni dogovor ZN)
Pobude, ki presegajo vrednostno verigo
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Uspeh za skupino Freudenberg kot svetovno usmerjen tehnološki koncern v družinski lasti ne pomeni le
finančne uspešnosti, temveč tudi prevzemanje odgovornosti do družbe. Ta cilja sta od ustanovitve podjetja
dalje medsebojno neločljiva.

ON
SUSTA

IN A BILITY

Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN)

»Odgovornost do družbe« obsega pri skupini
Freudenberg pet področij: trajnost, varnost pri delu,
zdravstveno varstvo in varstvo okolja, družbeno
udejstvovanje, skladnost s predpisi ter človekove pravice in delovne standarde. Vse teme so zasidrane v
vrednotah in načelih skupine Freudenberg ter tesno
medsebojno prepletene.
Skupina Freudenberg ravna že od nekdaj v skladu
z vrednotami – pri ravnanju s strankami, poslovnimi partnerji, sosedi in okoljem. Zaposleni skupine
Freudenberg ravnajo v skladu z internim kodeksom
ravnanja »Code of Conduct«, se med drugim udeležujejo pobude skupine Freudenberg »We all take care«

Globalni dogovor je tesno povezan s trajnostnimi
razvojnimi cilji. Združeni narodi so ga oblikovali v
letu 2016, danes pa je splošno sprejet okvir, ki se mu
pridružuje in o njem podaja uradna stališča vse več
akterjev. Tako je tudi skupina Freudenberg v letu poročanja analizirala, pri katerih od 17 ciljev in njihovih
169 podciljev okvir skrbi za znaten prispevek. Po obsežni kvantitativni in kvalitativni raziskavi je podjetje

(Skrb je del vseh nas) na področju varstva okolja, varnosti pri delu in zdravstvenega varstva ter razvijajo
pionirske in trajnostne rešitve za boljše globalne življenjske razmere.
V letu 2014 je podjetje podpisalo pobudo Združenih
narodov za globalno odgovornost Global Compact
(Globalni dogovor), da bi v povezavi s tem posredovalo
informacije o svojem načinu ravnanja s strankami, sosedi, potencialnimi sodelavci in institucijami. Načela,
ki so temeljni del Globalnega dogovora, so, povedano
drugače, vtisnjena v vodila podjetniške skupine. To je
deset načel na štirih področjih: človekove pravice, delovni standardi, varstvo okolja in bolj proti korupciji.

identificiralo osem ciljev in jih prednostno razvrstilo
(glejte zgornjo grafiko).
Na naslednjih straneh preberite več o tem, s kakšnimi
ukrepi je podjetje v preteklem letu izvajalo načela Globalnega dogovora in na ta način prispevalo k doseganju ciljev za trajnostni razvoj.
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Vseskupinska pobuda »We all take care« (Skrb je del
vseh nas)
Interna pobuda »We all take care« (Skrb je del vseh nas)
motivira od svoje uvedbe leta 2002 zaposlene po vsem
svetu, da svoje delo in delovna mesta oblikujejo na varen, bolj zdrav in okolju prijaznejši način, se družbeno
udejstvujejo in spodbujajo varnost na lokacijah podjetja.

Pobuda izraža vrednote podjetja, v skladu s katerimi se zaposleni ravnajo – te presegajo državne meje, ravni hierarhije in poslovne
skupine. Vsak zaposleni je pozvan k prispevanju svojih zamisli in predlogov za izboljšave. Prek intraneta
»Freudenberg Portal« (Portal Freudenberg), ki je na voljo
vsem skupinam, lahko zaposleni dostopajo do podrobnosti o uspešnih projektih in tako pospešujejo izboljševalne procese. V okviru srečanj »Corporate Health, Safety,
Security, Environment« (Korporativno zdravje, varnost,
zaščita, okolje) je pobuda nadalje razvijana. Pri tem sodelujejo posamezniki najvišje vodstvene ravni in s posamezni glavni funkcionarji poslovnih skupin. Doslej je
prispelo približno 3.600 projektov.
Skupina Freudenberg vsako leto počasti zaposlene, ki se v
okviru pobude izjemno uspešno udejstvujejo, z nagrado

Veselo ozračje na podelitvi nagrad »We all take care« (Skrb je del vseh nas)
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»We all take care« (Skrb je del vseh nas).
V letu poročanja si prvo mesto delita dve ekipi:
Freudenberg Sealing Technologies iz ameriškega mesta Findlay iz zvezne države Ohio uporablja krčljive folije,
ki stroške pakiranja in odpadke znižajo za 90 odstotkov.
Na prvem mestu je tudi ekipa Freudenberg Performance
Materials iz kraja Kaiserslautern s svojimi okolju prijaznimi nosilci taftnih tkanin za talne obloge iz recikliranega
materiala. Združevalni dejavnik obeh projektov: Oba
projekta se osredotočata – čeprav na povsem različne
načine – na temo znižanja količine odpadkov, kar je eden
od najpomembnejših pristopov skupine Freudenberg.
Na drugem mestu je ekipa Freudenberg Performance
Materials iz kraja Weinheim, ki si ga je priborila z novim
orodjem za razvrščanje in odobritev novih kemikalij v
okviru vsakodnevne proizvodnje. Obrazec, ki ga brez težav izpolnijo tudi ljudje, ki niso strokovnjaki za kemijo,
je že uspešno uporabljan tudi v drugih družbah skupine
Freudenberg.
Na tretjem mestu pa je pristal projekt »One Team, One
Globe« (Ena ekipa, en svet) podjetja SurTec, ki je del poslovne skupine Freudenberg Chemical Specialities. Projektna ekipa je po vsem svetu spodbujala svoje kolege k
večji telesni aktivnosti: po 50 dneh so zaposleni že enkrat
tekli okrog sveta.
V finale podelitve nagrad se je prebilo enajst projektov
s celotnega sveta skupine Freudenberg. Skupaj je bilo
predloženih 163 projektov.

Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN)

Pomembne številke v zvezi s temo »Odgovornost do
družbe«
Na tej strani boste našli izbor pomembnih številk, ki se
nanašajo na temo »Odgovornost do družbe«. Podroben opis številk najdete v poglavjih o petih področjih
odgovornosti.

48.851

zaposlenih skupine Freudenberg

163

projektov »We all take care« (Skrb je del
vseh nas)

1,4

LDIFR (Lost Day Incident Frequency Rate
oz. pogostost primerov izgubljenega dne):

vse delovne nesreče z vsaj enim dnem
odsotnosti glede na en milijon opravljenih
delovnih ur

92,2

(v t/mio. EUR prometa)
Emisije CO
²

0,24

(v kWh/EUR prometa)
Energetska učinkovitost

13,6

(v t/mio. EUR prometa)
Odpadki

22,5

(mio. EUR)
naložb v varstvo okolja
in varnost pri delu
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TRAJNOST
Trajnost proizvodov in procesov je že od nekdaj
del izvajane odgovornosti skupine Freudenberg.
Leta 2016 je podjetniška skupina oblikovala
trajnostno strategijo in jo leta 2017 predala
vsem poslovnim skupinam kot okvir. Poleg tega
je bila trajnost preoblikovana v sistematični sestavni del strateškega procesa.
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Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) – trajnost

Skupina Freudenberg že od leta 2009 dalje izpostavlja
porabo energije v vsej skupini (glejte grafiko: Energetska učinkovitost) in na ta način skrbi za preglednost.
Na proizvodnih področjih, ki porabljajo veliko energije,
so na voljo tudi posebej veliki potenciali za prihranke.
Še en tak primer je proizvodnja netkanih tekstilij podjetja Freudenberg Performance Materials, v katerem
se je v letu poročanja začel projekt energetske učinkovitosti. Sedeža v krajih Weinheim in Durham, ZDA, sta
skupaj s strokovnjaki podjetja Freudenberg Service KG
identificirala številne ukrepe, s katerimi bo v prihodnje mogoče samo v Weinheimu prihraniti približno
3,5 milijona kilovatnih ur energije na leto. Ugotovitve,

ENERGETSKA UČINKOVITOST PRI SKUPINI

ENERGIEEFFIZIENZ
FREUDENBERG BEI FREUDENBERG
[Kilowattstunde
pro
Euro
Umsatz]
(kilovatne ure na
EUR
prometa)
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Trajnost je del odgovornosti skupine Freudenberg do
družbe in vključuje v okviru podjetniške skupine dve
dimenziji: po eni strani se nanaša na način oblikovanja
lastnih procesov s strani podjetja in uporabe naprav za
varovanje virov (negativni odtis). Po drugi strani nudi
skupina Freudenberg številne proizvode in rešitve, ki
strankam omogočajo učinkovitejšo in bolj trajnostno
proizvodnjo proizvodov ali pa jim omogočajo, da svoje
proizvode oblikujejo tako, da so gospodarnejši z viri
(pozitivni odtis). Zaradi zmanjšanja lastnega negativnega odtisa in povečanja pozitivnega odtisa pri stranki
prispeva skupina Freudenberg v večji meri k trajnosti
po vsem svetu. Za podjetniško skupino so pri tem najpomembnejše ključne teme: materiali, odpadki, energija, emisije in voda. V okviru teh petih ključnih tem so
bile kot bistvene identificirane tri teme za osredotočanje na ravni vse skupine: učinkovitost materialov, energetska učinkovitost in emisije. Za ta območja obstajajo
oznake. Te poskrbijo za večjo preglednost, in sicer na
podlagi primerjave izboljšav v vsej skupini.

pridobljene v okviru projekta, predstavljajo zdaj temelj
za nadaljnje spodbujanje energetske učinkovitosti na
drugih lokacijah podjetniške skupine in s tem prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.
Emisije CO2 so v skladu s Protokolom o toplogrednih
plinih (Greenhouse Gas Protocol) od leta 2017 dalje
zajete v celotni skupini. Skupina Freudenberg poroča
o emisijah po izračunu neposredne in posredne energije v skladu z obsegoma 1 in 2. Na podlagi metode
izračuna, ki se uporablja na lokaciji, je pridobljena vrednost 92,2 (v letu poprej: 94,1) ton CO2 na milijon evrov
prometa.
Od leta 2018 dalje je določeno število odpadkov ob
upoštevanju pobude za globalno poročanje (Global
Reporting Initiative (GRI)). V letu poročanja je znašala
13,6 (leto poprej: 14,6) tone na milijon evrov prometa.
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Učinkovitost materialov
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PRIMERI USPEŠNIH TRAJNOSTNIH
PROJEKTOV
Nenehno stremenje skupine Freudenberg k večji trajnosti krepi inovacijsko moč. Poleg tega omogočijo
šele inovacije bolj trajnostne procese in proizvode.
Inovacije in trajnost se torej medsebojno pogojujejo
in spodbujajo. Inovacije lahko prispevajo k trajnosti
tako, da imajo neposredni pozitivni vpliv na negativni
in pozitivni odtis podjetja.

Izbrane primere negativnega odtisa najdete na tej
dvojni strani, izbrane primere pozitivnega odtisa pa
na naslednji dvojni strani.

Negativni odtis
Pomemben del temelja skupine Freudenberg je stremenje k trajnostnim proizvodnim procesom, to stremenje pa je trdno zasidrano v načelih tehnološkega
koncerna, ki je vrednotno usmerjen. Za čim večje
zmanjšanje lastnega negativnega odtisa podjetja
so zelo pomembne teme, kot so energetska učinkovitost, učinkovitost materialov, zavestna poraba
virov in zmanjšanje števila odpadkov. Na podlagi
nenehnega izboljševanja na teh področjih prispeva
skupina Freudenberg k svoji družbeni odgovornosti.

ODPADKI/ENERGIJA
Z viri gospodarna proizvodnja: od steklenice PET do
netkane tekstilije
Podjetje Freudenberg sodi med podjetja, ki po vsem
svetu reciklirajo največ steklenic PET: če so razrezane
na kosme in predelane v netkane tekstilije, se prelevijo
v stropne obloge v vozilih, medtem ko v stavbah poskrbijo za zatesnitev strehe ali zvočno in toplotno izolacijo. V Evropi predelajo na sedežih skupine Freudenberg

Performance Materials v krajih Noedrate in Pisticci
v Italiji ter v kraju Colmar v Franciji letno približno
2,5 milijarde steklenic. Na Japonskem reciklira poslovna skupina Japan Vilene Company v Oyami med
drugim steklenice PET. Skupaj nastane letno več kot
57.000 ton reciklatov iz steklenic. S tem prihranimo
pri virih in zmanjšamo izpuste CO2.

Na sedežu skupine Freudenberg v kraju Novedrate v Italiji je dnevno tri milijone steklenic PET predelanih v netkane poliestrske tkanine.
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Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) – trajnost
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MATERIALI/ODPADKI

VODA

Senzor skrbi za manj izmeta in boljšo kakovost.
Za manjše količine izmeta in boljšo kakovost skrbi inovativna senzorska tehnologija podjetja Freudenberg
Medical. Poslovna skupina proizvaja cevke za medicinsko uporabo. Če te v najmanjši meri odstopajo od
želenih specifikacij, jih je treba izločiti. Uporabljenega
silikona ni mogoče staliti in ga znova uporabiti. Nato
senzor nenehno nadzira ekstruzijo cevke ter natančno
meri notranji premer in debelino stene. Če sistem poroča o odstopanjih, je mogoče proizvodni proces takoj
prekiniti, kar znatno zmanjša količino izmeta.

Od dežja do porabne vode
Na suhih območjih, kot je regija okrog Cuautle v Mehiki, kjer je sedež podjetja Freudenberg-NOK Sealing
Technologies, je dragocena vsaka kapljica vode. Zato
obrat že od leta 2016 dalje pri določenih uporabah stavi na uporabo deževnice namesto pitne vode, npr. pri
izpiranju straniščnih školjk ali hladilnih sistemih. Da bi
poskrbeli za uporabnost vode, so na sedežu več tisoč
kvadratnih metrov veliko streho hale predelali v zbiralnik deževnice. V letu poročanja so tako lahko zbrali več
kot 2.400.000 litrov vode.

EMISIJE/ENERGIJA/ODPADKI

MATERIALI/EMISIJE/
ODPADKI/ENERGIJA

Vitka proizvodnja (Lean) in trajnost sta medsebojno
tesno povezani
Če varčujete pri embalažnem materialu in transportnih emisijah, se tak pristop izplača dvojno – tako pri
okolju kot tudi pri pridobivanju zvestih strank. V okviru
projekta Lean pri podjetju Freudenberg Oil & Gas Technologies so na sedežu v Stavangerju na Norveškem
optimizirali odpremno logistiko in hkrati poskrbeli za
njeno trajnost. Tesnilnih obročkov se ne privari več posamično, temveč se določene številke privarjenih kosov
zapakira v kartonske škatle neposredno po proizvodnji.
S tem so preprečeni plastični odpadki, skladiščenje pa
je poenostavljeno. Čeprav se je obseg naročil večal, se
je število posameznih dostav drastično znižalo, zaradi
česar so bili znižani transportne emisije, izguba časa
in stroški.

Veziva so okolju in zdravju prijazna
Elastomeri zmanjšujejo tresljaje. V ta namen so spojeni s komponentami iz jekla, aluminija ali umetne snovi
ter montirani na sestavne dele tehnologije za nadzor
vibracij, kot je ležaj motorja ali ležaj podvozja. Poleg
tega stavi poslovna skupina Vibracoustic vse bolj na
veziva na vodni osnovi. V primerjavi z vezivi, ki vsebujejo topila, vključuje takšen izbor prednosti za okolje
in zdravje proizvodnih delavcev. Tako pri nanašanju
ne nastanejo nobeni plini, ki bi jih bilo treba filtrirati
iz prostorskega zraka, na podlagi česar prihranite pri
energiji. Poleg tega lahko vezivo na vodni osnovi, ki ima
enako lepilno moč, nanašate v manjših odmerkih, s
čimer zmanjšate porabo in količino odpadkov.
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PRIMERI USPEŠNIH TRAJNOSTNIH
PROJEKTOV

Pozitivni odtis
Odgovornost do družbe pomeni tudi, da skupina
Freudenberg prispeva k trajnosti pri stranki. To omogočajo inovativni proizvodi in storitve, ki npr. prispevajo k večji energetski učinkovitosti pri stranki. Poleg
tega vsebuje povečanje pozitivnega odtisa pozitiven
vpliv na kakovost življenja strank ter izboljšan prispevek k trajnosti izven podjetja Freudenberg na
številnih različnih področjih.

Izbrane primere pozitivnega odtisa najdete na tej
dvojni strani, izbrane primere negativnega odtisa pa
na naslednji dvojni strani.

MATERIALI/ODPADKI/EMISIJE
Optimalna povezava med trajnostjo in funkcionalnostjo
Za proizvajalce oblačil za uporabo na prostem ponuja
podjetje Freudenberg Performance Materials (FPM)
inovativno in trajnostno alternativo za puh: vlakenske
kroglice comfortemp so vatiranje iz povezanih vla-

kenskih kroglic, zaradi česar so primerne za uporabo
kot grelni polnilni material za športne in funkcijske
tekstilije. Poleg tega lahko material pri pošiljanju vakuumsko stisnete, s čimer znižate transportne emisije
in stroške. Ko ga odstranite iz embalaže, doseže v najkrajšem času svoj polni volumen.

Vlakenske kroglice comfortemp so vatiranje, izdelano iz povezanih vlakenskih kroglic, ki je primerno za uporabo kot grelni polnilni material za športne in
funkcijske tekstilije.
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Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) – trajnost

Materiali

Odpadki

Emisije

Učinkovitost materialov

Ravnanje z odpadki

Onesnaženje zraka/
emisije

Energija

Voda

Energetska učinkovitost
Energija iz obnovljivih
virov

Onesnaženje voda
Poraba vode

Reciklirani, obnovljivi
in nadomestni materiali
Ravnanje s proizvodi ob
koncu življenjske dobe
(EOL)

MATERIALI/ODPADKI

MATERIALI/ODPADKI

Čista zadeva: biološko razgradljive gobaste krpe
Podjetje Freudenberg Home and Cleaning Solutions
porabi letno 200 milijonov gobastih krp znamk Vileda
in Wettex. Na njihovi embalaži je naveden napotek
»100-% biološko razgradljivo«. Ko gobaste krpe dosežejo konec življenjske dobe, jih lahko zavržete v zabojnik za biološke odpadke ali na domači kompost. Tam se
razgradijo brez puščanja ostankov v osmih tednih, saj
so izdelane iz celuloze. Čista zadeva – za gospodinjstvo
in okolje.

Učinkovitost materialov zahvaljujoč strokovni obdelavi materialov
Poslovna skupina Freudenberg Chemical Specialities
stavi na učinkovitost materialov, da pri stranki prepreči odpadke in zmanjša uporabo surovin. Primeri tega
pristopa so številni proizvodi podjetja SurTec, kot so
sredstva za industrijsko čiščenje, ki jih je zahvaljujoč
njihovi posebni modularni sestavi mogoče uporabiti
na način, ki je gospodaren z viri. V povezavi s primernimi pripravljalnimi ukrepi, kot je ločevanje olja, filtracija, osmoza ali ionska izmenjava, je mogoče v obratu
stranke doseči zelo dolge čase ohranitve nivoja pri
zmanjšanih količinah odpadne vode.

EMISIJE/ENERGIJA

VODA

Komponente in sistemi za mobilnost v prihodnosti
Z naložbami v tehnologije prihodnosti, kot so baterije
in gorivne celice, prispeva skupina Freudenberg k zmogljivim, gospodarnim, čistim in trajnostnim pogonom.
Tako npr. podjetje Freudenberg Sealing Technologies
s komponentami za ta pogona širi svoj portfelj proizvodov za avtomobilsko panogo. Za težka vozila, torej
avtobuse, gospodarska vozila, ladje in vlake, ponuja
poslovna skupina celotne sisteme gorivnih celic in baterijske sisteme, vključno z vsemi komponentami, moduli in podsistemi, ki so potrebni za njihovo delovanje.

Pitna voda za naraščajoče svetovno prebivalstvo
Čista pitna voda je v številnih svetovnih regijah dragocena dobrina. Za filtracijo pitne vode proizvaja poslovna skupina Freudenberg Filtration Technologies
številne filtrirne medije, ki usmerjeno pripomorejo k
izboljšanju kakovosti vode tako, da filtrirajo zdravju nevarne suspendirane trdne snovi. Fiziološko neoporečne
surovine v povezavi z najsodobnejšo proizvodno tehnologijo zagotavljajo filtrirni medij, ki vedno izpolnjuje
visoke zahteve glede priprave pitne vode na področjih
higiene, učinkovitosti in gospodarnosti. Tako skupina
Freudenberg prispeva k oskrbi rastočega svetovnega
prebivalstva z vodo.
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VARNOST PRI DELU,
ZDRAVSTVENO
VARSTVO IN
VARSTVO OKOLJA
Smernice HSE (Health, Safety and Environment
oz. zdravje, varnost in okolje) vsebujejo načela
HSE in konkretno opredelitev vrednot in načel
skupine Freudenberg za področje HSE. Nadrejene cilje predstavljajo preprečevanje vseh
nesreč, preventivno zdravstveno varstvo in nenehno zmanjševanje negativnih vplivov poslovnih dejavnosti na okolje.
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Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) –
varnost pri delu, zdravstveno varstvo in varstvo okolja

Skupina Freudenberg je zavezana zagotavljanju blagostanja svojih zaposlenih in njihovega osebnega razvoja. Pri skupini Freudenberg se varnost pri delu in
zdravstveno varstvo spodbujata in izvajata na vseh
hierarhičnih ravneh. Zdravstveno varstvo, varnost pri
delu in varnost procesov so rutinski sestavni deli vsakodnevnih potekov dela.
Na ta način nam je v primerjavi s panogo uspelo število
nesreč v skupini Freudenberg znižati na nizko raven.
Za nenehno izboljšanje so obstoječi ukrepi nadalje
razvijani in dopolnjevani z novimi pristopi. Uspeh na
področju varnosti pri delu je primer za druga področja,
kjer se želi skupina Freudenberg prav tako nenehno
izboljševati. Poleg zmanjšanja vplivov na okolje se želi
izboljševati zlasti na področju zdravstvenega varstva.
Tako se izvaja okrepljeno spremljanje projektov preventivnega upravljanja zdravja v podjetju.
Za skupino Freudenberg je najpomembnejša varnost
zaposlenih v delovnem okolju. Poleg tega se vsako leto
odvije teden HSE, na katerega so vabljeni vsi sedeži skupine Freudenberg z namenom izvajanja kampanj HSE,
ki presegajo dnevne poteke dela. V letu poročanja so
bili zaposleni med drugim obveščeni in ozaveščeni o
prometni varnosti s poudarki na sposobnosti odzivanja in vidljivosti v cestnem prometu ter zaščiti kože.
Na podlagi notranjih in zunanjih revizijskih postopkov
ter izvedbe enotnih ocen HSE na sedežih vseh poslovnih skupin je preverjano izvajanje notranjih standardov in programov za izboljšanje varnosti pri delu,
zdravstvene varnosti in varstva okolja ali protipožarne zaščite. Rezultati revizij so sistematično ocenjeni
in izvedeni so ukrepi v okviru posameznih poslovnih
skupin, vendar tudi po vsej skupini.

Sistemi za upravljanje
Razširitev sistemov za upravljanje za varnost pri delu
(OHSAS 18001 in prehod na standard ISO 45001) in
varstvo okolja (ISO 14001) je bila nadaljevana v poslovnem letu 2019.
Za izboljšanje porabe energije in s tem za zmanjšanje
vplivov na okolje na podlagi industrijske dejavnosti
uvajajo številni sedeži sisteme za upravljanje energije v
skladu s standardom DIN EN ISO 50001. Poslovne skupine Freudenberg Sealing Technologies, Freudenberg
Performance Materials, Freudenberg Filtration Technologies, EagleBurgmann, Vibracoustic in Freudenberg
Home and Cleaning Solutions so na svojih lokacijah
v Nemčiji uveljavile ustrezne sisteme za upravljanje.

Temu vzoru so sledili nadaljnji proizvodni obrati podjetij EagleBurgmann v Avstriji, Freudenberg Home
and Cleaning Solutions na Švedskem in Freudenberg
Performance Materials v Franciji. Poleg tega je bilo
preverjeno, na katerih evropskih lokacijah je treba izvesti energetske revizije v skladu s standardom DIN
EN 16247-1.

Naložbe
Delež neposrednih naložb v okolje, varnost pri delu
in zdravstveno varstvo glede na celotne naložbe v
opredmetena sredstva, neopredmetena sredstva in
nepremičnine, ki so ohranjane kot finančne naložbe,
je znašal približno 6,2 odstotka (v letu poprej: 7,6 odstotka).

Varstvo okolja
Skupina Freudenberg se čuti zavezana varstvu okolja
in prevzema odgovornost, da bo svoje ravnanje oblikovala tako, da bo okolju čim bolj prijazno.
Njen cilj je nenehno zmanjševanje negativnih vplivov
na okolje prek celotne vrednostne verige, in sicer tako,
da bo podjetje učinkoviteje uporabljalo naravne vire,
znižalo emisije, varčevalo pri energiji, vodi in drugih
potrošnih materialih ter optimiziralo transportne procese.
Prva nagrada pobude celotne skupine Freudenberg
»We all take care« (Skrb je del vseh nas) je bila v letu
poročanja podeljena za dva projekta za varstvo okolja.
Oba projekta se ukvarjata z znižanjem količine odpadkov. Freudenberg Sealing Technologies iz ameriškega
mesta Findlay iz zvezne države Ohio uporablja krčljive
folije, ki stroške pakiranja in odpadke znižajo za 90 odstotkov. Podjetje Freudenberg Performance Materials
v Kaiserslauternu uporablja reciklirno plastiko PET za
proizvodnjo nosilnih materialov za talne obloge in na
ta način znatno znižuje emisije CO2 v vrednostni verigi
in hkrati izpolnjuje željo strank glede visokega deleža
reciklata v proizvodu. Oba projekta prispevata s tem k
trajnosti. Nadaljnje primere uspešnih trajnostnih projektov najdete na straneh od 20 do 23.
Skupina Freudenberg uporablja v proizvodnji številne
surovine in postopke – ki različno vplivajo na okolje in
varnost na delovnem mestu. Pri tem je cilj nenehno
zmanjševati fizične nevarnosti na lokaciji in njihove
vplive na okolje.
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Pri nevarnih snoveh ali celo snoveh, o katerih se na
podlagi zakonskih pobud, npr, REACH (Uredbe EU o
»registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij«) razpravlja, se že pred zakonsko ureditvijo aktivno išče alternative oz. nadomestne snovi in istočasno
preprečuje vplive na proizvodnjo zaradi morebitnih
prepovedi snovi. Poleg tega gredo številni razvoji proizvodov skozi stopenjski proces, ki med drugim zagotavlja, da so uporaba nevarnih kemikalij in vplivi novosti
na okolje manjši kot pri predhodnem proizvodu.

Poraba virov
V letu 2019 je skupina Freudenberg porabila 2,3 milijona megavatnih ur energije (v letu poprej: 2,4 milijona
megavatnih ur). Poraba energije se je večinoma razdelila na naslednje vire energije:
• kupljena energija (elektrika, para in daljinsko ogrevanje, ki so bili ustvarjeni izven sedežev skupine
Freudenberg; 1,56 milijona megavatnih ur),
• plin (0,70 milijona megavatnih ur),
• kurilno olje (0,04 milijona megavatnih ur),

Dogodki
V letu 2019 se je skupina Freudenberg soočala s
25 okoljskimi dogodki in dogodki kriznega upravljanja
(v letu poprej: s 24 dogodki).
Na sedežu podjetja Freudenberg Performance Materials v kraju Durham v ZDA je nastala velika škoda
zaradi požara v znesku več kot milijon evrov. Tovornjak
drugega podjetja se je vnel, verjetno zaradi okvare
električne ogrevalne naprave, ki bi morala ogrevati dizelski rezervoar. Sosednji priklopnik z naloženimi zvitki
je povsem zgorel. Do dodatne škode zaradi požara je
prišlo na skladiščni rampi. Poleg tega je prišlo zaradi
intenzivnega širjenja dima do onesnaženosti in kontaminacije skladiščnega blaga.
Nadalje je prišlo do vrste manjših požarov, med drugim
na sedežih podjetij Freudenberg Sealing Technologies
v Schwalmstadtu v Nemčiji, Vibracoustic v Carmiju v
ZDA in Cascanteju v Španiji ter Freudenberg Medical
v Baldwin Parku v ZDA.
V industrijskem parku Industriepark Weinheim na
sedežu podjetja Freudenberg Home and Cleaning
Solutions v Arnheimu na Nizozemskem in pri podjetju Chem-Trend v Howellu v ZDA je prišlo do iztekanj manjših količin pogonskih goriv, ki so privedla do
manjših onesnaženj okolja. Pri nobenem od treh dogodkov ni prišlo do posledične škode.
Zaradi dolgotrajnih javnih protestov in političnih
nemirov v Indiji, Venezueli, Čilu in Hongkongu je na
tamkajšnjih sedežih prišlo do posameznih prekinitev
obratovanja in potovalnih omejitev.
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• samostojno ustvarjena energija iz obnovljivih virov
(61 megavatnih ur).
Na podlagi porabljenih 2,3 milijona megavatnih ur so
nastali skupni stroški približno 166 milijonov evrov.
Delež stroškov energije je znašal 1,8 odstotka celotnega prometa (v letu poprej: 1,7 odstotka).

Obveznosti iz preteklega poslovanja
Rezervacije za obveznosti iz preteklega poslovanja so
se v primerjavi z letom poprej zvišale za 0,3 odstotka.
Na nekdanjem sedežu podjetja Freudenberg Sealing
Technologies v kraju Pinerolo v Italiji se je začela sanacija. Za čistilno napravo v Weinheimu so se po zaključku načrtovanja sanacije dogovorili o najučinkovitejši
izvedbi potrebnih ukrepov. Na lokaciji podjetja Klüber
Lubrication v São Paulu v Braziliji je bil nadaljevan program nadzora podzemne vode.
Zaradi načrtovanih ukrepov za spremembo uporabe na
sedežu v Weinheimu so bile dodane nove rezervacije
za raziskovalne ukrepe in morebitne sanacijske ukrepe.
Na podlagi novih mejnih vrednosti za perfluorirane in
polifluorirane kemikalije se bodo pri prihodnjih projektih zvišali stroški analitike in nadzora.

Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) –
varnost pri delu, zdravstveno varstvo in varstvo okolja

Zdravstveno varstvo
Zaposleni podjetja SurTec skupine Freudenberg so se v
letu poročanja športno udejstvovali za dober namen. V
skladu s sloganom »One Team, One Globe in 50 Days«
(Ena ekipa, en svet v 50 dneh) so tekli v skupinah po
vsem svetu in ob nošenju števcev korakov pretekli skupaj 46.927 km – kar pomeni, da so tekli več kot enkrat
okrog sveta. Na ta način pretečenih 117 milijonov
korakov ni le pripomoglo h krepitvi lastnega zdravja,
temveč je zagotovilo tudi pomoč izbranim socialnim
projektom. Zmagovalne ekipe so svoje zmagovalne
premije podarile v dobrodelne namene, npr. za otroke,
ki so zboleli za rakom.
V Weinheimu je skupina Freudenberg svojim zaposlenim v letu poročanja ponudila številne zdravstvene
ponudbe. Poudarek je bil na temah: zaščita kože in
zaščita pred soncem. Zaposleni so poleg tega poleti
prejeli nadaljnje pomembne informacije glede organizacije dopustov.

Pri varnosti pri delu je poudarek ukrepov ne le na varnostno osveščenem vedenju vseh zaposlenih, temveč
tudi na oblikovanju varnih delovnih sistemov. Primer:
Podjetje Freudenberg Performance Materials v Weinheimu je razvilo učinkovit obrazec za razvrščanje tveganj v zvezi z novimi kemičnimi snovmi v proizvodnem
vsakdanu, ki ga lahko preprosto izpolnite.
Interna pobuda Safety-Boost (Spodbujanje varnosti) se je izvajala tudi v letu 2019. Z njo so dejavnosti,
povezane z varnostjo pri delu, znova intenzivirane in
ciljno usmerjene. Na ta način so nevarne situacije, nesreče pri delu, okoljski dogodki in požari s potencialno
visokimi tveganji preiskani in poročani v vsej skupini
Freudenberg. Dodaten poudarek leži na varnostni kulturi. V Kaiserslauternu in Bristolu v ZDA smo izvedli
pilotno usposabljanje, ki temelji na samoorganiziranem učnem procesu in je posebej zasnovano za neposredne nadrejene osebe. Pobuda se bo izvajala tudi
v letu 2020.

Skupina Freudenberg podpira prek svoje globalne
storitve zaposlene v nujnih primerih v tujini po vsem
svetu.

Varnost pri delu
Za interno poročanje se pri skupini Freudenberg uporablja LDIFR (pogostost primerov izgubljenega dne). Ta
oznaka se uporablja kot nefinančni kazalnik uspešnosti skupine Freudenberg. Merjene so vse delovne nesreče z vsaj enim dnem odsotnosti glede na en milijon
opravljenih delovnih ur.
V letu poročanja je znašalo skupno število nesreč z vsaj
enodnevno odsotnostjo 149 primerov (v letu poprej:
156). V letu 2019 je prišlo do sedmih hudih nesreč (v
letu poprej: šestih), med drugim primera smrti. Na sedežu podjetja Vibracoustic v kraju Wuxi na Kitajskem
se je tehnik pri izvajanju vzdrževalnih del na vulkanizacijski stiskalnici zaradi padajočega dela smrtno ponesrečil.

Varnost pri delu in zdravstveno varstvo sta v skupini Freudenberg najpomembnejši.
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DRUŽBENO
UDEJSTVOVANJE
Skupina Freudenberg že od nekdaj razume
družbeno udejstvovanje kot ključni sestavni
del vodenja podjetja in ga izvaja tako znotraj
kot tudi zunaj podjetja. Cilj podjetniške skupine je izpolnjevanje zahtev v zvezi z družbeno
odgovornostjo in doseganje priznavanja skupine kot dobre sosede v vseh mestih, državah in
skupnostih, v katerih je dejavna. Pri tem družbeno udejstvovanje za skupino Freudenberg
presega vrednostno verigo – z več sto projekti,
predvsem v bližini sedežev.
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Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) – družbeno udejstvovanje

V letu 2019 so se znova po vsem svetu družbeno
udejstvovale številne družbe, sedeži in zaposleni podjetniške skupine – v okviru majhnih pobud in zapletenih projektov. Vse akcije so prilagojene lokalnim
razmeram in zaposleni skupine Freudenberg se praviloma udejstvujejo na kraju samem.

Poleg tega se je skupina v letu poročanja ob praznovanju 170. obletnice obstoja podjetja odločila, da se
bo skupnostim, v katerih je dejavna, nekako oddolžila.
Več tisoč zaposlenih je kot viden simbol povezanosti
posadilo približno 20.000 dreves v bližini sedežev skupine. V okviru kampanj so bili med drugim znova pogozdovani predeli uničenih gozdov, ozelenjeni mestni
parki in polepšane soseščine v bližini obratnih ozemelj
skupine Freudenberg.

Globalni program za usposabljanje in varstvo okolja
Skupina Freudenberg se od ustanovitve podjetja dalje
zavzema za družbo. S programom »e²« (education and
environment oz. izobraževanje in okolje) je bilo družbeno udejstvovanje okrepljeno od leta 2015 dalje. Cilj
programa je zagotavljanje dostopa za ljudi do usposabljanj in dela ter spodbujanje varstva okolja. Pobuda
dopolnjuje obstoječe posamezne pobude na podlagi
določenega kataloga meril. Skupina Freudenberg je
skupaj zagotovila že 14 milijonov evrov.
Do konca leta je bilo prek programa »e²« podprtih
približno 110 projektov, od majhnih kampanj do velikih izobraževalnih programov v neposredni soseščini
sedežev skupine Freudenberg. Primeri spodbujanih
projektov: Projekt Pebbles (Kamenčki) v južnoafriški
dolini Hemel-en-Aarde podpira prikrajšane otroke na
področjih izobraževanja, zdravja in prehrane. Organizacija »Adream China« je odprla novo učno središče
v osnovni šoli v Wuxiju na Kitajskem, kjer je otrokom
olajšano učenje na podlagi inovativnih in ustvarjalnih
učnih metod. Projekt Win-WIT v Barceloni v Španiji
spodbuja zaposlovanje žensk v industrijskih poklicih.

Pobuda v zvezi z begunci na ravni celotnega podjetja
V okviru pobude na ravni podjetja podpira skupina
Freudenberg integracijo beguncev s prostovoljnimi
prispevki 2,6 milijona evrov. Do konca leta 2016 je podjetje spodbujalo več kot 70 različnih pobud v Nemčiji
in kriznih regijah – pri čemer je podpiralo zlasti otroke
in mladostnike ter jezikovno izobraževanje.
Naslednji korak se nanaša na seznanitev beguncev
z dolgoročnimi perspektivami in ponujanje mest za
usposabljanje. Ker je financiranje zagotovljeno na podlagi prostovoljnih prispevkov, lahko poleg rednih mest
za usposabljanje ponudimo dodatna mesta.
Leta 2017 se je v okviru skupine Freudenberg prvič začelo usposabljanje beguncev. V letu poročanja so se
začeli usposabljati trije nadaljnji begunci. Poleg tega
je podjetniška skupina desetim beguncem ponudila
vajeništvo – pri čemer je njen cilj zaposlitev čim več
teh posameznikov pozneje kot vajencev.

Odlična poteza: globalne kampanje sajenja dreves ob 170. obletnici obstoja podjetniške skupine so se udeležili tudi zaposleni skupine Freudenberg v Indiji.
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V okviru »Service Day« (Dan zagotavljanja pomoči) v Severni Ameriki se zaposleni skupine Freudenberg zavzemajo za družbo – med drugim za otroke in mladostnike.

Naslednji primeri predstavljajo dolgoročno usmeritev lokalnih projektov zagotavljanja pomoči skupine
Freudenberg:

Izobraževalno središče v Indiji
Od leta 2009 dalje ponuja skupina Freudenberg mladim v neprofitnem središču za usposabljanje v indijskem kraju Nagapattinam v provinci Tamil Nadu, ki je
južno od kraja Chennai, možnost, da pridobijo dvojno
izobrazbo, in sicer v poklicih elektrikar, varilec, inštalater, mehanik motorjev in strojni ključavničar. Več
kot 700 mladih je imelo doslej možnost uspešnega
začetka izvajanja poklicnega življenja. Večina od njih
se je zaposlila v velikih, znanih organizacijah v kraju
Chennai in v njegovi bližini. Regijo okrog Nagapattinama, ki je poseljena predvsem z revnim prebivalstvom
in ribiči, so zelo močno prizadele posledice cunamija
iz leta 2004.
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Šolski projekt na Kitajskem
V kitajski vasi Haijin, ki je v provinci Sečuan, ki jo je
leta 2008 prizadel potres, je bila na podlagi pomoči
skupine Freudenberg znova zgrajena osnovna šola, ki
je bila odprta leta 2009. Stavbe zagotavljajo okvirne
pogoje za uspešen začetek izobraževanja za približno
300 šolarjev. Zaposleni skupine Freudenberg vsako leto
obiščejo osnovno šolo in organizirajo različne dejavnosti, kot so projekt poletne šole, dopolnilni pouk in
božična zabava.

»Service Day« (Dan zagotavljanja pomoči) v Severni
Ameriki
Skupina Freudenberg je organizirala šesti »Service
Day« (Dan zagotavljanja pomoči) v Severni Ameriki.
Zaposleni z več kot 60 lokacij v Kanadi, ZDA in Mehiki so se med drugim udejstvovali v izobraževalnih
ustanovah, občinah in kmetijskih gospodarstvih.

Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) – družbeno udejstvovanje

Program izmenjave za otroke zaposlenih

Zamenjava prostovoljne funkcije

Ob 150. rojstnem dnevu podjetja v letu 1999 so
vzpostavili program mladinske izmenjave TANNER za
otroke zaposlenih. Program omogoča mladostnikom
spoznavanje drugih kultur, širjenje lastnih obzorij in
učenje za življenje. V preteklih letih je s programom
TANNER po vsem svetu potovalo več kot 1.300 mladih.
Pri mladih udeležencih, njihovih starših in gostiteljih
se je ob tem okrepil občutek, da so del svetovne skupnosti skupine Freudenberg.

V letu 2019 se je pri skupini Freudenberg v Weinheimu srečalo približno 140 udeležencev iz 40 prostovoljnih pobud in združenj z metropolitanskega območja
Rhein-Neckar na osmem srečanju mreže. Cilj srečanja
je izmenjava mnenj glede novih spodbud v okviru
prostovoljne funkcije in nadaljnjih tem, srečanje s somišljeniki in razvijanje novih zamisli za nove projekte.
Skupina Freudenberg je srečanje priklicala v življenje
zaradi grajenja mreže številnih prostovoljcev v regiji.

Vsenemška pobuda »Die Wissensfabrik« (Tovarna
znanja)

Fundacija Freudenberg Stiftung

Skupina Freudenberg je od leta 2016 dalje članica pobude »Die Wissensfabrik« (Tovarna znanja), ki med
drugim ob sodelovanju s podjetjem spodbuja izobraževalne projekte v otroških vrtcih in šolah. Zaposleni
skupine Freudenberg so doslej na podlagi partnerstev
na področju izobraževanja podprli dva projekta v okviru
pobude »Die Wissensfabrik« (Tovarna znanja). Cilj projekta »KiTec – Kinder entdecken Technik« (KiTec – otroci
odkrivajo tehniko) je pridobivanje zanimanja vrtčevskih
in osnovnošolskih otrok za tehnične zadeve. Projekt
»IT2School« (ITvŠole) posreduje šolarjem na srednješolski ravni osnove informacijske tehnologije (IT).

Od leta 1984 dalje spodbuja fundacija Freudenberg
Stiftung s svojimi programi dolgoročno učinkovite
strukturne spremembe, da bi prispevala k večji vključenosti, izobraževanju in demokraciji. Kot neprofitna
družba z omejeno odgovornostjo (GmbH) je fundacija družbenica komanditne družbe Freudenberg & Co.
Kommanditgesellschaft. Pri vseh projektih so v središču pozornosti večinoma otroci in mladostniki ter njihova družbena, jezikovna, izobraževalna in poklicna
integracija.

V letu 2019 se je pri skupini Freudenberg v Weinheimu srečalo približno 140 udeležencev iz 40 prostovoljnih pobud in združenj z metropolitanskega območja
Rhein-Neckar na osmem srečanju mreže.
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SKLADNOST S
PREDPISI
Ustanovitelj podjetja Carl Johann Freudenberg
je že leta 1887 ob prihodu svojih sinov v podjetje določil poslovno-politična načela. Na tej
podlagi je skupina Freudenberg določila deset
načel poslovanja, s katerimi se poistovetijo
družbeniki in zaposleni. Eno od teh načel se glasi: uspeh mora temeljiti na storitvi – poslov, pri
katerih so uporabljena nezakonita ali neetična
sredstva, skupina Freudenberg ne sklepa.
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Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) – skladnost s predpisi

Poslovna načela in vodila
Na podlagi poslovnih načel skupine Freudenberg so
bila dopolnilno izpeljana vodila, ki opredeljujejo podlago za vrednote, ki se nanašajo na obnašanje do sodelavcev, poslovnih partnerjev, zainteresiranih strani
in tretjih oseb.

Načrtovanje skladnosti s predpisi
Freudenberg je podjetje z večinoma podjetniško samostojno delujočimi poslovnimi skupinami. V skladu
s tem nosijo poleg holdinške družbe tudi poslovne
skupine odgovornost za ravnanje v skladu z zakoni in
drugimi predpisi.
Na ravni holdinga – in s tem kot področje dela tam
vzpostavljenega sveta za upravljanje doseganja
skladnosti s predpisi Freudenberg Compliance Management Council – so v središču materialno najpomembnejše teme v zvezi s skladnostjo s predpisi, ki
so pomembne za vse poslovne skupine in na mednarodni ravni ter bi lahko zlasti škodile ugledu skupine
Freudenberg.
Svet Freudenberg Compliance Management Council je
ob podpori agencije Ernst & Young leta 2018 izvedel
anketo v vseh poslovnih skupinah, s katero je posredo-

val stopnjo zrelosti sistemov za upravljanje skladnosti
s predpisi v posameznih poslovnih skupinah. Ta samoocena je istočasno zagotovila informacije o profilu tveganja posamezne poslovne skupine. V vseh poslovnih
skupinah so bila znova identificirana potencialna tveganja na področjih boja proti korupciji in kartelnega
prava, ki so bila že prej razvrščena kot potencialno polna nevarnosti na podlagi svetovne ureditve ter raznolikosti proizvodov in trga skupine Freudenberg.
Cilj skupine Freudenberg je stalna krepitev organizacije skladnosti s predpisi, dokumentiranja in procesov. Nadaljnji korak v to smer je uvedba srečanja
Global Compliance Representatives Meeting (Srečanje globalnih predstavnikov za skladnost s predpisi),
na katerem odgovorne osebe poslovnih skupin za
skladnost s predpisi med drugim izmenjujejo mnenja o izvajanju standardov za skladnost skupine
Freudenberg, najboljših praksah in nadaljnjem razvoju
programov za skladnost s predpisi.
V letu 2019 so bila izvedena usposabljanja o različnih temah v zvezi z doseganjem skladnosti s predpisi.
E-učenja, ki so na voljo za številne posamezne teme,
predstavljajo možnost za ciljno usmerjeno osveščanje
zaposlenih z opredeljenih delovnih področij in področij
odgovornosti glede konkretnih tematskih področij. Poleg tega so bili zaposleni in vodstvo usposobljeni med
drugim na podlagi primerov v okviru osebnih usposabljanj in delavnic.

S poslovnimi načeli in vodili podjetniške skupine so seznanjeni vsi novi zaposleni.
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Skupina Freudenberg redno usposablja svoje zaposlene prek osebnih pogovorov in e-učenj, ki se nanašajo na teme, relevantne za skladnost s predpisi.

Kodeks ravnanja (Code of Conduct)
Kodeks ravnanja (Code of Conduct) vsebuje standarde ravnanja, ki so izpeljani iz poslovnih načel in vodil,
zlasti vodila »Odgovornost« in veljajo enako povsod po
svetu ter bi morali pripomoči k temu, da sta ravnanje
v skladu z zakoni in odgovorno ravnanje najvišji vodili
pri poslovnem ravnanju.

nja (npr. kot podlaga za pogodbo o sklenitvi delovnega razmerja) poudarjata nedvoumno zahtevo po
upoštevanju standardov ravnanja. Svetovno enotno
orodje za e-učenje za Kodeks ravnanja skupine
Freudenberg je za vse zaposlene primerno sredstvo za
seznanitev s kodeksom. Orodje poleg tega omogoča
nadzor nad udeležbo in uspešnostjo ter poziva zaposlene k posredovanju povratnih informacij.

Kodeks ravnanja je vsem zaposlenim po vsem svetu na voljo v 26 jezikih kot brošura tako v natisnjeni
obliki kot tudi digitalni različici. Posredovan in razložen je bil vsem zaposlenim po vsem svetu. Poslovne
skupine so izkoristile komunikacijska sredstva, npr.
vzorčne predstavitve, pogosta vprašanja in orodje za
e-učenje, ki so na voljo v različnih oblikah. Integrirana, neprekinjena in tudi za nove zaposlene zavezujoča
komunikacija ter zavezujoča narava Kodeksa ravna-

Svet Freudenberg Compliance Management Council
je sprejel dodatne ukrepe, s katerimi je kodeks ravnanja ohranil kot osrednji temelj podjetniške kulture, ga
nadalje razvijal ter razširil ponudbo o zagotavljanju
pomoči in podpore za zaposlene in njihove nadrejene.
Mednje sodita redna izmenjava z odgovornimi osebami za skladnost s predpisi pri poslovnih skupinah
ter aktivno sodelovanje s službami za poklicno etiko
in njihovimi člani.
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Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) – skladnost s predpisi

Ethics Offices (Službe za poklicno etiko)
Ethics Offices (Službe za poklicno etiko) so pri skupini Freudenberg pomemben sestavni del sistema za
upravljanje skladnosti s predpisi. Delujejo kot kontaktna točka za zaposlene, ki se iz različnih razlogov ne
morejo ali ne želijo obrniti na svoje nadrejene, odgovorne osebe za človeške vire ali predstavnike delavcev.
Možnost proaktivnega poročanja o kršitvah na področju skladnosti s predpisi na nedvoumno zaupen način
ali prijavljanja grozečih kršitev naj bi pripomogla k
ohranitvi kulture zaupanja ter boljši zaščiti notranjih
vrednot in načel skupine Freudenberg.
V letu 2019 je Corporate Ethics Office (Korporativna
služba za poklicno etiko) svetu Freudenberg Compliance Management Council podala podrobno poročilo

o svojem delu v preteklih letih in pri tem obravnavala
zlasti trende pri obdelanih primerih in postopkovnih
potekih v okviru obdelave primerov.

Obvladovanje tveganj in Corporate Audit (Korporativna revizija)
Ukrepi za preprečevanje goljufije in boj proti korupciji
ter preverjanje njihove učinkovitosti so bili tudi nadalje sestavni deli obvladovanja tveganj in dela službe v
koncernu Corporate Audit (Korporativna revizija). Določeni cilji so bili odkrivanje premoženjskih in korupcijskih deliktov ter preverjanje učinkovitosti sprejetih
ukrepov in – če je treba – njihovo izboljšanje.

Ethics Offices (Službe za poklicno etiko) so pri skupini Freudenberg kot nedvoumno zaupne kontaktne točke pomemben sestavni del sistema za upravljanje
skladnosti s predpisi. Na fotografiji so vidni nekateri od njenih članov.
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ČLOVEKOVE PRAVICE IN
DELOVNI STANDARDI

Raznolike ekipe so motor v okviru inovacijske
gonilne sile skupine Freudenberg. Najboljše rešitve in inovacije nastanejo namreč takrat, ko
zaposleni vključijo svoje različne izkušnje, znanja in spretnosti v skupno delo. Oblikujejo nove
zamisli ter ustvarijo domiselne rešitve in inovativne izdelke. Zaposleni skupine Freudenberg
imajo pri tem skupni temelj: podjetniško naravnanost in ravnanje. To stališče jih združuje
v približno 60 državah.
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Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) –
človekove pravice in delovni standardi

Zaposleni
Do 31. decembra 2019 je bilo v skupini Freudenberg
48.851 zaposlenih (v letu poprej: 49.137 zaposlenih).

ZAPOSLENISKUPINE
SKUPINEFREUDENBERG
FREUDENBERG
REGIJAH
ZAPOSLENI
POPO
REGIJAH

14.067 14.101

2018
2019

12.176
11.398
10.783

10.864

10.562

10.062

1.461 1.359
588
Nemčĳa

Evropa
(brez Nemčĳe)

Severna
Amerika

Južna in
Srednja Amerika

Azĳa

567

Afrika/Avstralĳa

V Nemčiji je bilo število zaposlenih 11.398 (v letu
poprej: 12.176 zaposlenih), v Evropi (brez Nemčije)
14.101 (v letu poprej: 14.067), v Severni Ameriki 10.562
(v letu poprej: 10.783), v Aziji 10.864 (v letu poprej:
10.062), v Afriki/Avstraliji 567 (v letu poprej: 588) in
v Južni/Srednji Ameriki 1.359 (v letu poprej: 1.461).
Informacije o usposabljanjih pri skupini Freudenberg
najdete na strani 41.

37

Načela podjetja
Vodila skupine Freudenberg so posvečena naslednjim
temam: povezanost s strankami, vodenje, odgovornost, inovacije, ljudje in dolgoročna usmerjenost. So
temelj in merilo za vsakršno ravnanje v podjetniški
skupini. Izvajanje tega merila pri vsakodnevnem delu
se redno preverja. Zadnja raziskava med zaposlenimi
doslej je potekala v letu 2017. Nova raziskava je predvidena za leto 2020.

Vodilo »Ljudje«

Za področje »Človekove pravice in delovni standardi«
je treba zlasti izpostaviti vodili »Ljudje« in »Odgovornost«. Ti vodili izražata temeljno razumevanje skupine
Freudenberg v zvezi s temi tematskimi področji. Vodilna načela so del poslovnih načel podjetniške skupine
(v ta namen glejte tudi 32. stran: Skladnost s predpisi).

Skrbimo za kulturno raznoliko delovno okolje, v
katerem zaposleni iz najrazličnejših držav v ekipe
prinesejo svoje sposobnosti za povečanje naših
kompetenc in na ta način istočasno bogatijo našo
podjetniško kulturo. Cenimo vrednost dolgotrajnih
odnosov s strankami, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji.

Kot družinsko podjetje smo zavezani blagostanju
naših zaposlenih in njihovemu osebnemu razvoju. Zavračamo vsakršno obliko diskriminacije in
osebnega poniževanja. Pri medsebojni obravnavi
si izkazujemo ter zahtevamo razumevanje in spoštovanje.

Vodilo »Odgovornost«
Naše podjetje in njegovi družinski družbeniki so
skupaj zavezani varstvu okolja. V vseh mestih, državah in skupnostih, v katerih smo dejavni, želimo
biti družbeno odgovorni in priznani kot dobri sosedje. Pri zagotavljanju varnosti naših zaposlenih
in izdelkov smo izjemno skrbni.
Kot družinsko podjetje določamo visoke zahteve
glede osebnega vedenja. Poštenost in integriteta
določata medsebojno sodelovanje tako v podjetju
kot tudi pri obravnavi poslovnih partnerjev in javnosti.
Vodilna načela
Skupina Freudenberg ima do vseh svojih zaposlenih, tako v Nemčiji kot tudi v drugih državah, socialne obveznosti. Pri tem ni mogoče določiti enotnega
merila: večji poudarek je na zakonih, praksah, potrebah in možnostih v posameznih državah. Do diskriminacije in izkoriščanja ranljivih skupin ljudi ne
sme priti na nobenem delovnem mestu v podjetju.
Poslovna politika podjetniške skupine določa upoštevanje načel ravnanja, s katerimi se lahko poistovetijo tako družbeniki kot tudi zaposleni:
tudi mi moramo prestati boj z močno konkurenco.
Uspeh mora temeljiti na storitvi: poslov, pri katerih
so uporabljena nezakonita ali neetična sredstva, ne
sklepamo.
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Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) –
človekove pravice in delovni standardi

Zaposleni skupine Freudenberg na izmenjavi: naša slika omogoča vpogled v sejno sobo skupine Freudenberg v Kaiserslauternu.

Ne bomo proizvajali nobenih izdelkov, katerih namen je škoditi ljudem (npr. orožja).
Odgovorno ravnanje z okoljem in varnost naših
zaposlenih sta pomembna podjetniška cilja in ne
smeta biti omejena na neposredno zadostno izpolnitev pogojev iz ustreznih zakonov.
Upoštevanje posameznih veljavnih zakonov in
drugih pravnih predpisov, vsakokrat veljavnih poslovnih načel in vodil skupine Freudenberg ter upoštevanje notranjih in zunanjih dopolnilnih lokalnih
poslovnih praks, ki predhodno navedenim pogojem
ne nasprotujejo (npr. kodeksi ravnanj, pravilniki za
zaposlene) (skupaj poimenovanih »načela podjetja«), so nepogrešljivi pogoji za dobro sodelovanje
vseh zaposlenih v podjetniški skupini in zavezujoč
temelj za odnose s tretjimi osebami, zlasti dobavitelji, strankami in javnimi organi. S tem tvorijo
osnovo za gospodarski uspeh podjetniške skupine.

Načela podjetja so zavezujoča za vse zaposlene in
morajo biti aktivno upoštevana in izvajana na vseh
ravneh, od upravnih odborov skupine Freudenberg
SE prek članov poslovodstev posameznih poslovnih
skupin do vseh nadaljnjih nadrejenih.
Kršitve niso sprejemljive in jih je treba odpraviti in
kaznovati pri vseh, kar mora potekati od upravnega odbora prek poslovodstev poslovnih skupin do
posameznih nadrejenih. To velja zlasti v primerih
korupcije in goljufij, kršitev kartelnopravnih določb,
kršitev veljavnih okoljskih, varnostnotehničnih in
delovnopravnih predpisov (npr. kršitev načela enakosti) in kršitev osebnostnih pravic zaposlenih (npr.
osebno poniževanje, spolno nadlegovanje).
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Privlačen delodajalec
Krepitev znamke delodajalca
V letu 2017 dana obljuba delodajalca je bila v letu
poročanja posredovana naprej. Cilj obljube je individualno nagovoriti ciljne skupine ter tudi v prihodnje navduševati primerno število pravih talentov
za skupino Freudenberg. Na podlagi delodajalčeve
kampanje v družbenih medijih v Nemčiji in ZDA je
bilo mogoče znatno povečati prepoznavnost skupine Freudenberg. Tako številke spremljevalcev
v družbenih omrežjih, predvsem v storitvah
LinkedIn in Facebook, kot tudi številke obiskovalcev na
novo oblikovanega kariernega spletnega mesta so se
močno povečale.
Primeri nagrad
V letu 2019 je skupina Freudenberg znova prejela različne nagrade za uspešno delo osebja. Primeri: Podjetje
skupine Freudenberg Chem-Trend v Michiganu v ZDA
je bilo osmič zapored nagrajeno kot eden od 150 najboljših delodajalcev v regiji. Z oceno časopisa »Detroit
Free Press« je bilo prav tako nagrajeno podjetje Freudenberg-NOK Sealing Technologies v Detroitu v ZDA.
Tudi v letu poročanja je skupina Freudenberg v Nemčiji prejela označbo kakovosti »Fair Company« (Pošteno
podjetje), s katerim se ponaša že od leta 2009 dalje.
Označba Fair Company predstavlja prostovoljno zavezo udeleženih podjetij, da zaposlenim ob vstopu na trg
dela zagotovijo poštene delovne pogoje.
Privlačnost
Da bi bili privlačni tako za nove kot tudi obstoječe zaposlene in bi bili takšni tudi v prihodnje, ponuja skupina Freudenberg številne prednosti, ki so nenehno
dodatno razširjane. Na splošno se ponudbe razlikujejo
glede na regijo in sedež, vendar so v večini primerov
močno nad zakonskimi minimalnimi standardi v posameznih državah.
Na podlagi številnih ponudb usposabljanja, nadaljnjega usposabljanja in nadaljnjega poklicnega izobraževanja za vse hierarhične ravni (glejte Razvoj zaposlenih,
stran 41) podpira skupina Freudenberg nenehen nadaljnji razvoj svojih zaposlenih v okviru Upravljanja
talentov (glejte Upravljanje talentov na tej strani).
Za ohranitev in izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih je za skupino Freudenberg pomembno
ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.
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Podjetniška skupina ponuja najboljšo možno medicinsko podporo v okviru podjetniškega upravljanja
zdravja in spodbuja številne športne in fitnes ponudbe.

Upravljanje talentov
Cilji postopka upravljanja talentov so celovit in strokoven razvoj zaposlenih ter uspešni identifikacija in
izobrazba prihodnjih vodstvenih sil. Zaposleni pridobijo v postopku uravnotežene in enotne povratne
informacije nadrejene osebe. Poleg tega se z njimi
pogovorijo o njihovih nadaljnjih razvojnih korakih. V
okviru upravljanja talentov so sistematično identificirani nasledniški kandidati za strokovne in vodstvene
funkcije, da se s tem zagotovi dolgotrajno stabilnost
vodstvene ekipe.

Raznolikost in vključenost
Raznolikost je zasidrana v vrednotah in načelih podjetniške skupine ter tudi znatno uveljavljena v okviru
znamke. Skupina Freudenberg je prepričana, da so
ekipe, sestavljene iz različno starih ljudi, ljudi različnih
spolov in ljudi z različnim kulturnim ozadjem, uspešnejše.
Poseben poudarek je na uravnoteženi zastopanosti
spolov s fokusom na postopku zaposlovanja, zgodnji
identifikaciji ženskih talentov ter ciljno usmerjenem
kariernem razvoju žensk na najvišjih vodstvenih položajih. Tudi tukaj je nadalje prišlo do pozitivnega razvoja: delež žensk na strokovnih in vodstvenih položajih je
stabilen, in sicer znaša 33 odstotkov, delež žensk v srednjem vodstvu pa znaša več kot 25 odstotkov. Število
zaposlitev žensk na razpisanih položajih se je povečalo
z 32 odstotkov v letu 2018 na 37 odstotkov v letu 2019.
Poudarek je bil na tehničnih funkcijah.
Za krepitev vključujočega delovnega okolja so bila globalno izvedena različna usposabljanja na področjih
»Subconscious Bias« (Podzavestna pristranskost) in
»Inclusive Leadership« (Vključujoče vodenje). Cilj teh
je delovno okolje, v katerem so vsi cenjeni, spoštovani
in slišani.

Odgovornost do družbe (poročilo o napredku v okviru Globalnega dogovora ZN) –
človekove pravice in delovni standardi

Razvoj zaposlenih
Leta 2019 so bili vseskupinski programi razvoja
vodstvenih delavcev ponujeni v vseh regijah. Po vsem
svetu se ga je udeležilo približno 800 vodstvenih delavcev.
Skupina Freudenberg ima tri programe za razvoj:
Strategic Leadership Program (Program strateškega
vodstva), Business Leadership Program (Program poslovnega vodstva) – oba izvaja priznana šola Business
School INSEAD – in Operations Leadership Program
(Program operativnega vodstva). V letu 2019 se jih je
udeležilo skupaj 110 vodstvenih delavcev. Od uvedbe v letu 2014 je bilo skupaj usposobljenih približno
440 višjih vodstvenih delavcev.
Prek akademije Freudenberg Academy kot virtualnem
sklopu vseh aktivnosti v okviru nadaljnjega usposabljanja so bili dodatno spodbujani uporaba sistema
za upravljanje učenja in globalno ponujeni sodobni
učni formati (npr. e-učenja).

Uvedba novega globalnega informacijskega sistema
za zaposlene

iz vseh poslovnih skupin definirali globalne procesne
poteke, standarde in varnostni koncept. Uvedba oz.
»Go-Live« sistema je načrtovana za konec maja 2020.
Usposabljanja pri skupini Freudenberg
V letu 2019 je 121 mladih (v letu poprej: 134) opravilo usposabljanje pri nemških podjetjih skupine
Freudenberg.
Usposabljanja pri skupini Freudenberg v Nemčiji je do
31. decembra 2019 opravilo skupaj 390 oseb. Paleta
obsega različna usposabljanja, od dveletnega usposabljanja za trgovca ali tehnika do dvojnega študija
na visokošolskih ustanovah. Priznana visoka kakovost
usposabljanja pri skupini Freudenberg se kaže tudi v
tem, da sosednja podjetja v regiji usposabljajo svoje
podmladke pri skupini Freudenberg v Weinheimu. Zagotovilo za visoko kakovosti je izobraževalno središče.
V najsodobnejši in transparentni zgradbi ponuja inovativne koncepte za sodobno učenje. Primer za to je
»Lernfabrik 4.0« (Tovarna učenja 4.0). Vajenci pridobijo
znanja o procesih v podjetju na podlagi proizvodnih
potekov. Na ta način hitreje razumejo povezave in lahko bolje upravljajo procese z najnovejšimi visokotehnološkimi stroji.

Da bi zaposlene še bolj postavili v središče vseh postopkov v zvezi z osebjem in zagotovili učinkovitejše
poteke, se je postopek začel v januarju 2019 z uvedbo
programske opreme v oblaku Workday za IT-postopke v
zvezi z osebjem. Tekoči projekt z naslovom »PEOPLE+«
(LJUDJE+) obsega uvedbo globalnih procesov na področju osnovnih podatkov o zaposlenih, upravljanja talentov in nadomestil. V letu poročanja so strokovnjaki

Na začetku projekta so bili člani vodstvenih ekip za človeške vire HR-Executive-Teams in ožje ekipe PEOPLE+-Core-Teams skupaj ustvarjalni.
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Indeks Globalnega dogovora ZN
Globalni dogovor ZN (UNGC) je največja in najpomembnejša svetovna pobuda za odgovorno vodenje
podjetij. Od pristopa v letu 2014 dalje se skupina
Freudenberg prostovoljno zavezuje vrednotno usmerjenemu in trajnostnemu vodenju poslov.
Naslednji indeks Globalnega dogovora ZN ponuja
pregled več kot desetih načel Globalnega dogovora
in informacije o tem, na katerih straneh poslovnega
poročila skupina Freudenberg poroča o doseženih napredkih pri izvajanju teh načel.

NAČELO UNGC

Vsebina

Človekove pravice

Referenca
15, 29, 33*, 38–39, 41

1. načelo

Varovanje in spoštovanje mednarodno proglašenih
človekovih pravic

29, 33*, 38–39, 41

2. načelo

Izključitev zlorab človekovih pravic

29, 33*, 38–39, 41

Delovni standardi

15, 25-27, 29, 33*, 34, 38-39, 40, 41

3. načelo

Vzdrževanje svobode združevanja in priznavanje
pravice do kolektivnih pogajanj

33*

4. načelo

Odprava vseh oblik prisilnega dela

33*

5. načelo

Odprava otroškega dela

33*

6. načelo

Odprava diskriminacije

33*, 38, 40, 41

Varstvo okolja

12, 15, 16, 19-23, 25-26, 29, 33*

7. načelo

Varstvo okolja na podlagi preventivnega pristopa

19–23, 25–26, 29, 33*

8. načelo

Spodbujanje okoljske odgovornosti

16, 19–23, 25, 29, 33*

9. načelo

Razvoj okolju prijaznih tehnologij

12, 16, 19–23, 26

Boj proti korupciji
10. načelo

33*-35, 39
Ukrepi proti korupciji

33*-35, 39

*Kodeks ravnanja skupine Freudenberg (Code of Conduct) vsebuje standarde obnašanja, ki obravnavajo ustreza načela.
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Zbirno letno poročilo – poslovni model

ZBIRNO LETNO POROČILO

OSNOVE
POSLOVNI MODEL

Na koncu poslovnega leta je skupina Freudenberg
obsegala 463 družb v 56 državah, pri čemer je bilo
427 družb vključeno v obseg konsolidacije. 403 družbe
so bile v celoti konsolidirane, med drugim
160 prodajnih in 159 proizvodnih družb. Preostale
družbe so holdinške družbe in družbe za upravljanje.

Organizacijska struktura
Skupina Freudenberg (Freudenberg) je globalno
delujoče tehnološko podjetje s ciljem trajnostne
krepitve svojih strank in družbe na podlagi
usmerjevalnih inovacij.

Zahteva desetih poslovnih skupin je razvoj vodilnih
tehnoloških izdelkov, odličnih rešitev in storitev za
približno 40 tržnih segmentov in več tisoč aplikacij
skupaj s partnerji, strankami in znanstveniki: tesnil,
komponent za nadzor vibracij, tehničnih tekstilij,
filtrov, čistilnih tehnologij in izdelkov, specializiranih
kemikalij in medicinsko-tehničnih izdelkov.

Stanje: 31. decembra 2019. Nadaljnje podrobnosti o podjetjih skupine Freudenberg najdete v razdelku »Razvoj poslovnih področij«.
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Skupina Freudenberg neguje dolgoletne in zanesljive
odnose s strankami in partnerji. Tako se je npr. skoraj
60 let ohranilo partnerstvo z NOK Corporation v Tokiu
na Japonskem. V okviru več desetletij trajajočega
sodelovanja v Ameriki, Aziji in Evropi smo skupaj
ustvarili številne dejavnosti.
Skupina Freudenberg je prek NOK Corporation
povezana s številnimi družbami. Navesti je treba
predvsem podjetje Freudenberg-NOK General
Partnership iz Plymoutha v ZDA, ki je povsem
konsolidirano vključeno v konsolidirani računovodski
izkaz, ter NOK-Freudenberg Singapore Pte. Ltd. v
Singapurju, ki je v konsolidiranem računovodskem
izkazu prikazano kot solastniška skupna naložba v
razmerju 50 : 50.
Dodatne podrobnosti najdete v prilogi h
konsolidiranemu izkazu v razdelkih »Udeležbe pri
skupnih podjetjih« in »Udeležbe pri pridruženih
podjetjih«.
Proizvodi in storitve skupine Freudenberg zagotavljajo
po vsem svetu dragocen prispevek k uspehu njihovih
strank – načelo, ki večinoma ni vidno, vendar je
neopustljivo, povsem v skladu s smernicami podjetja
»Freudenberg is a values-based technology group
that best serves its customers and society«
(Freudenberg je tehnološka skupina, ki temelji na
vrednotah ter svojim strankam in družbi zagotavlja
najboljše storitve).
Cilj skupine Freudenberg je strankam iz avtomobilske
industrije in industrije gospodarskih vozil, strojništva
in inženiringa, tekstilnega in oblačilnega sektorja,
gradbeništva, rudarstva in težke industrije, energetike,
kemijske, naftne in plinske industrije, medicinske
tehnologije, civilnega letalstva in industrije tirnih vozil
zagotoviti odlične tehnološke in inovativne izdelke ter
storitve.
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Inovativni potencial, izrazita usmerjenost h kupcem
ter tesno sodelovanje, raznolikost in ekipni duh so
temeljni stebri podjetniške skupine. Med temeljne
vrednote, ki se jih v okviru poslovanja upošteva, sodijo
že od ustanovitve podjetja v letu 1849 dalje zahteva
po odličnosti, zanesljivost in proaktivno, odgovorno
ravnanje.
Skupina Freudenberg je v letu 2013 vključila koncept
vodenja »Strategic Guide« (Strateški vodič). To pomeni,
da se upravni odbor osredotoča na razvoj strategije
skupine Freudenberg, sprejema odločitve o velikih
naložbah, določa strateške smernice in zahteva
strateško načrtovanje. Operativno poslovanje je v
rokah samostojnih podjetij, katerih direktorji delujejo
na lastno odgovornost. Posamezna podjetja so
združena v poslovne skupine.
Skupina Freudenberg ima dve družbi za upravljanje:
Podjetje Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft
(Freudenberg & Co. KG) v Weinheimu je strateška,
podjetje Freudenberg SE v Weinheimu pa operativna
družba za upravljanje. Organi podjetja Freudenberg &
Co. KG so direktorji, odbor skupnega podjetja in
skupščina delničarjev. Organi podjetja Freudenberg SE
so upravni odbor, nadzorni svet in skupščina
delničarjev. Položaje vodstva podjetja Freudenberg &
Co. KG in upravnega odbora Freudenberg SE ter
odbora skupnega podjetja Freudenberg & Co. KG in
nadzornega sveta podjetja Freudenberg SE zaseda
enako osebje.
Freudenberg je v družinski lasti potomcev
ustanovitelja podjetja Carla Johanna Freudenberga, ki
jih je trenutno približno 350.

Zbirno letno poročilo – poslovni model

Organizacijske spremembe

Poslovni procesi

Prevzemi podjetij in prodaje poslovanja ter
dejavnosti, katerih izvajanje ni nadaljevano

Skupina Freudenberg je na vseh področjih v letu
poročanja izvedla dejavnosti za doseganje operativne
odličnosti in tako poskrbela za zagotavljanje boljših,
učinkovitejših in varnejših procesov, storitev in
izdelkov. Primer takšnega pristopa je projekt
»PEOPLE+« (LJUDJE+): S tem vseskupinskim projektom
ustvarja podjetniška skupina na podlagi enotnih
kadrovskih procesov večjo učinkovitost, na podlagi
skupnega IT-sistema pa večjo preglednost. Nato so
prvič na voljo procesi in ključni osebni podatki ter
podatki iz upravljanja talentov in nadomestil v
skupnem sistemu.

Podjetje Freudenberg Sealing Technologies je
januarja 2019 prevzelo večinski delež ameriškega
proizvajalca baterij XALT Energy, LLC v Midlandu v
Michiganu v ZDA.
Podjetje Freudenberg Medical je aprila 2019 delež v
specializiranem podjetju za medicinsko tehnologijo
Cambus Teoranta v Spiddalu na Irskem povečalo s 40
na 90 odstotkov.
Podjetje Freudenberg Filtration Technologies je prav
tako v aprilu 2019 pridobilo 75-odstotni delež v
podjetju Apollo Air-Cleaner Co., Ltd. v Foshanu na
Kitajskem, ki je vodilni ponudnik rešitev na področju
filtracije zraka in vode.
Podjetje Freudenberg Performance Materials je
decembra 2019 prevzelo skupino Filc v Škofji Loki v
Sloveniji. Filc je proizvajalec netkanih tekstilij in
laminiranih materialov.
Poleg tega je podjetje Freudenberg Performance
Materials septembra 2019 oddalo ponudbo za
pridobitev 100 odstotkov delnic podjetja Low & Bonar
PLC v Londonu v Veliki Britaniji, ki je svetovno aktiven
proizvajalec tehničnih tekstilij. Predvideno transakcijo
morajo odobriti še protimonopolni organi.
Konec februarja 2019 je bila poslovna skupina
Freudenberg IT (FIT) prodana kanadski skupini Syntax.
V sklopu skupine Syntax so tri IT-podjetja – Syntax, FIT
in EmeraldCube – združena v močnega, globalno
delujočega ponudnika polnih IT-storitev z jasno potjo
rasti na področju IT.

Digitalizacija se premika z visoko hitrostjo in je
spremenila skoraj že vsak posel. Za soočanje z
digitalnimi spremembami obstajajo številne
možnosti. Skupina Freudenberg se osredotoča na
rešitve, ki njenim strankam zagotavljajo dodano
vrednost ali izboljšujejo njihovo učinkovitost.
Skupina Freudenberg se je v letu poročanja ukvarjala
s temami, usmerjenimi v prihodnost, kot sta
»Internet stvari« in »Umetna inteligenca«, pridobila
nove kompetence in identificirala poslovne
priložnosti. Podjetje že danes strankam ponuja
bistveno dodano vrednost na podlagi rešitev,
podprtih s programsko opremo, in aplikacij ter
tehnološko usmerjenih uporab.
Poleg tega so si vse poslovne skupine dodatno
prizadevale še bolj izpolnjevati potrebe strank in
optimizirati poslovne procese. Nadaljnje podrobnosti
in navedbe najdete v razdelku »Razvoj poslovnih
področij«.
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RAZISKAVE IN RAZVOJ
Za Freudenberg kot tehnološko podjetje je soočanje
z izzivi našega časa na podlagi inovacij nekaj
samoumevnega. Slogan podjetja »Innovating
together« (Skupaj na poti do inovacij) odraža pri tem
visok pomen teme »Inovacija« za skupino
Freudenberg. Skupno in neprekinjeno delo na
trajnostnem nadaljnjem razvoju portfelja izdelkov in
storitev je nosilni steber uspeha podjetniške skupine in
je vključeno tudi v vrednote in načela ter uveljavljanje
na trgu skupaj z izjavo o koristih »Freudenberg is a
values-based technology group that best serves its
customers and society« (Freudenberg je tehnološka
skupina, ki temelji na vrednotah ter svojim strankam in
družbi zagotavlja najboljše storitve).

Skupina Freudenberg je v poslovnem letu 2019
izvedla raziskovalne in razvojne dejavnosti v znesku
480,9 milijona EUR (v letu poprej: 444,3 milijona EUR).
To ustreza 5,1 odstotka prometa (v letu poprej:
4,7 odstotka). Raziskovalne in razvojne dejavnosti
vsebujejo tudi razvojne stroške razvojnih projektov,
specifičnih za stranke, ki so vsebovani v izkazu
poslovnega izida v postavki Proizvodni stroški.
Največji delež sredstev za raziskovalne in razvojne
dejavnosti porabijo poslovne skupine. S svojimi
strankami tesno sodelujejo pri razvoju tehnologije,
izdelkov in storitev v njihovih tržnih segmentih. Kot
vodilno tehnološko podjetje in inovativni partner si
skupina Freudenberg nenehno prizadeva za izpolnitev
najvišjih zahtev glede kakovosti izdelkov, procesov in
storitev.
Cilj teh inovacijskih dejavnosti sta nenehno
dopolnjevanje in obnavljanje portfelja izdelkov in
storitev. Skupina Freudenberg meri učinkovitost svojih
raziskovalnih in razvojnih dejavnosti kot delež novih
izdelkov (izdelkov, mlajših od štirih let) pri celotnem
prometu. Ta delež znaša približno 34,7 odstotka (v
letu poprej: 33,6 odstotka).
Uspešno upravljanje inovacij
Nenehni nadaljnji razvoj izdelkov in storitev ter nove
rešitve so ključni za uspeh podjetja. Zato skupina
Freudenberg največji pomen pripisuje celovitemu
upravljanju inovacij na ravni skupine. Poslovne
skupine določajo in strateško spremljajo vse
dejavnosti.
Freudenberg Technology Innovation pri tem kot
služba v koncernu podpira poslovne skupine pri
njihovih srednje- in dolgoročnih inovacijskih
dejavnostih. Na voljo daje npr. strokovno znanje,
materiale, procese, metode za površinsko tehnologijo
in možnosti izmenjave za medsektorska vprašanja,
kot sta tribologija in elektrokemija. Poleg tega
identificira nove tehnologije in trende ter spodbuja s
poslovnimi skupinami varstvo intelektualne lastnine.
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Zbirno letno poročilo – raziskave in razvoj

Ustvarjanje dodane vrednosti na podlagi
storitvenih in sistemskih inovacij
Inovacijska sposobnost skupine Freudenberg se kaže
tudi v dosledni usmeritvi dejavnosti v vrednostni in
dobavni verigi ter s tem koristi za potrošnike. V
okviru foruma »Global Innovation Forum« (Globalni
inovacijski forum), platforme za izmenjave
inovacijske
skupnosti
Innovations-Community
skupine Freudenberg, ki se redno izvaja, je bila v letu
poročanja v ospredju tema »Sistemi in storitve«.
Dodana vrednost, ki je privlačna za stranke, v skladu
s tem vse bolj obsega tudi integracijo in
kombinacijo več tehnologij in pripadajočih storitev
za celotni sistem. S tem skupina Freudenberg, ki je
bila doslej pretežno proizvajalka komponent in
izdelkov, širi svoje področje dejavnosti. Takšna
sprememba
je
mogoča
predvsem
zaradi
intenzivnejšega
osredotočanja
na
digitalno
preobrazbo in s tem povezano razpoložljivostjo
podatkov in informacij ter zaradi visoke stopnje
kompetence na področju materialov in surovin. Za
skupino Freudenberg obstajajo trenutno zlasti na
trgu e-mobilnosti nove poslovne priložnosti.

Vibracoustic
pripomore
s
svojimi
novimi
visokoučinkovitimi motornimi ležaji za elektromotorje
k zmanjšanju hrupa in tresljajev, ki se pojavljajo
posebej v električnih vozilih, ne da bi pri tem prišlo do
vpliva na splošno delovanje ležaja.
Med nadaljnje rešitve skupine Freudenberg na trgu
mobilnosti sodijo izdelki, ki nižajo porabo goriv in jih
je istočasno mogoče preprosto predelati. Primer tega
je nova vrsta pokrovov za prtljažnike za športna
terenska vozila iz tekstilnega materiala podjetja
Freudenberg Performance Materials. Ta ni le lažja,
temveč izpolnjuje tudi želje strank glede manj hrupa
in kakovostnega videza. V nasprotju z običajnimi
pokrovi iz umetne snovi se pri pokrovih iz netkanega
blaga poleg tega ne sproščajo nobene hlapne
organske spojine.

Mobilnost
Pri novih vrstah pogona v avtomobilski industriji, kot
je gorivna celica ali elektromotor, je potreben nov
razvoj materialov in testnih metod. Skupina
Freudenberg ima obsežno strokovno znanje o
elektrokemiji in površinski tehnologiji. Ta se steka v
rešitvah za gorivne celice in baterije ali v izboljšanih
tornih lastnostih za daljšo življenjsko dobo izdelkov –
ključni korak za dolgoročno sposobnost uveljavljanja
e-mobilnosti.

Zaposlene skupine Freudenberg izvajajo poskus v komori z
rokavicami ob uporabi zaščitnega plina.

S prevzemom nadzora nad ameriškim podjetjem XALT
Energy, LLC v letu poročanja je podjetje Freudenberg
Sealing Technologies vlagalo v raziskave in razvoj
novih mobilnostnih tehnologij. Rezultat: nov
baterijski sklop z visoko energijsko gostoto, ki za
proizvajalce gospodarskih vozil poenostavi montažo
novih pogonskih tehnologij.
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Digitalna preobrazba
Digitalizacija in ocena podatkov sta ključni za
optimizacijo izdelkov in procesov. Skupina
Freudenberg se je v letu poročanja ukvarjala s
temami, usmerjenimi v prihodnost, kot sta »Internet
stvari« in »Umetna inteligenca«, pridobila nove
kompetence in identificirala poslovne priložnosti.
Podjetje ponuja strankam že danes bistveno dodano
vrednost na podlagi rešitev, podprtih s programsko
opremo, in aplikacij ter tehnološko usmerjenih
uporab.
Tako je podjetje Freudenberg Filtration Technologies v
letu poročanja na trg uvedlo programsko opremo
»e.FFECT«, ki analizira učinkovitost, znižanje tlaka in
uporabo energije za večstopenjske filtre v različnih
tržnih segmentih za stranke na področju industrijske
filtracije.
Freudenberg Oil & Gas Technologies ponuja od
leta 2019 dalje svojim strankam novo storitev izdelave
prototipov, ki zagotavlja dodano vrednost. Ta storitev
omogoča ciljno usmerjeno vodenje projektov, ki
združuje vodilni zmožnosti podjetja Freudenberg Oil
& Gas Technologies pri načrtovanju, proizvodnji in
preskušanju. Poslovna skupina sodeluje s svojimi
strankami najprej pri razvoju tesnilnih rešitev na
podlagi kompetenc na področju načrtovanja in
materialov, nato pa svoj laboratorij za razvoj in
preskušanje izdelkov uporabi za ponujanje
preskušenih in certificiranih rešitev za izpolnitev
zahtev industrije. Na ta način so pospešene pobude
strank za razvoj izdelkov.
Podjetje Chem-Trend (del poslovne skupine
Freudenberg Chemical Specialities) je razvilo
»DilutionIQ«, spletno rešitev za nenehen nadzor
stopnje redčenja sredstev proti strjevanju v realnem
času. Strankam tako ni treba izvajati ročnega nadzora
na podlagi vzorcev in zahtevnega ocenjevanja vzorcev.
Poleg tega prevzame podjetje Chem-Trend tudi
nadzor podatkov, zbranih z rešitvijo »DilutionIQ«, tako
da se stroški rutinskih dejavnosti pri stranki dodatno
znižajo.
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Podjetje EagleBurgmann je zaradi poenostavljenega
upravljanja uporabnikov izboljšalo svojo programsko
opremo za inženiring in prodajo. Zapletene simulacije
tesnilnih rešitev je zdaj mogoče učinkoviteje
uporabljati in ocenjevati.
Podjetje Freudenberg Home and Cleaning Solutions je
z rešitvijo »iQonnect« na trg uvedlo aplikacijo za
strokovna čistilna podjetja, ki omogoča izboljšano
upravljanje čistilnih procesov. Aplikacija združuje
funkcije, kot so beleženje časa, osebni podatki,
načrtovanje nalog, upravljanje kakovosti in poročanje
v realnem času, ter lahko zniža upravne stroške za
največ 15 odstotkov.
Freudenberg Medical lahko z novim postopkom
»Helix iMC« neprekinjeno meri notranjo geometrijo
silikonskih cevi med njihovo proizvodnjo. Ta nova
tehnologija je edinstvena na trgu in povečuje
kakovost izdelkov za visokoprecizne uporabe, npr. pri
srčnih spodbujevalnikih.

Kompetenca na področju materialov
Zmogljivost in trajnost izdelkov sta v veliki meri
odvisni od uporabljenega materiala. Zahvaljujoč
strateškim programom za razvoj materialov so bili v
letu 2019 novi visokozmogljivi plastomeri in
posebne kemikalije vključeni v nove, izboljšane
izdelke
skupine
Freudenberg.
Strokovnjaki
podjetniške skupine s področja tribologije in
digitalnega modeliranja imajo poleg tega možnost
ciljno
usmerjenega
spreminjanja
lastnosti
materialov na podlagi digitalnih modelov ter s tem
omogočanja številnih prednosti strankam.
Podjetje Freudenberg Oil & Gas Technologies je
razvilo inovativno elastomerno tesnilo za uporabo v
ekstremnih pogojih v okoljih, nasičenih s paro. Deluje
pri temperaturah nad 300 stopinj Celzija in je
neobčutljivo pri hitrih razelektritvah v plinu, do
katerih pride pri delovanju pri visokih temperaturah in
tlakih ter lahko povzročijo resno škodo na
elastomernih tesnilih.

Zbirno letno poročilo – raziskave in razvoj

Podjetju SurTec (sodi v poslovno skupino Freudenberg
Chemical Specialities) je uspelo na trg uvesti novo
vrsto okolju prijazne prevleke z visoko odpornostjo
proti koroziji, ki nadomešča doslej uporabljene
prevleke iz cinka in niklja. Sestavine so zdravju
neškodljive in jih je mogoče raznoliko uporabiti pri
obdelavi površin.
Visokokakovostno prevleko DLC za plinska tesnila so
strokovnjaki podjetja EagleBurgmann uvedli skupaj z
inštitutom za mehaniko materialov FraunhoferInstitut für Werkstoffmechanik.
Proizvajalci
medicinskih
izdelkov
potrebujejo
inovativne tehnologije za širitev svojih portfeljev in
skrajšanje časov za razvoj in proizvodnjo. Freudenberg
Medical podpira stranke pri tem s platformami »Plug
& Play« (Vstavi in poženi) in z že odobrenimi
konfiguracijami izdelkov za katetrske sisteme.
Podjetje Japan Vilene Company ponuja svojim
strankam novo vrsto dvoslojnega nosilnega materiala
za proizvodnjo medicinskih obližev. Izdelek z izjemno
nizko zmožnostjo adsorpcije aktivne snovi je izdelan iz
tanke folije PET in tkanine PET z majhno gostoto, ki
sta medsebojno toplotno povezani.

Nagrade skupine Freudenberg
Skupina Freudenberg nagrajuje izjemne inovacijske
dosežke v rednih intervalih z dvema zunanjima
nagradama za znanstvene dosežke, nagradama CarlFreudenberg-Preis in Karl-Freudenberg, ter interno
nagrado za inovacije, nagrado Freudenberg
Innovation Award.
Zunanjo nagrado Karl-Freudenberg-Preis 2019 je prejel
dr. Yi Lu za svoje raziskave superprevodnikov. Nagrado
Carl-Freudenberg-Preis 2019 so hkrati prejeli štirje
znanstveniki za svoje delo v okviru raziskav na področju
e-mobilnosti: dr. Philipp Braun, dr. Akanksha Bhutani, dr.
Bartosz Gladysz in Matthias Luh. Med drugim so se
ukvarjali z vprašanji varnosti baterij, zgodnjim
zaznavanjem napak pri razvoju izdelka in učinkovitim
polnjenjem baterije s polprevodniškimi materiali.
Notranjo nagrado Freudenberg Innovation Award so
si v letu poročanja delila štiri podjetja skupine
Freudenberg. Razvijalci podjetij EagleBurgmann,
Freudenberg Sealing Technologies, Klüber Lubrication
in Freudenberg Technology Innovation so s svojim
projektom »Atomistische Simulationen« (Atomske
simulacije) uveljavili novo vrsto postopka, s katero je
mogoče povsem na nov način razumeti trenje
materialov, maziv in tesnil.
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GOSPODARSKO POROČILO
SPLOŠNI
MAKROEKONOMSKI POGOJI
Leta 2019 je dinamika svetovne gospodarske rasti v
primerjavi s predhodnim letom znatno opešala.
Predelovalna industrija je med drugim trpela zaradi
mednarodnih trgovinskih sporov. V številnih regijah
sta predvsem nadaljnje visoko zaposlovanje in s tem
povezana močna zasebna potrošnja preprečili zdrs v
recesijo. V skladu z nižjimi možnostmi za rast so
številne centralne banke, npr. FED in ECB, sprejele
obsežne ukrepe.
V ZDA so se postopoma zmanjšali pozitivni učinki
finančno-političnih spodbud vlade ZDA. Dinamika je
na Japonskem kljub vsem prizadevanjem s strani
vlade in centralne banke ostala zmerna. Zaradi visoke
odvisnosti od izvoznih poslov je bilo nemško
gospodarstvo zlasti dovzetno za težave v svetovni
trgovini. Na euroobmočju je nižjo gospodarsko rast od
Nemčije zabeležila le Italija.

EVROPA

Tudi v pomembnih gospodarstvih v vzponu je bil
razvoj gospodarskih razmer nenavadno šibek. Na
Kitajskem so zabeležili najnižjo dinamiko v skoraj
30 letih. Razlog za to ni bila izključno strukturna
upočasnitev rasti, temveč tudi carinski spor z ZDA.
Tradicionalno šibko izvozno usmerjena Indija se je
znova soočala z obsežnimi strukturnimi težavami in je
njena gospodarska rast, potrebna za vključitev v
industrijsko razvite države, močno zaostala. V Braziliji
in Rusiji je bila gospodarska dinamika še naprej
zadržana.

SVETOVNE REGIJE
Rast
BDP 2018

Rast
BDP 2019

Euroobmočje

1,9 %

1,2 %

ZDA

2,9 %

2,3 %

Nemčija

1,5 %

0,6 %

Mehika

2,1 %

0,0 %

Francija

1,7 %

1,3 %

Brazilija

1,3 %

1,1 %

Italija

0,8 %

0,2 %

Argentina

–2,5 %

–2,5 %

Španija

2,4 %

2,0 %

Japonska

0,3 %

1,0 %

Portugalska

2,4 %

1,9 %

Rusija

2,3 %

1,2 %

Irska

8,2 %

5,4 %

Kitajska

6,6 %

6,1 %

Grčija

1,9 %

2,0 %

Tajvan

2,7 %

2,5 %

1,4 %

1,3 %

Indija

6,8 %

5,0 %

Regija

Velika Britanija
Viri: Consensus Inc., državni statistični uradi
Datum revizije rasti BDP 2019: februar 2020
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Regija

Viri: Consensus Inc., državni statistični uradi
Datum revizije rasti BDP 2019: februar 2020

Rast
BDP 2018

Rast
BDP 2019

Zbirno letno poročilo – splošni makroekonomski pogoji

Panožni okvirni pogoji
Najpomembnejši trgi skupine Freudenberg so se
razvili povsem različno.
Po rahlem padcu v predhodnem letu se je proizvodnja
v svetovni avtomobilski industriji leta 2019 znatno
znižala za 6 odstotkov na skupaj 89 milijonov osebnih
in lahkih gospodarskih vozil. V EU je minus znašal
dobrih 5 odstotkov, pri čemer so bili padci v Nemčiji
(–8 odstotkov), Veliki Britaniji in Italiji (vsakokrat
–14 odstotkov) znatno večji kot npr. v Španiji
(0 odstotkov). Tudi na Kitajskem (–8 odstotkov) in v
Indiji (–11 odstotkov) se je proizvodnja znatno
zmanjšala. V Severni Ameriki se je proizvodnja v

primerjavi s tem zmerno zmanjšala (za –4 odstotke).
Do manjših sprememb je prišlo v Rusiji (–1 odstotek)
in Braziliji (+1 odstotek). Delež popolnoma električnih
in hibridnih vozil v svetovni proizvodnji se je leta 2019
povečal na pičlih 7 odstotkov (vir: IHS Markit).
Proizvodnja na področju strojništva je v letu 2019 v
svetovnem povprečju stagnirala (0 odstotkov). Toda
tudi tukaj so pomembne proizvodne države zabeležile
negativne stopnje rasti v primerjavi s predhodnim
letom: V Nemčiji in Italiji je znašalo znižanje vsakokrat
3 odstotke, v Veliki Britaniji 7 odstotkov in v ZDA
1 odstotek. Na Kitajskem so poročali o zvišanju za
4 odstotke in so s tem zabeležili eno od najšibkejših
stopenj v preteklih letih (vir: VDMA).
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V tekstilni in oblačilni industriji se je dinamika v
tradicionalnih
proizvodnih
državah
dodatno
zmanjšala. Kitajska, vodilno svetovno gospodarstvo, je
leta 2019 dosegla le rast v višini 1,3 odstotka. V ZDA se
je proizvodnja znižala za –2,7 odstotka, na Japonskem
za –2,6 odstotka in v EU za –3,6 odstotka (vir: državni
statistični uradi).
V gradbeništvu je bila slika v letu 2019 neenotna. V
številnih regijah se je v primerjavi s predhodnim letom
dinamika dodatno okrepila. Tako se je proizvodnja v
Nemčiji povečala za 3,1 odstotka, v Italiji za
2,2 odstotka, v Veliki Britaniji za 2,0 odstotka in v Franciji
za 0,7 odstotka. V ZDA je povečanje znašalo
+0,7 odstotka, na Kitajskem pa celo 9,9 odstotka.
Vsekakor pa je v nekaterih državah prišlo do zmanjšanja
proizvodnje, npr. na Japonskem z –0,8 odstotka (vir:
državni statistični uradi).
Medicinska tehnologija, ki je tradicionalno relativno
odvisna od gospodarskih razmer, se je leta 2019
dodatno povečala. V Nemčiji se je proizvodnja
povečala za 4,8 odstotka, na Japonskem za
3,6 odstotka in v ZDA za 4,0 odstotka. Na Kitajskem se
je rast znižala na 6,6 odstotka (viri: državni statistični
uradi, BMI Research).
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Vztrajno visoka stopnja zaposlovanja je na področju
zasebne potrošnje poskrbela za dodatne dejavnike
rasti. Inflacija se je gibala znotraj predvidenega
ciljnega razpona. V Nemčiji je stopnja inflacije v
letnem povprečju znašala 1,4 odstotka (vir: nemški
Zvezni statistični urad).
Cena nafte se je skozi leto 2019 izkazala kot precej
spremenljiva v razponu od pičlih 50 do 66 USD na
sodček (WTI). Letno povprečje je znašalo 57,05 USD. To
ustreza 12-odstotnemu znižanju glede na preteklo
leto (vir: New York Mercantile Exchange (NYMEX)).
Menjalni tečaj evra je od januarja do konca
septembra 2019 izkazoval negativen trend, preden se
je v zadnjem četrtletju znova nekoliko zvišal. V letnem
povprečju je znašal okoli 1,12 USD na EUR in je bil tako
za 5,2 odstotka pod ravnjo v predhodnem letu (vir:
Deutsche Bundesbank/Evropska centralna banka).

Zbirno letno poročilo – poslovni razvoj in stanje

POSLOVNI RAZVOJ IN STANJE
Za skupino Freudenberg so promet, prihodki iz
poslovanja in donosnost prihodkov bistveni finančni
kazalniki uspešnosti. Prihodki iz poslovanja kot ključni
kazalnik uspešnosti opisujejo izid pred davkom iz
dobička brez posebnih učinkov (npr. pomembne
stroške prestrukturiranja), rezultate odtujitev sredstev,
odpise vrednosti poslovnih vrednosti ali vrednosti
podjetja ali prihodke od udeležbe pri bistvenih
pridruženih podjetjih. Donosnost prihodkov se
izračuna na podlagi obeh ključnih kazalnikov
uspešnosti: prometa in prihodkov iz poslovanja.
Skupina Freudenberg uporablja pri internem
poročanju kot bistveni nefinančni kazalnik uspešnosti
LDIFR (pogostnost primerov izgubljenega dne).
Merjene so vse delovne nezgode z vsaj enim dnem
odsotnosti glede na en milijon opravljenih delovnih ur
Ta oznaka vsebuje od leta poročanja 2015 dalje tudi
podatke o začasnih in izposojenih delavcih.

Napovedi o bistvenih finančnih in nefinančnih
kazalnikih uspešnosti, določene na začetku leta, so
skozi leto v rednih intervalih preverjane in
konkretizirane. O predstavljenih finančnih in
nefinančnih kazalnikih uspešnosti se upravnemu
odboru poroča mesečno. Na ta način je mogoče
zgodaj identificirati trende in spremembe ter sprejeti
ukrepe za blaženje morebitnih negativnih razvojev.
Bistveni finančni indikatorji uspešnosti se uporabljajo
za oceno gospodarske uspešnosti, stanja in razvoja
podjetniške skupine. V smislu vodenja, ki je na podlagi
vrednot usmerjeno v prihodnji uspeh, se osredotočajo
na trajnostno rast in nenehno večanje vrednosti
podjetja.
Naši kazalniki uspešnosti so se razvijali na naslednji
način:

PRIMERJAVA NAPOVEDI IN DEJANSKEGA STANJA SKUPINE FREUDENBERG
DEJANSKO
STANJE 2018

Napoved za 2019

Sprememba

DEJANSKO
STANJE 2019

9.455,4

na ravni predhodnega leta

+0,1 %

9.467,8

Prihodki iz poslovanja [v mio. EUR]

910,3

rahlo negativen razvoj

–9,9 %

820,0

Donosnost prihodkov [v odstotkih]

9,6

rahlo negativen razvoj

–0,9 odstotne točke

8,7

LDIFR [LDI na 1 mio. opravljenih delovnih ur]

1,5

rahlo znižanje

–0,1

1,4

Promet [v mio. EUR]

Kljub težkim gospodarskim in geopolitičnim tržnim
razmeram se je skupina Freudenberg v letu poročanja
dobro razvijala. Promet skupine Freudenberg je bil z
zneskom 9.467,8 milijona EUR na ravni predhodnega
leta, na podlagi česar je bilo mogoče doseči
napovedani razvoj.
Prihodki iz poslovanja v znesku 820,0 milijona EUR so bili
pod visoko ravnjo predhodnega leta in rahlo pod
napovedanim razvojem. To ustreza donosnosti prihodkov
v višini 8,7 odstotka. Razlogi za znižanje so med drugimi
recesija v avtomobilski industriji, nižja dinamika
poslovanja na Kitajskem ter zagonski stroški širitve
poslovanja na področju baterijskih in gorivnih celic.

V poslovnem letu 2019 je bil na vseh ravneh podjetja
poudarek znova na temi varnost pri delu. Pri varnosti
pri delu je poudarek ukrepov ne le na varnostno
osveščenem vedenju vseh zaposlenih, temveč tudi na
oblikovanju varnih delovnih sistemov. Interna pobuda
Safety-Boost-Initiative (Pobuda za spodbujanje
varnosti) se je izvajala tudi v letu 2019. Z njo so
dejavnosti, povezane z varnostjo pri delu, znova
intenzivirane in ciljno usmerjene. Na ta način so
nevarne situacije, nesreče pri delu, okoljski dogodki in
požari s potencialno visokimi tveganji preiskani in
poročani v vsej skupini Freudenberg. LDIFR je v
poslovnem letu 2019 znašal okoli 1,4 (v letu poprej:
1,5), na podlagi česar je bil dosežen napovedani razvoj.
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Promet
Skupina Freudenberg si prizadeva za donosno rast, ki
lahko izvira iz lastne moči (organska) in nakupov
(zunanja). Bistveni dejavniki uspešnosti so pri tem
zlasti inovativna ponudba izdelkov, prilagodljive
rešitve za težave, usmerjene v stranke, za različne
panoge ter strukturirana širitev na privlačne trge in
strateška poslovna področja.
V poslovnem letu 2019 je skupina Freudenberg
dosegla promet v znesku 9.467,8 milijona EUR (v letu
poprej: 9.455,4 milijona EUR). Učinki menjalnih
tečajev v znesku 150,6 milijona EUR so pri tem
pozitivno vplivali na promet. Nanje je vplival predvsem
razvoj tečaja ameriškega dolarja. Izvedeni prevzemi so
lahko povsem nadomestili učinke dezinvestiranja iz
prodaje poslovne skupine Freudenberg IT.
Panoge in regije
Porazdelitev prometa po panogah in regijah je v
primerjavi s predhodnim letom zelo stabilna.
V poslovnem letu 2019 je znašal delež poslov s
proizvajalci originalne avtomobilske opreme v
celotnem prometu 44 odstotkov (v letu poprej:
44 odstotkov). Delež drugega najpomembnejšega
segmenta potrošnikov – strojništva in inženiringa – je
s skupaj 11 odstotkov (v letu poprej: 12 odstotkov)
ostal približno na ravni iz predhodnega leta. Ostale
industrije so se nekoliko povečale, in sicer z
9 odstotkov na 10 odstotkov. Pri preostalih panogah v
primerjavi s predhodnim letom ni bilo sprememb v
deležu celotnega prometa.
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Regija Severna Amerika je ustvarila 27 odstotkov
celotnega prometa (v letu poprej: 26 odstotkov). V
Evropski uniji, razen v Nemčiji, je skupina Freudenberg
dosegla delež celotnega prometa 26 odstotkov (v letu
poprej: 26 odstotkov). Skupni promet regije Azija je bil
22 odstotkov (v letu poprej: 21 odstotkov).
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Stopnja donosa
[v mio. EUR]

2018

2019

9.455,4

9.467,8

–6.395,6

–6.480,5

3.059,8

2.987,3

Prodajni stroški

–1.297,2

–1.298,3

Upravni stroški

–633,5

–638,6

Stroški raziskav in razvoja

–374,3

–414,6

Drugi prihodki in odhodki

51,8

194,6

Dobiček iz udeležbe pri
skupnih podjetjih

22,0

14,3

828,6

844,7

6,7

–16,2

Realizacija
Proizvodni stroški
Bruto izid iz poslovanja

Rezultat operativne
dejavnosti
Finančni rezultat
Izid pred davkom iz dobička
Davki na dohodke in prihodke
Konsolidirani poslovni izid

835,3

828,5

–232,9

–217,9

602,4

610,6

Prihodki od prodaje so bili v poslovnem letu 2019 z
zneskom 9.467,8 milijona EUR na ravni predhodnega
leta, delež stroškov prodaje pa se je nasprotno povečal
za 0,8 odstotne točke. S tem se je bruto izid iz
poslovanja prav tako znižal za 0,8 odstotne točke.
Delež prodajnih stroškov in delež upravnih stroškov
sta s 13,7 odstotka oz. 6,7 odstotka ostala na ravni
predhodnega leta.
V primerjavi s predhodnim letom kažejo raziskovalni in
razvojni stroški rast v znesku 40,3 milijona EUR. Ta
odraža naraščajoče dejavnosti v okviru poslovanja na
področju baterij in gorivnih celic.
Saldo drugih prihodkov in odhodkov se je povečal za
142,8 milijona EUR. Rast v bistveni meri pogojujejo
prihodki poslovne skupine Freudenberg IT od prodaje
ter prihodki na podlagi menjave statusa udeležb, ki so
bile doslej obračunane po kapitalski metodi.
Nasproten učinek pa je imel odpis poslovnih vrednosti
ali vrednosti podjetja, ki je bil v letu 2019 večji.
Finančni rezultat se je zmanjšal za 22,9 milijona EUR.
Znižanje je pravzaprav posledica zmanjšanega
rezultata na podlagi deležev v pridruženih podjetjih.

Nasproten učinek so imeli povečani dobički iz
lastniškega kapitala ter prihodki na podlagi nove
ocene dolgoročnih finančnih naložb, ocenjenih po
pošteni vrednosti na podlagi poslovnega izida.
Konsolidirani poslovni izid skupine je za
8,2 milijona EUR presegel vrednost predhodnega leta.

Finančni in premoženjski položaj
Upravljanje financiranja
Freudenberg SE in osrednja finančna družba Externa
Handelsund
Beteiligungsgesellschaft
mit
beschränkter Haftung iz Weinheima upravljata vse
dejavnosti financiranja skupine Freudenberg in na ta
način zagotavljata ustrezno likvidnost. Načeloma se
družbe pri tem financirajo prek sporazuma o
združevanju denarnih sredstev oz. notranjih posojil – v
določenih državah iz pravnih, davčnih in drugih
razlogov tudi na podlagi bančnih posojil, garant
katerih je podjetje Freudenberg SE.
Skupina Freudenberg se ne spušča v nobena finančna
tveganja na podlagi špekulacij z izvedenimi finančnimi
instrumenti, temveč te instrumente uporablja le za
namene zavarovanja in s tem zmanjšanja tveganj, do
katerih pride na podlagi transakcij ali obstoječih
položajev. Prihodnje transakcije bodo načeloma
zavarovane le pri visoki verjetnosti pojava. Skupina
Freudenberg izvaja pri obvladovanju finančnih tveganj
celovit pristop za identifikacijo in obvladovanje vseh
finančno-gospodarskih tveganj. Pri tem so v
institucionaliziranem rednem obsegu identificirana in
omejena obstoječa finančna tveganja.
Valutna tveganja ostajajo na deviznih trgih
nespremenjeno visoka. Prav tako se nadalje na
kreditnih in kapitalskih trgih beležijo nestanovitnosti.
To vpliva tudi na okvirne pogoje financiranj
industrijskih podjetij. Po oceni upravnega odbora je
skupina Freudenberg na te izzive na podlagi
konzervativnega upravljanja financiranja dobro
pripravljena. Obstoječi način zagotavljanja likvidnosti
obsega visoke rezerve likvidnih sredstev in nujnih
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kreditnih linij temeljnih bank. Vlaganja likvidnih
sredstev se načeloma izvajajo na podlagi notranjih
smernic. Te pri izdajateljih z bonitetno oceno
naložbenega razreda (Investment Grade Rating)
določajo razpršitev finančnih naložb, ki temeljijo na
tveganjih in so usmerjene v limit, in kratkoročno
zapadlost.

posojila, ki jih vključujejo obveznosti do kreditnih
institucij, temeljijo na spremenljivih in fiksnih
sestavinah. Nadaljnje podrobnosti strukture obrestnih
mer so prikazane v prilogi h konsolidiranemu izkazu v
razdelku Tveganja pri spremembah obrestnih mer.

Bistveni sestavni del zunanjega financiranja je
dolgoročno posojilo družbenice, katere zaračunavanje
obresti je usmerjeno glede na uskladitev ročnosti
tržnih obrestnih mer skupaj s pribitkom.

Bonitetna agencija Moodyʼs Deutschland GmbH v
Frankfurtu am Main je podjetje Freudenberg SE iz
Weinheima v letu poročanja tako kot v predhodnem
letu ocenila z oceno »A3«, stabilni obeti. Na ta način
ima podjetniška skupina nadalje t. i. oceno Single-ARating (Enojni A).

31. decembra 2019 je imela skupina Freudenberg v
posesti neizkoriščene kreditne linije v znesku približno
950 milijonov EUR. Plačila obresti na obvezniška

Skupina Freudenberg ima tako zelo dobro bonitetno
oceno na področju »Investment Grade« (Naložbena
ocena).
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STRUKTURA BILANCE STANJA
31. 12. 2018

31. 12. 2019

Sprememba

[v mio. EUR]

[v mio. EUR]

[v odstotkih]

[v mio. EUR]

Dolgoročna sredstva

6.203,9

7.060,7

13,8

856,8

Kratkoročna sredstva

3.926,9

4.282,8

9,1

355,9

108,3

11,0

–89,8

–97,3

10.239,1

11.354,5

10,9

1.115,4

Lastniški kapital

5.312,1

5.819,5

9,6

507,4

Dolgoročni dolgovi

2.195,8

2.604,5

18,6

408,7

Kratkoročni dolgovi

2.663,9

2.929,9

10,0

266,0

67,3

0,6

–99,1

–66,7

10.239,1

11.354,5

10,9

1.115,4

Premoženjska struktura

Dolgoročna sredstva za prodajo in skupine za odtujitev
Aktiva
Struktura kapitala

Dolgovi, povezani z dolgoročnimi sredstvi za prodajo in skupinami
za odtujitev
Pasiva

Struktura kapitala
Delež lastniškega kapitala se je v primerjavi s
predhodnim letom znižal s 51,9 odstotka na
51,3 odstotka. Povečanje deleža lastniškega kapitala je
znašalo 52,8 odstotka, pri tem pa je vrednost
popravljena zaradi vplivov, do katerih pride na podlagi
uporabe IFRS 16. Lastniški kapital se je absolutno
povečal za 507,4 milijona EUR. Razlogi za rast so
predvsem pozitivni konsolidirani poslovni izid in
koristni učinki menjalnih tečajev. Nasprotno pa so
aktuarske izgube delovale v okviru nove ocene
pokojninskih načrtov, usmerjenih v storitve, do katerih
pride zaradi znižanih razobrestovalnih mer in izplačil
dividend matičnemu podjetju Freudenberg & Co. KG
in družbenikom, ki niso del skupine.

Poleg tega so se rezervacije za pokojnine in podobne
obveznosti zvišale, zlasti je do tega prišlo zaradi znižanih
razobrestovalnih mer z zneska 718,1 milijona EUR v
predhodnem letu na skupaj 842,3 milijona EUR.

Dolgoročni dolgovi so znašali 2.604,5 milijona EUR (v
letu poprej: 2.195,8 milijona EUR). Spremembe je
mogoče v veliki meri pripisati povečanju dolgoročnih
finančnih dolgov, ki so se med prvo uporabo IFRS 16
znatno povečali. Dolgoročne obveznosti iz najema
znašajo na datum bilance stanja 254,3 milijona EUR.

Dolgoročni dolgovi so se povečali za 14,7 odstotka, pri
čemer so bili odšteti učinki menjalnih tečajev in
sprememba obsega konsolidacije, medtem ko so se
kratkoročni dolgovi zmanjšali za 8,7 odstotka. V zvezi s
strukturo valut si oglejte prilogo h konsolidiranemu
izkazu, in sicer razdelek Valutna tveganja.

Do
povečanja
kratkoročnih
dolgov
za
266,0 milijona EUR na 2.929,9 milijona EUR je prišlo
predvsem zaradi povečanja kratkoročnih finančnih
dolgov. Tudi pri tem razvoju se odraža prva uporaba
IFRS 16. Kratkoročne obveznosti iz najema znašajo na
datum analize 87,8 milijona EUR. Poleg tega so se
kratkoročne obveznosti do kreditnih institucij
povečale na 243,5 milijona EUR (v letu poprej:
133,5 milijona EUR).
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Naložbe

Likvidnost

Naložbe v neopredmetena sredstva, opredmetena
sredstva in nepremičnine, ki so ohranjane kot finančne
naložbe, brez upoštevanja pripojitev, so znašale
362,1 milijona EUR (v letu poprej: 378,6 milijona EUR).

V poslovnem letu 2019 je bil dosežen denarni tok na
podlagi tekoče poslovne dejavnosti v znesku
956,9 milijona EUR. To ustreza zvišanju glede na
predhodno leto za 128,5 milijona EUR. Zvišanje je v
bistvu mogoče pripisati prvi uporabi IFRS 16, v skladu s
katerim je upoštevan le še delež obresti lizinških plačil
v okviru denarnega toka na podlagi tekoče poslovne
dejavnosti. Poleg tega so bili nižji prihodki iz
poslovanja čezmerno kompenzirani s pozitivnim
obratnim kapitalom.

Naložbe skupine Freudenberg so bile izvedene po vsem
svetu. Poslovna skupina Freudenberg Performance
Materials je npr. nadaljevala izvajanje namestitve nove
naprave za proizvodnjo tkane polsti v Tajvanu, ki se je
začela v predhodnem letu, in je poleg tega na podlagi
zahteve lokalne oblasti začela izvajati selitev
proizvodnje v Nantong na Kitajskem. Pri podjetju
Vibracoustic so nadaljevali gradnjo tretjega obrata v
kraju Chongqing na Kitajskem. Podjetje Freudenberg
Filtration Technologies je za na novo prevzeto podjetje
Freudenberg Apollo Filtration Technologies Co. Ltd. v
kraju Shunde na Kitajskem izvedlo naložbo v
proizvodni in pisarniški kompleks na površini
55.000 kvadratnih metrov. Naložbe v Nemčiji znašajo
110,5 milijona EUR (v letu poprej: 125,2 milijona EUR).
Podjetje Vibracoustic je začelo izvajati dodatno širitev
proizvodnje zračnih vzmeti v Hamburgu.
Naložbe, načrtovane za leto 2020, bodo predvidoma
financirane z denarnim tokom na podlagi tekoče
poslovne dejavnosti in ne vplivajo bistveno na
premoženjski položaj.
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Na podlagi višje stopnje prevzemov kot v predhodnem
letu je prišlo do povečanega negativnega denarnega
toka na podlagi naložbenih dejavnosti v znesku –
600,9 milijona EUR.
Denarni tok na podlagi finančnih dejavnosti je v letu
poročanja 2019 znašal –230,9 milijona EUR (v letu
poprej: –249,0 milijona EUR). Največje gonilo pri tem
so bili izplačila družbenicam in neobvladujočim
delničarjem ter izpolnitev finančnih obveznosti, med
katere so prvič v poslovnem letu sodile tudi obveznosti
iz najema v skladu z IFRS 16.
Glede na oceno upravnega odbora je podjetniška
skupina neomejeno sposobna poravnati svoje plačilne
obveznosti.

Zbirno letno poročilo – poslovni razvoj in stanje

Premoženjski položaj

Skupna predstavitev računovodskega izkaza

Celotno premoženje skupine Freudenberg se je s
1.115,4 milijona EUR povečalo na 11.354,5 milijona EUR
(v letu poprej: 10.239,1 milijona EUR).

Leto poročanja 2019 je bilo zaznamovano s težkimi
gospodarskimi in geopolitičnimi razmerami. Promet
skupine Freudenberg je bil na enaki ravni kot v
predhodnem letu, prihodki iz poslovanja pa so se
zmanjšali. Razlogi za znižanje so zlasti recesija v
avtomobilski industriji, nižja dinamika poslovanja na
Kitajskem ter zagonski stroški na poslovnem področju
baterijskih in gorivnih celic.

Dolgoročna sredstva so se s 6.203,9 milijona EUR
povečala na 7.060,7 milijona EUR. Izkazano je
povečanje dolgoročnih sredstev za 252,2 milijona EUR,
in sicer z odštetimi učinki menjalnih tečajev in
spremembami obsega konsolidacije. Povečanje je v
bistvu rezultat prve uporabe IFRS 16. Pravice do
uporabe za najeta sredstva znašajo na datum analize
336,9 milijona EUR. Kot delna kompenzacija delujejo
odpisi neopredmetenih sredstev. Tukaj je treba navesti
zlasti načrtovane odpise neopredmetenih sredstev v
okviru pripojitve skupine Vibracoustic, izvedene v
poslovnem letu 2016. Poleg tega je pri podjetju
Freudenberg Medical prišlo do odpisa poslovnih
vrednosti ali vrednosti podjetja.
Kratkoročna sredstva so se s 355,9 milijona EUR
povečala na 4.282,8 milijona EUR. Izkazano je
povečanje za skupaj 214,7 milijona EUR, in sicer brez
učinkov menjalnih tečajev in spremembe obsega
konsolidacije. Povečanje kratkoročnih sredstev je
večinoma
posledica
povečanja
zalog
za
90,5 milijona EUR in drugih kratkoročnih sredstev za
110,5 milijona EUR. Mednje sodi plačilo, povezano s
ponudbo za nakup podjetja Low & Bonar PLC, ki je
izvedeno na depozitni račun. Vrednostni papirji in
likvidna sredstva so se povečali za skupaj
132,6 milijona EUR, predvsem na podlagi razvoja
operativnega poslovanja in s tem povezanega
povečanja denarnega toka na podlagi tekoče poslovne
dejavnosti. Nasprotno pa je delovala izvedba pripojitev
in zmanjševanja naložb.

Tudi v letu poročanja 2019 smo močno vlagali v
vzdržnost naše podjetniške skupine. Pomembne
strateške teme so bile pri tem spremembe v
mobilnosti, digitalizacija in trajnostne rešitve. Skupina
Freudenberg si prizadeva za donosno rast, ki lahko
izvira tako iz lastne moči (organska) kot tudi nakupov
(zunanja). V nestanovitnem okolju je uporabno biti
zelo raznoliko podjetje. Zato si prizadevamo za
uravnotežen portfelj cikličnih in proticikličnih poslov z
enako donosnimi prihodki iz prometa iz Severne in
Južne Amerike, Evrope in Azije. Na podlagi tega smo v
letu poročanja različna poslovna področja dodatno
okrepili s pripojitvami.
Poleg tega je bila tudi v letu poročanja 2019 na
vseh ravneh podjetja v ospredju tema varnost pri
delu. Nefinančni kazalnik uspešnosti LDIFR je bil v
letu poročanja približno 1,4 (v letu poprej: 1,5).
Rahlo negativni trend iz predhodnega leta je bilo
mogoče tako obrniti in doseči napovedani pozitivni
razvoj.
Ob upoštevanju našega solidnega premoženjskega in
finančnega položaja ter naših donosnih poslov
ocenjujemo gospodarski položaj podjetniške skupine
na splošno kot pozitiven.
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RAZVOJ
POSLOVNIH PODROČIJ
Deset poslovnih skupin skupine Freudenberg je
strnjenih na štirih področjih poslovanja: »tesnilna
tehnika in tehnologija za nadzor vibracij«, »tehnične
tekstilije in filtracije«, »čistilne tehnologije in izdelki«
ter »posebnosti«. Osredotočajo se na dolgoročno,
trajnostno in donosno rast.

Skupina Freudenberg si skupaj s partnerji, strankami in
znanstveniki prizadeva razviti vodilne tehnološke
izdelke, odlične rešitve in storitve za približno 40 tržnih
segmentov in več tisoč aplikacij, kar je povsem v skladu
s smernicami podjetja »Freudenberg is a values-based
technology group that best serves its customers and
society« (Freudenberg je tehnološka skupina, ki temelji
na vrednotah ter svojim strankam in družbi zagotavlja
najboljše storitve).

POSLOVNO PODROČJE TESNILNE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE ZA NADZOR VIBRACIJ
Na poslovno področje tesnilne tehnike in
tehnologije za nadzor vibracij so v letu poročanja
sodile naslednje poslovne skupine:

• Freudenberg Sealing Technologies
• Freudenberg Oil & Gas Technologies
• EagleBurgmann
• Vibracoustic

60

Promet na tem poslovnem področju je
znašal 5.325,8 milijona EUR (v letu poprej:
5.506,4 milijona EUR). Število zaposlenih je bilo na
datum poročanja 30.569 (v letu poprej: 32.451 ).
Leta 2019 je prišlo na poslovnem področju
tesnilne tehnike in tehnologije za nadzor vibracij
do spremembe: Freudenberg Medical sodi od leta
poročanja dalje na poslovno področje posebnosti.
Portfelj podjetja Freudenberg Medical se je v
preteklih letih nadalje razvijal, zaradi česar je bila
izvedena nova razvrstitev. Poslovna skupina je bila
ob ustanovitvi leta 2011 zaradi svojih kompetenc
na področju materialov in proizvodnih postopkov
razvrščena na poslovno področje tesnilne tehnike
in tehnologije za nadzor vibracij.

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES
2018

2019

Promet [v mio. EUR]

2.258,9

2.218,8

Zaposleni

14.795

14.073

FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES

Poslovni razvoj

Pomembni dogodki

Poslovno leto podjetja Freudenberg Sealing
Technologies je zaznamovalo znatno zmanjšanje
povpraševanj – predvsem v avtomobilski industriji,
zlasti pa v drugi polovici leta. K temu so med drugim
pripomogli razprava o prepovedi dizelskih vozil v
Nemčiji, negotovost v zvezi s tehnološkimi
spremembami na področju mobilnosti, trgovinski
spor med ZDA in Kitajsko, brexit in dolžniška kriza v
Italiji.

Podjetje Freudenberg Sealing Technologies je na
začetku leta 2019 svojo udeležbo v podjetju XALT
Energy, LLC povečalo na več kot 50 odstotkov. Podjetje
s sedežem v Midlandu v Michiganu v ZDA razvija in
proizvaja litij-ionske tehnologije za industrijo
gospodarskih vozil. Z novo naložbo v znesku več
milijonov ameriških dolarjev naj bi se razširile
proizvodne zmogljivosti na sedežu v Midlandu ter
intenzivirale raziskave in razvoj na področju novih
mobilnostnih tehnologij. Poleg tega je bil sprejet
dogovor o morebitnem popolnem nakupu preostalih
deležev podjetja XALT Energy, LLC v naslednjih letih.

Konjunkturna tveganja so skozi leto negativno vplivala
na promet. Deloma znatna zmanjšanja prometa so
prizadela skoraj vse regije in tržne segmente v
avtomobilski in splošni industriji.
Zmanjšanja obsega ni bilo mogoče izravnati z zvišanji
prodajnih cen, pozitivnimi učinki pripojitev in
koristnimi učinki menjalnih tečajev.

Razen tega je podjetniška skupina v novem
tehnološkem središču za gorivne celice v Münchnu
razvila gorivne celice za mobilne aplikacije z razponom
zmogljivosti od 30 do 100 kilovatov. Pri tem je
proizvedena različica za delovanje na podlagi vodika
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kot tudi različica za delovanje na podlagi metanola. Za
predstavitve za stranke naj bi bil od začetka leta 2021
dalje na voljo prvi celotni sistem. Prizadevamo si, da bi
leta 2024 zagnali serijsko proizvodnjo, pri čemer so
namerno v ospredju izdelki za stranke iz industrije
gospodarskih vozil in vozil za uporabo zunaj cestnega
omrežja, npr. pri avtobusih, vlakih, tovornjakih in
ladjah. Zato so bile gorivne celice zasnovane za
bistveno večjo zmogljivost kot celice za uporabo v
osebnih vozilih.
Za hitro uvedbo te tehnologije na trg je poslovna
skupina na področju pomorskega transporta konec
leta 2019 sklenila tehnološko partnerstvo. Del
partnerstva je podjetje Meyer Werft iz Papenburga kot
največja ladjedelnica za gradnjo potniških ladij za
križarjenje. Predvideno je, da bo že leta 2021 izveden
test uporabnosti rešitve gorivnih celic na krovu
potniške ladje za križarjenje AIDAnova.
Podjetje Freudenberg Sealing Technologies sodeluje
na področju gospodarskih vozil s podjetjem FlixBus,
največjim avtobusnim prevoznikom v Evropi. V
skupnem projektu naj bi bilo s tehnologijo gorivnih
celic opremljenih do 30 avtobusov za prevoz na dolge
razdalje.
V okviru aktualnih poslovnih dejavnosti je dodaten
poudarek na električni mobilnosti in pri tem zlasti na
elektrifikaciji pogonov vozil. Pri delovanju električnih
vozil sta trenutno na podlagi nenehno stopnjujoče se
energijske gostote in gostote moči, višjih napajalnih
tokov in števil vrtljajev v ospredju varnost in termični
nadzor baterij in elektromotorjev. Kjer se pretaka
električni tok, nastajajo elektromagnetne motnje
Elektronske sestavne dele je treba zato zaščititi pred
motnjami, ki jih ustvarijo elektromagnetni valovi.
Strokovnjaki podjetij Freudenberg Performance
Materials in Freudenberg Sealing Technologies
sodelujejo pri zagotavljanju potrebnih zaščit z ohišji iz
umetne snovi. V prihodnje bi lahko nadomestili doslej
prevladujoči aluminij. Obe poslovni skupini sta skupaj
razvili postopek, s katerim so umetne snovi prevlečene
s prevodnimi prevlekami ali koprenami. Prvi
laboratorijski testi kažejo zelo visoke vrednosti za
elektromagnetno zaščito, in sicer do 99,9 odstotka.
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Visoka števila vrtljajev privedejo do izpostavljenosti
tesnil v električnih pogonih zelo visokim obodnim
hitrostim. Generacija preskusnih naprav pri podjetju
Freudenberg Sealing Technologies, ki so jih začeli
uporabljati, skrbi za možnost natančnega določanja
moči za premagovanje trenja pri številu vrtljajev do
36.000 vrtljajev na minuto. Tesnila, ki so uporabljena
med elektromotorjem in priključenim gonilom,
morajo izpolnjevati bistveno višje zahteve glede
odpornosti pri številu vrtljajev kot tesnila v
konvencionalnih pogonskih sklopih. Medtem ko
sodobni motorji osebnih vozil dosežejo najvišja števila
vrtljajev od 4.000 do 7.000 vrtljajev na minuto, je
najvišje število vrtljajev trenutnih serijskih
elektromotorjev približno nekoliko nad 20.000 vrtljajev
na minuto. Zahteve bodo v prihodnosti na podlagi
tehnoloških novosti dodatno stopnjevane, kajti pri
številu vrtljajev največ 36.000 se med ohišjem in
gredjo elektromotorja kopiči znaten električni
potencial, ki ga je mogoče sprostiti prek ležaja gredi in
ki lahko posledično zaradi elektroerozije privede do
poškodb površin. Podjetje Freudenberg Sealing
Technologies že proizvaja tesnila, pri katerih je mogoče
napetost sprostiti prek električno prevodne koprene.
Nove preizkusne naprave so pomemben instrument
za določitev in preverjanje takšnih tesnil.
Avtomobilska industrija za znižanje emisij CO2 v
cestnem prometu ne stavi izključno na električne
pogone. Na podlagi uporabe sintetičnih goriv naj bi
postali tudi konvencionalni zgorevalni motorji prijazni
podnebju. Govora je o tekočih ali plinastih gorivih, ki
niso proizvedena na osnovi fosilne surove nafte,
temveč so pridobljena s solarno in vetrno energijo iz
ogljika in vodika. Novi rezultati s področja raziskav
materialov kažejo, kako OME (oksimetileneter), o
katerem razpravljajo kot o nadomestku za dizel, vpliva
na dolgoročno stabilnost tesnil. V skladu s tem so
tesnila na podlagi že razširjenega materiala
fluorkavčuk (FKM) načeloma primerna za uporabo pri
obnovljivih gorivih.
Poleg tega so v letu poročanja do uspehov na trgu
privedle nadaljnje inovacije: Izpostaviti je treba nove
materiale in tesnila za letalsko in vesoljsko industrijo,
ki so razviti za izpolnitev nenehno stopnjujočih se

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

zahtev glede varnosti in zmogljivosti. Mednje sodijo
novi ognjevzdržni visokotemperaturni material ter
novi materiali EPDM (etilen-propilen-dien-kavčuk) in
material FKM (fluorkavčuk). Nova ognjevzdržna
tesnilna tkanina skupine Freudenberg je zasnovana za
ekstremne obremenitve. Preizkušena je bila v novih
standardnih tesnilih na področju letalske in vesoljske
industrije ter izpolnjuje zahteve iz predpisa o požarni
varnosti AC 20-135. V primeru požara deluje material
kot pregrada in na ta način poskrbi za vsaj 15 minut
časa za izvedbo potrebnih protiukrepov.

Spremembe sedežev
Proizvodni obrat v kraju Diadema v Braziliji do zaprt do
konca leta 2020. Podjetje v obratu, ki obstaja od
leta 1976 dalje, zaposluje približno 350 zaposlenih. V
njem proizvajajo tesnila za poprodajni trg,
avtomobilsko in splošno industrijo. Razlog za zaprtje je
dolgotrajna šibkost brazilskega trga. Kljub znatnim
naložbam v nove tehnologije, nove materiale in nove
linije izdelkov ne obstaja nobena predvidljiva možnost
za nadaljnji donosni in trajnostni razvoj posla. Posli v
avtomobilski industriji pod znamko Corteco bodo
vsekakor nadaljevani. Poleg tega bodo bistveni deli
obstoječega posla v Braziliji ohranjeni, velike brazilske
stranke, zlasti v avtomobilski industriji, pa bodo
dostave prejemale iz drugih proizvodnih krajev iz
Severne Amerike in Evrope.

V profilu:
Podjetje Freudenberg Sealing Technologies je
tehnološki strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami ter
svetovno vodilno podjetje na področju zahtevnih in
novih aplikacij na področju tesnilne tehnike in
elektromobilnosti. Poslovna skupina se poleg tega
uveljavlja kot celovit ponudnik opreme za sisteme
gorivnih celic za industrijo gospodarskih vozil. Na
podlagi edinstvenih kompetenc na področju
materialov in tehnologij je poslovna skupina cenjena
dobaviteljica izdelkov in aplikacij ter partnerica na
področju razvoja in servisa za stranke v avtomobilski
in splošni industriji. Poslovna skupina ima dandanes
– izhajajoč iz leta 1932, ko so pri podjetju
Freudenberg razvili radialni tesnilni obroček
Simmerring® – obsežen portfelj izdelkov, od
posameznih rešitev po meri do popolnih paketov
tesnil in komponent za električna vozila. Hčerinsko
podjetje Dichtomatik je trgovinska organizacija za
tehnična tesnila. Blagovna znamka Corteco je
specializirana za
prosti
trg avtomobilskih
nadomestnih delov.
Poslovna skupina proizvaja pod svojo blagovno znamko
XALT Energy velike litij-ionske baterijske sklope,
module in sisteme za uporabo v težkih vozilih, mestnih
in tranzitnih avtobusih, na ladjah ter v okviru
industrijske uporabe. Razen tega ponuja podjetje
Freudenberg Sealing Technologies obsežen portfelj
izdelkov za poslovanje z gorivnimi celicami.
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FREUDENBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES

Promet [v mio. EUR]
Zaposleni

2018

2019

109,8

107,0

500

491

FREUDENBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES

Poslovni razvoj
Promet podjetja Freudenberg Oil & Gas Technologies
se je v letu 2019 glede na leto 2018 nekoliko zmanjšal.
Naslednji tržni pogoji so močno vplivali na poslovni
razvoj: Na trgu ZDA, ki je za podjetje Freudenberg Oil
& Gas Technologies pomemben, so se dejavnosti
vrtanja v letu 2019 v primerjavi s predhodnim letom
zmanjšale. Poleg tega je cena nafte za skupino
velikega pomena. Naftna in plinska industrija začne
izvajati naložbe, takoj ko je cena znatno nad 50 USD
na sodček in ne obstaja nobena možnost, da bi se
cena lahko znižala pod 50 USD na sodček. Šele nato se
poveča povpraševanje po izdelkih. Cena nafte se je
skozi leto 2019 izkazala kot precej spremenljiva v
razponu od pičlih 50 do 66 USD na sodček (WTI). Letno
povprečje je znašalo 57,05 USD na sodček. To ustreza
12-odstotnemu znižanju glede na preteklo leto.
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Na srečanju na Dunaju junija 2019 so se države OPEC
in njihove zaveznice iz t. i. kartela »OPEC-plus«
dogovorile, da bodo prag črpanja podaljšale za devet
mesecev do 31. marca 2020.
Poleg opisanih tržnih razvojev je prišlo do večjih
zamud pri projektih pri poslovanju z vtičnimi spojnimi
elementi, na podlagi česar je mogoče ta promet doseči
šele leta 2020. Razen tega je mogoče znižanje
prometa poslovne skupine pripisati manjšemu obsegu
na področju tehničnih tesnil. Promet na področjih
»Connectors« (Konektorji) in »Engineered Seals«
(Tehnična tesnila) so poleg tega omejevali učinki
menjalnih tečajev.
Na promet poslovne skupine so pri poslovanju s tesnili
za komponente na poslovnem področju »Pressure
Control Products« (Izdelki za nadzor tlaka) pozitivno
vplivala povečanja količin in zvišanja cen.

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

Pomembni dogodki
Aprila 2019 je podjetje Freudenberg Oil & Gas
Technologies svojim strankam predstavilo novo
storitev izdelave prototipov, ki zagotavlja dodano
vrednost. Ta storitev omogoča ciljno usmerjeno
vodenje projektov, ki združuje vodilni zmožnosti
podjetja Freudenberg Oil & Gas Technologies pri
načrtovanju, proizvodnji in preskušanju. Poslovna
skupina sodeluje s svojimi strankami najprej pri
razvoju tesnilnih rešitev na podlagi kompetenc na
področju načrtovanja in materialov, nato pa svoj
laboratorij za razvoj in preskušanje izdelkov uporabi za
ponujanje preskušenih in certificiranih rešitev za
izpolnitev zahtev industrije. Na ta način so pospešene
pobude strank za razvoj izdelkov. Podjetje Freudenberg
Oil & Gas Technologies krepi s to storitvijo svoj ugled
vodilnega ponudnika tesnilnih rešitev za naftno in
plinsko industrijo.
Poslovna skupina je v letu poročanja izboljšala
produktivnost na podlagi intenzivnih dejavnosti
»Operational Excellence« (Operativna odličnost). Poleg
tega je podjetje Freudenberg Oil & Gas Technologies
uspešno vlagalo v ukrepe za zdravstveno varstvo,
varnost in varstvo okolja (HSE): Poslovna skupina je vse
od ustanovitve v letu 2019 dalje dosegla najboljšo
storitev HSE.
V letu 2019 se je poslovna skupina nadalje
osredotočala na rešitve za aplikacije pri črpanju in
proizvodnji nafte in plina. Pri tem je bil poudarek na
visokotlačnih in visokotemperaturnih tesnilnih
rešitvah. Podjetje Freudenberg Oil & Gas Technologies
je npr. razvilo inovativno elastomerno tesnilo za
uporabo v ekstremnih pogojih v okoljih, nasičenih s
paro. Deluje pri temperaturah nad 300 stopinj Celzija
in je neobčutljivo pri hitrih razelektritvah v plinu, do
katerih pride pri delovanju pri visokih temperaturah in
tlakih ter lahko povzročijo resno škodo na
elastomernih tesnilih.

Poleg tega je podjetje Freudenberg Oil & Gas
Technologies razvilo izdelke, z uporabo katerih so bile
inštalacije in delovanja naftnih in plinskih rafinerij
stroškovno učinkovitejši in varnejši.

Spremembe sedežev
Aprila 2019 je podjetje Freudenberg Oil & Gas
Technologies odprlo nov prodajni in skladiščni prostor
v Midlandu v Teksasu v ZDA. Novi sedež se je najprej
osredotočal na zagotavljanje podpore za nove vrtine v
permskem bazenu na zahodu ameriške zvezne države
Teksas in vzhodu zvezne države Nova Mehika. Med
letom je bil prodajni poudarek razširjen na izdelke
»Engineered Seals« (Tehnična tesnila) in »Connectors«
(Konektorji).

V profilu:
Freudenberg Oil & Gas Technologies ponuja inovativne
tesnilne rešitve in izdelke za globalno naftno in plinsko
industrijo. Poslovna skupina se osredotoča na uporabo v
okviru vrtanj in črpanj nafte in plina, t. i. predhodnem
segmentu. Poslovno področje »Pressure Control«
(Nadzor tlaka) ponuja pri tem izdelke za dejavnosti
vrtanja, poslovni področju »Engineered Seals« (Tehnična
tesnila) in »Connectors« (Konektorji) pa izdelke za
črpanje nafte in plina. Poslovna skupina dobavlja
tesnila za komponente in vezne elemente za uporabo
na kopnem, morskih naftnih ploščadih in pod vodo.
Podjetje Freudenberg Oil & Gas Technologies dobavlja
izdelke obsežnemu spektru strank, med drugim
proizvajalcem nafte in plina, proizvajalcem originalne
opreme ter inženirskim in servisnim podjetjem, ki po
vsem svetu zagotavljajo tehnologijo, opremo in storitve
za vrtanje in črpanje nafte in plina na kopnem ter v
globokem morju. Poslovna skupina v lastnem
laboratoriju za razvoj materialov in preskušanje izdelkov
v Houstonu v Teksasu, ZDA, razvija in preskuša nove
materiale in rešitve.

65

EAGLEBURGMANN
2018

2019

Promet [v mio. EUR]

821,7

858,5

Zaposleni

5.644

5.814

EAGLEBURGMANN

Poslovni razvoj
Promet podjetja EagleBurgmann je v letu poročanja
presegal primerljivo vrednost iz predhodnega leta.
Proizvodnja originalne opreme poslovne skupine je
solidno rasla. Številke pri »mednarodnih projektih« so
izpolnile pričakovanja. Izpostaviti je treba dva velika
projekta, ki obsegata dobavo več sto tesnil in
oskrbovalnih sistemov za rafinerije na Tajskem in v
Vietnamu. Podjetje EagleBurgmann je prvič pri ključni
stranki v Rusiji pridobilo veliko naročilo za obrat za
prečiščevanje plina »Liquefied Natural Gas«
(Utekočinjeni zemeljski plin oz. UZP).
Poleg tega se je servisiranje leta 2019 prav tako zelo
dobro razvijalo, tudi na podlagi širitve spektra storitev
na področju zagotavljanja servisa za črpalke. V
osrednjih segmentih se je servisiranje za kemično
industrijo najbolj razvijalo, sledijo mu storitve za
elektrarne ter naftno in plinsko industrijo.

66

V segmentih rasti, farmacije, živilske industrije, voda in
odpadnih voda je podjetje EagleBurgmann dodatno
povečalo svoje tržne deleže. Posel s trgovci je v
obdobju poročanja potekal zelo dobro.
Tudi pri regionalnem opazovanju je bila vidna
pozitivna slika: poslovanje v Severni Ameriki se je
dobro razvijalo, predvsem v segmentu elektrarn.
Enako velja za Kitajsko, kjer so se plinsko mazana
tesnila za kompresorje dobro prodajala. V regiji EMEA
(Evropa, Bližnji vzhod in Afrika) je bila organska rast
prometa nekoliko višja od ravni iz predhodnega leta.
Tržno okolje za poslovanje s polprevodniki na
Japonskem se je izkazalo za težavno, a je podjetje
EagleBurgmann kljub temu lahko promet ohranilo na
stabilni ravni. Rast v azijsko-pacifiški regiji je presegla
pričakovanja, pri čemer je treba izpostaviti zlasti
razveseljivi razvoj servisiranja v naftni in plinski
industriji. Podjetje EagleBurgmann je v Indiji raslo
zlasti zaradi naročil v rafinerijskem segmentu in
naročil proizvajalcev črpalk.

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

Pomembni dogodki
Dogodek »Digital Business Development« (Razvoj
digitalnega poslovanja) je bil v letu poročanja za
podjetje EagleBurgmann osrednjega strateškega
pomena. V središču pozornosti je bila konkretna
izvedba inovativnih tehničnih rešitev z namenom
oblikovanja storitev za stranke z dodano vrednostjo.
Za prodajo in področja, povezana s prodajo, so razvili
številne digitalne instrumente, jih uvedli na trge in
zagotovili usposabljanja zanje. Tako je npr. mogoče z
aplikacijo v realnem času priklicati podatke o
razpoložljivosti materialov, stanjih naročil in
servisnih storitvah. Poleg tega je bil dodatno
razširjen sistem za upravljanje odnosov s strankami
Customer-Relationship-Management-System in tudi
dopolnjen z vgrajeno funkcijo določanja cen.
Dodatno je bila kot nadaljnji prodajni kanal
uveljavljena spletna trgovina.
Digitalni razvoji in možnosti so imeli pomembno
vlogo tudi pri razvoju in proizvodnji izdelkov, na primer
nenehni razvoj konfiguratorja izdelkov, podprtega s
programsko opremo, za tesnilne rešitve, specifične za
stranke, ali uporaba zapletenih računskih metod, kot
je projekt atomskih simulacij na ravni vseh poslovnih
skupin.
Z večletnim programom »EB Complexity Management
Program«
(Program
za
upravljanje
zapletenosti EB) si je podjetje EagleBurgmann
zastavilo nalogo zmanjšati zapletenost in jo
inteligentno upravljati. Cilj programa je celovito in
individualno izpolniti pričakovanja strank ter istočasno
zmanjšati ogromno število različic s strani podjetja z
modularnimi komponentami, ki jih je mogoče večkrat
uporabiti. Na ta način želi podjetje EagleBurgmann
postati hitrejše in zmogljivejše v celotni procesni
verigi. Že nekaj mesecev po začetku programa so se
pokazali prvi pozitivni učinki.
V letu poročanja je podjetje EagleBurgmann prek
mednarodno izvedene analize zadovoljstva strank
ugotovilo, kako ga vidijo od zunaj. Poleg izjemnih
rezultatov na področju kakovosti izdelkov in portfelja

izdelkov je študija odražala tudi tematska področja, ki
so za stranke še posebej občutljiva. Cilj podjetja
EagleBurgmann je izpolnitev pričakovanj strank v
najboljši možni meri, zato nenehno razvija ukrepe za
izboljšanje usmerjenosti v stranke.
Poslovna skupina je v letu poročanja s številnimi
dejavnostmi nadalje razvijala podjetniško kulturo
»ONE EagleBurgmann« (EN EagleBurgmann), pri
čemer je med drugim preoblikovala Corporate Design
(Korporativna podoba) in spodbujala kulturo
posredovanja povratnih informacij. Program najema
koles »EB Bike« je od poletja 2019 dalje okolju prijazna
spodbuda za zaposlene.

Spremembe sedežev
Do odločitve, da se proizvodnjo na sedežu v Vejenu na
Danskem 30. junija 2019 ustavi, so privedli zlasti
sprememba na trgu za velike plinske turbine in
posledični učinki posla z vlakenskimi dilatacijskimi
fugami (Fabric Expansion Joints). Bistvena področja
prodaje, inženiringa in administracije so bila
koncentrirana v Ringkøbingu na Danskem, proizvodnja
pa je bila preseljena v kraja Tuzla v Turčiji in Chennai v
Indiji.
Negativni odtis 89 servisnih središč po svetu je bil
nenehno prilagajan, da bi izpolnili zahteve glede
bližine strank in tržne zahteve.

V profilu:
Podjetje EagleBurgmann sodi med mednarodne vodilne
proizvajalce industrijske tesnilne tehnologije. Poslovna
skupina razvija, proizvaja in prodaja obsežno paleto
kakovostnih izdelkov za črpalke, kompresorje, mešala in
posebne stroje – po meri strank in serijsko.
Tesnilne rešitve se uporabljajo tam, kjer sta pomembni
varnost in zanesljivost, na primer v naftni in plinski
industriji, v rafinerijah, (petro-)kemični industriji,
farmaciji in živilski industriji, elektrarnah ali vodnih
sistemih. Močno prepredena prodajna in servisna mreža
skrbi povsod za izjemno bližino strank.
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VIBRACOUSTIC

Promet [v mio. EUR]
Zaposleni

2018

2019

2.146,9

2.141,5

9.989

10.191

VIBRACOUSTIC

Poslovni razvoj
Tržno okolje podjetja Vibracoustic je leta 2019
zaznamovalo zmanjšanje proizvodnje vozil, zlasti v
regiji z rastjo, Kitajski. Proizvodne številke so se v
primerjavi z letom 2018 globalno znižale za približno
6 odstotkov, znižanje pa so spremljali vedno večja
upočasnitev svetovnega gospodarstva, vztrajni
trgovinski spori in rastoči pritisk na marže
proizvajalcev avtomobilov. Slednji temelji na visokih
naložbah v elektromobilnost, kar privede do rastočega
pritiska na cene za dobavno industrijo. Nadalje so bile
cene surovin na visoki ravni.

tehnologijo za nadzor vibracij nove priložnosti in izzive
pri zagotavljanju inovativnih pristopov in rešitev.
Za doseganje tržnih trendov, kot so alternativni
pogonski sistemi in avtonomna vožnja, ter
zagotavljanje podpore proizvajalcem pri upoštevanju
vedno strožjih emisijskih predpisov so potrebne
inteligentne rešitve.
Medtem ko pri delni elektrifikaciji zgorevalni motor še
vedno ustvarja hrup in tresljaje, so izzivi pri povsem
električnih vozilih drugačni. Višja frekvenčna območja,
pa tudi dodatna oprema, postajajo slišna in občutna,
kar je doslej zakrival zgorevalni motor.

Podjetje Vibracoustic je kljub težavnemu tržnemu
okolju lahko na podlagi dobrega stanja naročil promet
ohranilo na ravni iz predhodnega leta in okrepilo
vodilni položaj na trgu.

Podjetje Vibracoustic v tesnem sodelovanju z
vodilnimi proizvajalci originalne opreme (OEM) razvija
za te izzive inovativne in učinkovite rešitve.

Proizvajalci avtomobilov bodo v prihodnosti vse bolj
ponujali električna vozila zaradi izpolnitve zahtev iz
vse strožje okoljske zakonodaje. To omogoča tudi za

Poleg tega se tako uveljavljeni kot tudi novi proizvajalci
električnih vozil vedno bolj zanašajo na sisteme
zračnih vzmeti, saj ti prinašajo dodatne prednosti tudi
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za povsem električna vozila. Sistemi zračnih vzmeti
lahko prispevajo na primer k zmanjšanju zračnega
upora in izboljšanju pasivnega hlajenja baterije.

Pomembni dogodki
Podjetje Vibracoustic razvija inovativne pristope in
rešitve, ki temeljijo na izzivih na področju novih
mobilnostnih konceptov. Eden od primerov novih
razvojev v letu poročanja so ležaji z integriranimi
krilastimi strukturami blažilnikov (krilci) pri specifičnih
pojavih hrupa pri elektromotorjih. Ti zagotavljajo, da je
neželeni hrup v posebnem frekvenčnem razponu
učinkovito zmanjšan, ne da bi to vplivalo na splošno
delovanje ležaja. Dodatna krilca segajo iz glavne
vzmeti in tako nikakor ne vplivajo na stroške, težo in
velikost sestavnega dela.

V profilu:
Podjetje Vibracoustic je svetovni vodilni strokovnjak za
NVH (hrup, vibracije in trdoto) v avtomobilski industriji
in ponuja rešitve po meri, ki ponujajo več udobja in
istočasno skrbijo za učinkovitost, varnost in vzdržljivost
vozil. Strokovno znanje, ki je vključeno v celotni
življenjski cikel izdelkov, in znanje o vseh sistemih vozil
ter obsežna paleta izdelkov omogočata podjetju
Vibracoustic soočanje z aktualnimi in prihodnjimi izzivi
na področju NVH v vseh segmentih vozil.
Poslovna skupina z globalno mrežo razvojnih in
proizvodnih obratov dobavlja izdelke za skoraj vse
proizvajalce osebnih in gospodarskih vozil ter zagotavlja
sestavne dele za njihove neposredne dobavitelje po
vsem svetu, ki občutno izboljšujejo udobje v vozilu.

Na področju sistemov zračnih vzmeti se veselijo vedno
večjega povpraševanja. Da bi lahko zadostili
povpraševanju in izpolnili naročila več vrhunskih
proizvajalcev, so v drugi polovici leta 2019 začeli
nadaljnjo širitev proizvodnje zračnih vzmeti na sedežu
v Hamburgu.
Nadaljnje naložbe so tudi v letu 2019 znova
predstavljali začetki izvajanj projektov za stranke.
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POSLOVNO PODROČJE TEHNIČNIH TEKSTILIJ IN FILTRACIJE
Na poslovno področje tehničnih tekstilij in
filtracije so v letu poročanja sodile naslednje
poslovne skupine:

• Freudenberg Performance Materials
• Freudenberg Filtration Technologies
• Japan Vilene Company

FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS
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Celotno poslovno področje je imelo v preteklem
letu 1.969,9 milijona EUR (v letu poprej:
1.899,2 milijona EUR) prometa. Konec leta 2019 so
imeli 9.447 zaposlenih, na datum zaključka leta
predhodnega leta pa 8.521 zaposlenih.

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS
2018

2019

Promet [v mio. EUR]

919,5

887,0

Zaposleni

3.685

3.993

Poslovni razvoj
Leto 2019 je bilo za podjetje Freudenberg Performance
Materials polno izzivov. Poslovno okolje se je izkazalo
kot nekoliko težavno, saj je bilo povpraševanje na
nekaterih ključnih trgih od drugega četrtletja dalje vse
manjše. Do tega je prišlo zaradi upada gospodarske
rasti, trgovinskih sporov in brexita. Posledica tega je bil
manjši promet poslovne skupine v primerjavi s
predhodnim letom.
Avtomobilski trg, ki je bil od druge polovice leta 2018
na Kitajskem in v ZDA šibkejši, se je leta 2019 zmanjšal
tudi v Evropi. Ta padec je pri poslovni skupini vplival na
segment
»Automotive
Interiors«
(Notranja
avtomobilska oprema) in posel s filtrirnimi mediji.
Dinamika trga oblog se je v skoraj vseh regijah
upočasnila, pri čemer se je pritisk na marže stopnjeval.
Posebej šibek je bil razvoj nemškega trga, kjer je bila
srednje velika trgovina na drobno prizadeta zaradi
konkurenčnih globalnih akterjev. Trgovinski spor z ZDA
je na Kitajskem privedel do premestitve zmogljivosti v
južnoazijske države.
V segmentu »Gradbeništvo« se je trg po relativno
pozitivni dinamiki v prvih mesecih leta nato v drugi
polovici leta znatno umiril, pri čemer ga je
zaznamovala močna nestanovitnost tako v Zahodni
Evropi kot tudi v Severni Ameriki. Ruski trg je bil
stabilnejši, vendar je prišlo do pritiska na marže prek
kitajske konkurence, ki izvaža izdelke v regijo.
Kljub izzivov polnim gospodarskim okvirnim pogojem
so kljub temu obstajali segmenti poslovne skupine, v
katerih so se razveselili razvoja na področju prometa.
Na novo ustanovljena divizija »Healthcare«
(Zdravstveno varstvo) je v sektorju prihodnosti
sodobne oskrbe ran v Evropi rasla. Pri poslih z energijo
se je promet na področju aplikacij za zaščito kablov in
baterijskih separatorjev povečal. Poleg tega se je
industrializacija plinskih difuzijskih naprav (GDL) za
gorivne celice s pomembnimi rastmi prometa in
razširjenim portfeljem globalno delujočih strank v
Aziji, Evropi in ZDA izkazala kot uspešna. Razen tega je

rasel tudi posel s sestavnimi deli obutve in posebnimi
aplikacijami, kot je Evolon.

Pomembni dogodki
Septembra 2019 je podjetje Freudenberg Performance
Materials oddalo ponudbo za pridobitev 100odstotnega lastništva delnic podjetja Low & Bonar PLC.
Podjetje Low & Bonar je svetovno delujoč proizvajalec
tehničnih tekstilij, ki kotira na londonski borzi in je imel
leta 2018 enajst proizvodnih obratov s približno
1.900 zaposlenimi v Aziji, Evropi in Severni Ameriki.
Podjetje Freudenberg Performance Materials želi s tem
korakom med drugim dodatno razširiti svojo tehnično
kompetenco na področju kopren. Poslovna skupina bo
z dvostopenjsko procesno rešitvijo podjetja Low &
Bonar še prilagodljivejša in bo lahko še bolj
individualno izpolnjevala zahteve strank. Predvideno
pridobitev morajo odobriti še protimonopolni
organi.
Podjetje Freudenberg Performance Materials je s
1. oktobrom 2019 prevzel dejavnosti zagonskega
podjetja FRICTins GmbH v Wolnzachu v Nemčiji – med
drugim revolucionarno tehnologijo za povečanje
tornega količnika, ki jo je razvilo podjetje FRICTins.
Tehnologija temelji na kombinaciji edinstvenega
postopka za prevlečenje s trdimi delci, pri čemer je
uporabljena posebna netkana tekstilija skupine
Freudenberg. Poslovna skupina prevzema pilotni obrat
podjetja in bo zagnala industrijsko proizvodnjo.
Tehnologija FRICTins je bila nagrajena že z dvema
nagradama: leta 2018 je bila nagrajena z nemško
nagrado za inovacije Deutscher Innovationspreis
nemškega sveta za dizajn Rat für Formgebung,
leta 2017 pa je bila nagrajena z nagrado Materialica
Design + Technology.
Decembra 2019 je podjetje Freudenberg Performance
Materials prevzelo 100-odstotni delež skupine Filc. Filc
je slovenski proizvajalec netkanih tekstilij in
laminiranih materialov. Podjetje se osredotoča na
avtomobilski trg in gradbeništvo. Konec leta 2018 je
imelo podjetje približno 360 zaposlenih.

71

Freudenberg Performance Materials je prav tako
decembra 2019 sklenilo pogodbo o prodaji svojega
južnoameriškega posla z netkanimi tekstilijami za
industrijo
higienskih
izdelkov
z
brazilskim
strokovnjakom za netkane tekstilije Fitesa Não Tecidos
S.A. Fitesa je pomemben ponudnik netkanih tekstilij za
globalni trg higienskih proizvodov. Pod tem okriljem
naj bi se doslej regionalni posel podjetja Freudenberg
Performance Materials bolje nadalje razvijal in se
trajnostno zrasel z novimi strukturami. Podjetje
Freudenberg Performance Materials s tem zaključuje
izstop iz segmenta higiene, ki v skladu z odločitvijo
poslovne skupine ne sodi več v glavno dejavnost
skupine. Prodaja je začela veljati februarja 2020.
Poslovna skupina je v letu poročanja okrepila svoje
inovacijske dejavnosti z namenom razvoja novih in
naprednih procesnih tehnologij ter spodbujanja rasti
na podlagi specializiranih izdelkov s privlačnim tržnim
potencialom. Primer krepitve je integracija dejavnosti
podjetja FRICTins GmbH z njegovo inovativno
tehnologijo za povečanje tornega količnika.
Nadaljnji primer je namestitev nove naprave za
proizvodnjo tkane polsti v podjetju Freudenberg Far
Eastern Spunweb Comp. Ltd., Taoyuan v Tajvanu.
Naprava bo začela delovati predvidoma konec prvega
četrtletja 2020. Naložba je zahvaljujoč najsodobnejši
tehnologiji izdelkov in procesov pomemben mejnik za
nadaljnjo rast v segmentih avtomobilske notranje
opreme, talnih ploščnih oblog, sestavnih delov obutve
in filtracije.
Pri podjetju Freudenberg & Vilene Nonwovens
(Suzhou) Co. Ltd. v Suzhouju na Kitajskem je začel
obratovati nov obrat za izpolnitev rastočega
povpraševanja po potiskanih stropnih oblogah vozil, ki
predstavlja ogromen potencial na azijskem
avtomobilskem trgu.
Na isti lokaciji je bila nameščena nova proizvodna
linija za »comfortemp fiberball padding« (polnila iz
vlakenskih kroglic comfortemp), inovativno toplotno
izolacijo za tehnična in športna oblačila, ki od svoje
uvedbe dalje sproža ogromno povpraševanj na trgu
oblačil.
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Poslovna skupina je v letu poročanja prejela več
nagrad s strani strank in združenj. Primeri: V Tajvanu je
poslovni skupini podjetje Interface Thailand za
izjemno kakovost izdelkov, storitev in prizadevanj za
trajnost podelilo nagrado »Supplier Excellence Award
2019« (Nagrada za odličnost dobavitelja 2019).
Interface je svetovno vodilno podjetje na področju
razvoja in proizvodnje talnih ploščnih oblog. Skupina
prejema to nagrado od leta 2008 dalje. Stranke v Rusiji
so podjetje Soprema und Dörken Freudenberg
Performance Materials ocenile kot vrhunskega
dobavitelja. Cenijo predvsem izjemno kakovost
izdelkov.
V ZDA je podjetju Freudenberg Performance Materials
združenje INDA, združenje industrije netkanih
materialov, na sejmu IDEA Show 2019 podelilo
nagrado »Achievement Award« (Nagrada za dosežke)
v kategoriji zvitkov, s čimer se je podjetje uvrstilo na
drugo mesto. Nove tekstilije iz supermikrovlaken (nova
generacija tehnologije Evolon) so pol tanjše in dvakrat
gostejše kot prvotna tehnologija Evolon. Zagotavljajo
povsem nove uporabe, med drugim pri posteljnini in
tehničnih embalažah.
V Indiji je poslovna skupina prejela prestižno nagrado
»Most Innovative Product in Sustainability Award
2019« (Nagrada za najbolj inovativen izdelek na
področju trajnosti 2019). Nagrajeni so bili 100odstotni vložki PET podjetja Freudenberg.
Poslovna skupina je prejela nagrade tudi za svoje
družbeno udejstvovanje: V Braziliji je mestni svet
občine Jacareí obratu podjetja Freudenberg
Performance Materials petič podelil nagrado
»Corporate Citizen Seal Award 2019« (Pečat za
družbeno odgovorno podjetje 2019). To nagrado
prejmejo
podjetja
z
odličnim
socialnim
udejstvovanjem v regiji. Sedež podjetja Freudenberg
Performance Materials iz kraja Zavolžje je v Rusiji
dosegel tretje mesto na regionalnem tekmovanju
oblasti kraja Nižni Novgorod »Podjetnik leta« v
sektorju »Družbena odgovornost«.

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

Spremembe sedežev
Podjetje Freudenberg Performance Materials je
leta 2019 po uspešnem zaključku pogajanj z
delavskimi predstavniki nadaljevalo prestrukturiranje
logističnih dejavnosti na lokaciji Weinheim.
Načrtovani ukrepi so bili izvedeni, v letu 2020 pa bodo
nadaljevani.
Poslovna skupina je v Nantongu na Kitajskem začela
selitev proizvodnje. V prvem koraku se je začela
gradnja nove tovarne v industrijski coni. V drugem
koraku se bo izvedla izpraznitev obstoječih obratov v
letu 2020. Selitev je zahtevala lokalna oblast, saj naj bi
bil dosedanji sedež v prihodnje uporabljen za gradnjo
stanovanj. Selitev so podprli z občinskimi sredstvi in
ponuja priložnost za organizacijo edinstvene, sodobne
tovarne za srajčne vložke. Dokončanje se pričakuje
konec leta 2020.
Na poslovnem področju energije sta postopni
strukturni prehod na podlagi povpraševanja v zvezi z
baterijskimi separatorji za baterije NiMH na litij-ionsko
tehnologijo in konkurenčni pritisk kitajskih
proizvajalcev sulfoniranih izdelkov privedla do
odločitve za zaustavitev proizvodnje na lokaciji
Swindon v Veliki Britaniji. Ko bodo izpolnjena zadnja
proizvodna naročila, se bodo konec prvega
četrtletja 2020 začele dejavnosti za zaustavitev.

V profilu:
Freudenberg Performance Materials je vodilni svetovni
ponudnik inovativnih tehničnih tekstilij za zelo različne
trge in področja uporabe, kot so avtomobili,
gradbeništvo, oblačila, energija, filtrirni mediji,
zdravstveno varstvo, higiena, notranja oprema, obutev
in usnjeni izdelki kot tudi specializirane aplikacije.
Poslovna skupina je pionirka na področju netkanih
tekstilij in ima 23 proizvodnih obratov v 13 državah po
vsem svetu.
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FREUDENBERG FILTRATION TECHNOLOGIES
2018

2019

Promet [v mio. EUR]

422,0

502,6

Zaposleni

2.134

2.777

FREUDENBERG FILTRATION TECHNOLOGIES

Poslovni razvoj
V izzivov polnem tržnem okolju je imelo podjetje
Freudenberg Filtration Technologies možnost
znatnega povečanja prometa glede na predhodno
leto. Rast je bila posledica pripojitve vodilnega
proizvajalca za rešitve za filtracijo zraka in vode na
Kitajskem. Obstoječe poslovanje je bilo skupaj
približno na ravni predhodnega leta. Medtem ko je
bilo mogoče promet na področju industrijske filtracije
kljub nestanovitnemu tržnemu povpraševanju v
srednjem enomestnem odstotkovnem razponu
povečati, je bilo poslovanje z avtomobilskimi filtri v
skladu s tržnim povpraševanjem znatno manjše.

oblikovani prvi dobri pristopi za nadaljnji razvoj poslov
na področju gorivnih celic in kmetijskih strojev.
Na področju industrijske filtracije je poslovna skupina
v Tajvanu, Južni Ameriki, ZDA in Bližnjem vzhodu
uspela okrepiti tržne položaje v segmentu plinskih
turbin. Poslovna skupina je v Avstraliji rasla na podlagi
poslov s filtri izpušnih plinov za dizelska rudarska
vozila in z zračnimi filtri za živilsko industrijo. V
različnih regijah je bilo pridobljenih več velikih naročil
s strani energetskih koncernov za dostavo energetsko
učinkovitih visokozmogljivih zračnih filtrov.

Pomembni dogodki
Svetovni upad rasti avtomobilske industrije je imel
zlasti na Kitajskem in v Severni Ameriki neugodne
posledice. V Evropi je bilo skoraj mogoče doseči raven
iz predhodnega leta. Vseh regijah je bil prizadet tako
promet na področju originalne opreme kot tudi
promet na poprodajnem trgu. V letu 2019 so bili
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Podjetje Freudenberg Filtration Technologies je
aprila 2019 pridobilo večinski delež v podjetju Apollo
Air-Cleaner Co., Ltd. Podjetje je vodilni ponudnik
rešitev za filtracijo zraka in vode na Kitajskem in je
upravljano kot skupni podjem skupine Freudenberg
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kot glavnega delničarja in dosedanjega lastnika Apollo
ZhanMao Technologies (HK) Co., Limited iz Wanchaija
iz Hongkonga z imenom Freudenberg Apollo Filtration
Technologies Co., Ltd. Integracija poteka v skladu z
načrti. Avgusta je bil položen temeljni kamen za novi
sedež v kraju Shunde. Na podlagi naložbenega zneska
50 milijonov evrov nastaja novi proizvodni in pisarniški
kompleks na površini 55.000 kvadratnih metrov.
S to pripojitvijo so začeli poleg področij »Automotive
Filters« (Avtomobilski filtri) in »Industrial Filtration«
(Industrijska filtracija) s širitvijo tretjega poslovnega
področja »Consumer Filters« (Potrošniški filtri) s
sedežem v Shundeju. Organizacija, ki je usmerjena v
posebne zahteve strank s trga končnih potrošnikov,
razvija in proizvaja med drugim filtracijske rešitve za
čistilnike zraka v prostorih, gospodinjsko uporabo in
čiščenje pitne vode. S tem ima podjetje Freudenberg
Filtration Technologies na razpolago uravnoteženo
mešanico uporab na področju industrije, avtomobilske
industrije in potrošniškega segmenta.
Poslovna skupina je pri poslovanju s sistemi za
čiščenje vode in filtracijo odpadnih voda za
industrijske uporabe pridobila doslej največje
posamično naročilo. Za mednarodno dejavnega
proizvajalca mleka načrtuje in gradi podjetje skupine
Freudenberg Aquabio Ltd. enega od največjih
anaerobnih membranskih reaktorskih sistemov v
Veliki Britaniji z visokim deležem pri recikliranju vode
in pridobivanju plina za pridobivanje energije.
V letu poročanja je poslovna skupina vlagala v širitev
proizvodnih zmogljivosti, med drugim v nepovezani
laminator in robotsko celico za povsem
avtomatizirano proizvodnjo filtrov za motorna vozila v
Evropi ter v proizvodno linijo za filtre za čistilnike zraka
v prostorih na Kitajskem. Podjetje Freudenberg
Filtration Technologies je v Italiji in na Slovaškem
začelo z uporabo t. i. kobotov (kooperativnih robotov).
Posebnost teh robotov je v tem, da delajo v neposredni
bližini ljudi in skupaj z njimi.
Digitalizacija ima visoko prednost na vseh področjih
podjetja Freudenberg Filtration Technologies. Da bi

procese ciljno usmerjeno izboljšali in povečali
organizacijsko učinkovitost, se je v letu poročanja
začelo več digitalizacijskih projektov na področju
prodaje, proizvodnje in administracije.
Ekipa za filtre za motorna vozila v Severni Ameriki je že
osmič zapored prejela nagrado »Supplier Performance
Award« (Nagrada za uspešnost dobavitelja) podjetja
Honda Motors. Poleg tega se je začela uvedba sistema
modulov za aktivno oglje z »zaščito pred plinom
micronAir« za notranje filtre za motorna vozila na trg,
ki zagotavlja zaščito pred številnimi plinastimi
onesnaževali, od dušikovega in žveplovega dioksida
prek amoniaka in ozona do aldehidov.

Spremembe sedežev
Delna selitev proizvodnje kartušnih in kasetnih filtrov
iz Weinheima v Nemčiji v Potvorice na Slovaškem, ki se
je začela leta 2018, se je zaključila. Sedež s površino
približno 40.000 kvadratnih metrov zaposluje vmes
približno 400 zaposlenih in je s tem eden od največjih
proizvodnih obratov poslovne skupine. Visoko število
prejetih naročil v fazi selitve in zagona je v prvem
polletju poskrbelo za zamude pri dostavah, ki jih je bilo
zahvaljujoč napredkom pri produktivnosti mogoče
izpeljati.
Podjetje Freudenberg Filtration Technologies Mexiko
se je s približno 90 zaposlenimi v mestu Léon preselilo
na novo lokacijo za proizvodnjo, logistiko in prodajo.
Na novem sedežu podjetja so bili na podlagi pristopa
Lean (Vitkost) optimizirani vsi proizvodni in logistični
procesi.
V profilu:
Podjetje Freudenberg Filtration Technologies je eno
od svetovnih vodilnih specializiranih podjetij za
razvoj, proizvodnjo in aplikacije na področju filtracije
zraka in tekočin. Rešitve poslovne skupine podpirajo
njene stranke pri gospodarnejšem oblikovanju
industrijskih procesov, varstvu virov, varstvu ljudi in
okolja ter na ta način prispevajo k izboljšanju
kakovosti življenja.
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JAPAN VILENE COMPANY
2018

2019

Promet [v mio. EUR]

557,7

580,3

Zaposleni

2.702

2.677

JAPAN VILENE COMPANY

Poslovni razvoj
Promet v evrih podjetja Japan Vilene Company je bil v
izzivov polnem tržnem okolju nekoliko nad ravnjo iz
predhodnega leta. Koristni učinki menjalnega tečaja
so pri tem pozitivno vplivali na promet.
Dejavnosti na poslovnem področju Industrial
Materials (Industrijski materiali) so se v letu poročanja
razvijale neenakomerno, vendar so pri njih skupaj
zabeležili rahel upad prometa. Medtem ko je bila
raven prometa na področju elektrike in industrije,
stropnih oblog vozil ter oblog in opreme pod ravnjo iz
predhodnega leta, je prišlo pri prometu na področju
medicine in filtrirnih medijev do rahle rasti.
Pri prometu na poslovnem področju avtomobilskih
preprog je prišlo v vseh regijah, razen na Japonskem,
do upada. Upad je bil zlasti opazen v Evropi.
Poslovna skupina je pri poslih z vlakni v letu poročanja
zabeležila upad v vseh regijah.
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Z regionalnega vidika je podjetje Japan Vilene
Company v letu poročanja uspelo promet nekoliko
povečati na japonskem trgu, ki je zanj pomemben.
Nasprotno je do upadov pri prometu prišlo v preostali
Aziji in Severni Ameriki. V Evropi je na promet poslovne
skupine vplival učinek pripojitve podjetja Hanns Glass
GmbH & Co. KG iz Meuselwitza, prevzetega
aprila 2018. Ta je bil nekoliko nad ravnjo iz
predhodnega leta.
Pomembni dogodki
Podjetje Japan Vilene Company je v letu poročanja
okrepil dejavnosti na področju operativne odličnosti.
Cilj dejavnosti je izboljšati produktivnost na vseh
lokacijah poslovne skupine s sistematičnimi
metodami. Poleg tega je poslovna skupina v letu
poročanja uveljavila nove ključne kazalnike uspešnosti
(KPI) in se je ukvarjala z različnimi temami, med
drugim s procesi za logistiko in človeške vire.

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

V juliju in avgustu 2019 je podjetje Japan Vilene
Company organiziralo delavnico na temo »Prihodnji
načini dela«. Približno 25 zaposlenih, ki so stari od 20
do 40 let, je z zunanjim sodelavcem razpravljalo o
različnih modelih delovnih mest. Pri tem so se zlasti
osredotočali na delovne postopke, ki so koristni tako za
zaposlene kot tudi za podjetje. Posledično so bili
uveljavljeni novi delovni procesi, katerih cilj je
stopnjevanje učinkovitosti.
Podjetje Japan Vilene Company je v letu poročanja
prejelo številne nagrade. Divizija za predpražnike je v
okviru poslovanja z avtomobilsko industrijo že četrto
leto zapored prejela nagrado »Best Performance
Award« (Nagrada za največjo uspešnost) podjetja
Nissan Motor Co., Ltd. Med drugim so bili ocenjevani
zanesljivost pri dobavi, čas izvedbe in kakovost. Poleg
tega je poslovna skupina prejela nagrado »Excellent
Supplier Award« (Nagrada za odličnega dobavitelja)
podjetja MAZDA Motor Corporation.
V okviru poslovanja s filtri je podjetje Japan Vilene
Company prejelo nagrado »Excellent Prize (Cost
Competitiveness Award)« (Nagrada za odličnost
(nagrada za stroškovno konkurenčnost)) podjetja
Keihin Co., Ltd., ene od najpomembnejših strank
prvega razreda (Tier 1) podjetja Japan Vilene Company
za filtre za notranjost motornih vozil. Nagrada je
priznanje za prizadevanja poslovne skupine pri
zmanjševanju proizvodnih stroškov tako podjetja
Japan Vilene Company kot tudi Freudenberg & Vilene
Filter (Thailand) Co. Ltd., ki je skupni podjem s
podjetjem Freudenberg Filtration Technologies.
Podjetje Freudenberg & Vilene Filter (Thailand) Co. Ltd.
je poleg tega prejelo nagrado »Best Supplier Award
FY2018« (Nagrada za najboljšega dobavitelja v
poslovnem letu 2018) podjetja HAI NOK CO., LTD.
Podjetje Freudenberg & Vilene Filter (Thailand) Co. Ltd.
so med 104 dobavitelji uvrstili med »TOP 10«
(NAJBOLJŠIH 10).

Na trgu oblog se povpraševanje po trajnostnih izdelkih
vse bolj povečuje. Podjetje Japan Vilene Company ima
v portfelju od leta 2019 dalje vložke in vatne izdelke iz
reciklirane plastike PET. Ponudba naj bi se postopoma
večala.
Poleg tega je podjetje Japan Vilene Company skupaj z
japonsko univerzo Yamagata in podjetjem Osaka Soda
Ltd. razvilo separator naslednje generacije za litijionske baterije. Osnovni material je proti vročini
odporna koprena podjetja Japan Vilene Company v
kombinaciji s posebnim kavčukom podjetja Osaka
Soda. Univerza Yamagata sodeluje pri poskusni
proizvodnji in preskušanju. Cilj tega je komercializacija
baterijskega separatorja za brezpilotne zrakoplove.
Podjetje Japan Vilene Company je v letu 2018 za
raziskovalno temo »Razvoj in ocena zmogljivosti
medijev za filtracijo zraka iz nanovlaken« prejelo
nagrado »Air Cleaning and Contamination Control
Research Convention« (Konvencija o raziskavi čiščenja
zraka in nadzora kontaminacije). Aprila 2019 je
poslovna skupina na konvenciji predstavila napredek
svoje teme. Med drugim so obravnavali raziskovanje
celuloznih nanovlaken za filtrirne medije – uporaba, v
zvezi s katero imajo raziskovalci iz panoge velika
pričakovanja.

V profilu:
Vse od ustanovitve v letu 1960 je podjetje Japan Vilene
Company vodilni proizvajalec netkanih tekstilij na
japonskem trgu. Njegovo vodilo »Engineering Fabric
Innovation« (Projektiranje inovacij na področju tkanin)
je sinonim za dolgoletno kompetenco na področju
materialov in obsežno strokovno znanje poslovne
skupine na področju proizvodnih procesov in tehnologij
ter predelave netkanih tekstilij. Podjetje ponuja obsežen
portfelj izdelkov za najrazličnejše uporabe na področjih
»Avtomobili«, »Medicina«, »Elektrika« in »Industrija«.
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FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS
2018

2019

Promet [v mio. EUR]

931,4

975,5

Zaposleni

3.273

3.218

POSLOVNO PODROČJE ČISTILNIH TEHNOLOGIJ IN IZDELKOV
Poslovno področje čistilnih tehnologij in izdelkov
sestavlja poslovna skupina Freudenberg Home
and Cleaning Solutions, ki je v segmentih izdelkov
za mehansko čiščenje in izdelkov za nego

perila zastopana z znamkami Vileda, Vileda
Professional, O-Cedar, Oates, Gimi, Gala, Wettex in
Marigold za končne potrošnike in strokovne
čistilce.

FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

Poslovni razvoj
Razmere za potrošnjo so bile v letu 2019 mile. Na tem
področju se je promet podjetja Freudenberg Home
and Cleaning Solutions v primerjavi s predhodnim
letom povečal.
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Regija EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika) je ostala v
celotnem letu 2019 gonilna sila poslovanja. Z rastjo, ki
sodi v zgornji enomestni odstotkovni razpon, je
podjetje Freudenberg Home and Cleaning Solutions
preseglo letne cilje v regiji in pridobilo tržne deleže.
Posebej razveseljiv je bil razvoj posla s talnima

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

čistilnima sistemoma »Spin Mop« in »Turbo«. Zlasti v
Veliki Britaniji je podjetje Freudenberg Home and
Cleaning Solutions uspelo pridobiti dodaten posel v
primerjavi s konkurenco na podlagi trženja talnih krp.
Tudi v Nemčiji je bilo mogoče pridobiti tržne deleže.
V Severni in Južni Ameriki je poslovna skupina pri
stabilnem trgu na področju stacionarnih trgovin
zabeležila rahlo izgubo tržnih deležev. V ZDA pa so z
uspešnim trženjem vrtljivih metel »Spin Mops« prek
spletne prodaje poživili poslovanje.
V Aziji je ostal tržni razvoj pozitiven. Tam je podjetju
Freudenberg Home and Cleaning Solutions uspelo
pridobiti dodatne tržne deleže in nadaljevati stalno
rast iz preteklih let. Glavna pogonska sila rasti je bila
nadalje Indija. Zaradi nemirov je v Hongkongu trg
zaznamovala negotovost. A poslovna skupina se je
ustrezno prilagodila situaciji in ohranila vodilni položaj
na trgu.
Na področju velikih porabnikov je širitev znamke
Vileda Professional še vedno večja od rasti trga, zlasti v
bolnišnicah, negovalnih ustanovah in v okviru čiščenja
pisarniških poslopij. Poslovno področje »Čiščenje čistih
prostorov« je na glavnih trgih – Severni Ameriki,
Kitajski in Indiji – beležilo celo dvomestno rast. V
Evropi so se pozitivno razvijali zlasti trgi na Poljskem, v
Italiji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Digitalna
platforma za upravljanje delovne sile »iQonnect« je
bila uspešno uvedena v letu 2019 v Španiji in Kanadi.
Poslovna skupina je v Avstraliji uspešno uvedla prve
sisteme »Vileda Professional«.
Z globalnega vidika je rast na področju elektronskega
poslovanja ostala dosledno visoka s stopnjami rasti
nad 20 odstotkov. S postopno posodobitvijo spletne
infrastrukture vseh znamk želi podjetje Freudenberg
Home and Cleaning Solutions dodatno spodbuditi
spletno trgovanje. Poslovna skupina je tako uvedla
spletna mesta in spletne trgovine na Portugalskem in
v Nemčiji. Na Švedskem, Finskem in Danskem je bila
spletna predstavitev znamke Vileda prenovljena.

Pomembni dogodki
Dokazila o visoki kakovosti izdelkov poslovne skupine
so bile tudi v letu 2019 številne ugledne nagrade:
znamka »Vileda VR 2010 PetPro« je prejela nagrado
»Red Dot Design Award« (Nagrada za oblikovanje Red
Dot). V ZDA je gobica »PURActive« kot najboljša
kuhinjska gobica prejela nagrado revije »Americaʼs
Test Kitchen«. Poleg tega so se v Nemčiji izdelki
»Superfeger«, »Ultramat« in »Turbo« v kategoriji »Novi
izdelek leta 2019« uvrstili na prva tri mesta na
natečaju za ugledno nagrado »HIT Award«
(Nagrada HIT).
Poslovna skupina je v letu poročanja nadalje
uporabljala trajnostne certifikate za boljše
posredovanje podatkov o prijaznosti izdelkov okolju
končnim potrošnikom in izboljšanje prodaje. Mednje
sodita znamka »Plastica Seconda Vita« in certifikat
sveta za nadzor gozdov »Forrest Stewardship Council«
(FSC).
V letu 2019 so poleg tega spodbujali dodatne projekte
za zmanjšanje zapletenosti v sortimentu in uspešno
izvajali projekte za izboljšanje učinkovitosti v
vrednostni verigi, npr. v transportu, logistiki, trgovini in
administraciji.

V profilu:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions je
mednarodno vodilno podjetje za izdelke z blagovno
znamko, in sicer za čistilna sredstva in sisteme ter
izdelke za nego perila. Za prepoznavnost izdelkov skrbijo
blagovne znamke Vileda, Vileda Professional, O-Cedar,
Oates, Gimi, Gala, Wettex in Marigold.
Dejavniki uspešnosti so podrobna znanja o trgu, novi
učinkoviti izdelki in močna naravnanost na stranke.
Dopolnjujejo jih raziskovanje mednarodnih trgov in
strank, inovacijska središča in proizvodni obrati v vseh
svetovnih regijah ter lastna prodajna mreža v več kot
35 državah.
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POSLOVNO PODROČJE POSEBNOSTI
Del poslovnega področja posebnosti so bile v letu
poročanja večinoma naslednje poslovne skupine:

Na poslovnem področju posebnosti je prišlo v
letu 2019 do dveh sprememb:

• Freudenberg Chemical Specialities
• Freudenberg Medical

• Novinec

V poslovnem letu 2019 so podjetja s poslovnega
področja skupaj dosegla promet 1435,2 milijona EUR
(v letu poprej: 1.374,0 milijona EUR). Število
zaposlenih je konec leta 2019 znašalo 5.617 v
primerjavi s 4.892 konec leta 2018.

na poslovnem področju je podjetje
Freudenberg Medical. Poslovna skupina je doslej
sodila na poslovno področje tesnilne tehnike in
tehnologije za nadzor vibracij. Portfelj podjetja
Freudenberg Medical se je v preteklih letih
vsekakor nadalje razvijal, zaradi česar je bila
izvedena nova razvrstitev.

• Poslovna

skupina Freudenberg IT, ki je doslej
delovala na poslovnem področju posebnosti, je
bila v letu poročanja prodana skupini Syntax.

FREUDENBERG CHEMICAL SPECIALITIES

80

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

FREUDENBERG CHEMICAL SPECIALITIES

Promet [v mio. EUR]
Zaposleni

2018

2019

1.104,1

1.123,5

3.635

3.669

Poslovni razvoj
Povpraševanje v najpomembnejših segmentih in
regijah, ki je bilo pod pričakovanji, je zaznamovalo
leto 2019 podjetja Freudenberg Chemical Specialities.
Negativni učinki trgovinskega spora so postajali vse
bolj občutni in so, zlasti na Kitajskem in ponekod v
Evropi, določali šibko tržno okolje. Poslovna skupina je
kljub izzivom dosegla pozitivno organsko rast v
primerjavi s predhodnim letom.
Globalna konjunktura v avtomobilski industriji je
ostala šibka in je vplivala na povpraševanje v
povezanih tržnih segmentih dobaviteljev motornih
vozil in industrije ležajev. Posebni trgi, kot so industrija
vetrne energije, živilska industrija, naftna in plinska
industrija, so se nasprotno dobro razvijali, vendar so
lahko upad v avtomobilskem segmentu le deloma
kompenzirali.
Strategija pridobivanja novih poslovnih področij za
boljšo razpršitev tveganj se je znova izkazala za
pravilno. Poslovna področja podjetja Freudenberg
Chemical Specialities so kljub omejeni rasti prometa
skupaj dosegla rast nad tržnim povprečjem. To je
mogoče pripisati tudi projektom za stranke,
pridobljenim v poslovnem letu, za katere so deloma
potrebna večletna izvedbena obdobja. Poleg tega so
imela posamezna podjetja koristi na podlagi močnega
tržnega položaja, pridobivanega skozi več desetletij, in
s tem povezane visoke zvestobe strank.
Podjetje Klüber Lubrication je v letu poročanja izkazalo
solidno rast v več tržnih segmentih. Kot primere je
mogoče navesti živilski trg in segmente, kot so lesna
industrija, naftna in plinska industrija, industrija
vetrne energije in pomorska industrija.
Podjetje Chem-Trend je bolj odvisno od razvoja
konjunkture na avtomobilskem trgu od drugih
poslovnih področij, vendar se je v močno konkurenčnem
okolju lahko dobro uveljavilo. Za pridobivanje tržnih
deležev so poskrbeli obsežen portfelj za številne različne
tržne segmente, močna inovacijska uspešnost ter rastoči
delež okolju prijaznih rešitev.

Podjetje SurTec je ohranilo svoj močni tržni položaj.
Trajnostni izdelki so bili uvedeni postopoma, pri čemer
potrebujejo za uveljavitev na trgu dodaten čas.
Prodajni primanjkljaji v Aziji in Evropi so bili deloma
kompenzirani z rastjo na drugih trgih, npr. v Severni in
Južni Ameriki.
Podjetje Capol je raslo skozi vse leto. Prestrukturiranje
ureditve severnoameriškega trga v okviru pripojitve
podjetja Colarôme Inc. v Saint-Hubertu v Kanadi,
izvedene v letu 2017, je imelo za posledico prve
pozitivne učinke.
Trgovinski posel podjetja OKS na najpomembnejšem
nemškem trgu ni dosegel ravni predhodnega leta.

Pomembni dogodki
Na rastoče povpraševanje v Jugovzhodni Aziji po
rešitvah za kemično površinsko tehnologijo se je
podjetje SurTec odzvalo z odprtjem proizvodnega
obrata v Vietnamu – prvega obrata skupine
Freudenberg v tej državi.
Novo evropsko logistično središče podjetja Klüber
Lubrication v Maisachu pri Münchnu je začelo redno
obratovati. Poleg logistike, ki je predvsem usmerjena v
podjetje Klüber Lubrication, obsega osrednji evropski
polnilni obrat za majhne vsebnike in tehnično središče
z laboratoriji, preizkuševalno tehniko in tehniko
aplikacije za Chem-Trend.
Poslovna področja so v letu poročanja uveljavila
strateške ureditve trga za izboljšano notranjo trajnost
(negativni odtis) in za razvoj ponudb z dodano
vrednostjo za večjo trajnost pri strankah (pozitivni
odtis). Ti zagotavljajo pomembne prispevke k
upravljanju inovacij in portfelja. Podjetja Klüber
Lubrication, Chem-Trend, OKS in Capol so zaradi
izboljšane preglednosti teh ukrepov vsakokrat objavila
poročila o trajnostnem razvoju.
Nova in digitalno krmiljena aplikacijska tehnologija za
livarne podjetja Chem-Trend je bila uspešno uvedena v
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Evropi. Tehnologija prispeva k znatnemu povečanju
proizvodne učinkovitosti pri strankah.
Simulacijski postopek za površinske procese na
atomski ravni, ki je edinstven na svetu in ga je podjetje
Klüber Lubrication razvilo s podjetji skupine
Freudenberg, je leta 2019 prejel nagrado Freudenberg
Innovation Award (Inovacijska nagrada skupine
Freudenberg).
Podjetje SurTec je razvilo okolju prijazen površinski
premaz za zaščito pred korozijo na kovinah in ga
uvedlo na trg. Premaz ima visok tržni potencial zlasti v
industriji vozil in izpolnjuje tudi nove zahteve glede
elektromobilnosti. Podjetje SurTec Metal Surface
Treatment Technology Co. Ltd. iz kraja Hangzhou na
Kitajskem je prejelo celo tri nagrade, za »najboljšo
tehnično storitev«, »izjemno upravljanje kakovosti« in
kot »dobavitelj leta«.
Poslovna skupina je poleg tega v ZDA večkrat prejela
različne nagrade kot odličen delodajalec. Nagrajeni sta
bili podjetji Klüber Lubrication NA LP iz Teksasa v ZDA
in Chem-Trend Limited Partnership iz Howella iz ZDA.
Trgovinska zbornica iz Barcelone je podjetju Klüber
Lubrication GmbH Ibérica S.en C. iz kraja Parets del
Vallès iz Španije podelilo nagradi za dolgoročno
družbeno udejstvovanje. Podjetju sta podelila nagrado
predsednik zbornice in ministrica za gospodarstvo
katalonske vlade.
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V profilu:
V poslovno skupino Freudenberg Chemical Specialities
sodijo operativna poslovna področja Klüber Lubrication,
Chem-Trend, SurTec, OKS in Capol, ki delujejo
medsebojno neodvisno. Podjetje Klüber Lubrication je
vodilni svetovni proizvajalec posebnih maziv. ChemTrend je svetovno vodilno podjetje na področju sredstev
proti strjevanju za proizvodnjo oblikovanih delov iz
kompozitnih materialov, gume, umetnih snovi, kovin in
poliuretana. Podjetje SurTec je vodilni ponudnik
posebnih kemičnih proizvodov za površinsko tehniko in
galvanotehniko. OKS je strokovnjak za zmogljiva maziva
in izdelke za vzdrževanje in popravila. Capol je globalno
pomemben ponudnik izdelkov za površinsko obdelavo
slaščic.

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij

FREUDENBERG MEDICAL
2018

2019

Promet [v mio. EUR]

169,1

171,5

Zaposleni

1.523

1.561

FREUDENBERG MEDICAL

Poslovni razvoj
V okviru rastočega svetovnega trga medicinskih
izdelkov se je promet v evrih podjetja Freudenberg
Medical v letu 2019 nekoliko povečal.
Medtem ko sta poslovni področji »Grlo – nos – ušesa« in
»Posebne komponente« zabeležili močno organsko rast,
sta na promet poslovnega področja »Minimal Invasive
Solutions« (Minimalno invazivne rešitve) vplivala dva
negativna zunanja učinka: po eni strani je bila konec
leta 2018 objavljena metaštudija, v skladu s katero so
bile žilne opornice in baloni, prevlečeni s paklitakselom,
klasificirani kot oporečni. Posledično je ameriška zvezna
Uprava za hrano in živila (Food and Drug Administration
oz. FDA) priporočila omejitev uporabe pripomočkov,
prevlečenih s paklitakselom, pri številnih bolnikih, kar je
vplivalo na promet podjetja Freudenberg Medical v letu
poročanja. Medtem so bili objavljeni natančnejši
podatki, ki to izjavo ovržejo. Promet podjetja
Freudenberg Medical na področju naprav, prevlečenih s
paklitakselom, je tako na dobri poti do okrevanja.

Po drugi strani je februarja 2019 Agencija ZDA za
varstvo okolja (EPA oz. Environmental Protection
Agency) zaprla veliko tovarno za sterilizacijo z etilen
oksidom v kraju Willowbrook v Illinoisu v ZDA. EPA je
analizirala vzorce zraka okolja in ugotovila, da so
prebivalci
in
delavci
izpostavljeni
visokim
koncentracijam etilen oksida v zraku. Zaprtje je
vplivalo na več izdelkov podjetja Freudenberg Medical.
Podjetje Freudenberg Medical je v sodelovanju s
strankami znova validiralo izdelke v alternativnih
sterilizacijskih obratih.
Ponudbo lastnih patentiranih platform za izdelke in
procese je podjetje Freudenberg Medical je v letu 2019
dodatno razširilo. Glede na vse bolj zahtevne
medicinske pripomočke ponuja Freudenberg Medical
proizvajalcem medicinskih izdelkov tehnične rešitve, ki
jim omogočajo realizacijo naprednih izdelkov,
skrajšanje razvojnih časov in prihranke pri stroških
razvoja in proizvodnje. Poslovna skupina je prisotna na
enajstih lokacijah v ZDA, Evropi, Latinski Ameriki in
Aziji ter lahko na ta način ponudi svoje storitve po
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vsem svetu. To zelo cenijo zlasti stranke, ki so dejavne
po vsem svetu.

Pomembni dogodki
Podjetje Freudenberg Medical je v letu 2019 pridobilo
dodaten 40-odstotni delež v podjetju Cambus
Teoranta. Na ta način ima poslovna skupina zdaj v lasti
90-odstotni delež. Podjetje Cambus je specializirano
za razvoj in proizvodnjo tehnološko zahtevnih
hipocevk in rešitev z mikrokomponentami za
minimalno invazivne medicinske pripomočke.
Leto 2019 je bilo za podjetje Freudenberg Medical leto
uvedb številnih izdelkov in procesov. Poslovno
področje »Grlo – nos – ušesa« je med drugim bistveno
okrepilo portfelj izdelkov na področju obnovitve
govora z novimi »laringektomijskimi kanilami«. Poleg
tega je na trg uvedlo nov pripomoček za
odstranjevanje tujkov.
Podjetje Freudenberg Medical je razen tega nadalje
nenehno širilo lastne portfelje patentiranih izdelkov za
minimalno invazivne rešitve. Poslovna skupina ponuja
svojim strankam zdaj popolno linijo uvajalnih cevk z
lastnimi tehnologijami hemostatskih ventilov in
krmilnim katetrskim držalom »Composer«, ki je
razširjena z različnimi velikostmi in prilagoditvami za
terapevtske trge, kot je elektrofiziologija.
Poleg tega je podjetje Freudenberg Medical uvedlo več
procesnih inovacij, med drugim inovativni merilni
sistem »Helix iMC« za nenehno merjenje notranje
geometrije silikonskih cevk. Tehnologija je edinstvena
v panogi in je bila razvita za ekstruzijo silikona v
medicinskih aplikacijah. Znatno izboljšuje kakovost
izdelkov za visokoprecizijske aplikacije, kot je izolacija
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žice pri srčnih spodbujevalnikih, ter bistveno zmanjša
uporabo materialov in skrajša procesne čase.
Podjetje Freudenberg Medical je poleg tega v letu
poročanja uvedlo tehnologijo »Helix Twist«. Ta
lastniška tehnologija omogoča nove oblikovalske
možnosti za aplikacije, pri katerih je potrebna
navigacija po vijugastih strukturah v človeškem telesu,
npr. pri srčnih spodbujevalnikih.

Spremembe sedežev
Podjetje Freudenberg Medical je začelo v letu 2019
gradnjo novega sedeža podjetja v Beverlyju v
Massachusettsu v ZDA. Poleg tega bo podjetje
Freudenberg
Medical
proizvodnjo
silikonskih
komponent, ki je trenutno še v Gloucestru v
Massachusettsu v ZDA, preselilo na novo lokacijo v
Beverlyju in jo razširilo. Novo poslopje bo obsegalo
površino približno 3.500 kvadratnih metrov in bo
vsebovalo čiste prostore za proizvodnjo v skladu s
standardom ISO 8. Sedež bo certificiran v skladu s
standardom kakovosti ISO 13485 in bo registriran pri
ameriški upravi FDA kot proizvodni obrat za
medicinske izdelke. Njegovo odprtje bi moralo biti
izvedeno v drugi polovici leta 2020.

V profilu:
Podjetje Freudenberg Medical je globalni partner za
oblikovanje, razvoj in proizvodnjo inovativnih
medicinskih izdelkov. Ponudba obsega katetrske rešitve
za minimalno invazivne posege in komponente iz
kompleksnih medicinskih materialov. Podjetje ima
vodilni položaj tako na področju precizijskih oblikovanih
delov in cevk iz silikona in umetne snovi kot tudi na
področju prevlek in kovinskih hipocevk.

Zbirno letno poročilo – razvoj poslovnih področij
bistveni dogodki po datumu bilance stanja

BISTVENI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
Posebej pomembni postopki, ki so bili izvedeni po
datumu bilance stanja in niso upoštevani ne v izkazu
poslovnega izida ne v bilanci, so pojasnjeni v prilogi h
konsolidiranemu izkazu pod točko »Posebej
pomembni dogodki po datumu bilance stanja«.
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PREGLED PRILOŽNOSTI IN TVEGANJ
Skupina Freudenberg je izpostavljena številnim
priložnostim in tveganjem, ki so neločljivo povezani z
gospodarskimi dejavnostmi. Zavzeto poslovno
ravnanje vsebuje opazovanje zlasti tehnoloških,
političnih in družbenih sprememb. Na podlagi tega se
pogosto pojavljajo priložnosti, ki jih je treba izkoristiti
za zaščito in ciljno izboljšanje konkurenčnosti
podjetja. Priložnosti so zajete v okviru letnega procesa
načrtovanja, med letom pa spremljane in se o njih
poroča. Dolgoročne priložnosti za donosno rast so v
prvi vrsti identificirane v strateškem procesu. Da bi
lahko zgodaj prepoznali tveganja in se z njimi
ustrezno soočili, ima skupina Freudenberg na voljo
sistem za obvladovanje tveganj na ravni podjetja, v
katerega so vključena tudi na novo pripojena
poslovna področja. Naslednja ponazoritev predstavlja
oceno upravnega odbora.

Priložnosti
Prisotnost po vsem svetu
Na podlagi svoje globalne prisotnosti je skupina
Freudenberg že več let zmožna ponuditi izdelke in
storitve v skladu z enotnimi standardi, ki veljajo po
vsem svetu. Na ta način lahko skupina Freudenberg
spremlja tudi mednarodne strategije svojih strank, na
primer v proizvodnji ali v okviru raziskav in razvoja. S to
kompetenco lahko skupina Freudenberg tradicionalno
podpira številne stranke iz Evrope ali Severne Amerike
tudi v gospodarstvih v vzponu. Z vse večjo prisotnostjo
v teh državah ji že uspeva posamično podpirati
mednarodno strategijo strank iz gospodarstev v
vzponu pri uveljavljanju v Zahodni Evropi. Če se bo ta
trend okrepil v prihodnosti, bi lahko skupina
Freudenberg pridobila dodatne koristi na podlagi
svetovne prisotnosti. Podjetniška skupina daje s krovno
znamko Freudenberg jasno obljubo o zagotavljanju
storitve, krepi ugled in stopnjuje vidnost, na primer kot
soliden dobavitelj ali privlačen delodajalec.

Naložbe v strateške rastoče sektorje in regije
Osrednji element strateškega načrtovanja je nenehni
nadaljnji razvoj obstoječega poslovanja prek inovacij
pri izdelkih in procesih, s čimer je omogočena donosna
in bistveno hitrejša rast na obstoječih poslovnih
področjih od rasti trga. To se dogaja tudi na podlagi
dopolnitve portfelja zaradi selektivnih in ciljno
usmerjenih pripojitev z namenom odpravljanja
identificiranih tehnoloških lukenj in pridobivanja
dostopa do novih trgov. Na ta način se nadaljuje
uspešna strategija rasti na opredeljenih področjih.
Primer tega v letu 2019 so pridobivanja deležev
podjetja Apollo Air-Cleaner Co., Ltd. in skupine Filc.
Raziskovane pa so tudi možnosti nakupa
komplementarnih novih poslovnih področij, ki sodijo v
organizacijo
skupine
Freudenberg.
Skupina
Freudenberg si srednjeročno prizadeva za regionalni
strateško uravnoteženi portfelj z enakimi deleži
prometa iz Severne in Južne Amerike, Evrope in Azije.
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Zbirno letno poročilo – pregled priložnosti in tveganj

Razvoj izdelkov, usmerjen v trende in predpise

Koncepti mobilnosti za prihodnost

Družbeni trendi se nenehno spreminjajo. Pri iskanju
inovativnih rešitev in novih surovin so bistveno gonilo
spremembe v potrošniškem vedenju in rastoča
pričakovanja glede izdelkov in storitev, na primer v zvezi s
trajnostjo izdelkov in njihove proizvodnje. Ti
spreminjajoči se trendi ustrezajo novim predpisom in
standardom. Skupina Freudenberg zato stavi na nadaljnji
razvoj izdelkov, ki je tesno povezan s predpisi. Bistvene
tržne priložnosti in priložnosti, usmerjene v prihodnost,
so del doslednega osredotočanja na regulativne
spremembe v povezavi s trendi in posledičnimi
inovacijskimi dejavnostmi podjetniške skupine.

Predvidljive spremembe pogonske tehnike in
alternativni koncepti mobilnosti se nanašajo tudi na
skupino Freudenberg kot na partnerja avtomobilske
industrije. Poleg e-mobilnosti so pod pojmom »New
Mobility« (Nova mobilnost) pri skupini Freudenberg
razvoji upoštevani za celotno paleto pogonskih
tehnologij, npr. izboljšane zgorevalne motorje,
hibridne rešitve, povsem električne avtomobile in
vozila z gorivnimi celicami. Komponente skupine
Freudenberg se uporabljajo tudi pri avtonomnih
vožnjah.

Utiranje poti tehnologijam prihodnosti
Freudenberg se kot globalno tehnološko podjetje
nenehno ukvarja z inovacijami pri izdelkih in procesih
ter razvija skupaj s svojimi partnerji rešitve za
prihodnost, ki temeljijo na tehnologiji. Trend postopne
digitalizacije v njenih različnih pojavnih oblikah (npr.
internet stvari ali industrija 4.0) ter preusmeritev v
trajnost in okoljsko ozaveščenost predstavljajo za
skupino Freudenberg kljub vsem zahtevam po
prilagajanju priložnosti za donosno rast.
V ospredju strateško usmerjenih inovacijskih
dejavnosti so zato nenehni nadaljnji razvoj celotnega
portfelja podjetniške skupine. To se nanaša predvsem
na sektorje mobilnost, digitalizacija, energija, okolje,
zdravstvo, udobje in lahka gradnja. Tako so bile v
središču pozornosti poslovne skupine v letu poročanja
teme e-mobilnost, sistemi in storitve ter trajnost.
Visokoinovativni pristopi so se pokazali tudi pri razvoju
gorivnih celic, kar je na primer privedlo do sodelovanja
z mednarodno delujočim avtobusnim prevoznikom za
prevoz na velike razdalje in največjo ladjedelnico za
gradnjo potniških ladij za križarjenje. Nadaljnje
pionirske rezultate inovacijskih dejavnosti in prejete
nagrade najdete v poglavju »Raziskave in razvoj«.

Skupina Freudenberg meni, da je na te razvoje dobro
pripravljena na podlagi kompetence na področju
materialov in več kot desetletnih raziskovalnih
izkušenj na področju komponent za visokozmogljive
baterije za elektromotorje ter približno 20-letnih
raziskav v okviru razvoja gorivnih celic. Zmanjšana
potreba po tesnilih je kompenzirana z nadalje ali na
novo razvitimi baterijskimi komponentami, motorjem,
polnilno enoto, filtri, termičnim nadzorom, sistemi za
nadzor tresljajev ali tudi posebnimi mazivi. Skupina
Freudenberg želi biti tudi v prihodnosti kompetenten
ponudnik rešitev za visokotehnološke inovacije – to
velja za vse vrste pogona.
Sistemi in storitve
Nadaljnji razvoj dostave od komponent in izdelkov ter
vse do popolnih sistemov zagotavlja nove priložnosti.
Te predstavljajo za Freudenberg novo dimenzijo, saj ta
sovpada z večjo kompleksnostjo, odgovornostjo in
tveganjem.
V okviru integracije naprej so storitve vse bolj tudi
zavestno razvijane in ponujane. Te temeljijo na
povezavi izdelkov in sistemov, ki je omogočena prek
digitalizacije in s tem povezane razpoložljivosti
podatkov in informacij. Te »pametne funkcije« lahko
zajemajo tudi več izdelkov in sistemov.
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Uporaba sinergije pri strateških temah

Upravljanje talentov

Strokovno znanje in inovacijska moč skupine
Freudenberg sta uporabljani v svetovnih regijah v več
kot 40 tržnih segmentih in v okviru več tisoč aplikacij.
Podjetje ima na razpolago številne pristope za ciljno
usmerjeno vključitev tega znanja, kajti potencial, ki je
povezan s to točko, zagotavlja bistven prispevek k
zagotavljanju prihodnosti. Strateško pomembne
teme, kot so digitalizacija, trajnost in učinkovitost
materialov, so nadalje spodbujane z uporabo sinergij v
vseh poslovnih skupinah. Skupni projekti in programi
se vedno izvajajo ob vključitvi posameznih
strokovnjakov in so dosegli že prve rezultate.

Skupina Freudenberg ima že več let vzpostavljen
proces upravljanja talentov, ki obsega večino
zaposlenih po vsem svetu. Ta proces omogoča enoten
pristop pri upravljanju talentov v celotni podjetniški
skupini. Vključuje enotne sisteme ocenjevanja in
temelji na enotnih kompetenčnih profilih ter
opredelitvah potencialov. Na ta način sta omogočena
večja primerljivost ocen in lažji razvoj človeških virov.
Skupina Freudenberg ima zaradi tega procesa
možnost sprejemanja odločitev v zvezi s človeškimi
viri, utemeljenih z informacijami.

Sistem za obvladovanje tveganj
Osrednje področje »Future Technologies« (Prihodnje
tehnologije) povezuje strateško strokovno znanje in
se ukvarja s številnimi tehnološko usmerjenimi
pobudami. Mednje sodi projekt za določanje
prihodnjih poslovnih priložnosti za skupino
Freudenberg, katerega perspektiva je zelo dolgoročno
zastavljena. Na podlagi scenarijev možnih razvojev
raziskujejo zaposleni in zunanji strokovnjaki področja
rasti glede posledičnih poslovnih priložnosti in si
ciljno usmerjeno prizadevajo za strateške razvoje
izdelkov. Napovedi tehnoloških trendov, nove
tehnologije in svetovanje poslovnim skupinam izvaja
služba »Technology Foresight« (Tehnološke napovedi).
Skupina »Technology Plattforms« (Tehnološke
platforme) vodi in nadzira razvoj tehnoloških
platform skupine Freudenberg. Te povezujejo
pomembna medsektorska vprašanja s ciljem razvoja
novih tehnologij. Skupina »Scientific Networks«
(Znanstvene mreže) podpira med drugim ekipe pri
iskanju relevantnih univerz in raziskovalnih ustanov.
Skupina »Technology Intelligence« (Tehnološka
inteligenca) podpira ekipe pri posredovanju
raziskovalnih
kompetenc
in
zagotavljanju
podatkovnih zbirk.
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Sistem za obvladovanje tveganj podjetniške skupine ni
centraliziran in upošteva organizacijsko strukturo.
Obsega vsa podjetja skupine Freudenberg, ki so
povsem konsolidirana, in vse ukrepe podjetniške
skupine, ki se nanašajo na bistvena tveganja. Ta proces
zagotavlja
zlasti
strukturirano
identifikacijo,
ocenjevanje, upravljanje in nadzor bistvenih tveganj. V
okviru tega procesa se izvajajo tudi ustrezna
obveščanja o tveganjih ter nenehno izboljšanje
sistema za obvladovanje tveganj.
Cilja sistema za obvladovanje tveganj sta predvsem
zgodnje prepoznavanje tveganj, ki bi lahko ogrozila
obstoj podjetniške skupine, in sprejetje ustreznih
protiukrepov. Ni predviden kot ukrep za preprečitev
vseh potencialnih tveganj. Nasprotno, ustvariti je
treba manevrske prostore, ki omogočajo zavestno
prevzemanje tveganj na podlagi obsežne usvojitve
pomembnih informacij.
Strategija obvladovanja tveganj je izpeljana iz splošne
strategije podjetniške skupine. Sistem za obvladovanje
tveganj je nenehno razvijan, izboljšan in preskušan.

Zbirno letno poročilo – pregled priložnosti in tveganj

K uspehu pri obvladovanju tveganj podjetniške
skupine prispevajo nadzor, notranja revizija,
organizacija skladnosti s predpisi, kodeks ravnanja,
notranji nadzorni sistem, različni sistemi za
zagotavljanje kakovosti ter več služb v koncernu.

Tveganja
Tveganja so vsi prihodnji razvoji, dogodki ali ravnanja,
ki bi lahko negativno vplivala na cilje in strategije
podjetniške skupine.
V nadaljevanju so tveganja, ki so pomembna za
skupino Freudenberg, predstavljena načeloma v
skladu s potencialnim obsegom škode v padajočem
vrstnem redu. Posledice teh količinsko in kakovostno
opredeljivih tveganj se lahko zelo razlikujejo.
Načeloma se lahko pojavijo posamično in medsebojno
neodvisno ali pa celo istočasno. V vseh primerih imajo
potencial za neposredno ali posredno vplivanje na
kratkoročni ali dolgoročni premoženjski, finančni
položaj ali stopnjo donosa podjetniške skupine.
Razkritje kvantitativnih vrednosti je opuščeno, saj so
upoštevani kvalitativni dejavniki z učinkom na
poslovno dejavnost zaradi razvrstitve posledic, na
primer nedoseganje ciljev podjetja ali škoda zaradi
izgube ugleda.

Preostala tveganja in skladnost s predpisi
Skupina Freudenberg je globalno dejaven proizvajalec
funkcionalnih tehničnih komponent in delov sistemov
za avtomobilsko industrijo in številne druge industrije.
Skupina Freudenberg razvija in proizvaja posebna
maziva, sredstva proti strjevanju in obsežen spekter
posebnih kemikalij za najbolj raznolike aplikacije.
Poleg tega zagotavlja skupina Freudenberg čistilne
naprave in filtracijske izdelke za končne potrošnike ter
je vse bolj dejavna na področju proizvodnje in prodaje
medicinskih materialov in komponent. Portfelj
skupine Freudenberg dopolnjuje obsežna ponudba
storitev v različnih poslovnih segmentih. Na ta način je
skupina Freudenberg izpostavljena preostalim
tveganjem. Mednje sodijo zlasti tveganja s področij
varstva
podatkov,
konkurenčnega
prava
in

protimonopolnega prava, tveganja, povezana z
odgovornostjo za izdelke, pogodbenega jamstva,
davčne zakonodaje, transakcij v okviru združevanja in
prevzemov
(M&A),
namerno
povzročenih
premoženjskih škod, protikorupcijske zakonodaje,
kršitve pravic intelektualne lastnine (patentnega prava
in prava znamk), nadzora izvoza in tveganja s področij
varnosti pri delu, zdravstvenega varstva in varstva
okolja. Ta tveganja lahko skupino Freudenberg
prizadenejo v različni meri in privedejo na primer do
denarnih ali drugih kazni ter nadomestil, vendar lahko
poleg tega vplivajo tudi na ugled in podobo
podjetniške skupine kot celote ter ju ogrozijo. V
skrajnih primerih lahko pravna tveganja pomembno
prizadenejo skupino Freudenberg.
S temi preostalimi tveganji se skupina Freudenberg
sooča s številnimi ukrepi. Mednje sodijo obsežni
sistemi za zagotavljanje kakovosti, opredeljene
specifikacije izdelkov, navodila, redna usposabljanja
zaposlenih, dokumentacije ter preventivne pogodbene
rešitve, ki omejujejo odgovornost in upoštevajo
interesna območja udeležencev. Ti ukrepi so določeni
glede na potrebe posameznih poslovnih modelov in
vrednostnih verig. Instrumente dopolnjuje običajno
panožno zavarovalno kritje, ki je letno skrbno
analizirano in po potrebi prilagojeno spremenjenim
pogojem.
Globalna poslovna dejavnost podjetniške skupine se
izvaja v pravnem in regulativnem okolju številnih
jurisdikcij, ki se spreminjajo in zapletenost katerih se
nenehno stopnjuje. Obseg in področja uporabe
zakonov in drugih predpisov, ki jih je treba upoštevati,
so izpostavljeni nenehnim in deloma le stežka
predvidljivim spremembam ter določajo visoko mero
obdelave informacij, interdisciplinarne komunikacije
na nadnacionalni ravni ter odzivnost in preventivne
ukrepe.
Upoštevanje zakonov in drugih predpisov, notranjih
smernic ter poslovnih načel (skladnost s predpisi) in
vodil, specifičnih za skupino Freudenberg, imajo v
skupini Freudenberg značilno zelo pomembno vlogo.
Zaposleni so ozaveščeni o vsakokrat relevantnih
pravnih področjih tveganja, in sicer na način,
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specifičen za skupino, in v relevantnih regijah za
skupino Freudenberg, ter so usposobljeni zanje in se
morajo določb držati oz. jih morajo upoštevati.
Za posredovanje informacij o zagotavljanju skladnosti
s predpisi za usposabljanje, dialog in razprave
uporablja skupina Freudenberg klasične metode
(dokumenti v pisni obliki, ki so prevedeni v pomembne
relevantne jezike, in teoretična usposabljanja). V
vedno večji meri so dopolnilno uporabljana sodobna
komunikacijska sredstva, kot je spletno usposabljanje,
orodja za e-učenje, interaktivne videokonference in
podobna sredstva, za doseganje čim večjega števila
zaposlenih.
Kljub vsem skrbno uporabljenim nadzornim in
preventivnim mehanizmom naše strukture in ukrepov
za doseganje skladnosti obstaja še vedno preostalo
tveganje, ki ga glede na velikost in kompleksnost
svetovne organizacije ni mogoče preprečiti. Poleg tega
ni mogoče v celoti izključiti možnosti, da skupina
Freudenberg ali zaposleni skupine Freudenberg
nezavedno kršijo pravice tretjih oseb, na podlagi česar
lahko za skupino Freudenberg pride do negativnih
pravnih posledic ali škode zaradi izgube ugleda ali
okrnjene podobe.

Makroekonomska tveganja in panožna tveganja
Skupina Freudenberg ponuja rešitve za številne
segmente strank in panoge ter je dejavna v številnih
regijah in državah. Obsežna diverzifikacija podjetniške
skupine zmanjšuje odvisnost od posamičnih strank,
skupin potrošnikov, dobaviteljev, surovin, tehnologij,
regij in držav. Skupina Freudenberg je aktivno
udeležena
v
hitrem
razvoju
alternativnih
avtomobilskih pogonskih tehnologij na podlagi
okrepljenih dejavnosti na področju raziskav in razvoja
pri različnih skupinah izdelkov ter preskuša rezultate v
okviru številnih sodelovanj z industrijskimi partnerji.
Kljub temu je skupina Freudenberg odvisna od
splošne konjunkture, zlasti splošnega povpraševanja
po njenih izdelkih in storitvah. Kljub nenehnim
prizadevanjem za nadaljnjo diverzifikacijo lahko, tako
kot pri večini podjetij, npr. regionalno zmanjšanje
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povpraševanja, specifično za panogo, ali dolgotrajni
mednarodni trgovski spor privede do pomembnega
izpada prometa in zmanjšanja prihodkov, na podlagi
česar lahko pride do znatnega tveganja za skupino
Freudenberg.
Skupina Freudenberg je sprejela več ukrepov za
omejitev negativnih posledic tveganj, povezanih s
povpraševanjem. Tako ima podjetje zlasti na voljo
ustrezno prilagodljivost kapacitet in aktivno
upravljanje obratnega kapitala. Skupina Freudenberg
redno spremlja več kazalnikov uspešnosti in se lahko
tako pravočasno odzove na negativne razvoje. Da bi se
lahko dolgoročno odzivala na tveganja, povezana s
povpraševanjem, vlaga skupina Freudenberg ciljno
usmerjeno sredstva v raziskave in razvoj, posamezne
regije, odnose s strankami in izbrana strateška
področja rasti.
Konec januarja 2020 je Velika Britanija izstopila iz EU,
pri čemer velja prehodno obdobje (brexit). Pogajanja v
zvezi z bistvenimi temami naj bi bila v skladu z
načrtom zaključena do konca leta 2020, vendar bodo
tudi po tem roku potrebna nadaljnja pogajanja.
Možnosti, da podpodročja zaradi nestrinjanja med
pogajalskimi partnerji niso urejena, ni mogoče
izključiti. Če ni dosežen individualni dogovor glede
trgovinskih odnosov, se uporabi pravila STO. Skupina
Freudenberg se je v preteklih letih z vrsto operativnih
ukrepov pripravljala na posledice različnih scenarijev
izstopa Velike Britanije iz EU (med drugim na
povečanje carinskih in upravnih stroškov, težave na
področju logistike in prehodov skozi carinske postopke,
ozka grla pri dobaviteljih in strankah, pravne okvirne
pogoje in specifikacije ter spremembe menjalnih
tečajev). Kljub temu od leta 2021 dalje ni mogoče
izključiti nepričakovanih neposrednih ali posrednih
učinkov s kratko- in srednjeročnimi posledicami za
podpodročja skupine. Dolgoročni učinki so odvisni od
končnih ločevalnih postopkov. To bi lahko v omejenem
obsegu z operativnega in strateškega vidika vplivalo
na skupino Freudenberg, kar pa bi bilo treba
obravnavati v okviru obsežne geografske in s
panogami povezane diverzifikacije skupine. Dokler
brexit ne privede do upada svetovnega gospodarstva,
bo vpliv na skupino Freudenberg v celoti obvladljiv.

Zbirno letno poročilo – pregled priložnosti in tveganj

Tveganja v okviru informacijske varnosti

Prekinitve poslovanja in dolgoročne motnje

Sodobni poslovni procesi temeljijo v veliki meri na
informacijah, ki so elektronsko zbirane, obdelovane,
izmenjavane in varovane. Potencialna tveganja, ki
nastanejo zaradi motenj teh procesov, bi lahko vplivala
na notranje poslovne procese in komunikacijo s
strankami in dobavitelji ter npr. privedla do prekinitev
obratovanja pri skupini Freudenberg ali tretjih osebah.
Na podlagi tehnološkega napredka in trenda večjega
prepletanja procesov se načeloma stopnjuje zahteva
glede zanesljivosti in varnosti IT-sistemov. Skupina
Freudenberg kot ponudnica storitev, za katere je
potrebna delujoča IT-infrastruktura, zagotavlja svojim
strankam
običajne
tržne
garancije
glede
razpoložljivosti in zmogljivosti.

Klasično tveganje nepredvidenih prekinitev poslovanja
je posledica številnih možnih vzrokov. Bistveni vzroki
so prekinitve proizvodnje, razpoložljivost surovin,
zamude pri dostavi, omejena razpoložljivost ITinfrastrukture ter pojav elementarnih nesreč in
kombinacije teh dejavnikov. Možne posledice so npr.
izpad prometa in rezultatov, pogodbene kršitve,
pogodbene kazni in odškodnine ter škode zaradi
izgube ugleda.

Cilj smernic glede informacijske varnosti, ki jih je
določil upravni odbor, je zagotavljanje zaupnosti,
razpoložljivosti in celovitosti podatkov. Z relevantnimi
tveganji na področju informacijske varnosti se skupina
Freudenberg sooča z upravljanjem sistemov za
obvladovanje
informacijske
varnosti,
ki
so
vzpostavljeni v skladu z mednarodnim standardom
ISO/IEC 27001:2013. Poslovne skupine in službe
koncerna v ta namen redno izvajajo ocene tveganj in
ustrezne ukrepe. S tehničnimi tveganji se npr. soočajo
z lokalno ločenimi podatkovnimi središči, ki so
redundantno zasnovana. Ozaveščenost zaposlenih o
ravnanju z informacijami in s sistemi za obdelovanje
informacij je na različne načine izboljšana z notranjimi
usposabljanji in komunikacijskimi ukrepi. Učinkovitost
sistema za upravljanje informacijske varnosti je redno
preverjana in dodatno razvijana v potrebnem obsegu.
To se trenutno dogaja zlasti v okviru splošne tendence
vse bolj stopnjevanih kibernetskih tveganj.

Skupina Freudenberg je sprejela raznolike ukrepe tako
za ohranitev in zaščito IT-sistemov (rešitve
varnostnega kopiranja, podatkovna središča za izredne
razmere) kot tudi za zavarovanje pogodbenih
dostavnih obveznosti (dva vira/več virov, središče
podatkov o možnih strankah z izmenljivimi
infrastrukturami, delovna orodja, ki jih je mogoče
uporabiti na ravni obratov, usposabljanja za izredne
razmere za relevantne sedeže) ter za zagotavljanje
pravočasnih dostav in upoštevanje pogodb. Poleg tega
je sklenila ustrezna zavarovanja za posamična
tveganja, ki jih je mogoče zavarovati. Kljub vsem
sprejetim ukrepom in ukrepom, ki jih je treba sprejeti v
nujnih primerih, obstaja še preostalo tveganje za
začasne prekinitve poslovanja z možnimi vplivi na
promet in rezultate podjetniške skupine.
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Finančno-gospodarska tveganja
Za Freudenberg kot mednarodno dejavno podjetje s
pomembnimi udeležbami v tujini obstajajo zanj
finančno-gospodarska tveganja, ki bi v določenih
okoliščinah
lahko
pomembno
vplivala
na
premoženjski in finančni položaj ali stopnjo donosa
podjetniške skupine. Mednje sodijo tudi finančna
tveganja na področju dejavnosti združevanja in
prevzemov (M&A) podjetniške skupine, ki se pojavijo v
zvezi s potencialnimi zmanjšanji poslovnih vrednosti
ali vrednosti podjetja ter udeležb ali obveznosti, ki niso
zajete, vendar jih je treba prevzeti. S temi tveganji se
skupina Freudenberg sooča z različnimi ukrepi.
Podjetniška skupina vključuje več strokovnih funkcij in
strokovnih skupin, ki se ukvarjajo posebej z
identifikacijo, analizo in upravljanjem profila finančnih
tveganj skupine Freudenberg. To je vključeno tudi v
redno preverjanje metodologije in izvajanje
upravljanja finančnih tveganj.
Na podlagi različnih ukrepov za zavarovanje likvidnosti
se lahko skupina Freudenberg hitro odzove tudi na
nepričakovana tveganja, povezana z likvidnostjo. Kot
zavarovanje so obravnavana stabilna financiranja s
strani bank in družbenikov ter visoke rezerve likvidnih
sredstev. Skupina Freudenberg ima visok delež
lastniškega kapitala, stabilen delež prispevkov
delničarjev ter obsežne kreditne linije.
Poleg tega je skupina Freudenberg izpostavljena
valutnim in obrestnim tveganjem. Obravnava teh
tveganj je vključena v notranje smernice in procese ter jo
nadzira sistem za upravljanje zakladniških storitev. Ker
so valutna tveganja različnih družb deloma odpravljena,
je določeno in centralno upravljano efektivno valutno
tveganje za celotno podjetniško skupino.
Obrestna tveganja obstajajo na podlagi morebitnih
sprememb tržne obrestne mere in lahko pri naložbah
s fiksnim donosom privedejo do tečajnih sprememb.
Finančna sredstva za hčerinska podjetja so dana na
voljo prek posojil ali sporazumov o združevanju
denarnih sredstev. Nasprotno odvajajo podjetja
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skupine Freudenberg presežna likvidna sredstva
osrednjemu finančnemu oddelku.
Notranje smernice vsebujejo zavezujoča določila za
podjetja skupine Freudenberg, v skladu s katerimi
izvedenih finančnih instrumentov ni dovoljeno
uporabljati za špekulacijske namene, temveč izključno
za zavarovanje tveganj v povezavi z varovanimi
postavkami in s tem povezanimi postopki financiranja.
Konzervativna finančna strategija podjetniške skupine
je bila eden od številnih dejavnikov, zaradi katerega je
bonitetna agencija Moodyʼs Deutschland GmbH,
Frankfurt am Main, podjetju Freudenberg SE
maja 2019 podelila oceno »A3« z dolgoročnimi
»stabilnimi« obeti. Skupina Freudenberg ima na
podlagi tega zelo dobro bonitetno oceno na področju
»Investment Grade« (Naložbena ocena).

Tveganja na podlagi tehnološkega napredka in
inovacij tretjih oseb
Skupina Freudenberg je kot zelo raznoliko tehnološko
podjetje dejavno v številnih, deloma zelo različnih
segmentih izdelkov in tržnih segmentih. Poleg tega
izvaja skupina Freudenberg svojo podjetniško
dejavnost na podlagi različnih poslovnih modelov.
Skupina Freudenberg je na ta način dejavna v
nenehno spreminjajočem se okolju in je izpostavljena
tehnološkemu napredku in številnim inovacijam. To se
konkretno odraža v novih izdelkih, tehnologijah in
organizacijskih oblikah, s katerimi se skupina
Freudenberg sooča.
Skupina Freudenberg obravnava posledice teh
običajnih tržnih tveganj v okviru redno posodabljane
strategije podjetja in tveganja omejuje z različnimi
ukrepi, zlasti z lastnimi raziskavami in razvojem ter
inovacijami. Najpomembnejši steber in glavna gonilna
sila inovacij pri skupini Freudenberg so poslovne
skupine, ki izvajajo raziskave in razvoj v tesnem
sodelovanju s strankami. Skupina Freudenberg poleg
tega kot dopolnitev ciljno usmerjeno pridobiva
podjetja ali deleže podjetij za dopolnitev portfelja
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tehnologij in izdelkov ter povečanje konkurenčnosti na
podlagi inovacij.

Tveganja v zvezi z varnostjo pri delu, zdravstvenim
varstvom in okoljem

S službo v koncernu Freudenberg Technology
Innovation ima skupina Freudenberg organizacijsko
enoto, ki na ravni podjetja združuje tehnično znanje –
zlasti na podlagi medsektorskih tehnologij. Skupina
Freudenberg je v poslovnem letu 2019 s skupaj
5,1 odstotka znaten delež svojega prometa vložilo v
raziskave in razvoj. To je privedlo do povečanja
prometa na podlagi novih izdelkov za 34,7 odstotka.

Freudenberg ima proizvodnje na lokacijah v približno
60 državah z deloma zelo različnimi okvirnimi pogoji.
Zlasti proizvodni procesi vključujejo operativna
tveganja pri delovnih tokovih, v proizvodnih obratih in
pri predelavi nevarnih snovi. Skupina Freudenberg
usposablja zaposlene, da upoštevajo varnostne
predpise in uporabljajo obstoječe zaščitne naprave, ter
izpolnjuje vse varnostnotehnične zahteve in omejitve,
povezane s tem.

Pogodbena tveganja

Na podlagi prisotnosti v različnih regijah in na
podnebnih območjih so lokacije skupine Freudenberg
vedno
znova
izpostavljene
tudi
naravnim
nevarnostim. Tako na primer kljub običajnim
previdnostnim ukrepom potresi, poplave, gozdni
požari, zemeljski plazovi ali izredne snežne razmere
posamično vplivajo na obratovanje zadevnih enot.
Naravne nevarnosti so obravnavane v okviru izbire
lokacij in pripojitvenih projektov.

Skupina Freudenberg sklepa vsakodnevno pogodbe s
tretjimi osebami ter nenehno prilagaja svoj portfelj na
podlagi pripojitev podjetij in umikanja naložb iz
podjetij ter prenosov sredstev. V okviru teh dejavnosti
so obravnavane obveznosti ali zaveze, ki se lahko
sčasoma spreminjajo, jih je treba na dolgi rok izpolniti
ali jih na podlagi nepredvidenih dogodkov ni mogoče
izpolniti. Retrospektivno se lahko te dejavnosti
izkažejo kot neugodne in nato v omejenem obsegu
negativno vplivajo predvsem na stopnjo donosa
podjetniške skupine. S temi pomembnimi tveganji se
skupina Freudenberg sooča z več ukrepi, na primer z
obsežnimi analizami in revizijami v okviru pripojitev
ob vključitvi notranjih in zunanjih strokovnjakov in
svetovalcev.
Instrumenti
so
dopolnjeni
z
obvladovanjem tveganj, uveljavljenim tako na ravni
poslovne skupine kot tudi na ravni holdinga, z
interdisciplinarno in medregionalno zasedbo ter z
nenehnim izboljševanjem in nadaljnjim razvojem
sistematičnega upravljanja pogodb in nadzora
pogodb, ki je prilagojen poslovnim zahtevam.

Tveganje za svetovno pandemijo je postalo očitno na
podlagi izbruhov virusov SARS, ptičje gripe H5N1 ali
zika. Od januarja 2020 dalje se koronavirus s Kitajske
vse bolj širi po vsem svetu in bi lahko povzročil
pandemijo. Kljub sprejetim higienskim ukrepom v
obratih bi to lahko vplivalo na zaposlene skupine
Freudenberg, ne glede na to, ali bo nanje vplivalo kot
na delojemalce ali kot fizične osebe (osebno). Vpliv
tega stanja na skupino Freudenberg bi se lahko
izkazal, zlasti v primeru dolgotrajnih ukrepov
karantene na Kitajskem ali na podlagi obsežne širitve
po vsem svetu, prek vplivov na mednarodno
oskrbovalno verigo na podpodročjih, močnega upada
povpraševanja po izdelkih, na podlagi česar bi
neposredno ali posredno prišlo do izpadov prometa ali
rezultatov.
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Standardi na ravni podjetja na področjih varnosti pri
delu, zdravstvenega varstva, varstva okolja in
protipožarne zaščite so opredeljeni in izvajani na
podlagi minimalnih zahtev in smernic za poslovne
skupine. Izvajanje programov je preverjano z
notranjimi in zunanjimi revizijskimi postopki za
nenehno čim večje zmanjšanje tveganj na teh
področjih v poslovnih skupinah. Ugotovitve,
pridobljene z izvedenimi revizijami, so sistematično
ocenjene in vključene v ukrepe. Na sedežih se redno
izvajajo vaje za nujne primere in evakuacijske vaje.
Kljub vsem preventivnim ukrepom ni mogoče povsem
izključiti pomembnih tveganj v zvezi z varnostjo pri
delu, zdravstvenim varstvom in okoljem.
Da bi čim bolj zmanjšali potencialna in običajna
tveganja v zvezi z nevarnimi snovmi, se npr. za snovi, v
zvezi s katerimi obstajajo dokazana nesprejemljiva
tveganja, že v ospredju zakonske ureditve aktivno išče
nadomestne snovi. Na ta način se istočasno izognemo
neželenim posledicam na podlagi morebitnih
prepovedi snovi. Številni razvoji izdelkov poleg tega
prehajajo skozi stopenjski proces, ki med drugim
zagotavlja, da so obremenitve okolja zaradi novih
razvojev manjše kot pri posameznem predhodnem
izdelku oz. da določene neželene snovi na področju
razvoja novih izdelkov niso uporabljene.
Pobuda »We all take care« (Skrb je del vseh nas) motivira
zaposlene skupine Freudenberg po vsem svetu vse od
svoje uvedbe leta 2002 dalje, da svoje delo in delovna
mesto oblikujejo na varnejši, bolj zdrav in okolju
prijaznejši način ter da prevzamejo odgovornost do
družbe. Za pobudo je, ob upoštevanju najvišje vodstvene
ravni, delavskih predstavnikov in posameznih glavnih
funkcionarjev poslovnih skupin, zagotovljena podpora,
najboljši projekti pa so letno nagrajeni.

Notranji nadzorni sistem in sistem za
obvladovanje tveganj (glede na konsolidirani
postopek računovodskega poročanja)
Cilj notranjega nadzornega sistema in sistema za
obvladovanje tveganj skupine Freudenberg, ki se
nanaša na konsolidirano računovodsko poročanje), je
zagotavljanje
funkcionalnosti,
pravilnosti
in
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učinkovitosti računovodskega poročanja podjetniške
skupine. Notranji nadzorni sistem obsega ukrepe, ki bi
morali zagotoviti popolno, pravilno in pravočasno
posredovanje in prikaz informacij, ki so pomembne za
sestavljanje konsolidiranega računovodskega izkaza in
letnega poročila podjetniške skupine.
Sestavljanje konsolidiranega računovodskega izkaza in
letnega poročila podjetniške skupine se izvaja
centralno. Minimalne zahteve glede vsebine poročil
družb so centralno opredeljene, upravljane, hkrati pa
so nadzirane časovne določbe in določbe, ki se
nanašajo na procese. Podlago za sestavljanje
računovodskih izkazov matičnega podjetja ter
hčerinskih podjetij v državi in tujini, ki so vključena v
izkaze, v skladu z računovodskimi standardi IFRS
(poročevalski paketi) tvorijo na ravni podjetja enotni in
redno posodabljani računovodski standardi IFRS. Za
notranja usklajevanja in preostala dela v zvezi s
sestavljanjem izkazov so na voljo zavezujoča navodila.
Skupina Freudenberg uporablja za postopek
računovodskega poročanja podjetniške skupine po
vsem svetu enotno orodje standardne programske
opreme, v zvezi s katerim so pravice za dostop
udeležencev jasno urejene z upoštevanjem načel
ločevanja funkcij. Sistem obsega tako poročanje
podjetij skupine Freudenberg kot tudi konsolidacijo
podatkov za letni računovodski izkaz. Dodatne
kontrole so vključene v proces konsolidacije.
Postopek konsolidacije je poleg tega podprt z orodjem
programske opreme za samodejno usklajevanje stanj
na ravni podjetja. Posamezna podjetja imajo lokalni
notranji sistem nadzora, ki je delujoč na področju
odgovornosti posamezne poslovne skupine in za
oblikovanje katerega veljajo enotne minimalne
zahteve na ravni podjetja.
Služba v koncernu Corporate Controlling &
Accounting (Korporativni nadzor in računovodstvo)
izvaja v primeru novosti pri računovodskih izkazih in
IT-aplikacijah usposabljanja vključenih zaposlenih in
na ta način zagotavlja visoko kakovost pri poročanju.
Aktuarska poročila in ocene zagotovijo specializirani
izvajalci storitev.
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Naloge služb v koncernu in podjetij so jasno
razmejene. Pri tem sta dosledno uporabljani ločevanje
funkcije in načelo štirih oči. Funkcionalnost in
pravilnost postopka računovodskega poročanja
preverjajo standardno revizorji skupine Freudenberg in
revizorji konsolidiranih podjetij. O predlogih za
izboljšave se redno razpravlja in se jih dodatno razvija.
Poleg tega sta funkcionalnost in pravilnost postopkov
konsolidiranega računovodskega poročanja redno
nadzirani z notranjim revizijskim postopkom.
Celovitost postopkov, sistemov in nadzorov zagotavlja
v zadostni meri skladnost in zanesljivost postopka
računovodskega poročanja podjetniške skupine s
standardi IFRS ter drugimi pravili in zakoni,
relevantnimi za računovodsko poročanje.

Celovita ocena priložnosti in tveganj
Skupina Freudenberg podrobno razume kratkoročne in
dolgoročne priložnosti, ki so potrebne za nadaljnji
razvoj obstoječih poslovnih področij in razvoj novih
dejavnosti za zagotovitev prihodnosti podjetniške
skupine, ter jih aktivno spremlja.
Po naši oceni predhodno opisana tveganja ob
upoštevanju verjetnosti njihove pojavitve in
pričakovanih učinkov ne izkazujejo niti posamično niti
v celoti značilnosti, ki bi ogrozile obstoj skupine
Freudenberg.
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POROČILO O PREDRAČUNAVANJU
Predpostavke,
predstavljene
v
poročilu
o
predračunavanju, temeljijo na načrtovanju skupine
Freudenberg, ki sta ga sprejela upravni odbor in
nadzorni svet. Osnova tega načrtovanja so naše
predpostavke o makroekonomskih pogojih in razvoju
trgov, pomembnih za podjetniško skupino. Ocene
prihodnjega poteka poslovanja temeljijo pri tem na
določitvi ciljev naših poslovnih skupin ter na
priložnostih in tveganjih, ki v časovnem obdobju
načrtovanja omogočajo pričakovane tržne pogoje in
konkurenčne pogoje. V skladu s tem prilagajamo svoja
pričakovanja v zvezi s potekom poslovanja vsakokrat
aktualnim napovedim. V nadaljevanju navedene izjave
temeljijo na našem znanju, s katerim smo razpolagali
na začetku leta 2020.
V poslovnem letu 2020 pričakujemo skupaj tudi v
prihodnje izzivov polno makroekonomsko okolje.
Izhajajoč iz znatno zmanjšane svetovne gospodarske
rasti v letu 2019 je napovedana le manjša rast
svetovnega gospodarstva v letu 2020.1 Gospodarske
in geopolitične negotovosti se predvidoma ne bodo
zmanjšale. V središču pozornosti je predvsem nadaljnji
razvoj globalnih trgovinskih sporov. Čeprav so se pred
kratkim pokazali prvi znaki morebitnega razpletanja
trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, pa obsežna
odprava obstoječih trgovinskih ovir še ni na obzorju.
Izstop Velike Britanije (brexit) je bil sicer izpeljan
januarja 2020. Vendar še vedno ni jasno, ali bo do
konca leta sklenjen obsežen sporazum o prihodnjih
odnosih med Veliko Britanijo in EU ali pa bodo po
prehodnem obdobju od leta 2021 dalje pomembna
podpodročja, kot je trgovina med Veliko Britanijo in
državami EU, neurejena. Na podlagi izbruha
koronavirusa lahko nastanejo makroekonomska
tveganja, katerih učinki bi lahko imeli negativne
finančne posledice za razvoj svetovnega gospodarstva
in skupino Freudenberg. Ti lahko pri tem vplivajo ne le
na razvoj prodaje, temveč tudi na proizvodnjo, nabavni
trg in dobavno verigo. Poleg tega so v središču
1

pozornosti vse glasnejša javna želja po izboljšanem
varstvu podnebja in s tem povezana zahteva glede
temeljnih tehnoloških sprememb na področju
pogonske tehnike ter predstoječi izzivi na podlagi
megatrendov – digitalizacije in demografskih
sprememb. V okviru tega previdno načrtujemo
dejavnosti v prihodnjem letu in izhajamo iz šibkega
poslovnega razvoja na trgih, ki so pomembni za
podjetniško skupino.
V zvezi z našimi regionalnimi ključnimi trgi
pričakujemo posamično, da si bo nemška konjunktura
v letu 2020 z 0,8-odstotno gospodarsko rastjo rahlo
opomogla. Napovedi rasti za euroobmočje, ki tudi
nadalje predstavlja največjo prodajno regijo
podjetniške skupine, so v nasprotju s predhodnimi leti
nižje in se znižajo na 0,9 odstotka. Stopnjujoči se
trgovinski spor med ZDA in Evropo bo predvidoma
sprožil zmanjšanje konjunkture evropskih držav. Na
usmeritev fiskalne politike Evropske centralne banke
pod novim vodstvom je treba počakati. Pričakujemo
nadaljevanje ekspanzivne denarne politike.
V ZDA pričakujemo v letu 2020 rahel upad
gospodarske rasti v višini 1,8 odstotka. Upočasnitev
rasti je v bistvu mogoče pripisati negotovosti na
podlagi trgovinskih sporov med ZDA in Kitajsko, EU ter
drugimi državami. Poleg tega bo proračunska politika
ZDA predvidoma zasnovana manj ekspanzivno.
Položaj na trgu dela pa ostaja dober, tako da bo
zasebna potrošnja pomembna spodbuda. Da bi
preprečili širitev nakazujočega se gospodarskega
upada v industriji, je centralna banka ZDA sprostila
svojo denarno politiko z znižanji obresti v drugi
polovici leta 2019.
Rast na Japonskem se bo predvidoma dodatno nižala.
Gospodarstvo se z 0,2-odstotno rastjo približuje
stagnaciji. Poživljajočih spodbud na podlagi
povpraševanja ni ne na področju domačega

Viri: Vse v nadaljevanju navedene številke, ki se nanašajo na razvoj gospodarskih razmer, temeljijo na številkah družbe Consensus Economics, Evropske komisije,
Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke in skupine za tržne raziskave Schlegel und Partner.
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povpraševanja ne na področju izvoza.
Konjunktura gospodarstev v vzponu se bo različno
razvijala. Ena od najpomembnejših regij rasti je za
skupino Freudenberg še vedno Kitajska. Rast na
Kitajskem se bo tudi naprej nižala in se ob
upoštevanju gospodarskih posledic koronavirusa s
5,5 odstotka približala najnižji vrednosti v zadnjih treh
desetletjih. Trgovinski spor z ZDA kaže vse bolj
negativen vpliv na izvoz. Poleg tega se veča nevarnost
dolžniške krize v poslovnem sektorju. Vlada se sicer
zateka k obsežnim ukrepom, vendar se mora spoprijeti
tudi s strukturnimi težavami in rastočimi tveganji v
finančnem sistemu.
Za Indijo napovedujemo gospodarsko rast v višini
6,0 odstotka. Vlada je sprejela ukrepe zoper šibko
gospodarsko rast. Z znižanjem davka od dobička
pravnih oseb in lajšanjem izvedbe tujih neposrednih
naložb naj bi okrepili proizvodnjo. Konsolidacija javnih
financ ostaja kljub temu izziv. Dolg gospodarstva v
vzponu je velik.
Za Rusijo ocenjujemo zmerno gospodarsko rast v višini
1,5 odstotka. Gospodarstvo je razdeljeno na dva dela. Z
vidika
zunanjegospodarskih
odnosov
ostaja
konjunktura šibka. Z vidika notranjegospodarskih
odnosov pa se dinamika stopnjuje, npr. v digitalnem
gospodarstvu. Poleg tega zasebna potrošnja okreva po
zvišanju davka na dodano vrednost, ki je začelo veljati
leta 2019.
V okviru vztrajno šibke svetovne konjunkture, ki se jo
pričakuje v letu 2020, se panoge skupine Freudenberg
razvijajo različno. Za skupino Freudenberg je posebej
pomembna avtomobilska industrija. Izhajajoč iz
znatnega upada v avtomobilski industriji v letu 2019
pričakujemo v letu 2020 rahlo zmanjšanje svetovne
proizvodnje v višini –0,2 odstotka. V Severni Ameriki so
pričakovana povečanja za 2,3 odstotka, medtem ko se
v Evropi pričakuje upad za –0,9 odstotka, na Kitajskem
za –0,7 odstotka in na Japonskem za –2,1 odstotka.
Na področju strojništva in inženiringa, ki je za
Freudenberg drugo najpomembnejše področje,
pričakujemo stagnacijo po vsem svetu. Na

povpraševanje še vedno vplivata ohlajajoče se
svetovno gospodarstvo in šibka rast avtomobilske
industrije.
Zasebna potrošnja se nasprotno razvija pozitivno. V
razvitih državah pričakujemo 1,7-odstotno rast, v
gospodarstvih v vzponu pa celo znatno višje stopnje
rasti, npr. na Kitajskem 5,8 odstotka in v Indiji
7,1 odstotka.
Za skupino Freudenberg je pomemben tudi razvoj
naftne in plinske industrije. Pričakuje se, da bo panoga
nadalje rasla, vendar počasneje kot prej.
Za obvladovanje gospodarskih in geopolitičnih
negotovosti bomo še naprej prizadevni in tudi nadalje
hitri in prilagodljivi pri odzivanju na spreminjajoče se
zahteve strank in tržne zahteve. Pri tem želimo tudi v
prihodnje vlagati v dolgoročne projekte. Za nas
pomembne strateške teme so še vedno spremembe v
mobilnosti, digitalizacija in trajnostne rešitve. Poleg
tega se trudimo svoj portfelj okrepiti na podlagi
pripojitev. Na naša prizadevanja po eni strani vplivajo
rezultati prihodnjega projekta, v okviru katerega se
ukvarjajo z morebitnimi videzi sveta v letu 2050 in
vrstami poslovnih priložnosti, ki bi lahko na podlagi
tega nastale za skupino Freudenberg. Po drugi strani si
prizadevamo za uravnotežen portfelj cikličnih in
proticikličnih poslov z enako donosnimi prihodki iz
prometa iz Severne in Južne Amerike, Evrope in Azije.
Tudi v letu 2020 bomo nadaljevali izvajanje svojih
projektov na področjih trajnosti, nefinančnih
kazalnikov uspešnosti in družbenega udejstvovanja.
Skupina Freudenberg bo tudi v prihodnje kot
odgovorno delujoč in inovativen tehnološki koncern
izvajala raznolike ukrepe na področju varstva okolja,
zdravstvenega varstva in varnosti pri delu. Tako kot v
predhodnem letu bo poseben poudarek tudi v
letu 2020 na temi varnost pri delu. Za poslovno
leto 2020 izhajamo iz »Lost Day Incident Frequency
Rate« (pogostnost primerov izgubljenega dne) (LDIFR)
z ravni iz predhodnega leta.
Na podlagi analize trenutno prepoznavnih tveganj ni
mogoče ugotoviti nobene nevarnosti za obstoj
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skupine Freudenberg. Tvegana situacija ostaja v
primerjavi s predhodnim letom v bistvu
nespremenjena.
Predstavljeni regionalni in za panogo specifični razvoji
in izzivi se kažejo pri pričakovanem doseganju
prometa naše poslovne skupine. Pričakujemo, da bo
promet podjetniške skupine v poslovnem letu 2020 na
ravni predhodnega leta. V okviru gospodarskega
okolja, ki v celoti nadalje ponuja ogromno izzivov,
načrtujemo svoje dejavnosti previdno in pričakujemo
rahel upad pri poslovnih izidih. Na podlagi teh
napovedi pričakujemo v letu 2020 rahel upad
donosnosti prihodkov.

Weinheim, 20. marec 2020

Upravni odbor
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FREUDENBERG SE (HGB)
Freudenberg SE je stoodstotno hčerinsko podjetje
družbe Freudenberg & Co. KG, Weinheim in
operativna holdinška družba skupine Freudenberg.
Premoženjski in finančni položaj ter stopnjo donosa
podjetja Freudenberg SE zaznamuje njegova funkcija
holdinga. Ta vključuje udeležbe, na podlagi česar
prihodki od udeležbe obvladujejo stopnjo donosa
podjetja Freudenberg SE.
Letni računovodski izkaz podjetja Freudenberg SE je
sestavljen v skladu z določbami nemškega
trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch oz. HGB)
in nemškega Zakona o delniških družbah
(Aktiengesetz oz. AktG).

Realizacija

2018

2019

21,5

24,3

612,1

561,7

7,0

46,4

–9,6

–12,3

Stroški zaposlenih

–12,0

–11,9

Drugi poslovni odhodki

–99,5

–98,3

Finančni rezultat

–29,9

–31,2

Izid pred obdavčitvijo

489,6

478,7

Davki na dohodke in prihodke

–23,5

–16,4

Letni presežek

466,1

462,3

Prihodki od udeležbe
Drugi operativni prihodki
Stroški surovin in potrošnega
blaga

Drugi operativni prihodki so se zvišali s
7,0 milijona EUR na 46,4 milijona EUR. Za to so
bistvenega pomena prihodki od prodaje deležev.
Stroški surovin in potrošnega blaga so se zvišali z
9,6 milijona EUR na 12,3 milijona EUR in jih sestavljajo
plačane storitve.
Stroški zaposlenih ostajajo z 11,9 milijona EUR (v letu
poprej: 12,0 milijon EUR) na ravni iz predhodnega leta.

STOPNJA DONOSA
[v mio. EUR]

Prihodki od udeležbe so se s 612,1 milijona EUR znižali
na 561,7 milijona EUR. V tem primeru vpliva negativen
napredek pri rezultatih posameznih udeležb ustrezno
na celoten izid. Zvišanje izplačil dividend s
30,7 milijona EUR na 36,8 milijona EUR ima delni
kompenzacijski vpliv.

Prihodki od prodaje podjetja Freudenberg SE so
v bistvu sestavljeni iz prevalitev storitev in licenčnin
iz krovne znamke »Freudenberg« v znesku
11,3 milijona EUR (v letu poprej: 11,4 milijona EUR).

Drugi poslovni odhodki so se znižali z
99,5 milijona EUR na 98,3 milijona EUR. Upad je med
drugim posledica znižanih upravnih stroškov ter
manjših izgub na podlagi odtujitev finančnih naložb.
Finančni rezultat se je znižal za 1,3 milijona EUR (v letu
poprej: zvišanje za 0,6 milijona EUR). Na izid je posebej
negativno vplival odpis finančnih naložb.
Davki na dohodke in prihodke so se znižali
za 7,1 milijona EUR s –23,5 milijona EUR na
–16,4 milijona EUR. Razlog za to je predvsem znižan
davek od dohodka pravnih oseb za tekoče poslovno leto.
Letni presežek podjetja Freudenberg SE je s
462,3 milijona EUR (v letu poprej: 466,1 milijona EUR)
v največji možni meri ostal na ravni iz predhodnega
leta.

99

PREMOŽENJSKI IN FINANČNI POLOŽAJ
[v mio. EUR]

31. 12. 2018

31. 12. 2019

11,7

10,9

1,4

1,4

Finančne naložbe

2.447,0

2.522,8

Terjatve in druga sredstva

2.098,7

2.430,4

28,4

13,1

Bilanca stanja

4.587,2

4.978,6

Lastniški kapital

Neopredmetena sredstva
Opredmetena sredstva

Likvidna sredstva

3.108,1

3.464,3

Rezervacije

151,0

157,0

Obveznosti

1.328,1

1.357,3

Bilanca stanja

4.587,2

4.978,6

Rezervacije so se za 6,0 milijona EUR zvišale s
151,0 milijona EUR na 157,0 milijona EUR in vključujejo
v največji možni meri rezervacije za pokojnine.
Obveznosti so se zlasti zaradi najema posojil povečale
za 29,2 milijona EUR, in sicer s 1.328,1 milijona EUR na
1.357,3 milijona EUR.

SKUPNA PREDSTAVITEV
RAČUNOVODSKEGA IZKAZA
Ob upoštevanju našega stabilnega premoženjskega in
finančnega položaja ter naših donosnih udeležb
ocenjujemo gospodarski položaj podjetja Freudenberg
SE na splošno kot pozitiven.

POROČILO O PREDRAČUNAVANJU
Premoženje podjetja Freudenberg SE kot holdinške
družbe sestavljajo v največji meri deleži in udeležbe pri
podjetjih ter terjatve do teh podjetij.
Na datum bilance stanja so se finančne naložbe na
podlagi različnih povečanj kapitala zvišale za
75,8 milijona EUR na 2.522,8 milijona EUR (v letu
poprej: 2.447,0 milijona EUR).
Terjatve in druga sredstva vključujejo v bistvu terjatve
do povezanih podjetij. Te so se na datum bilance stanja
povečale za 336,4 milijona EUR na 2.396,2 milijona EUR
(v letu poprej: 2.059,8 milijona EUR). To je v največji meri
posledica povečanih terjatev v zvezi z združevanjem
denarnih sredstev do podjetja Externa Handels- und
Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung s
sedežem v Weinheimu.
Lastniški kapital se je zvišal na 3.464,3 milijona EUR (v
letu poprej: 3.108,1 milijona EUR). Bilančni dobiček se
je pri tem zvišal za 356,2 milijona EUR, in sicer z
2.362,9 milijona EUR na 2.719,1 milijona EUR. Letni
presežek se je s 466,1 milijona EUR znižal na
462,3 milijona EUR. Razdelitev dividende v znesku
106,1 milijona EUR (v letu poprej: 118,5 milijona EUR)
je znižala bilančni dobiček.
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Kot operativna holdinška družba skupine Freudenberg
brez lastne operativne poslovne dejavnosti prejema
podjetje Freudenberg SE predvsem donose na podlagi
holdinških dejavnosti. Pričakovanje v zvezi z razvojem
poslovnih dejavnosti skupine Freudenberg vpliva
načeloma tudi na izid podjetja Freudenberg SE. Ukrepi
in izjave, določeni v poročilu o predračunavanju
skupine Freudenberg, so zato enako pomembni za
podjetje Freudenberg SE.

BILANČNI DOBIČEK IN DIVIDENDE
Skupščina delničarjev se je decembra 2019 v
skladu s predlogom nadzornega sveta in upravnega
odbora odločila, da bo edinemu delničarju, podjetju
Freudenberg & Co. KG, v letu 2019 na podlagi
bilančnega dobička v skladu s stanjem na datum
31. decembra 2018,
ko
je
znesek
znašal
2.362,9 milijona EUR, razdelila dividende v znesku
106,1 milijona EUR (v letu poprej: 118,5 milijona EUR).
Upravni odbor predlaga prerazporeditev letnega
presežka za poslovno leto 2019 v znesku
462,3 milijona EUR (v letu poprej: 466,1 milijona EUR)
med zadržani čisti dobiček.

Zbirno letno poročilo – Freudenberg SE (HGB)

ZBIRNA SKLEPNA IZJAVA POROČILA O
ODVISNOSTI PODJETJA
FREUDENBERG SE
»V skladu s 3. odstavkom 312. člena izjavljamo, da je
naša družba glede na okoliščine, ki so bile v danem
trenutku znane in v katerih so bili pravni posli s
povezanimi podjetji izvedeni ali v katerih so bili
sprejeti oz. opuščeni ukrepi, pri vsakem pravnem poslu
prejela protistoritev, skladno s tržno ceno, in ni bila
prikrajšana na podlagi sprejetja ali opustitve ukrepov.«

101

102

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZ
VSEBINA
Konsolidirana bilanca stanja

104

Konsolidirani izkaz poslovnega izida
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Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa
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Konsolidirani izkaz finančnega izida
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Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala

109

Priloga h konsolidiranemu izkazu
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Lastništvo delnic

163
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KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA
AKTIVA
[v mio. EUR]

Priloga

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Neopredmetena sredstva

(1)

2.475,3

2.687,3

Opredmetena sredstva

(2)

2.204,0

2.743,3

Nepremičnine, ki so ohranjane kot finančne naložbe

AKTIVA

(3)

10,3

18,1

Udeležbe pri skupnih podjetjih

(4)

167,3

183,8

Udeležbe pri pridruženih podjetjih

(5)

947,8

944,7

Druge finančne naložbe
Finančne naložbe
Druga dolgoročna sredstva
Odloženi davki

72,1

83,1

208,5

261,9

6.203,9

7.060,7

1.127,8

1.218,3

1.467,5

1.482,1

(6)

Druga kratkoročna sredstva

265,8

376,3

(7)

1.733,3

1.858,4

81,1

88,8

(8)

984,7

1.117,3

3.926,9

4.282,8

108,3

11,0

10.239,1

11.354,5

Tekoče terjatve za davek
Vrednostni papirji in likvidna sredstva
Kratkoročna sredstva
Dolgoročna sredstva za prodajo in skupine za odtujitev
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1.267,0

(7)

Terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve

138,5

1.233,7
(27)

Dolgoročna sredstva
Zaloge

118,6

(9)

Konsolidirani računovodski izkaz – konsolidirana bilanca stanja

PASIVA
[v mio. EUR]

Priloga

31. 12. 2018

31. 12. 2019

450,0

450,0

50,2

50,2

PASIVA
Vpisani kapital
Kapitalska rezerva
Zadržani čisti dobiček

4.452,9

4.902,1

Lastniški kapital brez neobvladujočih deležev

4.953,1

5.402,3

Neobvladujoči deleži

359,0

417,2

(10)

5.312,1

5.819,5

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

(11)

718,1

842,3

Druge dolgoročne rezervacije

(12)

Lastniški kapital

109,0

115,2

Dolgoročne rezervacije

827,1

957,5

Finančni dolgovi

887,6

1.132,3

Druge dolgoročne obveznosti

132,3

167,3

1.019,9

1.299,6

Obveznosti

(13)

Odloženi davki

(26)

Dolgoročni dolgovi
Druge kratkoročne rezervacije

(12)

Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka

348,8

347,4

2.195,8

2.604,5

571,6

597,2

90,7

107,6

Finančni dolgovi

802,5

1.052,8

Komercialne in druge obveznosti

883,0

914,0

Druge kratkoročne obveznosti

316,1

258,3

Obveznosti

(13)

Kratkoročni dolgovi
Dolgovi, povezani z dolgoročnimi sredstvi za prodajo in skupinami za odtujitev

(9)

2.001,6

2.225,1

2.663,9

2.929,9

67,3

0,6

10.239,1

11.354,5
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KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
[v mio. EUR]

Priloga

2018

2019

Realizacija

(14)

9.455,4

9.467,8

Proizvodni stroški

(15)

–6.395,6

–6.480,5

3.059,8

2.987,3

Prodajni stroški

(16)

–1.297,2

–1.298,3

Upravni stroški

(17)

–633,5

–638,6

Stroški raziskav in razvoja

(18)

–374,3

–414,6

Drugi prihodki

(19)

135,3

313,9

Drugi odhodki

(20)

–83,5

–119,3

Bruto izid iz poslovanja

Dobiček iz udeležbe pri skupnih podjetjih

(4),(21)

22,0

14,3

828,6

844,7

(5),(22)

46,9

–15,9

Ostali prihodki od udeležbe

(23)

–9,5

33,9

Druge obresti in podobni prihodki

(24)

13,3

20,8

Obresti in podobni odhodki

(25)

–44,0

–55,0

6,7

–16,2

Rezultat operativne dejavnosti
Dobiček iz udeležbe pri pridruženih podjetjih

Finančni rezultat
Izid pred davkom iz dobička
Davki na dohodke in prihodke

(26)

Konsolidirani poslovni izid
Od tega: dobički skupine Freudenberg
Od tega: dobički na podlagi neobvladujočih deležev
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(27)

835,3

828,5

–232,9

–217,9

602,4

610,6

553,2

571,0

49,2

39,6

Konsolidirani računovodski izkaz – konsolidirani izkaz poslovnega izida
konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa

KONSOLIDIRANI IZKAZ
VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
[v mio. EUR]

Priloga

Konsolidirani poslovni izid

2018

2019

602,4

610,6

Drugi izid:
nove ocene storitveno usmerjenih pokojninskih načrtov

(11)

5,3

–121,0

–22,3

–4,0

(10)

–1,7

34,9

(5)

–34,4

5,0

–53,1

–85,1

Spremembe vrednosti vrednostnih papirjev
Učinki davkov iz dobička drugih sestavin poslovnega izida, ki v prihodnje ne bodo
prerazvrščeni v izkaz poslovnega izida
Delež v ostalem poslovnem izidu, ki se razporedi
na pridružena podjetja
Postavke, ki v prihodnje ne bodo prerazvrščene v izkaz poslovnega izida

Tečajne razlike

(10)

73,6

75,4

Spremembe vrednosti izvedenih finančnih instrumentov

(10)

0,3

–0,3

10,4

–8,2

Drugi vseobsegajoči donos
Učinki davkov iz dobička drugih sestavin poslovnega izida,
ki v prihodnje ne bodo prerazvrščeni v izkaz poslovnega izida
ob izpolnitvi določenih pogojev

(10)

–4,0

–1,7

Delež v ostalem poslovnem izidu, ki se razporedi
na skupna podjetja

(4)

0,2

0,0

Delež v ostalem poslovnem izidu, ki se razporedi
na pridružena podjetja

(5)

–19,0

2,2

61,5

67,4

8,4

–17,7

Vseobsegajoči donos za zadevno leto

610,8

592,9

Od tega: za skupino Freudenberg

553,5

549,9

57,3

43,0

Postavke, ki v prihodnje ob izpolnitvi določenih pogojev ne bodo prerazvrščene v
izkaz poslovnega izida

Drugi izid za zadevno leto

Od tega: na podlagi neobvladujočih deležev
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KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA IZIDA
[v mio. EUR]

Priloga

2018

2019

Izid pred obdavčitvijo

835,3

828,5

Odpisi neopredmetenih sredstev, opredmetenih sredstev, nepremičnin, ki so
ohranjane kot finančne naložbe, in finančne naložbe z odštetimi pripisi vrednosti

441,7

559,0

Prihodki iz udeležb in obresti

–41,6

18,5

–244,6

–237,1

Plačani davki iz dobička
Dobiček/izguba iz odtujitve neopredmetenih sredstev, opredmetenih sredstev,
nepremičnin, ki so ohranjane kot finančne naložbe, in finančnih naložb

–22,1

–195,5

Prejete dividende

26,8

44,0

Drugi nedenarni odhodki in prihodki

–2,5

–29,4

Spremembe zalog, terjatev do kupcev in
druge aktive

–70,5

40,1

5,6

–23,0

Spremembe rezervacij

–68,3

–12,3

Plačane obresti

–41,7

–54,7

Prejete obresti

10,3

18,8

828,4

956,9

47,9

25,8

–378,6

–362,1

Spremembe komercialnih in drugih obveznosti ter druge pasive

Denarni tok na podlagi tekoče poslovne dejavnosti

(28)

Prejemki iz odtujitve neopredmetenih sredstev, opredmetenih sredstev,
nepremičnin, ki so ohranjane kot finančne naložbe
Izplačila iz odtujitve neopredmetenih sredstev, opredmetenih sredstev, nepremičnin,
ki so ohranjane kot finančne naložbe
Prejemki iz odtujitve finančnih naložb

1,5

29,6

–74,5

–161,9

–1,5

186,2

Izplačila za nakupe konsolidiranih podjetij oz. drugih poslovnih enot z odštetimi
pridobljenimi likvidnimi sredstvi

–175,8

–318,5

Denarni tok na podlagi naložbenih dejavnosti

–581,0

–600,9

–142,4

–157,6

178,0

201,9

–287,4

–274,5

3,6

3,0

Izplačila za izvedbo vlaganj v okviru finančnih naložb
Prejemki iz prodaj konsolidiranih podjetij oz. drugih poslovnih enot z odštetimi
odsvojenimi likvidnimi sredstvi

Plačila družbenikom/neobvladujočim delničarjem

(29)

Vplačila na podlagi prevzema finančnih dolgov
Izplačila na podlagi povračil finančnih dolgov
Vplačila za odsvojitve posojil in dolgoročnih vrednostnih papirjev
Izplačila za dodatke k posojilom in dolgoročnim vrednostnim papirjem
Denarni tok na podlagi finančnih dejavnosti

Nedenarne spremembe denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Spremembe denarnih sredstev in njihovih ustreznikov na podlagi sprememb obsega
konsolidacije
Spremembe denarnih sredstev in njihovih ustreznikov na podlagi tečajnih razlik
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta

1

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta1
1

Vrednosti vsebujejo sredstva za prodajo in skupine za odtujitev, pri katerih je predvidena prodaja.
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(31)

–0,8

–3,7

–249,0

–230,9

–1,6

125,1

0,0

–3,4

–9,1

9,4

998,8

988,1

988,1

1.119,2

Konsolidirani računovodski izkaz – konsolidirani izkaz finančnega izida
konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala

KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB
LASTNIŠKEGA KAPITALA

Tržna ocena
vrednostnih
papirjev

Finančne
naložbe,
obračunane
po
kapitalski
metodi

Vpisani
kapital

Kapitalska
rezerva

Pretvorba
valute

Nova ocena
storitveno
usmerjenih
pokojninskih
načrtov

450,0

50,2

–155,3

–318,5

44,7

123,3

69,5

8,3

–22,5

–56,4

Stanje: 31. 12. 2018

450,0

50,2

–85,8

–310,2

22,2

66,9

Stanje: 1. 1. 2019

450,0

50,2

–85,8

–310,2

22,2

66,9

[v mio. EUR]
Stanje 1. 1. 2018
Konsolidirani poslovni izid
Razdelitev dobička
Drugi izid

Sprememba obsega
konsolidacije

5,4

Konsolidirani poslovni izid
Razdelitev dobička
Drugi izid
Stanje: 31. 12. 2019

[v mio. EUR]
Stanje 1. 1. 2018

69,3

–115,4

–3,9

8,3

450,0

50,2

–16,5

–425,6

18,3

80,6

Davčni vplivi,
zajeti v
lastniškem
kapitalu

Drugi
zadržani čisti
dobiček

Vsota
zadržanega
čistega
dobička

Lastniški
kapital brez
neobvladujoči
h deležev

Neobvladujoči
deleži

Lastniški
kapital

82,8

4.240,9

4.017,9

4.518,1

325,9

4.844,0

553,2

553,2

553,2

49,2

602,4

Konsolidirani poslovni izid
Razdelitev dobička

–118,5

–118,5

–118,5

–24,2

–142,7

Drugi izid

–6,3

7,7

0,3

0,3

8,1

8,4

Stanje: 31. 12. 2018

76,5

4.683,3

4.452,9

4.953,1

359,0

5.312,1

Stanje: 1. 1. 2019

76,5

4.683,3

4.452,9

4.953,1

359,0

5.312,1

5,4

5,4

65,9

71,3

Spremembe
obsega konsolidacije
Konsolidirani poslovni izid

571,0

571,0

571,0

39,6

610,6

–106,1

–106,1

–106,1

–50,7

–156,8

32,4

–11,8

–21,1

–21,1

3,4

–17,7

108,9

5.136,4

4.902,1

5.402,3

417,2

5.819,5

Razdelitev dobička
Drugi izid
Stanje: 31. 12. 2019
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PRILOGA H KONSOLIDIRANEMU IZKAZU
Splošne osnove
Skupina Freudenberg je mednarodni konglomerat, ki
je večinoma dejaven kot dobavitelj avtomobilske
industrije, strojništva, naftne in plinske industrije ter
tekstilne in oblačilne industrije. V portfelj izdelkov
sodijo poleg tega medicinska tehnologija in
potrošniški izdelki.

Valuta koncerna je evro. Vsi zneski so, če ni navedeno
drugače, navedeni v milijonih evrov.

Konsolidirani računovodski izkaz za poslovno
leto 2019 podjetja Freudenberg SE (registriranega pri
Amtsgericht Mannheim, HRB 714579) s sedežem v
Weinheimu je bil v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (IFRS) sestavljen po
datumu poročanja 31. december 2019, kot jih je treba
uporabljati v Evropski uniji (EU).

V nadaljevanju navedenih računovodskih določb, ki sta
jih objavila Upravni odbor za mednarodne računovodske
standarde (UOMRS) in Odbor za pojasnjevanje
mednarodnih standardov računovodskega poročanja
(OPMSRP), še ni treba zavezujoče uporabljati. Uporaba
teh standardov, tolmačenj in sprememb predpostavlja,
da bo EU podala še deloma manjkajočo potrditev.

Objavljeni računovodski standardi, ki še niso
uporabljeni

Pri sestavljanju konsolidiranega računovodskega
izkaza je podjetje Freudenberg SE v skladu s
3. odstavkom 315e. člena HGB izkoristilo volilno pravico
za sestavljanje konsolidiranega računovodskega izkaza
v skladu z določbami IFRS.

1

Standardi/interpretacije/spremembe

Obveznost
uporabe1

Prevzem s
strani EU

Predvideni učinki

IFRS 3

Spremembe IFRS 3 – Business
Combination (Poslovna združitev)

1. januarja 2020

ne

ni bistvenih sprememb

IFRS 17

Insurance Contracts (Zavarovalne
pogodbe)

1. januarja 2021

ne

ni bistvenih sprememb

Različni
standardi

Spremembe IAS 1 in IAS 8 –
Definition of Material (Opredelitev
materiala)

1. januarja 2020

da

ni bistvenih sprememb

Conceptual
Framework
(Konceptua
lni okvir)

Spremembe Conceptual Framework
(Konceptualni okvir) – References to
the Conceptual Framework in IFRS
Standards (Reference za
konceptualni okvir v standardih IFRS)

1. januarja 2020

da

ni bistvenih sprememb

Različni
standardi

Spremembe IFRS 9, IAS 39 in IFRS 7
– Interest Rate Benchmark Reform
(Referenčna reforma obrestne mere)

1. januarja 2020

da

ni bistvenih sprememb

Od tega datuma analize dalje ali za obdobja poročanja, ki se začnejo po njem.
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Računovodski standardi, ki so v letu poročanja
uporabljeni prvič
V letu poročanja 2019 je bila uporaba naslednjih
spremenjenih in novih standardov prvič zavezujoče
predpisana:
Standardi/spremembe

Oznaka

Učinki

IFRS 9

Spremembe IFRS 9 – Prepayment Features with
Negative Compensation (Elementi predplačil z
negativno kompenzacijo)

ni bistvenih sprememb

IFRS 16

Leases (Najemi)

Glejte naslednje izvedbe

IAS 19

Spremembe IAS 19 – Plan Amendment,
Curtailment or Settlement (Sprememba načrta,
omejitev ali skrčenje)

ni bistvenih sprememb

IAS 28

Long-term Interests in Associates and Joint
Ventures (Dolgoročni deleži v pridruženih podjetjih
in skupnih podvigih)

ni bistvenih sprememb

različni standardi

Annual Improvements to IFRSs

ni bistvenih sprememb

2015-2017 Cycle (Cikel letnih izboljšav MSRP
2015–2017)
IFRIC 23

Uncertainty over Income Tax Treatments
(Negotovost glede obravnav davka iz dobička)

Upravni odbor za mednarodne računovodske
standarde (UOMRS) je januarja 2016 objavil IFRS 16 –
Leases (Najemi). Vključitev v pravo EU je bila izvedena
31. oktobra 2017. IFRS 16 nadomesti IAS 17 – Leases
(Najemi) ter pripadajoča tolmačenja. Z uvedbo IFRS 16
z začetkom veljavnosti 1. januarja 2019 ne obstaja več
razlikovanje med finančnim ali poslovnim najemom s
strani najemnika. Od uvedbe IFRS 16 dalje zato
skupina Freudenberg bilancira načeloma vsa najemna
razmerja kot pravice do uporabe in iz tega izhajajoče
obveznosti plačil pasivira v sedanjo vrednost kot
obveznosti iz najema. Pravica do uporabe je
opredeljena kot pravica do uporabe najetega sredstva
v dogovorjenem časovnem obdobju proti plačilu.
Zahteve glede bilanciranja kot najemodajalca
ostanejo v IFRS 16 večinoma nespremenjene.
Skupina Freudenberg izvaja novi standard v skladu s
prehodnimi določbami ob uporabi spremenjene
retrospektivne metode, tako da je primerjalno
obdobje predstavljeno v skladu z dosedanjimi
ureditvami. Uporaba te metode ne obremeni
lastniškega
kapitala
na
datum
prehoda,
1. januarja 2019, saj je načeloma za vsa obstoječa
poslovna najemna razmerja zajeta pravica do
uporabe v višini obveznosti iz najema.

ni bistvenih sprememb

Za pogodbe o najemu, ki so bile prej razvrščene med
finančne najeme, sta obstoječa knjigovodska vrednost
sredstva, danega v najem v skladu z IAS 17, z dne
31. decembra 2018
in
knjigovodska
vrednost
obveznosti iz najema v skladu z IAS 17 določeni kot
začetna knjigovodska vrednost pravice do uporabe in
obveznosti iz najema v skladu z IFRS 16.
V okviru prehoda na IFRS 16 so na datum
1. januar 2019 zajeta sredstva za pravice do uporabe
najetih sredstev v znesku 358,7 milijona EUR. Ta se
razdelijo na naslednje razrede sredstev:
[v mio. EUR]
Zemljišča in objekti

301,5

Avtomobili

38,2

Viličar

13,4

IT-infrastruktura
Vsota

5,6
358,7

Dne 31. decembra 2018 so bila med zemljišča in
objekte v okviru opredmetenih osnovnih sredstev že
zajeta sredstva v znesku 5,4 milijona EUR kot pogodbe
o finančnem najemu.
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Na podlagi obveznosti iz pogodb o poslovnem
najemu dne 31. decembra 2018 je prišlo do
naslednjega prenosa na začetno stanje obveznosti iz
najema dne 1. januarja 2019:
[v mio. EUR]
Obveznosti iz pogodb o poslovnem najemu z dne 31. decembra 2018
Najmanjše vsote najemnin (nominalna vrednost) v okviru obveznosti iz pogodb o finančnem najemu z dne
31. decembra 2018
Najemna razmerja nad nizko ovrednotenimi sredstvi (olajšanje uporabe)
Storitvena komponenta (pravica do izbire uporabe)
Drugo1
Bruto obveznosti iz najema z dne 1. januarja 2019

1

375,0
7,6
–16,6
3,3
18,9
388,2

Diskontiranje

–29,6

Obveznosti iz najema z dne 1. januarja 2019

358,6

V večji meri vsebuje učinke nove ocene pogodb o najemih, ki je izvedena v okviru uvedbe IFRS 16.

Obveznosti iz najema so bile diskontirane po
najemnikovi predpostavljeni obrestni meri za
izposojanje z dne 1. januarja 2019. Tehtana povprečna
obrestna mera je znašala 2,58 odstotka.
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Obseg konsolidacije
V konsolidirani računovodski izkaz je poleg podjetja
Freudenberg SE vključenih 60 nemških (v letu poprej:
66) in 342 tujih (v letu poprej: 355) hčerinskih
podjetij, in sicer po metodi polne konsolidacije, pri
katerih lahko podjetje Freudenberg SE odloča o
merodajnih dejavnostih hčerinskih podjetij in ima
pravico do spremenljivih vračil sredstev iz podjetij ter
možnost vplivanja na ta spremenljiva vračila
sredstev.

V letu poročanja je bilo v konsolidirani računovodski
izkaz na novo vključenih 7 podjetij kot povsem
konsolidiranih hčerinskih podjetij, medtem ko je bilo
26 podjetij izključenih iz obsega povsem
konsolidiranih podjetij koncerna zaradi prodaje,
likvidacije ali združitve. Datum prve konsolidacije je
odvisen od pridobitve nadzora. Če pride do izgube
nadzora, se izvede dekonsolidacija.

Skupina Freudenberg ima v okviru poslovne skupine
EagleBurgmann s partnerjem Eagle Industry Co., Ltd.
iz Tokia na Japonskem skupni podjem na področju
tesnil z drsnim obročem. Skupina Freudenberg ima
25-odstotni delež v podjetju EagleBurgmann Japan
Co., Ltd. v Tokiu na Japonskem. Istočasno ima partner
25-odstotni delež v podjetju EagleBurgmann
Germany GmbH & Co. KG v Wolfratshausnu. Skupina
Freudenberg izvaja na podlagi dogovorov, ki sta jih
partnerja sprejela v sporazumu o skupnem podjetju,
obvladovanje
hčerinskih
podjetij
skupine
EagleBurgmann, v katerih ima skupina Freudenberg
manj kot polovico glasovalnih pravic, kot jih ima
drugo podjetje, in to povsem vključuje v konsolidirani
računovodski izkaz.

Pridobivanje podjetij in dezinvesticije

V konsolidirani računovodski izkaz je vključenih 14
tujih (v letu poprej: 14) skupnih podjetij. Ta pravno
samostojna podjetja se vodi skupaj s posameznimi
partnerskimi podjetji. Obe stranki imata pravice do
čistih sredstev. Skupna podjetja so v konsolidirani
računovodski izkaz vključena z uporabo kapitalske
metode.
V konsolidirani računovodski izkaz je poleg tega
vključenih 9 tujih (v letu poprej: 10) pridruženih
podjetij. Skupina Freudenberg ne obvladuje teh
podjetij, temveč ima le pomemben vpliv. Bilanciranje
se izvaja s kapitalsko metodo.
Na seznamu »Lastništvo delnic« so navedena vsa
hčerinska podjetja, skupna podjetja in pridružena
podjetja.

Poslovna skupina Freudenberg Filtration Technologies
je pridobila 75-odstotni delež v podjetju Apollo AirCleaner Co., Ltd. v Foshanu na Kitajskem (Apollo) z
začetkom veljavnosti 1. aprila 2019. Podjetje je vodilni
ponudnik rešitev na področju filtracije zraka in vode
na Kitajskem. Podjetje Apollo, ki ima približno
1.000 zaposlenih, je imelo v letu 2018 promet
približno 96 milijonov EUR. Po zaključku transakcije je
podjetje upravljano kot skupno podjetje skupine
Freudenberg kot glavne delničarke in dosedanjega
lastnika Apollo ZhanMao Technologies (HK) Co.,
Limited iz Wanchaija v Hongkongu ter je
poimenovano
Freudenberg
Apollo
Filtration
Technologies. Vključitev v skupino Freudenberg se
izvaja v okviru popolne konsolidacije. Preneseno
nadomestilo
za
pridobitev
je
znašalo
138,1 milijona EUR in je bilo zagotovljeno v povsem
nedenarni obliki. Oba partnerja sta se v skupni
pogodbi dogovorila o prodajnih in nakupnih opcijah
(Put and Call Option) za pridobitev vseh manjšinskih
kapitalov, ki so povezani z različnimi odmernimi
pogoji. Prodajna opcija je bila v času nakupa na
podlagi vložkov ravni 3 ovrednotena kot finančna
obveznost po pošteni vrednosti. Poštena vrednost
opcije je v trenutku nakupa znašala 52,9 milijona EUR.
Poslovna vrednost ali vrednost podjetja, ki ni odbitna
postavka za davčne namene in izhaja iz razporeditve
nakupne cene, v znesku 114,6 milijona EUR
predstavlja večinoma možnosti sinergije pri tržni
preiskavi hitro rastočega kitajskega trga za filtracijske
rešitve ter sinergije na podlagi medsebojno
dopolnjujočih se kompetenc
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na področju proizvodnje ter raziskav in razvoja
filtracijskih rešitev. Podjetje Freudenberg Apollo
Filtration Technologies je od datuma nakupa
prispevalo k presežku koncerna na podlagi prihodkov
od prodaje v znesku 80,8 milijona EUR in izida v
znesku 2,4 milijona EUR. Če bi bil nakup izveden že
1. januarja 2019, bi bili prihodki od prodaje višji za
dodatnih 18,1 milijona EUR, presežek koncerna pa bi
bil višji za 0,9 milijona EUR1.
Poslovna skupina Freudenberg Performance Materials
je pridobila vse deleže v skupini Filc v Škofji Loki v
Sloveniji (Filc), pri čemer je bil začetek veljavnosti
31. december 2019. Filc je proizvajalec netkanih
tekstilij in laminiranih materialov. Podjetje ima
približno 360 zaposlenih in se osredotoča na
avtomobilsko industrijo in gradbeništvo. Preneseno
nadomestilo za pridobitev deležev je znašalo
212,0 milijona EUR in je bilo zagotovljeno v povsem
nedenarni obliki. Poslovna vrednost ali vrednost
podjetja, ki izhaja iz začasne razporeditve nakupne
cene, v znesku 108,6 milijona EUR predstavlja
večinoma možnosti sinergije na podlagi medsebojne
izmenjave tehnologij in strokovnega znanja v
proizvodnji netkanih tekstilij. Razporeditev nakupne
cene je na datum analize še začasna, saj podrobna
analiza prenesenih sredstev in dolgov še ni dokončno
zaključena. Če bi bil nakup izveden že

1

Ti podatki bi bili prilagojeni s stroški, ki so bili ob nakupu 1. januarja 2019 že zajeti v
prejšnjem obdobju.
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1. januarja 2019, bi bili prihodki od prodaje skupine
Freudenberg za 89,8 milijona EUR večji, presežek
koncerna pa za 11,3 milijona EUR.
Poslovna skupina Freudenberg Sealing Technologies je
z začetkom veljavnosti 1. januarja 2019 prenesla
dodatne deleže na proizvajalca baterij XALT Energy,
LLC, Midland v Michiganu v ZDA, na podlagi česar so
se deleži povečali na približno 50 odstotkov. Poslovna
skupina Freudenberg Medical je nadalje povečala
svoje deleže v podjetju Cambus Teoranta v Spiddalu
na Irskem, ki je specializirano za medicinsko
tehnologijo, na skupaj 90 odstotkov. Obe podjetji sta
bili doslej vključeni v konsolidirani računovodski izkaz
kot pridruženi podjetji ob uporabi kapitalske metode ,
in sicer je bila vključitev z začetkom veljavnosti
1. januarja 2019 oz. 1. aprila 2019 izvedena v okviru
polne konsolidacije. Oba prevzema sama po sebi in
tudi skupaj nista bila bistvena.
Transakcijski stroški, ki so nastali v povezavi s
pridobitvami podjetij, niso bili znatni in so bili
učinkovito zajeti kot izdatki. Ob pridobitvah podjetij ni
bilo v času nakupa nobene pomembne razlike med
bruto zneskom pogodbenih terjatev in finančno
obveznostjo po pošteni ceni.
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Poštene cene glavnih skupin sredstev in dolgov za
pridobljena podjetja v času nakupa so bile večinoma
določene na podlagi vložkov ravni 3 in so kumulativno
predstavljene na naslednji način:

[v mio. EUR]

Apollo

Filc

160,8

108,7

29,5

44,5

0,7

11,8

Zaloge

10,4

15,5

Terjatve do kupcev

20,1

13,7

Neopredmetena sredstva
Opredmetena sredstva
Druga dolgoročna sredstva

Druga kratkoročna sredstva

4,5

0,8

Pridobljena denarna sredstva

4,2

27,5

230,2

222,5

11,8

0,8

Sredstva
Dolgoročni dolgovi
Kratkoročni dolgovi

34,2

9,7

Dolgovi

46,0

10,5

184,2

212,0

Čista sredstva

Neopredmetena sredstva, ki so bila identificirana v
okviru razporeditve nakupnih cen, vsebujejo večinoma
sezname strank/odnose s strankami, tehnologije in
strokovna znanja. Določitev poštenih vrednosti za
identificirane sezname strank je potekala po metodi
presežnih dobičkov na podlagi poslovnega
načrtovanja z dobo koristnosti od 9 do 15 let. V
povezavi s tehnologijami je bil uporabljen postopek
oprostitve licenčnine z dobo koristnosti od 5 do 15 let.

Skupina Freudenberg je 28. februarja 2019 poslovno
skupino Freudenberg IT (FIT) prodala skupini Syntax.
Odsvojena poslovna skupina je globalni ponudnik
storitev v oblaku in izvajalec storitev IT za srednje
velika podjetja, ki ponujajo visokokakovostne izdelke
in storitve, ter ponuja široko paleto IT-storitev, s čimer
so pokriti skoraj vsi vidiki okolja SAP. Ta strateška
dezinvesticija omogoča obema podjetjema vključitev
svojih specifičnih prednosti v strokovno znanje o ERP
ter zagotavljanje rastočega portfelja za nove trge.
Podjetje Freudenberg IT je v letu 2018 doseglo promet
približno 164,8 milijona EUR.

115

Metode konsolidacije

Računovodska in ocenjevalna načela

Osnova za konsolidirani računovodski izkaz so ločeni
računovodski izkazi podjetja Freudenberg SE in
njegovih hčerinskih podjetij v skladu z IFRS. Vsi izkazi
so sestavljeni glede na 31. decembra 2019. Ločeni
računovodski izkazi podjetij, vključenih v konsolidirani
računovodski izkaz, so v skladu z IFRS 10 sestavljeni z
enotnimi metodami obračunavanja in ocenjevanja.

Pridobljena neopredmetena sredstva so načeloma
aktivirana z njihovo odplačno vrednostjo in v skladu z
načrtom odpisana.
Za odpise v skladu z načrtom so pomembne
naslednje dobe koristnosti:
Programska oprema

Združevanje kapitala posameznih podjetij, vključenih
v konsolidirani računovodski izkaz, se izvede s
prevzemno metodo, pri kateri so nabavne vrednosti
deležev obračunane s sorazmerno pošteno vrednostjo
lastniškega kapitala v času nakupa. Pridobljena,
opredeljiva sredstva in dolgovi so bili prav tako
uporabljeni v konsolidirani bilanci stanja glede na
svoje poštene vrednosti v času nakupa. Preostala
razlika je izkazana kot poslovna vrednost ali vrednost
podjetja.
Vsi dobički in izgube, promet, stroški in prihodki ter
vse terjatve in obveznosti notranje skupine so v
konsolidiranih podjetjih izključeni. Za konsolidacijske
postopke, pripoznane v poslovnem izidu, so določeni
odloženi davki.
Skupna podjetja in pridružena podjetja so v
konsolidirani računovodski izkaz vključena z uporabo
kapitalske metode na podlagi izkazov, sestavljenih v
skladu z IFRS.
Razlike, ki so nastale pri nakupu deležev v skupnih
podjetjih in pridruženih podjetjih, so sestavni del
deležev v teh podjetjih, ki so izkazani v konsolidiranem
računovodskem izkazu. Poslovne vrednosti ali
vrednosti podjetja v naslednjih obdobjih niso
odpisane v skladu z načrtom. Prava vrednost deležev v
skupnih podjetjih oz. pridruženih podjetjih je
predvsem preverjana v celoti, če dokazila kažejo, da je
knjigovodska vrednost morda oslabljena.
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Patenti, licence

od 3 do 8 let
glede na trajanje pogodbe

Neopredmetena sredstva z omejeno dobo koristnosti,
ki so bila prevzeta v okviru združitev podjetij, so v
skladu z načrtom odpisana v dobi koristnosti do
25 let.
Prava vrednost se za poslovne vrednosti ali vrednosti
podjetja preverja vsaj enkrat letno na podlagi
preizkusa oslabitve. Za preverjanje oslabitve vrednosti
so pridobljene poslovne vrednosti ali vrednosti
podjetja dodeljene tistim skupinam denar
ustvarjajočih enot, ki imajo v skladu s pričakovanji
koristi na podlagi združitev podjetij. V skladu z
notranjim poročanjem vodstva so skupine denar
ustvarjajočih enot vsakokrat predstavljane s strani
poslovnih skupin. Oslabitev vrednosti se izvede, če je
knjigovodska vrednost skupine denar ustvarjajočih
enot nad nadomestljivo vrednostjo. Nadomestljiva
vrednost je višja vrednost, pridobljena iz poštene
vrednosti z odštetimi stroški odtujitve in dobe
koristnosti (uporabne vrednosti) skupin denar
ustvarjajočih enot.
Za določitev nadomestljive vrednosti se določi doba
koristnosti za posamezno skupino denar ustvarjajočih
enot ob uporabi metode diskontinuiranega
denarnega toka na podlagi časovnega obdobja
podrobnega načrtovanja petih let. Diskontne stopnje,
uporabljene za določitev dobe koristnosti, so odvisne
od tehtanega povprečja stroškov kapitala, določenega
za vsako skupino denar ustvarjajočih enot (Weighted
Average Cost of Capital oz. povprečni tehtani stroški
kapitala, v nadaljevanju: WACC).
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Oslabitev vrednosti pri poslovnih vrednostih ali
vrednostih podjetja je izkazana v izkazu poslovnega
izida v postavki drugih stroškov. Ne izvedejo se
razveljavitve izgube zaradi oslabitve za odpisane
poslovne vrednosti ali vrednosti podjetja.
Odpisi izven načrta, ki presegajo poslovno vrednost ali
vrednost podjetja, se izvedejo za sredstva denar
ustvarjajočih enot, če se je poštena vrednost z
odštetimi stroški odtujitve oz. doba koristnosti denar
ustvarjajočih enot znižala pod njihovo knjigovodsko
vrednost.
Samostojno ustvarjena neopredmetena sredstva so
aktivirana pri izpolnitvi pogojev IAS 38 za proizvodne
stroške in pri omejeni dobi koristnosti odpisana v
skladu z načrti v času trajanja posamezne
uporabnosti.
Če je doba koristnosti neopredmetenih sredstev
obravnavana kot neomejena, se ne izvede načrtovani
odpis. Revizija oslabitve teh sredstev se izvaja letno.
Dobo koristnosti je mogoče oceniti kot neomejeno le,
če na podlagi analize vseh relevantnih dejavnikov ne
obstaja predvidljiva omejitev obdobja, v katerem bo
sredstvo predvidoma ustvarjalo neto denarne tokove
za podjetje.
Izdatki v povezavi z razvojnimi projekti so določeni kot
neopredmetena sredstva, če je poleg merila IAS 38
presežena mejna vrednost, ki je opredeljena na ravni
koncerna. V nasprotnem primeru so razvojni odhodki
obravnavani kot tekoči stroški. Aktivirani razvojni
stroški so v skladu z načrtom linearno odpisani v
osnovni dobi koristnosti. Odpisi aktiviranih razvojnih
stroškov so praviloma vsebovani v stroških raziskav in
razvoja.
Sredstva iz opredmetenih osnovnih sredstev so
aktivirana z njihovimi nabavnimi ali proizvodnimi
stroški. Opredmetena sredstva lastne izdelave
vključujejo v proizvodnih stroških poleg neposredno
pripisljivih stroškov tudi splošne stroške in odpise na
podlagi deležev.
Stroški financiranja so aktivirani kot sestavni del
nabavnih in proizvodnih stroškov.
Stroški popravil in vzdrževanj so načeloma zajeti kot
odhodki. Aktivacija se izvede le, če je verjetna s tem

povezana prihodnja gospodarska korist in je mogoče
zanesljivo oceniti nabavne oz. proizvodne stroške.
Obdavčljive subvencije za naložbe in neobdavčljive
davčne olajšave za naložbe, ki so praviloma javne
narave, so odštete od nabavnih oz. proizvodnih
stroškov ali pa so v bilanci stanja določene kot pasivne
časovne razmejitve.
Premičnine in gospodarski objekti so odpisani v
skladu z dejansko dobo koristnosti, kar praviloma
poteka linearno.
Načrtovani odpisi se načeloma določajo glede na
naslednje dobe koristnosti:
Objekt

največ 50 let

Tehnična oprema in stroji

od 5 do 20 let

Druge inštalacije in vgrajena oprema,
orodje in notranja oprema

od 3 do 20 let

Opredmetena in neopredmetena sredstva, dodeljena
denar ustvarjajočim enotam, so preverjana glede
oslabitve vrednosti le takrat, ko dogodki ali
spremenjene razmere nakazujejo, da knjigovodske
vrednosti denar ustvarjajočih enot ni mogoče znova
doseči. Sestavljanje denar ustvarjajočih enot se izvaja
v odvisnosti od poslovnega modela na ravni divizije ali
regionalni ravni ter se pri tem razlikuje glede na
poslovno skupino. V primeru izključitve ali zmanjšanja
devalvacije, izvedene v preteklosti, se razveljavitev
izgube zaradi oslabitve izvede največ do višine
ohranjenih nabavnih ali proizvodnih stroškov
sredstev.
Za najeta sredstva so v skladu z IFRS 16 načeloma
določene pravice do uporabe in pasivirane ustrezne
plačilne ustreznosti. Pravico do uporabe predstavlja
pravica do uporabe sredstva (najetega sredstva) proti
plačilu v dogovorjenem časovnem obdobju. V skladu z
možnostmi za poenostavitev, odobrenimi v IFRS 16,
zajema skupina Freudenberg plačila za sredstva
majhne vrednosti linearno kot strošek v izkazu
poslovnega izida. Identifikacija sredstev z majhno
vrednostjo poteka na podlagi razredov sredstev. Na ta
način so najeta sredstva iz razredov sredstev tehnična
oprema in stroji, IT-oprema ter druga orodja in
notranja oprema razvrščena kot sredstva majhne
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vrednosti. Najeta sredstva iz preostalih razredov
sredstev, zemljišča in objekti, avtomobili, viličarji in ITinfrastruktura, privedejo do priznavanja pravic do
uporabe in ustreznih obveznosti iz najema, četudi je
čas veljavnosti najemnih razmerij kratkoročne narave
(traja manj kot dvanajst mesecev). Če pogodbe poleg
najemne sestavine vsebujejo dodatno nenajemno
sestavino, npr. cene storitev, jih skupina Freudenberg
vključi kot del najemnega razmerja (volilna pravica).
Pravice do uporabe so v dobi koristnosti in času
izvajanja pogodbe o najemu odpisane linearno v
krajšem od obeh časovnih obdobij. Če je nakupna
opcija ocenjena kot dovolj varna, se odpis izvede v
dobi koristnosti neodvisno od časa izvajanja pogodbe.
Zemljišča in objekti, ki se uporabljajo za pobiranje
dohodkov iz oddajanja v najem za tretje osebe, so
obravnavani kot nepremičnine, ki so ohranjane kot
finančne naložbe (naložbene nepremičnine). Pri
ocenjevanju se uporablja naložbena metoda.
Nepremičnine, ki so ohranjane kot finančne naložbe, so
odpisane v skladu z dejansko dobo koristnosti,
kar praviloma poteka linearno. Načrtovani odpisi
se izvajajo v dobi koristnosti največ 50 let. Pošteno
vrednost se določi z uporabo metode diskontinuiranega denarnega toka.
Udeležbam je pripisana poštena vrednost. V nekaterih
primerih predstavljajo ohranjeni nabavni stroški
najboljšo oceno poštene vrednosti.
Udeležbe pri skupnih podjetjih in pridruženih
podjetjih vključujejo pri začetnem pripoznanju
nabavne stroške. Posledično je ta prilagojen glede na
spremembe deleža lastnika pri čistih sredstvih
podjetja, v katerega se vlaga. Če izgube skupnega ali
pridruženega podjetja, ki jih je mogoče pripisati
skupini Freudenberg, presežejo vrednost deleža v tem
podjetju, niso v zvezi s tem zajeti nobeni nadaljnji
deleži izgub. Če obstajajo pri teh udeležbah objektivni
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dokazi o oslabitvi vrednosti ali razveljavitvi izgube
zaradi oslabitve, je treba za določitev dosegljivega
zneska oblikovati domneve o prihodnjem poslovnem
razvoju.
Dolgoročna posojila so diskontirana, če je obrestni
znesek znaten.
Zalogam je pripisana nižja vrednost na podlagi
nabavnih ali proizvodnih stroškov in čiste iztržljive
vrednosti. Za oceno surovin, potrošnega materiala in
goriva ter trgovskega blaga je pri tem uporabljena
metoda tehtanih povprečnih cen. V proizvodne
stroške so poleg neposredno pripisljivih stroškov
vključeni tudi stroški posrednega dela in posrednih
materialov ter odpisi.
Terjatve in druga sredstva so bilancirani v ohranjenih
nabavnih stroških. Rezervacije za tveganja se izvajajo
na podlagi modela pričakovanih kreditnih izgub
(»model pričakovanih izgub«). Za terjatve iz
komercialnih in drugih obveznosti se izvede
poenostavljeni postopek oslabitve. V skladu s tem so
pričakovane kreditne izgube vedno določene med
celotno zapadlostjo izpostavljenosti. Za določitev
pričakovanih kreditnih izgub so stranke združene v
skupine podobnih kreditnih tveganj. Posamezen odpis
vrednosti je izveden po seznanitvi z okoliščinami, ki
omogočajo sklep, da je z določenimi terjatvami
povezano posamezno tveganje, ki presega splošno
kreditno tveganje. Pri določanju rezervacij za tveganja
so upoštevana zavarovanja komercialnih kreditov.
Ohranjeni nabavni stroški ustrezajo približno tržnim
vrednostim. Dolgoročne terjatve so diskontirane, če je
obrestni znesek znaten.
Pogodbena sredstva so v bistvu rezultat uporabe
realizacije prometa na podlagi proizvodnih in
razvojnih naročil, specifičnih za stranke, ki se nanaša
na časovno obdobje. Bilanciranje se izvaja pri
ohranjenih nabavnih stroških. Za izračun oslabitev
vrednosti
pogodbenih
sredstev
se
izvede
poenostavljeni postopek za določitev pričakovanih
kreditnih izgub.
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Klasifikacija in ocena drugih finančnih naložb
potekata na podlagi poslovnega modela, v okviru
katerega so ohranjena finančna sredstva, in na
podlagi pogodbenih denarnih tokov v času dostopa.
Izkazane so razlike pri obravnavi instrumentov
lastniškega kapitala in instrumentov dolžniškega
kapitala. Naložbe v instrumente lastniškega kapitala,
ki so hranjene kot dolgoročne, strateške udeležbe in
odtujitev katerih kratko- do srednjeročno ni
pričakovana, so ovrednoteni v lastniškem kapitalu
prek vseobsegajočega donosa. Dolžniški instrumenti,
katerih denarne tokove ne tvorijo izključno plačila
obresti in odplačila, naložbe, v zvezi s katerimi bi
drugačna ocena privedla do nedoslednosti pri
konceptu ali ocenjevanju, ter deleži pri osebnih
družbah so ocenjeni po pošteni vrednosti skupaj s
spremembami vrednosti v poslovnem izidu. Revizija
oslabitve vrednosti se izvede za dolžniške
instrumente, ki so ocenjeni glede na ohranjene
nabavne stroške ali po pošteni vrednosti s
spremembami vrednosti v drugem izidu.
Likvidnim sredstvom je pripisana nominalna
vrednost. Vrednotenje tujih valut je določeno ob
uporabi tečaja na datum bilance stanja. Uporabljen je
model za preverjanje pričakovanih kreditnih izgub.
Izvedeni finančni instrumenti, ki ne izpolnjujejo
zahtev glede bilanciranja varovanja pred tveganjem,
so ovrednoteni po pošteni vrednosti s spremembami
vrednosti pri dobičku ali izgubi.
Dolgoročna sredstva in skupine sredstev, ki so
ohranjeni zaradi odtujitve, so v bilanci stanja izkazani
posebej, če jih je v trenutnem stanju mogoče prodati
in bo prodaja najverjetneje izvedena v naslednjih
dvanajstih mesecih. Ti so ovrednoteni po pošteni
vrednosti z odštetimi stroški prodaje, če je ta nižja od
knjigovodske vrednosti. Načrtovani odpisi se od
datuma prerazvrstitve ne izvajajo več. Dolgovi iz
skupine za odtujitev so izkazani posebej v pasivi.
Tako pri dolgoročnih kot tudi pri kratkoročnih
sredstvih je upoštevana zahteva po obnovitvi prvotne
vrednosti. Zgornjo mejno vrednost tvorijo ohranjeni
nabavni ali proizvodni stroški, če v posameznih
standardih ni zahtevana drugačna ocena.

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so
izračunane na podlagi aktuarskega poročila v skladu z
metodo predvidene pomembnosti enot (metodo
predvidenih kreditnih točk). Pri tem so stroški
službovanja in neto obrestni odhodki na podlagi čiste
obveznosti iz storitveno usmerjenih pokojninskih
načrtov učinkovito zajeti v stroških zaposlenih.
Dobički in izgube iz novih ocen pripoznane čiste
obveznosti iz storitveno usmerjenih pokojninskih
načrtov so izkazani v postavki Drugi izid. Ocena
premoženja, določenega za izpolnitev izplačil
zaslužkov delojemalcem, je izvedena po pošteni
vrednosti.
Odloženi davki so določeni na podlagi začasnih razlik
med vrednotenji v davčnih bilancah stanja
posameznih podjetij in konsolidirani bilanci stanja ob
upoštevanju posameznih nacionalnih stopenj davka
iz dobička, ki so veljavne v trenutku realizacije in so že
v veljavi na datum bilance stanja. Poleg tega bodo
odbiti aktivni odloženi davki na prenos izgube, če bo v
prihodnje na voljo zadosten obdavčljiv dohodek.
Izravnava izhajajočih aktivnih in pasivnih odloženih
davkov je izvedena le, če isti davčni organ odtegne
davek iz dobička v skladu z roki. Pri aktivnih odloženih
davkih, katerih vrednost po pobotu ni bila
popravljena, se predvideva, da bodo prihodnji
obdavčljivi dohodki zadostovali za možnost realizacije
aktivnih odloženih davkov, ki so odtegnjeni od teh
dohodkov.
V drugih rezervacijah so upoštevana vsa prepoznavna
tveganja in negotove obveznosti do tretjih oseb,
katerih poravnava predvidoma privede do denarnega
odtoka, ki ga je mogoče zanesljivo oceniti. Če je
obrestni znesek znaten, so pripoznane in diskontirane
glede na najverjetnejši znesek. Regresne pravice so
izkazane ločeno v drugih sredstvih. Skupina
Freudenberg predvideva v svojih pogodbah, sklenjenih
s strankami, garancije za splošne obveznosti izvajanja
popravil, vendar ne predvideva nobenih razširjenih
garancij. Obstoječe garancije so v skladu z IFRS 15
večinoma razvrščene med garancije za proizvode
(Assurance-type-Warranties) in bilancirane v skladu z
IAS 37 –Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna
sredstva.
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Obveznosti so bilancirane v nominalno vrednost ali
višji znesek vračila. Dolgoročne obveznosti so
diskontirane, če je obrestni znesek znaten.
Pogodbene obveznosti predstavljajo protistoritve
strank, ki so bile pridobljene pred izpolnitvijo
pogodbenih obveznosti zagotavljanja storitev.
Pogodbene obveznosti so zajete kot prihodki od
prodaje, takoj ko so obljubljeni izdelki ali storitve
preneseni na stranko.
Obveznosti iz najema vsebujejo nespremenljive
najemnine, opredeljene v pogodbi o najemu
(zmanjšane za spodbude za najem, ki jih mora izvesti
najemodajalec), spremenljive najemnine, ki so vezane
na indeks ali obrestno mero, ter zneske, ki jih je
predvidoma treba izvesti na podlagi garancij za
preostalo vrednost. Poleg tega je treba upoštevati
plačila na podlagi opcij nakupa ali podaljšanja, če so
te v zadostni meri ocenjene kot varne. V primeru
možnosti odpovedi najema je treba vključiti
pogodbene kazni le, če je odpoved upoštevana v času
veljavnosti najemnega razmerja. Diskontiranje se
izvede na podlagi implicitne obrestne mere, ki izhaja
iz najemnega razmerja, če jo je mogoče določiti. Sicer
se vključi najemnikovo predpostavljeno obrestno
mero za izposojanje, kar je pri skupini Freudenberg
običajen
postopek.
Specifična
najemnikova
predpostavljena obrestna mera za izposojanje v
okviru obveznosti iz najema je določena na podlagi
matrike obrestne mere. Ta na podlagi medbančnih
obrestnih mer upošteva čas zapadlosti in valutno
področje najemnega razmerja ter premijo tveganja.
Prodajne
opcije,
odobrene
neobvladujočim
delničarjem, za prodajo njihovih deležev so
predstavljene kot terminski nakup. Postavka za te
deleže, zajete v lastniškem kapitalu, je pripoznana in
zajeta je obveznost, ocenjena po pošteni vrednosti, ki
ustreza sedanji vrednosti izvršilne cene. Ocena
obveznosti se izvede znova na vsak datum bilance
stanja, pri čemer so spremembe knjigovodskih
vrednosti, ki so posledica tega, uspešno zajete v
poslovnem izidu.
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Prihodki od prodaje so zajeti po pošteni vrednosti
opravljene protistoritve oz. protistoritve, ki bo
opravljena. Zajetje prihodkov od prodaje se izvede s
prenosom
obvladovanja
na
stranko
prek
obljubljenega izdelka ali obljubljene storitve.
Dostave blaga predstavljajo v bistvu izvršitvene
obveze, ki so v določenem trenutku izpolnjene. Pri
določanju časa izpolnitve je kot merodajno merilo
vključen prenos bistvenih priložnosti in tveganj iz
lastništva sredstva. Praviloma je v tem primeru govora
o času fizične izročitve blaga stranki.
Prihodki od prodaje na podlagi dostav blaga,
specifičnih za stranke, so zajeti v časovnem obdobju,
če za te izdelke obstaja pravica do zahtevanja plačila s
strani stranke najmanj v višini nadomestila stroškov,
nastalih na podlagi že zagotovljenih storitev, vključno
s primerno profitno maržo. Merjenje zneska
prihodkov od prodaje se izvaja glede na napredek pri
izvedbi in poteka praviloma na podlagi proizvedenih
enot.
Prihodki od prodaje iz storitev so zajeti v obdobju, v
katerem so storitve opravljene. Višina prihodkov od
prodaje je pri tem odvisna od pravice do nadomestila,
saj je ta neposredno povezana z zagotavljanjem
storitev. Izdajanje računov poteka praviloma
mesečno.
Prihodki od prodaje v povezavi z razvojnimi projekti,
specifičnimi za stranke, so realizirani v časovnem
obdobju. Pri sporazumih o fiksnih cenah se višina
zneska prihodkov od prodaje meri v razmerju med
stroški, nastalimi na datum analize, in pričakovanimi
skupnimi stroški, ki bodo predvidoma nastali pri
popolni izpolnitvi izvršitvene obveze. Zajetje
prihodkov od prodaje pri razvojnih projektih,
specifičnih za stranke, pri katerih ima skupina
Freudenberg pravico do nadomestila, ki je
neposredno povezana z zagotavljanjem storitev,
poteka na poenostavljen način v višini pravice do
nadomestila.
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Izdajanje računov poteka pretežno po izvedeni fizični
dostavi blaga strankam ali neposredno ob izvedbi
pogodbeno dogovorjene storitve. Plačila, ki jih mora
stranka izvesti v okviru sporazuma o fiksnih cenah,
določa pogodbeno dogovorjen načrt plačil. S
strankami niso praviloma sklenjene nobene pogodbe,
pri katerih časovno obdobje med prenosom
obljubljenega blaga ali obljubljene storitve in s tem
povezanim plačilom ne preseže enega leta.
Takoj ko storitev, ki jo zagotovi skupina Freudenberg,
preseže plačila, ki so prejeta ali bodo prejeta na datum
analize, se bilancira pogodbena sredstva. Takoj ko
zahteva po pridobivanju protistoritve s strani stranke
postane nujna, se izvede prerazvrstitev pogodbenih
sredstev v terjatve do kupcev. Če plačila, ki jih stranka
izvede, presežejo zagotovljeno storitev, se izvede
pripoznava ustrezne pogodbene obveznosti.
Izvršitvene obveze, ki jih skupina Freudenberg določi v
pogodbah, sklenjenih s strankami, imajo večinoma
prvotno zapadlost največ eno leto. Pri daljših
zapadlostih ima skupina Freudenberg praviloma
pravico do nadomestila, ki je neposredno povezana z
zagotavljanjem storitev. Temu ustrezno se ne navede
izvršitvenih obvez, ki so na datum analize pogodbeno
dogovorjene, vendar še niso (povsem) izvedene.
Konsolidirani izkaz finančnega izida je razčlenjen na
denarne tokove iz tekoče poslovne dejavnosti,
naložbene in finančne dejavnosti. Pri tem so izločeni
vplivi sprememb obsega konsolidacije in vpliv
sprememb menjalnih tečajev, njihov vpliv na denarna
sredstva pa je predstavljen posebej.

Izvajanja diskrecijske pravice in ocen pri uporabi
metod obračunavanja in ocenjevanja
Pri sestavljanju konsolidiranega računovodskega
izkaza je v posameznih primerih nujna uporaba
metod obračunavanja, ki vključujejo presoje in ocene.
Te vključujejo praviloma zapletene in subjektivne
ocene ter uporabo negotovih predpostavk, ki se lahko
spreminjajo. Na podlagi tega obstaja možnost, da bi
lahko pri dejanskih zneskih v prihodnosti in
prihodnjih dogodkih prišlo do odstopanj, saj bi bilo
mogoče ocene v enakem obdobju poročanja iz enako
dokazljivih razlogov oblikovati tudi drugače. Takšne
metode obračunavanja, ki so povezane z ocenami in s
presojami, imajo lahko bistven vpliv na finančni in
premoženjski položaj ter stopnjo donosa v
konsolidiranem računovodskem izkazu in se lahko
sčasoma tudi spremenijo. Ocene in osnovne
predpostavke,
uporabljene
za
sestavljanje
konsolidiranega računovodskega izkaza, so redno
preverjane, spremembe pa so upoštevane na podlagi
izboljšanega znanja.
Sestava denar ustvarjajoče enote in določitev
dosegljivega zneska za izvedbo preizkusa oslabitve sta
povezani z ocenami vodstva o prihodnjih razvojih ter
izkušnjami, pridobljenimi v preteklosti. Na denarne
tokove, napovedane na podlagi teh ocen, lahko
vplivajo zlasti nihanja na kapitalskih trgih, nihanja
menjalnih tečajev ali pričakovani gospodarski razvoj.
Povprečni tehtani stroški kapitala (WACC), uporabljeni
za diskontiranja, upoštevajo tržno tveganje in
kapitalsko strukturo podjetij, primerljivih s posamezno
skupino denar ustvarjajočih enot. Sprememba
navedenih dejavnikov vplivanja lahko pomembno
vpliva na obstoj oz. višino oslabitve vrednosti.
Nadaljnje podrobnosti najdete v razdelku (1).
Aktuarske ocene za določitev rezervacij za pokojnine
in podobne obveznosti temeljijo na bistvenih
predpostavkah in ocenah uporabljenih razobrestovalnih
mer ter upoštevajo prihodnje pričakovane prilagoditve
tarif in pokojnin ter pričakovane življenjske dobe. Vsi
uporabljeni parametri se redno preverjajo na datum
poročanja. Spremembe uporabljenih parametrov lahko
privedejo do sprememb knjigovodske vrednosti.
Nadaljnje podrobnosti najdete v razdelku (11).
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Določitev poravnalne vrednosti rezervacij za
prestrukturiranja, okoljska tveganja ter garancije in
pravne spore je praviloma povezana z ocenami in
negotovostmi. Za njihovo oceno se deloma vključi
tudi oceno lokalnih zunanjih izvedencev. Zaradi
odstopanj med dejanskimi dogodki in sprejetimi
predpostavkami bodo morda v prihodnosti nujne
prilagoditve
bilanciranih
rezervacij
koncerna.
Podrobne navedbe o rezervacijah so na voljo v
razdelku (12).
Ocena najemnih razmerij temelji deloma na določitvi
trajanja najema, ki je zasnovana na ocenah in
presojah. V času trajanja je treba upoštevati opcije
podaljšanja oz. opcije odpovedi, če je podaljšanje ali
neizvajanje opcije odpovedi v zadostni meri varno. Pri
preverjanju zadostne varnosti so upoštevana vsa
dejstva in okoliščine, ki ponujajo gospodarsko
spodbudo za izvajanje ali neizvajanje. Pri tem so lahko
konkretni vidiki plačila kazni, izvedene izboljšave
najetega sredstva in oportunitetni stroški, ki so lahko
povezani z izvajanjem ali neizvajanjem. Navedbe o
sredstvih, danih v najem, so na voljo v razdelku (2).
Ocena določenih izvedenih finančnih instrumentov
brez aktivnega trga, npr. prodajne ali nakupne opcije
ter klavzule o izboljšanju stanja (Earn out), temelji ob
upoštevanju
priznanih
finančnomatematičnih
postopkov na analizi možnosti in najboljših možnih
ocenah pričakovane poravnalne vrednosti. Enako velja
za določitev pričakovanih kreditnih izgub, ki so zajete
kot rezervacije za tveganja za ocenjene finančne
instrumente po odplačni vrednosti. Dodatne navedbe
o finančnih instrumentih so na voljo v razdelku (13).
Pri oceni, ali bo v prihodnje na voljo zadosten
obdavčljiv dohodek za oceno prave vrednosti aktivnih
odloženih davkov in uporabnosti prenosa izgube, je
treba podati različne ocene, npr. strategije za davčno
načrtovanje. Če pride od odstopanj med dejanskimi
dogodki in ocenami, lahko pride do učinkov na
premoženjski položaj in stopnjo donosa. Nadaljnje
podrobnosti najdete v razdelku (26).

na ocenah in je določena na začetku veljavnosti
pogodbe ter prilagojena v naslednjih obdobjih. Za
oceno spremenljive protistoritve se uporabi metoda
najverjetnejšega zneska ali metoda pričakovane
vrednosti, kar je odvisno od tega, katera metoda je
najprimernejša za določitev spremenljive protistoritve
za posamezno vrsto pogodbe. Prihodki od prodaje so
zajeti le v tolikšni meri, do katere obstaja največja
verjetnost, da ne bo prišlo do nobene bistvene
stornacije, takoj ko negotovosti v povezavi s
spremenljivo protistoritvijo ne obstajajo več. Že prejeti
zneski (ali zneski, ki bodo prejeti), ki jih je treba
predvidoma vrniti, so zajeti kot obveznost povračila in
izkazani v drugih obveznostih.
Pri zajetju prihodkov od prodaje na podlagi razvojnih
projektov, specifičnih za stranke, je treba izvesti ocene
v zvezi s stopnjo dokončanosti posla in skupnimi
stroški naročila, ki bodo še nastali. Sprememba teh
ocen lahko privede do zvišanja ali znižanja prihodkov
od prodaje v obdobju poročanja.
Določitev poštene vrednosti se izvede na podlagi
vložkov treh določenih kategorij in vsebuje ocene in
predpostavke, ki so povezane z negotovostmi.
Uporabljena je naslednja hierarhija ocenjevanja:
1. raven: uporaba kotiranih (nepopravljenih) cen
za identična sredstva ali dolgove na delujočih
trgih, dostop do katerih je mogoč na datum
ocenjevanja;
2. raven: določitev poštene vrednosti s postopkom
ocenjevanja na podlagi zaznavnih vložkov za podobna
sredstva in dolgove na delujočih trgih oz. za identična
sredstva in dolgove na nedelujočih trgih;
3. raven: merjenje sredstev in dolgov z metodami
ocenjevanja na podlagi razvitih, nezaznavnih vložkov,
ker za oceno poštene vrednosti ni na voljo dovolj
zaznavnih tržnih podatkov.

Pretvorba valut
Določitev višine in datuma prihodkov na podlagi
pogodb, sklenjenih s strankami, je odvisna od vrste
odločitev po prostem preudarku. Ker so zajeti prihodki
od prodaje v višini protistoritve, ki bo opravljena, lahko
pride zlasti pri dostavah blaga na podlagi
spremenljivih protistoritev do sprememb pri obsegu
protistoritve. Višina spremenljivih protistoritev temelji
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Letni računovodski izkazi podjetij, ki niso vključena v
konsolidirani računovodski izkaz, bodo za skoraj vsa
podjetja, ki nimajo sedeža v euroobmočju, sestavljeni
v posamezni nacionalni valuti. Ta praviloma ustreza
valuti gospodarskega okolja, v katerem so podjetja
pretežno dejavna (koncept funkcijske valute).
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Devizne terjatve in devizne obveznosti v letnih
računovodskih izkazih so ocenjene po tečaju na
datum bilance stanja.
Poslovne vrednosti ali vrednosti podjetja, ki so nastale
ob prevzemih na datum 31. marec 2004 ali po njem,
so vodene v svoji funkcijski valuti kot sredstva
samostojnih gospodarskih podjetij v tujini.
V konsolidiranem računovodskem izkazu je prevedba
računovodskih izkazov v tujo valuto izvedena na
naslednji način:

• Bilančne

postavke so preračunane na podlagi
tečajev na datum analize.

• Postavke v izkazu poslovnega izida so preračunane s
povprečnimi letnimi tečaji.

• Tečajne

razlike, ki so posledica uporabe različnih
tečajev, so v lastniškem kapitalu zajete kot
vseobsegajoči donos.

Za upoštevanje udeležbe pri skupnih podjetjih in
pridruženih podjetjih po kapitalski metodi so bila
uporabljena naslednja načela.
Preračun letnih računovodskih izkazov podjetij s
sedežem v hiperinflacijskih gospodarstvih poteka v
skladu s predpisi, ki so skladni z IAS 29. Dobički oz.
izgube iz inflacijskih prilagoditev knjigovodskih
vrednosti nedenarnih postavk so zajete v drugih
prihodkih oz. drugih stroških. Tekoča inflacijska
prilagoditev na podlagi preteklih stroškov nabave in
proizvodnje z vidika koncerna ni imela bistvenega
vpliva na finančno in premoženjsko stanje ter stopnjo
donosa na 31. decembra 2019.
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Menjalni tečaji, ki se uporabljajo za preračun valute,
za valute, ki so bistvenega pomena za konsolidirani
računovodski izkaz, so se razvijali na naslednji način:
Država

Valuta
1 EUR =

Velika Britanija

31. 12. 2018

Povprečni tečaj

31. 12. 2019

2018

2019

GBP

0,8945

0,8508

0,8860

0,8759

JPY

125,8500

121,9400

130,0060

121,9590

Japonska
Mehika

Končni tečaj

MXN

22,4921

21,2202

22,6526

21,6082

Rusija

RUB

79,7153

69,9563

74,1711

72,2182

Turčija

TRY

6,0588

6,6843

5,6835

6,3577

USD

1,1450

1,1234

1,1793

1,1195

ZDA

Vplivi menjalnih tečajev, ki so bili glede na predhodno
leto drugačni, na razvoj neopredmetenih in
opredmetenih sredstev so prikazani v analizi sredstev,
vplivi tečajev na lastniški kapital pa so na voljo v
konsolidiranem izkazu vseobsegajočega donosa.
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POJASNILA H KONSOLIDIRANI BILANCI STANJA
(1) Neopredmetena sredstva
Razvoj neopredmetenih sredstev od 1. januarja do
31. decembra 2018:

[v mio. EUR]

Lastna
programska
oprema

Koncesije,
licence in
drugo1

Poslovne
vrednosti ali
vrednosti
podjetja

Izvedena
plačila

Neopredmete
na sredstva
v pridobivanju

Vsota

STROŠKI NABAVE/PROIZVODNJE
Stanje: 1. 1. 2018

3,9

1.718,1

1.567,6

2,4

12,7

3.304,7

Sprememba obsega
konsolidacije

0,0

36,3

41,7

0,0

0,0

78,0

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

0,2

13,6

10,1

0,0

0,0

23,9

0,0

14,0

0,3

2,0

2,9

19,2

–0,1

–18,6

0,0

0,0

0,0

–18,7

Dopolnitve
Odtujitve
Preknjiženja2

0,4

2,5

–4,0

–1,4

–11,8

–14,3

Stanje: 31. 12. 2018

4,4

1.765,9

1.615,7

3,0

3,8

3.392,8

Stanje: 1. 1. 2018

3,1

670,8

99,9

0,0

0,0

773,8

Sprememba obsega
konsolidacije

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

0,1

9,5

1,3

0,0

0,0

10,9

Dopolnitve – v skladu z
načrtom

0,3

108,4

0,0

0,0

0,0

108,7

Dopolnitve – izven načrta

0,0

6,8

44,4

0,0

0,0

51,2

Pripisi vrednosti

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ODPISI

Odtujitve

–0,1

–17,9

0,0

0,0

0,0

–18,0

Preknjiženja2

0,0

–9,2

0,0

0,0

0,0

–9,2

Stanje: 31. 12. 2018

3,4

768,5

145,6

0,0

0,0

917,5

Knjigovodska vrednost
31. 12. 2018

1,0

997,4

1.470,1

3,0

3,8

2.475,3

1

Neopredmetena sredstva, ki so bila identificirana v okviru razporeditve nakupnih cen, vsebujejo večinoma sezname strank/odnose s strankami, tehnologije in
strokovna znanja.
2
Preknjiženja vsebujejo tudi prerazvrstitve med druge bilančne postavke.
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Razvoj neopredmetenih sredstev od 1. januarja do
31. decembra 2019:

Lastna
programska
oprema

Koncesije,
licence in
drugo1

Poslovne
vrednosti ali
vrednosti
podjetja

Izvedena
plačila

Neopredmete
na sredstva
v pridobivanju

Vsota

Stanje: 1. 1. 2019

4,4

1.765,9

1.615,7

3,0

3,8

3.392,8

Sprememba obsega
konsolidacije

0,3

113,5

270,4

0,0

0,0

384,2

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

0,1

11,6

7,0

0,0

0,0

18,7

0,1

12,8

0,5

0,7

2,8

16,9

–0,3

–3,4

–1,0

0,0

0,0

–4,7

[v mio. EUR]
STROŠKI NABAVE/PROIZVODNJE

Dopolnitve
Odtujitve
2

Preknjiženja

0,0

4,1

0,0

–1,5

–2,4

0,2

Stanje: 31. 12. 2019

4,6

1.904,5

1.892,6

2,2

4,2

3.808,1

Stanje: 1. 1. 2019

3,4

768,5

145,6

0,0

0,0

917,5

Sprememba obsega
konsolidacije

0,1

5,8

0,0

0,0

0,0

5,9

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

0,1

7,9

2,4

0,0

0,0

10,4

Dopolnitve – v skladu z načrtom

0,4

110,7

0,0

0,0

0,0

111,1

Dopolnitve – izven načrta

0,0

1,8

77,8

0,0

0,0

79,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–0,4

–3,3

0,0

0,0

0,0

–3,7

ODPISI

Pripisi vrednosti
Odtujitve

1

2

Preknjiženja2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stanje: 31. 12. 2019

3,6

891,4

225,8

0,0

0,0

1.120,8

Knjigovodska
vrednost 31. 12. 2019

1,0

1.013,1

1.666,8

2,2

4,2

2.687,3

Neopredmetena sredstva, ki so bila identificirana v okviru razporeditve nakupnih cen, vsebujejo večinoma sezname strank/odnose s strankami, tehnologije
in strokovna znanja.
Preknjiženja vsebujejo tudi prerazvrstitve med druge bilančne postavke.

V poslovnem letu 2019 je bila revidirana prava
vrednost za poslovno vrednost ali vrednost podjetja.
Temeljne domneve, na podlagi katerih so določene
dobe koristnosti skupin denar ustvarjajočih enot,
vključujejo v poslovnem letu 2019 poleg pričakovanih
razvojev prometa in rezultatov ter čistih finančnih
naložb posameznih poslovnih skupin stopnje rasti v
višini 2,0 odstotka (v letu poprej: 2,0 odstotka) in
WACC-je pred obdavčitvijo z razponom od 4,6 do
8,3 odstotka
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(v letu poprej: je bil razpon med 8,0 in 10,9 odstotka).
Na podlagi tega je izključno pri skupini denar
ustvarjajočih enot podjetja Freudenberg Medical
prišlo do devalvacije poslovne vrednosti ali vrednosti
podjetja. To je bila posledica neugodnih pogojev v
tržnem okolju, polnem izzivov. Na podlagi WACC v
višini 7,6 odstotka (v letu poprej: 9,2 odstotka)
in zgoraj navedene stopnje rasti je po devalvaciji
izkazana
knjigovodska
vrednost
v
višini
62,3 milijona EUR.
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Skupinam denar ustvarjajočih enot Vibracoustic in
Freudenberg Sealing Technologies je treba dodeliti
bistveno poslovno vrednost in vrednost podjetja.
WACC-ji, uporabljeni za izvedbo preizkusa oslabitve,
znašajo za podjetje Vibracoustic 7,9 odstotka (v letu
poprej: 8,0 odstotka), za podjetje Freudenberg Sealing
Technologies pa 7,8 odstotka (v letu poprej:
10,9 odstotka). Sprejeta trajnostna stopnja rasti znaša
2,0 odstotka (v letu poprej: 2,0 odstotka). Njihove
knjigovodske vrednosti so predstavljene v naslednji
tabeli:

[v mio. EUR]

Poslovna vrednost ali
vrednost podjetja
31. 12. 2018

31. 12. 2019

Vibracoustic

835,9

835,9

Freudenberg Sealing
Technologies

180,7

220,5

V okviru operativnega načrtovanja je za skupino denar
ustvarjajočih enot podjetja Vibracoustic predvidena
rast. Ta je nekoliko boljša od razvoja svetovne
avtomobilske proizvodnje, ki je izpeljan iz zunanjih
študij in ga je treba pričakovati. Središči rasti prometa
sta regiji Severna Amerika in Evropa. Tako kot v
predhodnih letih je načrtovana kompenzacija zvišanj
stroškov z izboljšavami produktivnosti.

Pri poslovnem načrtovanju za leto 2020 izhaja
skupina denar ustvarjajočih enot podjetja
Freudenberg Sealing Technologies – po znatnem
znižanju v letu 2019 – skupaj iz dodatnega rahlega
upada na področju tržnega razvoja. Kljub regionalnim
razlikam in razlikam, specifičnim za panogo, se
pričakuje rahel upad poslovnega razvoja v sektorju
tesnil, in sicer tako v avtomobilskem sektorju kot tudi
v tržnih segmentih splošne industrije. Izvedbe
projektov v okviru prilagoditev zmogljivosti, povečanja
produktivnosti, poenostavitev upravnih procesov in
selektivne cenovne politike naj bi omejile vplive na
višanje cen in izboljšale stroškovne pogoje.
Preoblikovanje v elektromobilnost se močno
spodbuja. Pri tradicionalnih poslih s tesnili naj bi se
delež komponent za uporabo v okviru e-mobilnosti
znatno povečal. Prihodki v sektorju baterij naj bi se
praktično podvojili, razvojne dejavnosti na področju
gorivnih celic pa naj bi se znatno razširile. Podjetje
Freudenberg Sealing Technologies zagotavlja v ta
namen znatna sredstva.
Pri variaciji WACC za največ +1,0 odstotne točke bi pri
skupini
denar
ustvarjajočih
enot
podjetja
Freudenberg Medical prišlo do dodatne potrebe po
devalvaciji v znesku 35,4 milijona EUR. Pri bistvenih
poslovnih vrednostih ali vrednostih podjetja ne bi
prišlo do nobene potrebe po devalvaciji.
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(2) Opredmetena sredstva
Razvoj opredmetenih sredstev od 1. januarja do
31. decembra 2018:

[v mio. EUR]

Zemljišča,
objekti
in podobna
sredstva

Tehnična
oprema
in stroji

Druge
inštalacije
in vgrajena
oprema,
orodje in
notranja
oprema

1.469,0

3.375,2

866,1

40,7

169,1

5.920,1

9,3

8,0

5,3

0,0

0,4

23,0

15,5

36,3

4,7

0,4

3,0

59,9

Izvedena
plačila

Sredstva
v gradnji

Vsota

STROŠKI NABAVE/PROIZVODNJE
Stanje: 1. 1. 2018
Sprememba obsega
konsolidacije
Razlike na podlagi
pretvorbe valut
Dopolnitve
Odtujitve
Preknjiženja1
Stanje: 31. 12. 2018

31,8

88,5

52,1

38,8

153,6

364,8

–14,4

–153,6

–38,6

–2,5

–2,3

–211,4

28,2

109,0

–92,7

–46,6

–144,0

–146,1

1.539,4

3.463,4

796,9

30,8

179,8

6.010,3

ODPISI
Stanje: 1. 1. 2018

668,5

2.438,9

648,9

0,0

0,2

3.756,5

Sprememba obsega
konsolidacije

3,7

5,7

3,9

0,0

0,0

13,3

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

7,4

32,0

4,5

0,0

0,0

43,9

47,3

159,2

63,0

0,0

0,0

269,5

Dopolnitve – izven načrta

0,2

3,1

0,5

0,0

0,0

3,8

Pripisi vrednosti

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dopolnitve – v skladu z
načrtom

Odtujitve

1

–9,2

–140,6

–36,4

0,0

0,0

–186,2

Preknjiženja1

–12,9

0,3

–81,9

0,0

0,0

–94,5

Stanje: 31. 12. 2018

705,0

2.498,6

602,5

0,0

0,2

3.806,3

Knjigovodska
vrednost 31. 12. 2018

834,4

964,8

194,4

30,8

179,6

2.204,0

Preknjiženja vsebujejo tudi prerazvrstitve med druge bilančne postavke.
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Razvoj opredmetenih sredstev od 1. januarja do
31. decembra 2019:

[v mio. EUR]

Zemljišča,
objekti
in podobna
sredstva

Tehnična
oprema
in stroji

Druge
inštalacije
in vgrajena
oprema,
orodje in
notranja
oprema

1.835,5

3.463,4

854,1

30,8

179,8

6.363,6

3,8

0,1

10,6

242,8

Izvedena
plačila

Sredstva
v gradnji

Vsota

STROŠKI NABAVE/PROIZVODNJE
Stanje 1. 1. 20192
Sprememba obsega
konsolidacije

130,0

98,3

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

18,4

35,3

4,8

0,3

3,2

62,0

Dopolnitve

61,7

88,0

74,1

31,3

163,8

418,9

–25,0

–82,7

–42,6

–0,8

–1,0

–152,1

13,9

131,4

18,4

–30,9

–166,9

–34,1

2.034,5

3.733,7

912,6

30,8

189,5

6.901,1

705,0

2.498,6

602,5

0,0

0,2

3.806,3

18,2

66,6

2,1

0,0

0,0

86,9

6,7

25,7

3,4

0,0

0,0

35,8

106,6

171,6

87,0

0,0

0,0

365,2

Odtujitve
Preknjiženja1
Stanje: 31. 12. 2019

ODPISI
Stanje: 1. 1. 2019
Sprememba obsega
konsolidacije
Razlike na podlagi
pretvorbe valut
Dopolnitve – v skladu z
načrtom
Dopolnitve – izven načrta

0,0

2,2

0,1

0,0

0,1

2,4

Pripisi vrednosti

0,0

–0,9

0,0

0,0

0,0

–0,9

Odtujitve

-9,7

–74,2

–36,4

0,0

0,0

–120,3

Preknjiženja1

–5,1

–12,4

–0,1

0,0

0,0

–17,6

821,7

2.677,2

658,6

0,0

0,3

4.157,8

1.212,8

1.056,5

254,0

30,8

189,2

2.743,3

Stanje: 31. 12. 2019

Knjigovodska
vrednost 31. 12. 2019
1
2

Preknjiženja vsebujejo tudi prerazvrstitve med druge bilančne postavke.
Začetna stanja so bila na podlagi učinkov prve uporabe IFRS 16 deloma prilagojena.

Skupina Freudenberg je tako kot v predhodnem letu
tudi v tekočem poslovnem letu pridobila državno
podporo v neznatnem obsegu. Podpora je bila
pretežno uporabljena za spodbujanje naložb.
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Dodatne navedbe o sredstvih v najemu – pravice do
uporabe
Z uvedbo IFRS 16 so s 1. januarja 2019 zajete pravice
do uporabe za najeta sredstva. V letu poročanja so
izkazane naslednje vrednosti, ki so predstavljene v
pregledu razvoja opredmetenih

[v mio. EUR]

Zemljišča in
objekti

Avtomobili

Viličarji

ITinfrastruktura

Vsota

339,9

56,4

20,6

6,9

423,8

44,1

22,4

8,0

2,2

76,7

Stroški nabave in proizvodnje
Od tega: dopolnitve
Odpis
Knjigovodske vrednosti

59,9

19,2

5,7

2,2

87,0

280,0

37,2

14,9

4,7

336,8

Stroški obresti za najeta sredstva so v poslovnem
letu 2019 znašali 8,6 milijona EUR. Poleg tega so
bili v izkazu poslovnega izida zajeti stroški za
najeta sredstva majhne vrednosti v znesku
19,2 milijona EUR. Celotna izplačila v okviru pogodb o
najemu so v letu 2019 znašala 118,1 milijona EUR.

(3) Nepremičnine, ki so ohranjane kot finančne
naložbe
V preglednici v nadaljevanju so na voljo podrobnosti o
zemljiščih in objektih, ki so pri skupini Freudenberg
ohranjani kot finančne naložbe:
[v mio. EUR]
Prihodki od najemnin
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sredstev na zemljiščih, v objektih in podobnih
sredstvih (zemljišča in objekti) ali drugih inštalacijah
in vgrajeni opremi, orodju in notranji opremi
(avtomobili, viličarji in IT-infrastruktura):

2018

2019

3,9

4,9

Višina neposrednih poslovnih odhodkov je bile v letu
poročanja in predhodnem letu le neznatna.
V letu poročanja so bili prvič izkazani zemljišča in
objekti, ki predstavljajo nepremičnine, ohranjene
kot finančne naložbe, in jih je odtujila poslovna
skupina Freudenberg IT, z začetkom veljavnosti
28. februarja 2019. Pri tem je govora tako o
nepremičninah, ki jih v celoti uporabljajo tretje osebe,
kot tudi o nepremičninah, ki so deloma v lastni
uporabi. Zemljišča in objekte, ki so bili v predhodnem
letu ohranjeni kot finančna naložba, so v celoti
uporabljale tretje osebe.
V zvezi s prodajljivostjo nepremičnin, ki so ohranjane
kot finančne naložbe, ne obstaja nobena omejitev.
Pogodbene obveznosti nakupa, ustvarjanja ali razvoja
nepremičnin, ki so ohranjane kot finančne naložbe,
ne obstajajo. Nadalje ne obstajajo pogodbene
obveznosti, ki presegajo zakonsko določene
obveznosti, v zvezi s popravili in z vzdrževanjem teh
nepremičnin, ohranjenih kot finančne naložbe.
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Razvoj nepremičnin, ki so ohranjane kot finančne
naložbe, od 1. januarja do 31. decembra:
[v mio. EUR]

2018

2019

46,0

43,3

Sprememba obsega konsolidacije

0,0

0,0

Tečajne razlike

0,0

0,0

Dopolnitve

0,0

0,0

Pripisi vrednosti/povečanje vrednosti

0,0

0,0

Odtujitve

0,0

0,0

STROŠKI NABAVE/PROIZVODNJE
Stanje na datum 1. 1.

Preknjiženja

–2,7

13,0

Stanje na datum 31. 12.

43,3

56,3

33,3

33,0

Sprememba obsega konsolidacije

0,0

0,0

Tečajne razlike

0,0

0,0

Dopolnitve – v skladu z načrtom

1,3

1,8

Dopolnitve – izven načrta

0,0

0,0

Pripisi vrednosti/povečanje vrednosti

0,0

0,0

Odtujitve

0,0

0,0

Preknjiženja

–1,6

3,4

Stanje na datum 31. 12.

33,0

38,2

Knjigovodska vrednost dne 31. 12.

10,3

18,1

ODPISI
Stanje na datum 1. 1.

Poštena vrednost znaša 50,6 milijona EUR (v letu
poprej: 36,7 milijona EUR) in je bila določena na
podlagi diskontiranega denarnega toka (vložki
ravni 3).
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(4) Udeležbe pri skupnih podjetjih
Za skupino Freudenberg je bistvenega pomena
skupna ureditev s podjetjem NOK Corporation, Tokio,
Japan.
NOK-Freudenberg Singapore Pte. Ltd., Singapur, je
skupno podjetje z lastniškim razmerjem 50 : 50
japonskega podjetja NOK Corporation in podjetja

Freudenberg SE, katerega namen je oskrba hitro
rastočih kitajskega in indijskega trga z lokalno
proizvedenimi in tudi uvoženimi izdelki tesnilne
tehnike.
Povzete finančne informacije tega skupnega podjetja
so predstavljene na naslednji način:

NOK-Freudenberg Singapore
Pte. Ltd.

[v mio. EUR]

31. 12. 2018

31. 12. 2019

257,1

243,6

77,7

61,5

Dolgoročna sredstva

226,0

269,5

Kratkoročni dolgovi

181,0

166,4

75,8

53,2

0,8

6,8

Kratkoročna sredstva
Od tega: denarna sredstva in njihovi ustrezniki

Od tega: kratkoročne finančne obveznosti
Dolgoročni dolgovi
Lastniški kapital brez neobvladujočih deležev

301,3

339,9

Delež skupine Freudenberg

50,0 %

50,0 %

Sorazmerni lastniški kapital

150,6

170,0

Dodelitev po kapitalski metodi

150,6

170,0

2018

2019

Realizacija

375,3

418,7

Poslovni izid iz ohranjenega poslovanja

42,9

28,9

Drugi izid

–3,9

–0,9

39,0

28,0

–19,0

–22,4

Celotni vseobsegajoči donos
Od tega: odpisi
Od tega: prihodki od obresti

0,6

1,3

Od tega: odhodki za obresti

–1,0

–2,7

–12,6

–14,3

Od tega: odhodek za davek od dobička ali prihodek od davka od dobička

Skupina Freudenberg ni prejela nobenih dividend od
podjetja NOK-Freudenberg Singapore Pte. Ltd., enako
kot v predhodnem letu.
Skupna knjigovodska vrednost deležev v vseh
posameznih nebistvenih skupnih podjetjih znaša
13,8 milijona EUR (v letu poprej: 16,7 milijona EUR).
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Rezultat, sorazmeren z deležem, iz ohranjenega
poslovanja vseh posameznih nebistvenih skupnih
podjetij znaša – 0,1 milijona EUR (v letu poprej:
0,5 milijona EUR), sorazmerni drugi izid pa
0,1 milijona EUR (v letu poprej: 0,5 milijona EUR).
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(5) Udeležbe pri pridruženih podjetjih
Najpomembnejša udeležba pri pridruženih podjetjih
za skupino Freudenberg je udeležba pri japonskem
podjetju NOK Corporation s sedežem v Tokiu na
Japonskem. NOK Corporation upošteva splošno
sprejeta računovodska načela (GAAP). Prilagoditev
zahtevam glede računovodskega poročanja skupine
Freudenberg se izvede na podlagi informacij, ki jih
objavi NOK Corporation.
[v mio. EUR]

Skupina NOK je ponudnica in proizvajalka tesnilnih
izdelkov, prilagodljivih plošč s tiskanim vezjem, valjev
za pisarniške stroje ter dodatnih izdelkov, kot so
posebna maziva.
V konsolidiranem vmesnem računovodskem izkazu z
dne 31. decembra so za to bistveno pridruženo
podjetje izkazane naslednje vrednosti:
NOK Corporation
31. 12. 2018

31. 12. 2019

Kratkoročna sredstva

2.763,9

2.748,8

Dolgoročna sredstva

3.621,8

3.742,0

Kratkoročni dolgovi

1.600,9

1.533,7

Dolgoročni dolgovi

813,0

988,3

Lastne delnice
Neobvladujoči deleži
Lastniški kapital brez lastnih delnic in neobvladujočih deležev

–1,8

–1,9

326,6

338,4

3.647,0

3.632,3

Delež skupine Freudenberg

25,1 %

25,1 %

Sorazmerni lastniški kapital

915,4

911,7

7,1

7,1

922,5

918,8

2018

2019

5.322,6

5.159,6

213,9

–85,0

-220,0

30,5

–6,1

–54,5

Poslovne vrednosti ali vrednosti podjetja
Dodelitev po kapitalski metodi

Realizacija
Poslovni izid iz ohranjenega poslovanja
Drugi izid
Celotni vseobsegajoči donos

Povečanje drugega izida je pri NOK Corporation v
bistvu mogoče pripisati učinkom sprememb vrednosti
vrednostnih papirjev, ki so na voljo za odtujitev.
Skupina Freudenberg je od podjetja NOK Corporation
prejela dividende v znesku 17,9 milijona EUR (v letu
poprej: 16,9 milijona EUR).
Tržna vrednost udeležbe pri NOK Corporation
znaša dne 31. decembra 2019 584,8 milijona EUR
(71.313,8 milijona jenov)
(v
letu
poprej:
530,4 milijona EUR; 66.750,7 milijona YEN).

Skupna knjigovodska vrednost deležev v vseh
posameznih nebistvenih pridruženih podjetjih
znaša
25,9 milijona EUR
(v
letu
poprej:
25,3 milijona EUR).
Rezultat, sorazmeren z deležem, iz ohranjenih poslovnih
področij vseh nebistvenih pridruženih podjetij znaša
6,5 milijona (v letu poprej: 0,2 milijona EUR), sorazmerni
drugi izid pa 0,8 milijona EUR (v letu poprej:
1,2 milijona EUR). S tem znaša celoten rezultat,
sorazmeren z deležem, 7,3 milijona EUR (v letu poprej:
1,4 milijona EUR).
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(7) Terjatve

(6) Zaloge
Zaloge so razdeljene na naslednji način:

[v mio. EUR]
Terjatve do kupcev

[v mio. EUR]

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Surovine, potrošni material in
gorivo

352,1

376,8

Nedokončana proizvodnja

150,9

162,8

Končni proizvodi in trgovsko
blago

561,7

621,7

Orodja, specifična za stranke,
v gradnji

59,9

53,5

3,2

3,5

1.127,8

1.218,3

Izvedena plačila

Zaloge so se glede na predhodno leto povečale za
90,5 milijona EUR. Zaloge, pri katerih so bili
odpravljeni učinki, ki so posledica sprememb
konsolidacijskega obsega ter vplivov menjalnih
tečajev, so se povečale za približno 4 odstotki.
Devalvacije zalog, ki so v obdobju poročanja zajete kot
strošek, znašajo 29,4 milijona EUR (v letu poprej:
31,3 milijona EUR).
Izvedeni so bili pripisi vrednosti v skladu z zahtevo po
obnovitvi
prvotne
vrednosti
v
znesku
17,3 milijona EUR (v letu poprej: 13,1 milijona EUR),
saj so bili izključeni razlogi za oslabitev vrednosti.
Za pripoznane zaloge ne obstajajo nobene bistvene
omejitve lastništva ali omejitve prostega razpolaganja
s sredstvi.

Od tega:
zapadlost do 1 leta
Od tega:
zapadlost nad 1 letom

Druga sredstva
Od tega:
zapadlost do 1 leta
Od tega:
zapadlost nad 1 letom

31. 12. 2018

31. 12. 2019

1.467,5

1.482,1

1.467,5

1.482,1

0,0

0,0

337,9

459,4

265,8

376,3

72,1

83,1

Terjatve do kupcev, pri katerih so bili odpravljeni učinki,
ki so posledica sprememb konsolidacijskega obsega
ter vplivov menjalnih tečajev, so se zmanjšale za
približno 2 odstotka.
Povečanje drugih sredstev v primerjavi s predhodnim
letom je večinoma posledica izvedenega plačila na
depozitni račun v povezavi s ponudbo nakupa podjetja
Low & Bonar PLC iz Londona v Veliki Britaniji.
Od poslovnega leta 2019 dalje pogodbena sredstva na
podlagi nebistvenosti v bilanci stanja niso več
prikazana posebej, temveč v drugih sredstvih.
Pogodbena sredstva znašajo na datum analize
23,1 milijona EUR (v letu poprej: 60,0 milijona EUR).
Spremembe pogodbenih sredstev so večinoma
posledica izpolnitve izvršitvenih obvez, vsebovanih v
pogodbah, sklenjenih s strankami. Zmanjšanje
sredstev v primerjavi s predhodnim letom je posledica
tega, da je bilo v letu poročanja manj izpolnitev
pogojev glede doseganja prometa v določenem
časovnem obdobju v okviru pogodb.
Druga sredstva vsebujejo sredstva programa, če
presegajo posamezne pokojninske obveznosti, v
znesku 4,5 milijona EUR (v letu poprej: 5,6 milijona EUR).
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Poleg tega so v drugih sredstvih vsebovane pravice do
povračila za druge davke v znesku 88,0 milijona EUR (v
letu poprej: 73,6 milijona EUR) in pravice do
pozavarovanj v znesku 5,1 milijona EUR (v letu poprej:
5,2 milijona EUR).
Pravice do povračil, ki so vsebovane v drugih sredstvih
in obstajajo v povezavi z ustvarjenimi rezervacijami, so
predstavljene v drugih rezervacijah v razdelku (12).

V predhodnem letu so sredstva in dolgovi za prodajo
večinoma obsegali skupino za odtujitev Freudenberg
IT. Poslovna skupina je bila odtujena z začetkom
veljavnosti prodaje 28. februarja 2019 (glejte razdelek
o pridobivanju podjetij in dezinvesticijah). Poleg tega
so bile v letu poročanja prodane nepremičnine,
obravnavane kot nenujne za poslovanje, s
knjigovodsko vrednostjo v znesku 4,3 milijona EUR.
Sredstva in dolgovi, ohranjeni za odtujitev, so
razčlenjeni na naslednji način:

(8) Vrednostni papirji in likvidna sredstva
[v mio. EUR]
[v mio. EUR]
Vrednostni papirji
Čeki in gotovina
Pologi v kreditnih institucijah

31. 12. 2018

31. 12. 2019

180,9

201,7

4,1

2,4

799,7

913,2

984,7

1.117,3

31. 12. 2018

31. 12. 2019

57,3

5,5

1,1

2,3

Terjatve do kupcev

27,1

0,9

Druga sredstva

19,4

0,4

3,4

1,9

Dolgoročna sredstva za
prodajo in
skupine za odtujitev

108,3

11,0

Pokojninske rezervacije

15,4

0,0

Druge rezervacije

20,6

0,4

Komercialne in druge
obveznosti

19,3

0,2

Drugi dolgovi

12,0

0,0

Dolgovi, povezani z
dolgoročnimi sredstvi za
prodajo in skupinami za
odtujitev

67,3

0,6

Neopredmetena in
opredmetena sredstva
Zaloge

Vrednostni papirji in likvidna
sredstva

Povečanje števila vrednostnih papirjev je večinoma
rezultat povečanja zalog komercialnih zapisov
(Commercial Papers) in drugih kratkoročnih denarnih
naložb.

(9) Sredstva za prodajo in skupine za odtujitev
Poslovna skupina Freudenberg Performance Materials
je decembra 2019 podpisala pogodbo o prodaji
svojega južnoameriškega podjetja, ki posluje z
netkanimi tekstilijami za industrijo higienskih izdelkov,
brazilskemu specializiranemu podjetju Fitesa Não
Tecidos S.A. iz kraja Porto Alegre v Braziliji. Poslovna
skupina s tem zaključuje izstop iz segmenta higiene, ki
v skladu z odločitvijo poslovne skupine ne sodi več v
glavno dejavnost skupine. Sredstva in dolgovi skupine
za odtujitev so bili na datum analize razvrščeni kot
ohranjeni za odtujitev. Na datum prerazvrstitve je bila
knjigovodska vrednost ustreznih sredstev in dolgov
vsakokrat nižja od poštene vrednosti z odštetimi
stroški prodaje. Prodaja je začela veljati
februarja 2020.

Kumulativni drugi izid skupine za odtujitev, zajet
neposredno
v
lastniškem
kapitalu,
znaša
0 milijona EUR (v letu poprej: 4,4 milijona EUR).
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(10) Lastniški kapital
Vpisani kapital v znesku 450,0 milijona EUR (v letu
poprej: 450,0 milijona EUR) je razdeljen na 450 milijonov
kvotnih delnic brez nominalne vrednosti. Delnice se
izdajo na ime. Edini družbenik podjetja Freudenberg SE
je podjetje Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft,
Weinheim (Freudenberg & Co. KG).
Rezerve sestavljajo:
[v mio. EUR]
Kapitalska rezerva
Zadržani čisti dobiček

31. 12. 2018

31. 12. 2019

50,2

50,2

4.452,9

4.902,1

4.503,1

4.952,3

Kapitalska rezerva vsebuje opredmetena sredstva, ki
jih je prispeval družbenik.
Zadržani čisti dobički vsebujejo rezultate skupine,
dosežene v preteklosti, če ti niso bili razdeljeni, ter
rezerve
podjetij,
vključenih
v
konsolidirani
računovodski izkaz, vključno z nedobičkonosnimi
stroški in prihodki.
Dobički, razdeljeni v letu poročanja, so znašali
106,1 milijona EUR (v letu poprej: 118,5 milijona EUR).
Na delnico je tako dosežen dobiček v znesku 0,24 EUR
(v letu poprej: 0,26 EUR).
Upravni odbor predlaga, da se bilančni dobiček iz
leta 2019 v znesku 2.719,1 milijona EUR (v letu poprej:
2.371,2 milijona EUR) prenese na nov račun.
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V letu poročanja so bili pri naslednjih sestavinah
drugega izida doslej nedobičkonosno zajeti
prihodki (+)/stroški (–) preknjiženi v izkazu poslovnega
izida:
[v mio. EUR]

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

–1,0

–0,8

Izvedeni finančni instrumenti

–0,1

–0,1

–1,1

–0,9

Učinki davkov iz dobička (prihodki (+)/stroški (–)), ki so
v letu poročanja zajeti nedobičkonosno, se razdelijo na
naslednje sestavine drugega izida na naslednji način:
[v mio. EUR]

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Nove ocene storitveno
usmerjenih pokojninskih
načrtov

–2,2

34,6

Vrednostni papirji in drugo

–3,5

–1,4

–5,7

33,2

Konsolidirani računovodski izkaz – priloga h konsolidiranemu izkazu

Neobvladujoči deleži
Spremembe neobvladujočih deležev hčerinskih
podjetij, vključenih v lastniški kapital, iz
359,0 milijona EUR v 417,2 milijona EUR so večinoma
posledica prve polne konsolidacije podjetja XALT
Energy, LLC v Midlandu v zvezni državi Michigan, ZDA,
ter pripisa tekočih rezultatov in tečajnih razlik. Poleg
tega so razdelitve privedle do zmanjšanja
neobvladujočih deležev.
Za naslednje hčerinsko podjetje so v konsolidiranem
računovodskem izkazu izkazani neobvladujoči deleži v
višini 25-odstotne udeležbe:
[v mio. EUR]
Freudenberg-NOK General
Partnership, Plymouth, ZDA

To hčerinsko podjetje je v konsolidirani računovodski
izkaz vključeno z naslednjimi vrednostmi:
[v mio. EUR]
Freudenberg-NOK General
Partnership

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Kratkoročna sredstva

313,7

299,7

Dolgoročna sredstva

309,1

296,0

Kratkoročni dolgovi

90,4

79,0

Dolgoročni dolgovi

31,7

45,2

2018

2019

638,2

647,7

Dobiček (+)/izguba (–)

59,7

57,2

Celotni vseobsegajoči donos

80,8

66,6

Realizacija
31. 12. 2018

31. 12. 2019

Dobiček (+)/izguba (–),
ki se porazdeli na
neobvladujoče deleže

12,9

17,5

Celotni znesek
neobvladujočih deležev

127,6

127,9

Podjetje Freudenberg-NOK General Partnership
je svojim manjšinskim delničarjem izplačalo dividende
v znesku 24,5 milijona EUR (v letu poprej:
1,2 milijona EUR).
Nadalje obstajajo v poslovni skupini EagleBurgmann
neobvladujoči deleži, zlasti na podlagi pogodbenih
ureditev s partnerjem Eagle Industry Co. Ltd. v Tokiu na
Japonskem.
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(11) Rezervacije za pokojnine in podobne
obveznosti
Poklicno pokojninsko zavarovanje pri skupini
Freudenberg
obsega
storitveno
usmerjene
pokojninske sisteme z določenimi prispevki. Storitveno
usmerjene pokojninske programe sestavljajo tako
pavšalni plačni pokojninski programi kot tudi
pokojninski programi na podlagi zadnjih plač. V
rezervacijah za pokojnine in podobne obveznosti so
izkazane obveznosti iz tekočih pokojnin in zneskov
pokojnin, do katerih so upokojenci upravičeni.
Pokojninski načrti skupine Freudenberg se nanašajo
zlasti na nemška, japonska in britanska podjetja.
Pokojninske obveznosti nemških podjetij so
obveznosti, financirane z rezervacijami. Za te
obveznosti veljajo določena pravila posamezne
institucije za pokojninsko zavarovanje oz. dodatno
socialno varnost ter zakonske določbe. Tu je govora o
določenih pravicah, odvisnih od delovne dobe in plače,
ki poleg pokojninskih pravic zagotavljajo tudi
invalidske prejemke in družinske pokojnine za
preživele družinske člane.
Pokojninske načrte britanskih podjetij upravljajo
zunanji pokojninski skladi. Predstavniki pokojninskih
skladov so zakonsko zavezani ravnanju, ki je v interesu
vseh udeležencev načrta. V sodelovanju z naložbenimi
svetovalci so odgovorni za razvoj in redno preverjanje
naložbenih strategij v povezavi s sredstvi programa.
Pravice, odvisne od starosti in delovnega časa,
zagotavljajo tako pokojninske ugodnosti kot tudi
določene oblike družinskih pokojnin za preživele
družinske člane. Večina teh načrtov je zamrznjenih,
tako da udeleženci v načrtu ne morejo več pridobiti
nobenih prihodnjih pravic. Pokojninske obveznosti teh
podjetij so financirane večinoma s sredstvi programa,
pri čemer se financiranje izvaja pretežno na podlagi
prispevkov delodajalca.
Pokojninski načrti na Japonskem so pravice, odvisne
od starosti in delovne dobe, ki zagotavljajo
pokojninske ugodnosti. Pri tem je govora o
pokojninskih načrtih, ki jih upravlja zunanji
pokojninski sklad. Pokojninske obveznosti japonskih
podjetij so financirane pretežno s sredstvi programa,
pri čemer se financiranje izvaja izključno prek
prispevkov delodajalca.
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V tej postavki so poleg pokojnin izkazane tudi
obveznosti, povezane s pokojninami. Te, med drugim,
obsegajo tudi takšne ugodnosti za zaposlene, ki so
izplačane ob prenehanju delovnega razmerja, vendar
ne predstavljajo nobenih odpravnin. Te ugodnosti se
spreminjajo glede na pravne, davčne in gospodarske
danosti v posamezni državi.
V zvezi z vsemi storitveno usmerjenimi pokojninskimi
načrti skupine Freudenberg obstajajo tipična
aktuarska tveganja, zlasti naložbeno in obrestno
tveganje.
Stroški službovanja in čiste obresti na čisto obveznost
iz storitveno usmerjenih pokojninskih načrtov so
izkazani v izkazu poslovnega izida v okviru odhodkov
za zaposlene na posameznih funkcijskih področjih.
Pri storitveno usmerjenih pokojninskih načrtih ne
obstajajo razen plačil prispevkov nobene nadaljnje
obveznosti. Plačila prispevkov so izkazana v odhodkih
za zaposlene in znašajo v letu poročanja
81,2 milijona EUR (v letu poprej: 84,3 milijona EUR).
Vrednotenje opredeljenih izvršitvenih obvez se določi
glede na metodo predvidene pomembnosti enot v
skladu z aktuarsko metodo. Pri tem so naslednje
razobrestovalne mere določene kot bistvene aktuarske
predpostavke:
31. 12. 2018

31. 12. 2019

1,95 %

1,05 %

Japonska

0,52 %

0,42 %

Velika Britanija

2,82 %

1,97 %

Nemčija

Pri ostalih podjetjih v tujini so se razobrestovalne mere
gibale v razponu od 0,1 do 3,1 odstotka (v letu poprej:
od 0,9 do 4,2 odstotka).
Prihodnja rast plač in rast pokojnin vplivata na podlagi
ureditve pokojninskih načrtov le izjemoma na višino
pokojninskih obveznosti.
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Neto obveznosti so v bilanci stanja izkazane v
naslednjih postavkah:
[v mio. EUR]
Rezervacije za pokojnine in
podobne obveznosti
Druga sredstva

31. 12. 2018

31. 12. 2019

718,1

842,3

5,6

4,5

712,5

837,8

Neto obveznosti so izpeljane na naslednji način:
[v mio. EUR]
Sedanja vrednost
pokojninskih načrtov,
financiranih iz sklada
Poštena vrednost sredstev
programa
Presežek (–)/
primanjkljaj (+)
Sedanja vrednost
pokojninskih načrtov, ki niso
financirani iz sklada

31. 12. 2018

31. 12. 2019

266,7

277,2

–247,1

–256,2

19,6

21,0

692,9

816,8

712,5

837,8

139

Razvoj storitveno usmerjenih pokojninskih načrtov je
predstavljena na naslednji način:
[v mio. EUR]
Sedanja vrednost storitveno usmerjenih
pokojninskih načrtov dne 1. 01. 2018

Nemčija

Japonska

Velika
Britanija

Ostali

2018

639,2

121,7

129,0

114,2

1.004,1

Stroški sprotnega službovanja

14,4

3,8

0,0

4,8

23,0

Stroški obresti

11,6

0,7

2,6

2,5

17,4

Dobički (+) in izgube (–) iz nove ocene obveznosti

–4,2

0,8

–5,7

–1,7

–10,8

Dobički (+) in izgube (–) iz poravnav

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

Stroški preteklega službovanja

0,2

0,0

0,5

0,5

1,2

Prispevki udeležencev v načrtu

0,1

0,0

0,0

0,6

0,7

Obveznosti, izbrisane na podlagi poravnav
Plačane terjatve
Sprememba obsega konsolidacije
Druge spremembe
Razlike na podlagi
pretvorbe valut
Sedanja vrednost storitveno usmerjenih
pokojninskih načrtov dne 31. 12. 2018

[v mio. EUR]
Sedanja vrednost storitveno usmerjenih
pokojninskih načrtov dne 1. 1. 2019
Stroški sprotnega službovanja
Stroški obresti

0,0

0,0

–25,8

–7,6

–33,4

–19,8

–4,4

–7,4

–6,2

–37,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–15,1

0,0

0,0

0,5

–14,6

0,0

8,9

–1,1

1,7

9,5

626,4

131,5

92,1

109,6

959,6

Nemčija

Japonska

Velika
Britanija

Ostali

2019

626,4

131,5

92,1

109,6

959,6

14,8

4,4

0,0

4,7

23,9

12,0

0,7

2,6

2,5

17,8

108,3

1,6

16,0

9,3

135,2

Dobički (+) in izgube (–) iz poravnav

0,0

0,0

0,0

–0,3

–0,3

Stroški preteklega službovanja

0,0

0,0

0,0

–0,1

–0,1

Prispevki udeležencev v načrtu

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

Obveznosti, izbrisane na podlagi poravnav

0,0

0,0

0,0

–0,1

–0,1

Dobički (+) in izgube (–) iz nove ocene obveznosti

Plačane terjatve

-19,4

–4,8

–7,2

–20,3

–51,7

Sprememba obsega konsolidacije

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

Druge spremembe

0,1

0,0

0,0

–1,9

–1,8

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

0,0

4,2

4,7

1,4

10,3

742,2

137,6

108,2

106,0

1.094,0

Sedanja vrednost storitveno usmerjenih
pokojninskih načrtov dne 31. 12. 2019
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Razvoj sredstev programa storitveno usmerjenih
pokojninskih načrtov je predstavljena na naslednji
način:

[v mio. EUR]
Poštena vrednost sredstev programa dne 1. 1. 2018
Prihodek od obresti

Japonska

Velika
Britanija

Ostali

2018

98,7

127,7

49,0

275,4

0,5

2,6

1,1

4,2

–0,3

–5,7

0,4

–5,6

Prispevki delodajalca

6,2

2,2

5,2

13,6

Prispevki udeležencev v načrtu

0,0

0,0

0,6

0,6

Dobički (+) in izgube (–) iz nove ocene sredstev programa

Obveznosti, izbrisane na podlagi poravnave

0,0

–25,8

–7,7

–33,5

–4,1

–7,4

–3,0

–14,5

Splošni stroški upravljanja načrtov

0,0

–0,2

–0,3

–0,5

Sprememba obsega konsolidacije

0,0

0,0

0,0

0,0

Druge spremembe

0,0

0,0

–0,2

–0,2

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

7,2

–1,0

1,4

7,6

108,2

92,4

46,5

247,1

Japonska

Velika
Britanija

Ostali

2019

Plačane terjatve

Poštena vrednost sredstev programa dne 31. 12. 2018

[v mio. EUR]
Poštena vrednost sredstev programa dne 1. 1. 2019

108,2

92,4

46,5

247,1

Prihodek od obresti

0,6

2,7

0,8

4,1

Dobički (+) in izgube (–) iz nove ocene sredstev programa

1,5

12,2

0,5

14,2

Prispevki delodajalca

6,7

2,4

3,2

12,3

Prispevki udeležencev v načrtu

0,0

0,0

0,4

0,4

Obveznosti, izbrisane na podlagi poravnave

0,0

0,0

–0,5

–0,5

Plačane terjatve

-4,3

–7,2

–16,9

–28,4

Splošni stroški upravljanja načrtov

0,0

–0,1

–0,1

–0,2

Sprememba obsega konsolidacije

0,0

0,0

–0,4

–0,4

Druge spremembe

0,0

0,0

–1,5

–1,5

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

3,5

4,7

0,9

9,1

116,2

107,1

32,9

256,2

Poštena vrednost sredstev programa dne 31. 12. 2019
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Pošteno vrednost sredstev programa s kotiranimi
cenami na delujočih trgih se razdeli na naslednji
način:
[v mio. EUR]

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Lastniški instrumenti

80,4

93,7

Vrednostni papirji z obrestno
mero

55,8

59,1

Druga sredstva

81,9

78,4

218,1

231,2

Pošteno vrednost sredstev programa brez kotiranih
cen na delujočih trgih se razdeli na naslednji način:
[v mio. EUR]

[v mio. EUR]

2018

2019

Dobički (+) in izgube (–) iz
nove ocene z dne 1. 1.

–305,1

–288,6

Dobički (+) in izgube (–) iz
nove ocene obveznosti

10,8

–135,2

Od tega: na podlagi
spremenjenih finančnih
predpostavk

17,9

–133,4

Od tega: na podlagi
spremenjenih
demografskih predpostavk

–6,5

–1,6

Od tega: na podlagi
izkustvenih prilagoditev

–0,6

–0,2

Dobički (+) in izgube (–) iz
nove ocene sredstev
programa

–5,5

14,2

Preknjiženja/druge
spremembe

10,7

–1,8

0,5

–2,3

–288,6

–413,7

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Lastniški instrumenti

0,7

1,2

Razlike na podlagi
pretvorbe valut

Vrednostni papirji z obrestno
mero

0,4

1,0

Dobički (+) in izgube (–) iz
nove ocene z dne 31. 12.

27,9

22,8

29,0

25,0

Druga sredstva

Razvoj dobičkov in izgub iz nove ocene storitveno
usmerjenih pokojninskih načrtov in sredstev
programa, ki je zajet v zadržanem čistem dobičku, je v
letu poročanja predstavljen na naslednji način:

V sredstva programa bo v naslednjem letu
predvidoma vplačanih 11,6 milijona EUR (v letu
poprej: 11,5 milijona EUR).
Tehtana povprečna zapadlost storitveno usmerjenih
pokojninskih načrtov znaša ob zaključku obdobja
poročanja 17,6 leta (v letu poprej: 16,4 leta).
Možne spremembe opredeljene izvršitvene obveze ob
spremembi razobrestovalne mere kot bistvene
aktuarske predpostavke so bile določene na podlagi
metode predvidene pomembnosti enot. Pri
razobrestovalni meri, ki je na datum bilance stanja za
0,50 odstotne točke nižja oz. 0,50 odstotne točke višja,
bi bila sedanja vrednost storitveno usmerjenih
pokojninskih načrtov na datum bilance stanja
102,2 milijona EUR (v letu poprej: za 83,2 milijona EUR)
višja oz. za 90,4 milijona EUR (v letu poprej:
74,3 milijona EUR) nižja.
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(12) Druge rezervacije

Človeški
viri

Garancije
in
jamstva

Izguba
poslov

Drugo1

Vsota

Stanje: 1. 1. 2019

340,0

70,6

25,5

244,9

681,0

Dodelitev

240,2

26,4

22,6

160,5

449,7

[v mio. EUR]

Razreševanje diskontiranja in učinki
sprememb diskontnega faktorja
Uporaba
Likvidacija

0,1

0,0

0,0

0,9

1,0

–236,5

–8,1

–14,6

–103,4

–362,6

–18,8

–22,3

–5,1

–39,2

–85,4

Tečajne razlike

2,0

0,2

0,1

0,9

3,2

Sprememba obsega konsolidacije

9,3

0,2

0,0

15,2

24,7

Druge spremembe

1,2

–0,3

5,0

–5,1

0,8

337,5

66,7

33,5

274,7

712,4

Stanje: 31. 12. 2019
Od tega: dolgoročno

66,6

1,3

0,9

46,4

115,2

Od tega: kratkoročno

270,9

65,4

32,6

228,3

597,2

0,4

2,0

0,0

0,1

2,5

Pravice do povračil, ki
se nanašajo na rezervacije in
so izkazane v drugih sredstvih
1

Začetna stanja so bila prilagojena na podlagi učinkov prve uporabe IFRS 16.

Rezervacije na področju človeških virov vsebujejo
večinoma rezervacije za druge kratkoročne obveznosti
na področju človeških virov, kot so nagrade in
tantieme, rezervacije za neizrabljen dopust, druge
dolgoročne obveznosti na področju človeških virov, kot
so dolgoročni deli prejemkov ter rezervacije za
odpravnine.
Rezervacije za garancije in jamstva se nanašajo na
izvedene dostave in storitve. Rezervacije za izgube
poslov vključujejo nerealizirane izgube iz pogodb, ki še
niso ali niso v celoti izpolnjene.

Ostale rezervacije vključujejo naslednje postavke:
[v mio. EUR]

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Prestrukturiranje

33,4

58,6

Varstvo okolja

21,6

21,5

Procesna tveganja

24,1

19,9

Drugo

165,4

174,7

Vsota

244,5

274,7
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(13) Obveznosti
Preostali časi delovanja
[v mio. EUR]

Kratkoročna

Dolgoročna

31. 12. 2018

Kratkoročna

Dolgoročna

31. 12. 2019

133,5

282,4

415,9

243,5

170,1

413,6

101,9

0,0

101,9

134,7

0,0

134,7

Drugi finančni dolgovi

11,5

0,0

11,5

28,3

81,5

109,8

Obveznosti iz najema

0,7

5,6

6,3

87,8

254,3

342,1

375,0

300,0

675,0

372,0

300,0

672,0

Obveznosti do
kreditnih institucij
(= finančni dolgovi)
Obveznosti iz združevanja
denarnih sredstev
1

Posojilo družbenice
Dobroimetje družbenikov
podjetja Freudenberg & Co. KG

179,9

299,6

479,5

186,5

326,4

512,9

Vsota finančnih dolgov

802,5

887,6

1.690,1

1.052,8

1.132,3

2.185,1

Komercialne in
druge obveznosti

883,0

0,0

883,0

914,0

0,0

914,0

33,5

0,0

33,5

26,9

0,0

26,9

Pogodbene obveznosti
Ostale obveznosti

1

Druge obveznosti

1

Preostali časi delovanja

282,6

132,3

414,9

231,4

167,3

398,7

316,1

132,3

448,4

258,3

167,3

425,6

2.001,6

1.019,9

3.021,5

2.225,1

1.299,6

3.524,7

V letu poročanja je bila izvedena prerazvrstitev ostalih obveznosti v druge finančne dolgove.

Povprečna obremenitev dolgoročnih obveznosti do
kreditnih institucij z obrestmi znaša 0,91 odstotka (v
letu poprej: 1,00 odstotka). V drugih finančnih
dolgovih so prvič zajeta posojila za tretje osebe,
katerih dolgoročni delež je obrestovan z vrednostjo
med 1,00 in 6,00 odstotka.

[v mio. EUR]

Obvezniška posojila

Obveznosti iz najema so bile v predhodnem letu
rezultat pogodb o finančnem najemu v skladu z
IAS 17, katerih povprečna obremenitev z obrestmi je
znašala 3,18 odstotka. S prvo uporabo standarda
IFRS 16 dne 1. januarja 2019 so bile zajete dodatne
obveznosti v zvezi z najemnimi razmerji. Morebitni
prihodnji denarni odtoki v znesku 21,4 milijona EUR
31. decembra 2019 niso bili vključeni v najemno
razmerje, ker je bila na datum analize sicer sklenjena
pogodba o najemu, vendar se najemno razmerje še ni
začelo, ali ker uporaba možnosti podaljšanja ni bila
ocenjena kot zadosti varna.
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Plačila obresti na obvezniška posojila, ki jih vključujejo
obveznosti do kreditnih institucij, temeljijo na
spremenljivih in fiksnih sestavinah. Denarni tokovi
spremenljivih in nespremenljivih obresti in
amortizacij bodo v letih od 2020 do 2023 predvidoma
prikazani na naslednji način:
Knjigovodsk
a vrednost

Denarni tokovi

31. 12. 2019

2020

2021

2022–2023

214,5

160,3

0,9

58,2

Rok posojil, ki jih je odobrila družbenica, je bil v letu
poročanja podaljšan. Obrestovane so z vrednostjo
med 1,00 in 3,35 odstotka (v letu poprej: med 1,00 in
3,35 odstotka).
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Temeljne obrestne mere za dobroimetje družbenikov
Freudenberg & Co. KG se glede na dogovor
spreminjajo, in sicer znašajo od 1,00 do 4,00 odstotka
(v letu poprej: od 1,00 do 4,00 odstotka).

Ostale obveznosti vsebujejo med drugim obveznosti iz
preostalih plač, regrese za letni dopust in posebna
plačila, obveznosti iz drugih davkov, obveznosti v
okviru socialne varnosti ter preostale obveznosti
povračil.

Pogojne obveznosti in druge finančne obveznosti
[v mio. EUR]

31. 12. 2018

31. 12. 2019

0,1

0,0

POGOJNE OBVEZNOSTI
Devizne obveznosti
Jamstva

15,8

4,2

Jamstvene pogodbe

0,2

10,2

Dajanje jamstev za tuje obveznosti

0,1

0,0

Ostali

0,4

2,2

16,6

16,6

370,3

0,0

1,4

0,5

DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti iz pogodb o najemih
Nakupne obveznosti iz neopredmetenih sredstev
Nakupne obveznosti iz opredmetenih sredstev

47,7

74,5

Obveznost nakupa na podlagi pogodb o dostavi blaga/zagotavljanju storitev

92,7

178,4

Ostali

23,4

9,9

535,5

263,3

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Jamstva

5,6

0,0

Jamstvene pogodbe

0,4

8,5

6,0

8,5

Obveznosti iz pogodb o najemih

4,7

0,0

Obveznost nakupa na podlagi pogodb o dostavi blaga/zagotavljanju storitev

0,0

0,0

4,7

0,0

Poleg tega obstajajo za skupna podjetja naslednje
pogojne obveznosti in druge finančne obveznosti:
[v mio. EUR]
POGOJNE OBVEZNOSTI

DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI

Dodatne navedbe o finančnih instrumentih
Z izrazom finančni instrumenti so zajete pogodbe, ki
istočasno pri enem podjetju privedejo do nastanka
finančnih sredstev, pri drugem pa do finančne
obveznosti ali lastniškega instrumenta. Ločuje se med

temeljnimi in izvedenimi finančnimi instrumenti.
Bilanciranje finančnih instrumentov pri temeljnih
finančnih instrumentih, kot so nakupi ali prodaje
sredstev, se izvede na datum izvedbe, kar pomeni pri
dostavi sredstva, pri izvedenih finančnih instrumentih
pa se izvede na datum prodaje. Pri izgubi obvladovanja
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prek pogodbenih pravic do finančnega sredstva je
odpravljeno pripoznanje sredstva. Pripoznanje
finančnega dolga je odpravljeno iz bilance stanja, če
dolg zapade, je poravnan ali odpisan.
Finančni instrumenti so v skladu z IFRS 9 razdeljeni na
naslednje kategorije:

• Glede na ohranjene nabavne stroške
V to kategorijo sodijo dolžniški instrumenti, katerih
denarni tokovi so sestavljeni izključno iz plačila
obresti in odplačila. Skupina Freudenberg jih ohranja
v poslovnem modelu, ki predvideva pobiranje
pogodbenih denarnih tokov.

• Ovrednoteni po pošteni vrednosti s spremembami
vrednosti v drugem izidu
V to kategorijo sodijo tako dolžniški instrumenti kot
tudi lastniški instrumenti. Dolžniške instrumente je
treba zajeti v tem razredu, če so denarni tokovi
sestavljeni izključno iz plačil obresti in odplačil ter če
poslovni model vključuje tako pobiranje pogodbenih
denarnih tokov kot tudi odtujitve finančnih sredstev.
Zneski, zajeti v drugem izidu za te dolžniške
instrumente, so pri poznejši odtujitvi prerazvrščeni v
izkazu poslovnega izida. V ta razred je mogoče
dodeliti lastniške instrumente, ki niso ohranjeni za
namene trgovanja. Zneski, zajeti v drugem izidu za
te lastniške instrumente, pri poznejši odtujitvi niso
prerazvrščeni v izkazu poslovnega izida.
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• Ovrednoteni po pošteni vrednosti s spremembami
vrednosti dobička ali izgube
V to kategorijo sodijo tako dolžniški instrumenti kot
tudi lastniški instrumenti. V ta razred je treba zajeti
dolžniške instrumente, če njihovi denarni tokovi niso
sestavljeni izključno iz plačil obresti in odplačil ali če
poslovni model obsega pretežno namene
kratkoročnega trgovanja. V ta razred je prav tako
treba dodeliti lastniške instrumente, če obstaja
namen trgovanja. Če namen trgovanja ne obstaja,
obstaja volilna pravica za oceno lastniških
instrumentov
kot
poštene
vrednosti
s
spremembami vrednosti v dobičku ali izgubi. Poleg
tega sodijo v to kategorijo tako dolžniški kot tudi
lastniški instrumenti, če je na ta način preprečeno
nedosledno vrednotenje aktive in pasive. Enako velja
za deleže v osebnih družbah. Ti niso obravnavani kot
lastniški instrumenti in istočasno ne izpolnjujejo
pogoja, da so njihovi denarni tokovi sestavljeni
izključno iz plačil obresti in odplačil. Izvedeni
finančni instrumenti, ki ne izpolnjujejo zahtev glede
bilanciranja varovanja pred tveganjem, so prav tako
ovrednoteni po pošteni vrednosti s spremembami
vrednosti pri dobičku ali izgubi.
Pri skupini Freudenberg ne obstajajo sredstva in dolgovi,
ohranjeni z namenom kratkoročnega trgovanja.
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Finančni instrumenti
Finančni instrumenti so dodeljeni kategorijam na
podlagi relevantnih bilančnih postavk. Na ta način sta
jasno določena bilanciranje in vrednotenje.

[v mio. EUR]

Ocenjeni
po ohranjenih
nabavnih stroških

Ovrednoteni
po pošteni
vrednosti s
spremembami
vrednosti
v drugem izidu

Ovrednoteni po
pošteni vrednosti s
spremembami
vrednosti dobička
ali izgube

Knjigovodska
vrednost
31. 12. 2018

6,6

57,0

55,0

118,6

AKTIVA
Druge finančne naložbe
Terjatve do kupcev

1.467,5

Druga sredstva

132,6

Vrednostni papirji in likvidna sredstva

984,7
2.591,4

1.467,5
27,3

159,9
984,7

57,0

82,3

2.730,7

PASIVA
Finančni dolgovi

1.690,1

1.690,1

Komercialne in druge obveznosti

883,0

883,0

Druge obveznosti

293,5

0,4

293,9

2.866,6

0,4

2.867,0

Ocenjeni
po ohranjenih
nabavnih stroških

Ovrednoteni po
pošteni vrednosti s
spremembami
vrednosti
v drugem izidu

Ovrednoteni po
pošteni vrednosti s
spremembami
vrednosti
dobička ali izgube

Knjigovodska
vrednost
31. 12. 2019

15,7

52,3

70,5

138,5

[v mio. EUR]
AKTIVA
Druge finančne naložbe
Terjatve do kupcev
Druga sredstva
Vrednostni papirji in likvidna sredstva

1.482,1

1.482,1

262,0

40,7

1.117,3
2.877,1

302,7
1.117,3

52,3

111,2

3.040,6

PASIVA
Finančni dolgovi

2.185,1

2.185,1

Komercialne indruge obveznosti

914,0

Druge obveznosti

276,7

2,7

914,0
279,4

3.375,8

2,7

3.378,5
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Krediti in terjatve ter dolgovi so ocenjeni glede na
ohranjene nabavne stroške. Denarni tokovi ustreznih
finančnih sredstev so sestavljeni izključno iz plačil
obresti in odplačil ter jih skupina Freudenberg ohranja
v poslovnem modelu, ki predvideva pobiranje
pogodbenih denarnih tokov. Poštene vrednosti
finančnih sredstev in finančnih obveznosti,
bilanciranih glede na ohranjene nabavne stroške,
ustrezajo približno knjigovodskim vrednostim.
Druge finančne naložbe, ovrednotene po pošteni
vrednosti s spremembami vrednosti v drugem izidu,
vključujejo na datum analize izključno lastniške
instrumente, ki niso ohranjeni za namene trgovanja.
Pretežni del teh finančnih instrumentov je bil določen
za identična sredstva na podlagi vrednosti delujočih
trgov (vložkov ravni 1) v znesku 47,4 milijona EUR (v
letu poprej: 53,3 milijona EUR). Za ostale lastniške
instrumente v znesku 4,9 milijona EUR (v letu poprej:
3,7 milijona EUR) predstavlja vrednost ohranjenih
nabavnih stroškov najboljšo oceno poštene vrednosti.
Zneski, zajeti v drugem izidu za lastniške instrumente,
pri poznejši odtujitvi niso prerazvrščeni v izkazu
poslovnega izida. V obdobju poročanja ni bilo nobenih
odtujitev bistvenih lastniških instrumentov iz te
kategorije.
Pri drugih finančnih naložbah, ki so ocenjene po pošteni
vrednosti s spremembami vrednosti dobička ali izgube,
so obravnavani dolžniški instrumenti v znesku
2,9 milijona EUR (v letu poprej: 2,5 milijona EUR),
katerih denarni tokovi niso sestavljeni izključno iz plačil
obresti in odplačil, ter pri naložbah, pri katerih bi
drugačna ocena privedla do nedoslednosti pri merjenju
ali pripoznavanju, v znesku 9,4 milijona EUR (v letu
poprej: 9,0 milijona EUR) ter deležih v osebnih družbah
v znesku 58,2 milijona EUR (v letu poprej:
43,5 milijona EUR).
Ohranjeni
nabavni
stroški
predstavljajo pošteno vrednost deležev v osebnih
družbah, če ni na voljo dovolj razpoložljivih novejših
informacij o merjenju poštene vrednosti. Če so
pridobljeni novi rezultati, so spremembe vrednosti
učinkovito upoštevane pri pošteni vrednosti. Preostale
finančne naložbe, ki so ocenjene po pošteni vrednosti s
spremembami vrednosti dobička ali izgube, so
določene na podlagi vrednosti delujočih trgov (vložkov
ravni 1) za enaka sredstva. Znesek, zajet za finančne
instrumente v tej kategoriji v letu poročanja, je znašal
14,8 milijona EUR (v letu poprej: izguba v
znesku 1,9 milijona EUR). Druga sredstva v tej kategoriji
vsebujejo izključno izvedene finančne instrumente. Pri
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tem je govora predvsem o opcijskih pravicah za nakup
deležev v podjetjih z vrednostjo 40,6 milijona EUR (v
letu poprej: 26,7 milijona EUR). Njihova poštena
vrednost je merjena z metodami ocenjevanja na
podlagi razvitih, nezaznavnih vložkov (vložkov ravni 3).
Druga sredstva in druge obveznosti vsebujejo izvedene
finančne instrumente, ki se uporabljajo za varovanje
pred valutnim tveganjem, vendar ne izpolnjujejo zahtev
glede bilanciranja varovanja pred tveganjem. Takšni
izvedeni instrumenti so ocenjeni po pošteni vrednosti s
spremembami vrednosti dobička ali izgube (glejte
navedbe o varovanju pred tveganjem).

Navedbe o kreditnih tveganjih
Za izračun oslabitve vrednosti v skladu z IFRS 9 so
glede na »model pričakovanih izgub« merodajne
pričakovane prihodnje kreditne izgube. Odpisi
vrednosti so v skladu z IFRS 9 zajeti za vsa finančna
sredstva, ocenjena glede na nabavne stroške,
dolžniške instrumente, ocenjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa, ter pogodbena
sredstva. V IFRS 9 je v ta namen načeloma predviden
tristopenjski postopek. Rezervacije za tveganja so
ustvarjene na podlagi pričakovanih dvanajstmesečnih
kreditnih izgub (1. stopnja) ali na podlagi sčasoma
pričakovanih kreditnih izgub, če se je kreditno tveganje
od začetnega pripoznanja dalje bistveno povečalo
(2. stopnja) ali če je ugotovljena poslabšana kreditna
kakovost (3.stopnja).
Vrednostni papirji in likvidna sredstva so dolžniški
instrumenti, ki so ocenjeni glede na ohranjene
nabavne stroške. Pri skupini Freudenberg so pretežno
povezani z majhnim tveganjem neplačila in imajo
kratkoročno zapadlost. V skladu s tem jih je treba
razvrstiti v 1. stopnjo modela oslabitve. Stanje odpisa
vrednosti za pričakovane kreditne izgube v tej postavki
znašajo na datum analize 1,0 milijona EUR.
Prilagoditev odpisa vrednosti v aktualnem obdobju
poročanja ni bila izvedena.
Za terjatve do kupcev je uporabljen poenostavljeni
postopek iz standarda IFRS 9. V skladu s tem so
pričakovane kreditne izgube vedno določene med
celotno zapadlostjo finančnih instrumentov. Za
določitev pričakovanih kreditnih izgub so terjatve
združene v skupine podobnih kreditnih tveganj. V
primeru obstoja ustreznih posamičnih okoliščin in
kazalnikov tveganj so izvedeni posamični odpisi
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vrednosti. Pri določanju višine odpisov vrednosti so
vključeni tako podatki, ki se nanašajo na preteklost,
kot tudi informacije, ki se nanašajo na prihodnost.
Za določitev pričakovanih kreditnih izgub za skupino
terjatev uporablja skupina Freudenberg dva dejavnika.
Pri tem je po eni strani govora o dejavniku za tveganje
države, po drugi strani pa o dejavniku za tveganje
razvrednotenja, ki je specifično za stranko.
Centralno določeno tveganje države obsega dejavnike,
kot so transferna in konvertibilnostna tveganja,
moratoriji ter kapitalske ali devizne kontrole. V zvezi s
tem so upoštevana tveganja, ki bi lahko podjetju
preprečila pretvorbo nacionalne valute v tujo valuto
in/ali prenos tujih valut upnikom v tujini. Konkretno
sodijo mednje npr. vojna, razlastitev, revolucija,
notranji nemiri, poplave in potresi. Dejavnik tveganja
države upošteva razen tega informacije o finančnem
in gospodarskem položaju, ki se nanašajo na
prihodnost.
Finančne
informacije
vsebujejo
srednjeročne kazalnike finančne solventnosti, kot je
skupni zunanji dolg in celotno zunanje servisiranje
dolga, ki so tipično povezani z agregati, kot so bruto
domači proizvod in/ali zaslužki deviznih sredstev.
Gospodarske informacije vsebujejo dolgoročno
usmerjene strukturne kazalnike, ki merijo potencial
rasti, kot je raven prihodkov, stopnja varčevanja
ali realizirane stopnje gospodarske rasti, in
izpostavljenost, kot je diverzifikacija izvoza, odvisnost
od pomoči ali velikost gospodarstva.

Tveganje, specifično za stranko, temelji na skupnih
značilnostih kreditnega tveganja skupin terjatev.
Upoštevani so specifični poslovni modeli, izkušnje
strank, različne lokalne plačilne kulture in tržno znanje.
Če je mogoče prepoznati bistveno razliko med
različnimi razredi zapadlosti, so za različne razrede
zapadlosti ločeno določene stopnje devalvacije.
Terjatve do kupcev so v veliki meri zavarovane z
zavarovanji komercialnih kreditov (praviloma med
70 in 90 odstotki posameznih terjatev). Zavarovanja
komercialnih kreditov so upoštevana pri izračunu
popravkov vrednosti. Sicer predstavlja knjigovodska
vrednost največje kreditno tveganje.
Pripoznanje terjatev do kupcev je (deloma)
odpravljeno, če v skladu s primerno oceno ni mogoče
izhajati iz možnosti realizacije terjatev v celoti ali
deloma. V ta namen morajo biti predložene
informacije, ki kažejo, da je dolžnik v finančnih težavah
ter ne obstaja realistična možnost prejemkov, npr. če
je dolžnik v postopku likvidacije ali je prešel v stečajni
postopek. Na datum analize znašajo terjatve, katerih
pripoznanje je odpravljeno, 1,5 milijona EUR (v letu
poprej: 1,3 milijona EUR) in zanje se še naprej izvaja
postopek izvršbe.
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V naslednji tabeli je prikazan profil tveganja za terjatve
do kupcev:

Bruto knjigovodska vrednost
31. 12. 20181

Tehtana povprečna
revalorizacijska stopnja2

Odpis vrednosti

1.259,4

1%

12,0

196,0

2%

4,3

Zapadel 61 –180 dni

43,8

9%

3,9

Zapadel 181 –360 dni

12,7

18 %

2,3

9,6

46 %

4,4

Bruto knjigovodska vrednost
31. 12. 20191

Tehtana povprečna
revalorizacijska stopnja2

Odpis vrednosti

1.220,2

0%

4,7

218,1

3%

7,6

Zapadel 61–180 dni

50,0

14 %

7,2

Zapadel 181–360 dni

15,2

28 %

4,2

Zapadel več kot 360 dni

11,3

72 %

8,1

[v mio. EUR]
Ni zapadel
Zapadel 1 –60 dni

Zapadel več kot 360 dni
1
2

Vrednosti vsebujejo sredstva za prodajo in skupine za odtujitev, pri katerih je predvidena prodaja.
Tehtana povprečna revalorizacijska stopnja je bila zaokrožena na polne odstotkovne vrednosti.

[v mio. EUR]
Ni zapadel
Zapadel 1–60 dni

1
2

Vrednosti vsebujejo sredstva za prodajo in skupine za odtujitev, pri katerih je predvidena prodaja.
Tehtana povprečna revalorizacijska stopnja je bila zaokrožena na polne odstotkovne vrednosti.

Razvoj odpisov vrednosti v terjatve do kupcev je
predstavljen na naslednji način:
[v mio. EUR]

2018

2019

Stanje odpisa vrednosti
dne 1. 1.

26,3

26,9

0,1

0,7

–0,4

0,2

9,6

16,5

Poraba

–2,9

–8,4

Likvidacija (razveljavitve
izgube zaradi oslabitve)

–5,8

–4,1

Stanje odpisa vrednosti
dne 31. 12.

26,9

31,8

Sprememba obsega
konsolidacije
Razlike na podlagi
pretvorbe valut
Dodelitve (stroški odpisov
vrednosti)
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Stanje odpisov vrednosti za druga sredstva znaša na
datum analize 0,5 milijona EUR (v letu poprej:
0,7 milijona EUR). V tekočem poslovnem letu niso bili v
pogodbenih sredstvih zajeti nobeni bistveni stroški
oslabitve vrednosti.
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Varovanja pred tveganjem
Podjetje Freudenberg SE je pristojno za vse finančne
dejavnosti in v povezavi s tem usklajuje tudi
upravljanje denarja za celotni koncern. Podjetja
koncerna so pri tem načeloma financirana prek
združevanja denarnih sredstev oz. notranjih posojil, v
določenih državah pa tudi prek bančnih posojil, pri
katerih daje zagotovila podjetje Freudenberg SE.
Za podjetja koncerna so v notranjih smernicah
določeni zavezujoči okvir ravnanja, odgovornosti ter
kontrole v zvezi z dokončanjem izvajanja in likvidacij
izvedenih
finančnih
instrumentov.
Skupina
Freudenberg se ne spušča v nobena dodatna finančna
tveganja na podlagi špekulacij z izvedenimi finančnimi
instrumenti, temveč te instrumente uporablja le za
namene zagotavljanja zaščite in s tem zmanjšanja
tveganj, do katerih pride na podlagi transakcij.
Prihodnje transakcije bodo zavarovane le pri visoki
verjetnosti pojava. Skupina Freudenberg uporablja
izvedene finančne instrumente načeloma za
zavarovanje obresti ter zavarovanje tečajnih tveganj
pri valutah. Pri tem so odprte pozicije tveganj
primarno zavarovane prek notranjih transakcij
skupine. Zunanja varovanja pred tveganjem so
sklenjena šele po posvetovanju s pristojno službo v
koncernu.
Tveganje za spremembo obrestne mere je posledica
nihanj poštene vrednosti ali prihodnjih denarnih tokov
finančnih instrumentov na podlagi sprememb tržnih
obrestnih mer. Na 31. december 2019 ni bilo, tako kot
v predhodnem letu, nobenih uporabljenih izvedenih
instrumentov za zavarovanje obresti.

Izvedeni finančni instrumenti za zavarovanje
bilanciranih osnovnih poslov (varovanje poštene
vrednosti) so v bilanci stanja izkazani po pošteni
vrednosti. Spremembe časovnih vrednosti so
pripoznane v poslovnem izidu.
Finančni instrumenti, ki se uporabljajo za varovanje
prihodnjih denarnih tokov (Cash Flow Hedge), so prav
tako ovrednoteni po pošteni vrednosti. Spremembe
vrednosti so nedobičkonosno izkazane v rezervah ob
upoštevanju pripadajočega davka na dobiček in pri
realizaciji prihodnjih denarnih tokov pripoznane v
poslovnem izidu. Neuspešni deli varovanja pred
tveganjem so načeloma pripoznani v poslovnem izidu.
Učinkovitost varovanj pred tveganji je na podlagi
prospektivne ocene redno določana na začetku
varovanja pred tveganjem. Pri varovanju pred valutnim
tveganjem so pretežno določena varovanja pred
tveganji, pri katerih se pogodbeni pogoji instrumenta
za varovanje pred tveganjem ujemajo s pogoji
zavarovanega osnovnega posla. Do neuspešnosti
lahko pride, če se glede na prvotno oceno spremeni
parameter, kot je čas izvedbe načrtovane transakcije.
Izvedeni finančni instrumenti so uporabljeni izključno
za namene zagotavljanja zaščite. Če pa izvedeni
instrumenti ne ustrezajo zahtevam glede bilanciranja
varovanj pred tveganji (Hedge Accounting), jih je treba
za namene računovodskega poročanja razvrstiti kot
»ohranjene za namene trgovanja«. Takšni instrumenti
so v poslovnem izidu pripoznani po pošteni vrednosti.

Skupina Freudenberg je mednarodno dejavna in
izpostavljena valutnim tveganjem, ki nastanejo na
podlagi transakcij v tuji valuti. Valutna tveganja
nastanejo na podlagi prihodnjih trgovinskih poslov ter
izkazanih sredstev in obveznosti, ki so sklenjeni v
valuti, ki ni funkcijska valuta posameznega podjetja
skupine. Cilj varovanj pred tveganji je zmanjšanje
nestanovitnosti, ki je posledica tujih valut. V ta namen
so poleg pogodb o terminskih nakupih sklenjene tudi
valutne zamenjave.
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Na datum 31. decembra izvaja skupina naslednje
terminske transakcije v tuji valuti:
[v mio. EUR]

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Druga sredstva – knjigovodska vrednost (aktiva)

0,4

0,1

Druge obveznosti – knjigovodska vrednost (pasiva)

0,3

0,0

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI – VAROVANJE DENARNIH TOKOV

Nominalni znesek

31,7

3,0

1/2019–12/2019

1/2020–7/2020

1:1

1:1

0,1

0,1

Druga sredstva – knjigovodska vrednost (aktiva)

0,0

0,1

Druge obveznosti – knjigovodska vrednost (pasiva)

0,2

0,2

Zapadlost
Varovanje pred tveganjem
Spremembe menjalnih tečajev neporavnanih instrumentov za varovanje pred
tveganjem

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI – VAROVANJE POŠTENE VREDNOSTI

Nominalni znesek

3,6

17,1

2/2019–9/2020

1/2020–12/2020

Varovanje pred tveganjem

1:1

1:1

Spremembe menjalnih tečajev neporavnanih instrumentov za varovanje pred
tveganjem

–0,2

–0,1

0,2

0,1

Druga sredstva – knjigovodska vrednost (aktiva)

0,6

0,1

Druge obveznosti – knjigovodska vrednost (pasiva)

0,4

2,7

Zapadlost

Sprememba vrednosti zavarovanega osnovnega posla

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, OHRANJENI ZA NAMENE TRGOVANJA

Nominalni znesek
Zapadlost

V letu poročanja so spremembe vrednosti pri
terminskih transakcijah v tuji valuti (varovanje
denarnih tokov) znašale 0,1 milijona EUR (v letu
poprej: 0,1 milijona EUR).

131,8

240,1

1/2019–12/2019

1/2020–12/2020

Velik del nominalnega obsega se nanaša na izvedene
instrumente za varovanje pred valutnimi tveganji, ki
jih povzroča ameriški -dolar (USD).
[v mio. EUR]

Poštene vrednosti terminskih transakcij v tuji valuti so
bile določene z uporabo finančnih instrumentov
(vložkov ravni 2), podobnih terminskim deviznih
tečajem.

152

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Nominalni obseg parov valut
USD/EUR

60,2

63,3

Tehtani povprečni menjalni
tečaj USD/EUR

1,14

1,12
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Tveganja v povezavi s finančnimi instrumenti
Za skupino Freudenberg obstajajo tveganja na podlagi
sprememb menjalnih tečajev in obrestnih mer, ta pa
za varovanje pred tveganji na podlagi operativne
poslovne in finančne dejavnosti uporablja v
omejenem obsegu običajne tržne izvedene
instrumente, kot so zamenjave obrestnih mer, posli za
omejitev obrestnih mer in terminske transakcije v tuji
valuti. Uporaba teh instrumentov je urejena v okviru
sistema za obvladovanje tveganj na podlagi smernic
koncerna, v katerih so določene omejitve, ki so
usmerjene v osnovne posle, opredeljeni postopki
odobritev, izključene izvedbe izvedenih instrumentov
za špekulativne namene, čim bolj zmanjšana kreditna
tveganja in urejena poročanja ter ločevanje funkcij.
Upoštevanje teh smernic in pravilno sklepanje ter
ocenjevanje poslov so redno preverjani ob ohranjanju
ločevanja funkcij. Obvladovanje tveganj pri finančnih
instrumentih je poleg tega vključeno v sistem za
obvladovanje tveganj na ravni skupin.
V bistvu so zavarovana naslednja tveganja:

Tveganja pri spremembah obrestnih mer:
Pri naložbah s fiksnim donosom ali zadolžitvah s
fiksno obrestno mero obstaja tveganje, da bo
sprememba tržne obrestne mere privedla do tečajne
spremembe (tečajno tveganje iz naslova obrestne
mere). Pri naložbah s spremenljivim donosom ali
zadolžitvah s spremenljivo obrestno mero pa ne
obstajajo tečajna tveganja, ker se obrestna mera
pravočasno prilagaja tržni obrestni meri. Zaradi
nihanja kratkoročne obrestne mere pa nastane
tveganje v zvezi s prihodnjimi plačili obresti (denarni
tokovi iz naslova obresti).
Tveganja pri spremembah obrestnih mer obstajajo
predvsem pri dolgoročnih postavkah. Tržna raven
obrestne mere na datum 31. december 2019, ki je bila
v povprečju za 0,5-odstotne točke višja oz. nižja, bi
imela le neznaten vpliv na konsolidirani poslovni izid
skupine.

Valutna tveganja:
Temeljni finančni instrumenti so večinoma ohranjeni
v funkcijski valuti.
To ne vpliva na razlike, odvisne od menjalnega tečaja,
ki so posledica prevedb računovodskih izkazov v valuto
koncerna.
Če bi se vrednost evra glede na pomembne valute
(USD, GBP in JPY), ohranjene do datuma analize, na
31. december 2019 zvišala ali znižala za 10 odstotkov,
bi se izid pred davkom iz dobička znižal za
17,2 milijona EUR (v letu poprej: 10,4 milijona EUR) oz.
zvišal za 21,0 milijona EUR (v letu poprej:
12,7 milijona EUR).

Likvidnostna tveganja:
Tveganja, ki nastanejo na podlagi spremenljivosti
denarnih tokov, so zaznana v okviru uveljavljenih
sistemov za načrtovanje likvidnosti. Za skupino
Freudenberg obstaja na podlagi dobre ocene (»A3«) in
kreditnih linij, ki so jih odobrile banke, možnost, da
kadar koli izkoristi obsežna likvidna sredstva.

Tveganje za neizpolnitev obveznosti:
Prepoznavna tveganja so upoštevana pri posebnih
popravkih vrednosti, če niso zavarovana s kreditnimi
zavarovanji iz naslova prodaje blaga. Poleg tega so za
pričakovane kreditne izgube zajete rezervacije za
tveganja. Sicer predstavlja knjigovodska vrednost
največje kreditno tveganje.
Skupina Freudenberg sklepa dogovore o izvedbi
izvedenih finančnih instrumentov le z nacionalnimi in
mednarodnimi bankami z oceno »Investment Grade«
(Naložbena ocena). Na podlagi porazdelitve na več
partnerskih bank in politike o nasprotnih strankah,
usmerjene v omejitve, je dosežena obsežna omejitev
tveganja neizpolnitve obveznosti.
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POJASNILA H KONSOLIDIRANEMU
IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
(16) Prodajni stroški

(14) Realizacija
[v mio. EUR]
Prihodki od prodaje na
podlagi dostav blaga
Prihodki od prodaje iz
storitev

2018

2019

9.077,1

9.217,6

153,7

37,4

Prihodki od prodaje iz
raziskav in razvoja ter
raziskovalnih in
razvojnih licenc

92,5

87,2

Prihodki od prodaje iz
proizvodnih licenc

1,2

0,8

130,9

124,8

9.455,4

9.467,8

Drugi prihodki od prodaje

(17) Upravni stroški

Drugi prihodki od prodaje vsebujejo med drugim
prihodke od prodaje orodij, specifičnih za stranke,
prihodke od oddajanja sredstev v najem in zakup ter
prihodke od obratovanja pomožnih in sorodnih
obratov. Razčlenitev prihodkov od prodaje po panogah
in regijah je razvidna iz zbirnega letnega poročila.
V obdobju poročanja so bili zajeti prihodki od
prodaje v znesku 28,6 milijona EUR (v letu poprej:
25,5 milijona EUR), ki so bili na začetku poslovnega
leta izkazani v pogodbenih obveznostih.

(15) Proizvodni stroški
V znesku proizvodnih stroškov 6.480,5 milijona EUR (v
letu poprej: 6.395,6 milijona EUR) so prikazani stroški
za prodane izdelke in storitve. Poleg neposredno
pripisljivih posamičnih stroškov, kot so stroški
zaposlenih in materiala, so vključeni tudi splošni
stroški, vključno z odpisi, ter razvojni stroški iz
razvojnih projektov, specifičnih za stranke.
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Prodajni stroški v znesku 1.298,3 milijona EUR (v letu
poprej: 1.297,2 milijona EUR) obsegajo vse stroške s
prodajnega področja, npr. stroške zaposlenih,
oglaševanja, prevoza in pakiranja.

V letu 2019 so upravni stroški znašali
638,6 milijona EUR (v letu poprej: 633,5 milijona EUR).
Ti stroški vključujejo stroške, ki jih ni mogoče pripisati
proizvodnji, prodaji ter raziskavam in razvoju. Med
drugim vključujejo stroške zaposlenih in druge
upravne stroške.

(18) Stroški raziskav in razvoja
V stroških raziskav in razvoja so poleg stroškov
zaposlenih in materialov vključeni zlasti stroški licenc
in patentov, ki nastanejo v okviru razvojnih projektov.
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(21) Dobiček iz udeležbe pri skupnih podjetjih

(19) Drugi prihodki
[v mio. EUR]

1

2018

2019

Prihodki od razlik v menjalnih
tečajih1

7,9

6,8

Prihodki iz drugih dodatnih
dejavnosti

2,2

2,3

Prihodki iz statusa udeležb,
ki so bile doslej obračunane
po kapitalski metodi

0,0

39,0

Prihodki iz odtujitve
dolgoročnih sredstev

29,4

164,9

Prihodki iz prevalitev

10,9

10,5

Ostali

84,9

90,4

135,3

313,9

Povečanje drugih prihodkov je večinoma odvisno od
povečanih prihodkov iz odtujitve dolgoročnih sredstev.
Vključuje prodajo podjetja Freudenberg IT. Povečanje
prihodkov iz statusa udeležb, ki so bile doslej
obračunane po kapitalski metodi, je posledica
povečanja deležev v podjetjih XALT Energy, LLC in
Cambus Teoranta.

Ostali

Zmanjšanje dobička iz udeležbe pri pridruženih
podjetjih s 46,9 milijona EUR na –15,9 je odvisno od
zmanjšanega rezultata na podlagi deležev v
pridruženem podjetju NOK Corporation v Tokiu na
Japonskem.

Povečanje ostalih prihodkov od udeležbe z zneska –
9,5 milijona EUR na 33,9 milijona EUR je večinoma
posledica povečanja dobička iz lastniškega kapitala
in prihodkov iz nove ocene finančnih naložb,
ovrednotenih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid.

(24) Druge obresti in podobni prihodki
Druge obresti in podobni prihodki so znašali
20,8 milijona EUR (v letu poprej: 13,3 milijona EUR).

(20) Drugi odhodki

Izgube iz odtujitve
dolgoročnih sredstev

(22) Dobiček iz udeležbe pri pridruženih podjetjih

(23) Ostali prihodki od udeležbe

Po pobotu izgub iz menjalnih tečajev.

[v mio. EUR]

Rezultat udeležbe pri skupnih podjetjih je znašal
14,3 milijona EUR (v letu poprej: 22,0 milijona EUR).

2018

2019

(25) Obresti in podobni odhodki
7,3

8,4

76,2

110,9

83,5

119,3

Drugi stroški vključujejo v bistvu popravek poslovne
vrednosti ali vrednosti podjetja skupine denar
ustvarjajočih enot podjetja Freudenberg Medical v
znesku 77,8 milijona EUR.

Odhodki za obresti so v letu 2019 znašali
55,0 milijona EUR (v letu poprej: 44,0 milijona EUR).
V veliki meri so vključene obresti družbenika v znesku
13,4 milijona EUR (v letu poprej: 13,4 milijona EUR) in
obresti družbenikov podjetja Freudenberg & Co. KG
v znesku 14,3 milijona EUR (v letu poprej:
13,1 milijona EUR).
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(26) Davki na dohodke in prihodke
V tej postavki so izkazani davki domačih pravnih oseb
(s prištetim solidarnostnim davkom) in obrtni davki
ter primerljivi davki, odvisni od prihodkov, v tujini.
V njej so izkazani tudi odloženi davki, ki nastanejo na
podlagi začasnih odstopanj med vrednotenji v davčni
bilanci stanja in trgovinski bilanci podjetij v skupini ter
pri prilagoditvi enotni oceni skupine Freudenberg in
konsolidacijskih postopkih.
Odloženi davki so izračunani na podlagi vsakokrat
veljavnih davčnih stopenj v posamezni državi.
Davke na dohodke
(stroški (–)/prihodki (+)):
[v mio. EUR]

in

prihodke

sestavljajo

2018

2019

–242,2

–240,7

Davek iz dobička za prejšnja
obdobja

–6,6

–7,7

Odloženi davki

15,9

30,5

–232,9

–217,9

Davki za tekoče obdobje
poročanja

Na podlagi sprememb davčne stopnje nastanejo
odloženi Davčni prihodki v znesku 1,1 milijona EUR (v
letu poprej: 0,9 milijona EUR). Odloženi davki
vsebujejo prihodke v znesku 30,9 milijona EUR (v letu
poprej: 14,5 milijona EUR), ki so posledica nastanka oz.
odprave začasnih razlik. Vrednosti aktivnih odloženih
davkov na začasne razlike so bile v letu poročanja
popravljene za 9,0 milijona EUR (v letu poprej:
6,1 milijona EUR).
Odloženi davki na poslovne transakcije, ki so zajeti
neposredno v lastniškem kapitalu, so v letu poročanja
povzročili povečanje lastniškega kapitala v znesku v
znesku 33,2 milijona (v letu poprej: zmanjšanje
lastniškega kapitala v znesku 5,7 milijona).
Dne 31. decembra 2019 so prenosi davčnih izgub
znašali
624,5 milijona EUR
(v
letu
poprej:
388,2 milijona EUR). Na podlagi prenosov davčnih
izgub v znesku 28,2 milijona EUR (v letu poprej:
37,7 milijona EUR) so bili odvedeni aktivni odloženi
davki. Na podlagi prenosov davčnih izgub v znesku
596,3 milijona EUR (v letu poprej: 350,5 milijona EUR)
niso bili razmejeni nobeni aktivni odloženi davki,
ker njihove uporabe predvidoma ni mogoče
pričakovati. Če niso izkoriščeni, zapade del prenosa
davčnih izgub v znesku 21,0 milijona EUR (v letu
poprej: 19,5 milijona EUR) v časovnem obdobju do
leta 2029.
V letu poročanja so bili izkoriščeni prenosi davčnih
izgub, za katere ni bil odveden noben aktivni odloženi
davek, in sicer v znesku 27,2 milijona EUR (v letu
poprej: 14,7 milijona EUR).
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Zneski odloženih davkov, obračunanih na začasne
razlike in prenose davčnih izgub:
Aktivni
odloženi
davki
31. 12. 2018

Pasivni
odloženi
davki
31. 12. 2018

Aktivni
odloženi
davki
31. 12. 2019

Pasivni
odloženi
davki
31. 12. 2019

Neopredmetena sredstva

18,1

287,7

19,3

275,3

Opredmetena sredstva

11,1

119,3

10,0

123,5

1,3

2,0

1,1

2,0

Zaloge

42,7

0,7

50,7

1,0

Terjatve

19,3

8,4

16,6

9,0

3,0

8,6

4,6

7,1

[v mio. EUR]

Finančne naložbe

Druge aktivne postavke
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

119,8

0,3

150,9

0,2

Druge rezervacije

54,0

2,2

71,8

3,3

Obveznosti

28,4

11,5

28,3

17,8

Saldo pravic do uporabe in obveznosti iz najema

0,0

0,0

2,5

2,4

Druge pasivne postavke

0,1

4,2

0,6

5,7

Prenosi davčnih izgub

6,8

0,0

5,4

0,0

304,6

444,9

361,8

447,3

Izravnava

–96,1

–96,1

–99,9

–99,9

Pripoznavanje v bilanci stanja

208,5

348,8

261,9

347,4

Na začasne razlike v zvezi z udeležbami v znesku
43,1 milijona EUR (v letu poprej: 44,5 milijona EUR)
niso obračunani nobeni odloženi davki, saj se ne izhaja
iz kratkoročne razdelitve rezultatov.
Za razlike pri zadržanih dobičkih hčerinskih podjetij v
znesku 2.317,5 milijona EUR (v letu poprej:
1.974,7 milijona EUR) niso bili odvedeni nobeni
pasivni odloženi davki, saj je predvideno, da bodo ti
dobički uporabljeni za namen ohranitve sredstev in
razširitve poslovnega obsega v podjetju.
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Stornacija in uskladitev – od pričakovanih do
dejanskih odhodkov za davek
Za podjetje Freudenberg SE in njegova hčerinska
podjetja v Nemčiji ter njihove rezultate veljata davek
od dohodka pravnih oseb (s prištetim solidarnostnim
davkom) in obrtni davek. Rezultati, doseženi v tujini, so
obdavčeni po davčnih stopnjah, ki so veljavne v
posamezni državi. Temeljna davčna stopnja za
pričakovane odhodke za davek v višini 30 odstotkov (v
letu poprej: 30 odstotkov) upošteva organizacijsko
strukturo skupine Freudenberg, relevantno za
obdavčitev. Obračuna se kot tehtana davčna stopnja
regij, v katerih so nastali bistveni rezultati.
Neobdavčljivi prihodki vključujejo med drugim neto
dohodke iz udeležb, bilanciranih s kapitalsko metodo,
dividende nekonsolidiranih podjetij in prihodke iz nove
ocene finančnih naložb, ocenjenih po pošteni
vrednosti na podlagi poslovnega izida.

[v mio. EUR]

2018

2019

Izid pred davkom iz dobička

835,3

828,5

–250,6

–248,6

0,6

0,3

44,3

44,8

Pričakovani davčni odhodki (–)
/prihodki (+)
Različne davčne stopnje:
Matična država
Tujina
Davčni delež za:
Neobdavčeni prihodki

46,9

51,5

Odhodki, ki se pri davčnih
namenih ne odštejejo

–64,1

–59,7

Davki za prejšnja obdobja

–3,6

–2,6

Davčni delež pri na novo
nastalih prenosih izgub,
od katerih ni odveden noben
aktiven odložen davek

–12,4

–13,0

Davčni delež pri uporabljenih
prenosih izgub,
za katere ni bil določen
noben aktiven odložen davek

0,6

2,8

Drugi davčni učinki

5,4

6,6

–232,9

–217,9

27,9

26,3

Odmerjeni odhodek za davek
Efektivna davčna stopnja v
odstotkih

(27) Dobiček/izguba na podlagi neobvladujočih
deležev
[v mio. EUR]
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2018

2019

Dobički

55,9

62,4

Izgube

–6,7

–22,8

49,2

39,6
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POJASNILA H KONSOLIDIRANEMU
IZKAZU FINANČNEGA IZIDA
(28) Denarni tok na podlagi tekoče poslovne
dejavnosti

(29) Plačila družbenikom/neobvladujočim
delničarjem

V denarnem toku na podlagi tekoče poslovne
dejavnosti so upoštevane prejete dividende skupnih
podjetij v znesku 0,3 milijona EUR (v letu poprej:
0,3 milijona EUR) in pridruženih podjetij v znesku
24,6 milijona EUR (v letu poprej: 21,7 milijona EUR).

Plačila družbenikom/neobvladujočim delničarjem
vsebujejo razdelitve na družbenico, družbenike
podjetja Freudenberg & Co. KG in neobvladujoče
delničarje v podjetjih v skupini.

(30) Prenos finančnih dolgov
V naslednji tabeli je prikazan prenos finančnih dolgov:

[v mio. EUR]

Neuspešno izvedeno plačilo

2019

Dostop

Nakupi/
prodaje

Valutni
učinki

Drugo1

Obveznosti do kreditnih
institucij

415,9

–18,3

0,0

10,4

5,6

0,0

413,6

Obveznosti iz združevanja
denarnih sredstev

101,9

6,1

0,0

0,0

0,0

26,7

134,7

6,3

–89,4

62,5

3,8

3,5

355,4

342,1

Obveznosti iz najema
Drugi finančni dolgovi

11,5

0,1

0,0

60,5

–5,8

43,5

109,8

Posojilo družbenice

675,0

–3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

672,0

Dobroimetje družbenikov
podjetja Freudenberg & Co.
KG

479,5

31,9

0,0

0,0

0,0

1,5

512,9

1.690,1

–72,6

62,5

74,7

3,3

427,1

2.185,1

Vsota finančnih dolgov
1

2018

Uspešno
izvedeno
plačilo

Vključuje učinek preusmeritve iz IFRS 16 v znesku 353,1 milijona EUR.

(31) Nedenarne spremembe denarnih sredstev in
njihovih ustreznikov

Skupina Freudenberg izkazuje čeke in gotovino ter
pologe v kreditnih institucijah in kratkoročne
vrednostne papirje s prvotnimi zapadlostmi do treh
mesecev kot denarna sredstva. Denarna sredstva
vsebujejo finančna sredstva, razpolaganje s katerimi je
omejeno, v znesku 2,5 milijona EUR (v letu poprej:
1,8 milijona EUR). Finančna sredstva, razpolaganje s
katerimi je omejeno, se večinoma nanašajo na stanja

gotovine hčerinskih podjetij, s katerimi lahko skupina
Freudenberg razpolaga le omejeno na podlagi
deviznih kontrol.
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DRUGI PODATKI
Stroški surovin in potrošnega blaga
[v mio. EUR]
Stroški surovin, potrošnega
materiala in goriva
ter kupljenega blaga
Stroški naročenih storitev

Raziskave in razvoj

2018

2019

3.824,3

3.880,4

267,2

252,1

4.091,5

4.132,5

Zaposleni in stroški zaposlenih
V poslovnem letu je bilo v povprečju 49.108 (v letu
poprej: 48.894) zaposlenih, ki so bili dejavni na
naslednjih funkcijah:
Matična
država

Tujina

Skupaj

Proizvodnja

6.484

26.041

32.525

Prodaja

2.018

6.481

8.499

Raziskave in
razvoj

1.806

1.978

3.784

Upravljanje

1.345

2.955

4.300

11.653

37.455

49.108

2018

2019

2.134,9

2.146,5

515,0

531,1

2.649,9

2.677,6

2019

[v mio. EUR]
Plače
Socialne dajatve in stroški za
pokojninsko zavarovanje in
podporo
Stroški zaposlenih
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V poslovnem letu so bile izvedene raziskovalne in
razvojne dejavnosti v znesku 480,9 milijona EUR (v letu
poprej: 444,3 milijona EUR). Prihodki od prodaje s
področij raziskav in razvoja ter raziskovalnih in razvojnih
licenc znašajo 87,2 milijona EUR (v letu poprej:
92,5 milijona EUR). V letu poročanja so bili prejeti
prejemki v okviru javnega financiranja za raziskovalne in
razvojne projekte v znesku 3,9 milijona EUR (v letu
poprej: 3,4 milijona EUR).
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Povezane stranke (ljudje in podjetja)
Povezana podjetja obsegajo matično podjetje
Freudenberg & Co. KG, skupna podjetja, pridružena
podjetja in druga povezana podjetja.

Slednja poleg drugih podjetij v okviru matičnega
podjetja vključujejo tudi podjetja, ki zaradi načela
bistvenosti niso vključena v konsolidirani računovodski
izkaz. Transakcije, izvedene v sodelovanju s temi
podjetji, v okviru običajnega poslovanja so
predstavljene na naslednji način:

Terjatve

[v mio. EUR]

Prihodki od
prodaje za
leto 2018

Preostala
zapadlost
do
1 leta

Preostala
zapadlost
več kot
1 leto

Obveznosti

31. 12. 2018

Preostala
zapadlost
do
1 leta

Preostala
zapadlost
več kot
1 leto

31. 12. 2018

Matično podjetje

4,6

3,8

0,0

3,8

482,6

300,0

782,6

Skupna podjetja

54,9

61,8

0,0

61,8

2,2

0,0

2,2

Pridružena
podjetja

17,1

5,7

0,0

5,7

7,5

0,0

7,5

Druga
povezana
podjetja

3,7

7,3

0,0

7,3

44,0

0,0

44,0

80,3

78,6

0,0

78,6

536,3

300,0

836,3

Terjatve

[v mio. EUR]

Prihodki od
prodaje za
leto 2019

Preostala
zapadlost
do
1 leta

Preostala
zapadlost
več kot
1 leto

Obveznosti

31. 12. 2019

Preostala
zapadlost
do
1 leta

Preostala
zapadlost
več kot
1 leto

31. 12. 2019

Matično podjetje

3,1

6,0

0,0

6,0

477,6

300,0

777,6

Skupna podjetja

42,9

47,0

0,0

47,0

5,3

9,2

14,5

Pridružena
podjetja

16,5

5,2

0,0

5,2

10,3

0,0

10,3

Druga
povezana
podjetja

3,9

2,4

0,0

2,4

50,3

0,0

50,3

66,4

60,6

0,0

60,6

543,5

309,2

852,7

Povezane osebe obsegajo člane upravnega odbora in
nadzornega sveta. Njihova imena so navedena v
pregledu organov.
Tekoči skupni prejemki upravnega odbora, vključno s
stroški izpolnitev izplačil s kratkoročno zapadlostjo,
izplačanih
upravnemu
odboru,
so
znašali
8,7 milijona EUR (v letu poprej: 8,6 milijona EUR).

3,9 milijona EUR (v letu poprej: 3,1 milijona EUR).
Pokojninske obveznosti do nekdanjih članov upravnega
odbora znašajo 52,8 milijona EUR (v letu poprej:
45,1 milijona EUR).
V okviru pogodbe o servisiranju je podjetje
Freudenberg SE za zagotovitev ključnih vodstvenih
funkcij izvedlo plačila matičnemu podjetju v znesku
1,2 milijona EUR (v letu poprej: 1,2 milijona EUR).

Za poklicne pokojnine upravnega odbora v poslovnem
letu so nastali stroški službovanja v znesku
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Dogodki posebnega pomena po datumu
bilance stanja

Honorarji zakonitega revizorja
Zakoniti revizor, revizijska družba Ernst & Young
GmbH, je v poslovnem letu zagotovil naslednje
storitve:
[v mio. EUR]

2019

Storitve obvezne revizije

1,5

Druge storitve dajanja zagotovil

0,1

Druge storitve

1,0

Do 20. marca 2020 (nadzorni svet odobri objavo) ni
bilo nobenih dogodkov posebnega pomena za
premoženjski in finančni položaj ter stopnjo donosa
skupine podjetij.
Weinheim, 20. marec 2020

2,6

Freudenberg SE
Upravni odbor
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LASTNIŠTVO DELNIC
NA DATUM 31. DECEMBRA 2019
Družba
Freudenberg SE

Sedež

Država

Udeležba
[v %]

Weinheim

Nemčija

–

I. HČERINSKA PODJETJA
Matična država
Blaesus Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG
Burgmann International GmbH¹
Capol GmbH¹
Carl Freudenberg KG
Chem-Trend (Deutschland) GmbH¹
Corteco GmbH¹
CT Beteiligungs-GmbH¹
Dichtomatik Vertriebsgesellschaft für technische Dichtungen m.b.H
DS Beteiligungs-GmbH¹
DS Verwaltungs-GmbH
EagleBurgmann Atlantic GmbH
EagleBurgmann Espey GmbH

Mainz

Nemčija

82,24

Wolfratshausen

Nemčija

100,00

Elmshorn

Nemčija

100,00

Weinheim

Nemčija

100,00

Maisach-Gernlinden

Nemčija

100,00

Weinheim

Nemčija

100,00

München

Nemčija

100,00

Hamburg

Nemčija

100,00

Weinheim

Nemčija

100,00

Weinheim

Nemčija

100,00

Wolfratshausen

Nemčija

75,00

Moers

Nemčija

75,00

EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG¹

Wolfratshausen

Nemčija

75,00

EagleBurgmann Germany Verwaltungs-GmbH

Wolfratshausen

Nemčija

75,00

EagleBurgmann Middle-East GmbH

Wolfratshausen

Nemčija

60,00

Externa Handels- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter
Haftung¹

Weinheim

Nemčija

100,00

FCS-Munich GmbH¹

Weinheim

Nemčija

100,00

FFT Beteiligungs-GmbH¹

Weinheim

Nemčija

100,00

FHP Export GmbH¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG¹

München

Nemčija

100,00

Freudenberg DS Tooling Center GmbH & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Filtration Technologies SE & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Augsburg

Nemčija

100,00

Freudenberg Haushaltsprodukte Augsburg GmbH¹
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Kaiserslautern

Nemčija

100,00

Freudenberg Oil & Gas GmbH¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Performance Materials Apparel SE & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Performance Materials Holding SE & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Performance Materials Logistics SE & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Medical Europe GmbH¹

Freudenberg Performance Materials SE & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Kaiserslautern

Nemčija

100,00

Freudenberg Process Seals GmbH & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Real Estate GmbH¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Performance Materials Service SE & Co. KG¹

Freudenberg Sealing Technologies GmbH¹

Hamburg

Nemčija

100,00

Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Technology Innovation SE & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00
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Sedež

Država

Udeležba
[v %]

Freudenberg Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg Wohnbauhilfe GmbH

Weinheim

Nemčija

100,00

FV Beteiligungs-GmbH¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Meuselwitz

Nemčija

75,00

Paderborn

Nemčija

75,00

Družba

Hanns Glass GmbH & Co. KG¹
Hanns Glass Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG¹
Hemoteq AG

Würselen

Nemčija

87,49

Weinheim

Nemčija

100,00

Japan Vilene Europe GmbH

Meuselwitz

Nemčija

75,00

JUBA Jutta Baumgartner GmbH

Meuselwitz

Nemčija

75,00

Kaul GmbH

Elmshorn

Nemčija

100,00

Klüber Lubrication Deutschland SE & Co. KG¹

München

Nemčija

100,00

Weinheim

Nemčija

100,00

Klüber Lubrication München SE & Co. KG¹

München

Nemčija

100,00

Lederer GmbH¹

Öhringen

Nemčija

100,00

Maisach-Gernlinden

Nemčija

100,00

Bördeland

Nemčija

100,00

Schneegans Freudenberg GmbH & Co. KG¹

Emmerich am Rhein

Nemčija

100,00

SF GmbH

Emmerich am Rhein

Nemčija

100,00

SurTec Deutschland GmbH¹

Zwingenberg

Nemčija

100,00

SurTec International GmbH¹

Bensheim

Nemčija

100,00

Vibracoustic AG¹

Darmstadt

Nemčija

100,00

Vibracoustic AG & Co. KG¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Vibracoustic Asia Holding GmbH

Weinheim

Nemčija

100,00

Vibracoustic CV Air Springs GmbH

Hamburg

Nemčija

65,07

Vibracoustic Europe GmbH¹

Darmstadt

Nemčija

100,00

Vileda Gesellschaft mit beschränkter Haftung¹

Weinheim

Nemčija

100,00

Freudenberg S.A. Telas sin Tejer

Buenos Aires

Argentina

100,00

Klüber Lubrication Argentina S.A.

Buenos Aires

Argentina

100,00

Chem-Trend Australia Pty Ltd

Thomastown

Avstralija

100,00

Broadmeadows

Avstralija

100,00

Ingleburn

Avstralija

25,00

Integral Accumulator GmbH¹

Klüber Lubrication GmbH¹

OKS Spezialschmierstoffe GmbH¹
PTFE Compounds Germany GmbH¹

Tujina

E.D. Oates Pty. Ltd.
EagleBurgmann Australasia Pty. Ltd.
Freudenberg Filtration Technologies (Aust) Pty. Ltd.
Freudenberg Household Products Pty. Ltd.
Freudenberg Pty. Ltd.
Freudenberg Sealing Technologies Pty. Ltd.
Klüber Lubrication Australia Pty. Ltd.
EagleBurgmann Belgium B.V.B.A.
FHP Vileda S.C.S.

Braeside

Avstralija

100,00

Broadmeadows

Avstralija

100,00

Thomastown

Avstralija

100,00

Brendale

Avstralija

100,00

Thomastown

Avstralija

100,00

Sint-Job-in-'t-Goor

Belgija

75,03

Verviers

Belgija

100,00

Klüber Lubrication Belgium Netherlands S.A.

Dottignies

Belgija

100,00

Klüber Lubrication Benelux S.A./N.V.

Dottignies

Belgija

100,00

Valinhos

Brazilija

100,00

Campinas

Brazilija

75,00

Chem-Trend Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda.
EagleBurgmann do Brasil Vedacoes Ltda.
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Jacareí

Brazilija

100,00

Freudenberg Nao-Tecidos Ltda.

Jacareí

Brazilija

100,00

Freudenberg Servicos Corporativos da America do Sul Ltda.

Barueri

Brazilija

100,00

Diadema

Brazilija

75,00

Barueri

Brazilija

100,00

Družba
Freudenberg Hygiene Brazil LTDA.

Freudenberg-NOK-Componentes Brasil Ltda.
Klüber Lubrication Lubrificantes Especiais Ltda.
SurTec do Brasil Ltda.
Vibracoustic South America Ltda.
Hänsel Textil Bulgaria ood

Valinhos

Brazilija

100,00

Guarulhos

Brazilija

100,00

Rousse

Bolgarija

100,00

Freudenberg Productos del Hogar Ltda.

Santiago de Chile

Čile

100,00

Klüber Lubrication Chile Ltda.

Santiago de Chile

Čile

100,00

Dalian

Kitajska

40,00

Changchun

Kitajska

100,00

Chem-Trend (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Šanghaj

Kitajska

100,00

Chem-Trend Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

Šanghaj

Kitajska

100,00

Dichtomatik (China) Co., Ltd.

Šanghaj

Kitajska

100,00

EagleBurgmann Shanghai Co., Ltd.

Šanghaj

Kitajska

40,00

EagleBurgmann Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Šanghaj

Kitajska

50,00

Tiencin

Kitajska

50,00

Burgmann Dalian Co. Ltd.
Changchun Integral Accumulator Co., Ltd.

EagleBurgmann Technology (Tianjin) Co., Ltd.
Freudenberg & Vilene Interlinings (Nantong) Co. Ltd.

Nantong

Kitajska

87,50

Freudenberg & Vilene International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Šanghaj

Kitajska

87,50

Freudenberg & Vilene Nonwovens (Suzhou) Co. Ltd.

Suzhou

Kitajska

87,50

Freudenberg Apollo Filtration Technologies Co., Ltd.

Foshan

Kitajska

75,00

Freudenberg Home and Cleaning Solutions (Ningbo) Co., Ltd.

Ningbo

Kitajska

100,00

Freudenberg Household Products (Suzhou) Co., Ltd.

Suzhou

Kitajska

100,00

Freudenberg Management (Shanghai) Co. Ltd.
Freudenberg Medical Plastic & Metal Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.
Freudenberg Politex Ltd.
Freudenberg Real Estate (Yantai) Co. Ltd.
Freudenberg Spunweb (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Freudenberg Vilene Filter (Chengdu) Co. Ltd.
Klüber Lubrication (Shanghai) Co., Ltd.
Klüber Lubrication Industries (Shanghai) Co., Ltd.
SurTec Metal Surface Treatment Technology Co. Ltd.
Tianjin VIAM Automotive Products Co., Ltd.
Trelleborg Automotive Design (Shanghai) Co. Ltd.
Vibracoustic (Chongqing) Co. Ltd.
Vibracoustic (Shanghai) Sales & Trading Co., Ltd.
Vibracoustic (Wuxi) Vibration Isolators Co., Ltd.
Vibracoustic (Yantai) Co., Ltd.
Vibracoustic CV Air Springs (Yantai) Co., Ltd.
Freudenberg Medical srl.
Chem-Trend A/S
EagleBurgmann KE A/S
Klüber Lubrication Nordic A/S

Šanghaj

Kitajska

100,00

Shenzhen

Kitajska

100,00

Šanghaj

Kitajska

100,00

Yantai

Kitajska

100,00

Šanghaj

Kitajska

67,69

Chengdu

Kitajska

87,50

Šanghaj

Kitajska

100,00

Šanghaj

Kitajska

100,00

Hangzhou

Kitajska

100,00

Tiencin

Kitajska

75,00

Šanghaj

Kitajska

100,00

Chongqing

Kitajska

100,00

Šanghaj

Kitajska

100,00

Wuxi

Kitajska

100,00

Yantai

Kitajska

100,00

Yantai

Kitajska

65,07

San José

Kostarika

100,00

Søborg

Danska

100,00

Ringkøbing

Danska

75,00

Skovlunde

Danska

100,00
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Kopenhagen

Danska

100,00

OÜ Merinvest

Mullutu

Estonija

100,00

Freudenberg Filtration Technologies Finland Oy

Naantali

Finska

100,00

Družba
SurTec Scandinavia ApS

Freudenberg Home and Cleaning Solutions Oy
Chem-Trend France S.A.S.U.
Corteco SAS
Dichtomatik S.A.S
EagleBurgmann France S.A.S.

Espoo

Finska

100,00

Entzheim

Francija

100,00

Nantiat

Francija

100,00

Mâcon

Francija

100,00

Sartrouville

Francija

75,00

Asnières Sur Seine

Francija

100,00

Villebon-sur-Yvette

Francija

100,00

Chamborêt

Francija

100,00

Langres

Francija

100,00

Chamborêt

Francija

100,00

Colmar

Francija

100,00

Freudenberg Sealing Technologies SAS

Langres

Francija

100,00

Klüber Lubrication France S.A.S.

Valence

Francija

100,00

FHP Vileda S.A.
Freudenberg Filtration Technologies SAS
Freudenberg Immobilier SAS
Freudenberg Joints Elastomères SAS
Freudenberg Joints Plats SAS
Freudenberg Performance Materials S.A.S.

SurTec France S.A.S.
Vibracoustic France SAS
Vibracoustic Nantes SAS
FHP Hellas S.A.
Aquabio Ltd.

Toulouse

Francija

100,00

Carquefou

Francija

100,00

Carquefou

Francija

100,00

Kifissia, Atene

Grčija

100,00

Worcester

Velika Britanija

100,00

Capol (U.K.) Limited

Huddersfield

Velika Britanija

100,00

Chem-Trend (UK) Ltd.

Huddersfield

Velika Britanija

100,00

Derby

Velika Britanija

100,00

EagleBurgmann Industries UK LP

Warwick

Velika Britanija

75,00

EagleBurgmann Industries UK Ltd.

Warwick

Velika Britanija

75,00

Filtamark Ltd.

Crewe

Velika Britanija

100,00

Freudenberg Filtration Technologies UK Limited

Crewe

Velika Britanija

100,00

Dichtomatik Ltd.

Freudenberg Household Products LP

Rochdale

Velika Britanija

100,00

Littleborough

Velika Britanija

100,00

Port Talbot

Velika Britanija

100,00

Freudenberg Performance Materials LP

Littleborough

Velika Britanija

100,00

Freudenberg Sealing Technologies Limited

North Shields

Velika Britanija

100,00

Freudenberg Limited
Freudenberg Oil & Gas Technologies Ltd.

Freudenberg Vileda Ltd.
KE-Burgmann UK Ltd.
Klüber Lubrication Great Britain Ltd.
Techlok Limited
Freudenberg Textile Technologies, S.A.

Rochdale

Velika Britanija

100,00

Congleton

Velika Britanija

75,00

Huddersfield

Velika Britanija

100,00

Port Talbot

Velika Britanija

100,00

Ciudad de Guatemala

Gvatemala

100,00

APEC (Asia) Limited

Hongkong

Hongkong

100,00

Freudenberg & Vilene Int. Ltd.

Hongkong

Hongkong

87,50

Freudenberg Household Products Ltd.

Hongkong

Hongkong

100,00

Freudenberg Trading (Hongkong) Ltd.

Hongkong

Hongkong

100,00

Japan Vilene (Hong Kong) Ltd.

Hongkong

Hongkong

75,00

Jump (Asia) Distributors Ltd

Hongkong

Hongkong

100,00
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Klüber Lubrication China Ltd.

Hongkong

Hongkong

100,00

Vibracoustic Hong Kong Holdings Ltd.

Hongkong

Hongkong

100,00

Chem-Trend Chemicals Co. Pvt. Ltd.

Bangalore

Indija

100,00

Kanchipuram

Indija

100,00

Pune

Indija

50,00

Chennai

Indija

75,00

Pune

Indija

100,00

Freudenberg Gala Household Product Pvt. Ltd.

Mumbaj

Indija

60,00

Freudenberg Performance Materials India Pvt. Ltd.

Chennai

Indija

100,00

Freudenberg Regional Corporate Center India Pvt. Ltd.

Bangalore

Indija

100,00

Gimi India Pvt. Ltd.

Bangalore

Indija

100,00

Klüber Lubrication India Pvt. Ltd.

Bangalore

Indija

90,00

SurTec Chemicals India Pvt. Ltd.

Bangalore

Indija

100,00

Mohali

Indija

100,00

Družba

Dichtomatik India Seals Private Limited
EagleBurgmann India Pvt. Ltd.
EagleBurgmann KE Pvt. Ltd.
Freudenberg Filtration Technologies India Private Limited

Vibracoustic India Pvt. Ltd.
Vibracoustic Noida Pvt. Ltd.
PT EagleBurgmann Indonesia
PT Klüber Lubrication Indonesia
Cambus Teoranta
VistaMed Ltd.

New Delhi

Indija

100,00

Cikarang Selatan

Indonezija

24,98

Džakarta

Indonezija

100,00

Spiddal

Irska

90,00

Carrick-on-Shannon

Irska

90,00

Milano

Italija

100,00

Corteco S.r.l. (a socio unico)

Pinerolo

Italija

100,00

Dichtomatik S.a.s. di Externa Italia S.r.l.

Genova

Italija

100,00

Vimercate

Italija

75,00

Milano

Italija

100,00

Chem-Trend Italy del Dr. Gian Franco Colori S.a.s.

EagleBurgmann Italia S.r.l.
Externa Holding S.r.l.
Externa Italia S.r.l.

Pinerolo

Italija

100,00

FHP di R. Freudenberg S.A.S.

Milano

Italija

100,00

Freudenberg Italia S.a.s. di Freudenberg S.p.A.

Milano

Italija

100,00

Freudenberg Performance Materials Apparel S.a.s. di Externa Holding S.r.l.

Milano

Italija

100,00

Freudenberg S.p.A.
Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u.
Freudenberg Tecnologie di Filtrazione S.a.s. di Externa Holding S.r.l.
Hänsel Textil Italia S.a.s. di Externa Holding S.r.l.
Klüber Lubrication Italia S.a.s. di G. Colori
Politex S.a.s. di Freudenberg Politex s.r.l.
Chem-Trend Japan K.K.
EagleBurgmann Japan Co., Ltd.

Milano

Italija

100,00

Pinerolo

Italija

100,00

Milano

Italija

100,00

Rho

Italija

100,00

Milano

Italija

100,00

Novedrate

Italija

100,00

Kobe

Japonska

100,00

Tokio

Japonska

25,00

Osaka

Japonska

67,69

Moriyama

Japonska

75,00

Tokio

Japonska

75,00

Sayama

Japonska

75,00

Oyama

Japonska

75,00

Pacific Giken Co., Ltd.

Yasu

Japonska

75,00

SurTec MMC Japan KK

Tokio

Japonska

56,00

Vibracoustic Japan KK

Yokohama

Japonska

100,00

Freudenberg Spunweb Japan Company, Ltd.
Japan VIAM Co., Ltd.
Japan Vilene Company Ltd.
Oshitari Laboratory, Inc.
Oyama Chemical Co., Ltd.
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Vilene Create Co., Ltd.

Tokio

Japonska

75,00

VIS Co., Ltd.

Tokio

Japonska

75,00

Freudenberg Vileda Jordan Ltd.

Aman

Jordanija

51,00

Saint-Hubert

Kanada

100,00

Markham

Kanada

100,00

Capol Inc.
Dichtomatik Canada, Inc.
EagleBurgmann Canada Inc.

Milton

Kanada

75,00

London

Kanada

100,00

Freudenberg Household Products Inc.

Laval

Kanada

100,00

Freudenberg Oil & Gas Canada Inc.

Nisku

Kanada

100,00

Freudenberg Filtration Technologies Inc.

Freudenberg-NOK Inc.
TOO Freudenberg Oil & Gas
EagleBurgmann Colombia, S.A.S.
EagleBurgmann (Malaysia) SDN. BHD.

Tillsonburg

Kanada

75,00

Atyrau

Kazahstan

100,00

Cota, Cundinamarca

Kolumbija

75,00

Shah Alam

Malezija

25,00

Petaling Jaya

Malezija

100,00

Kuala Lumpur

Malezija

100,00

Petaling Jaya

Malezija

75,00

Klüber Lubrication (Malaysia) Sdn. Bhd.

Shah Alam

Malezija

100,00

Chem-Trend Comercial, S.A. de C.V.

Querétaro

Mehika

100,00

Dichtomatik de Mexico S.A. de C.V.

Querétaro

Mehika

95,50

EagleBurgmann Mexico S.A. de C.V.

Cuautitlán

Mehika

75,00

Freudenberg Household Products (Malaysia) Sdn Bhd
Freudenberg Oil & Gas Technologies Sdn. Bhd.
Freudenberg-NOK St Malaysia Sdn. Bhd.

Freudenberg Filtration Technologies, S.A. de C.V.
Freudenberg Productos del Hogar, S.A. de C.V.
Freudenberg-NOK Sealing Technologies de Mexico, S.A. de C.V.

Silao

Mehika

100,00

Ciudad de México

Mehika

100,00

Cuautla

Mehika

75,00

Klüber Lubricacion Mexicana S.A. de C.V.

Querétaro

Mehika

100,00

VIAM Manufacturing Mexico S.A. de C.V.

Aguascalientes

Mehika

75,00

Vibracoustic de México, S.A. de C.V.

Lerma

Mehika

100,00

Vibracoustic Nevado, S.A. de C.V.

Toluca

Mehika

100,00

Vibracoustic Toluca, S.A. de C.V.

Toluca

Mehika

100,00

Vitechmex Nonwovens S.A. de C.V.
Dichtomatik B.V.
EagleBurgmann Netherlands B.V.
Freudenberg Household Products B.V.
SurTec Benelux B.V.

Aguascalientes

Mehika

75,00

Zwolle

Nizozemska

100,00

Veenendaal

Nizozemska

75,00

Arnheim

Nizozemska

100,00

Reuver

Nizozemska

100,00

EagleBurgmann Norway AS

Skedsmokorset

Norveška

75,00

Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS

Skedsmokorset

Norveška

100,00

Freudenberg Oil & Gas Technologies AS
Vestpak AS
Dichtomatik Handelsgesellschaft mbH
EagleBurgmann Austria GmbH
EagleBurgmann Production Center Judenburg GmbH
Freudenberg Austria GmbH

Drammen

Norveška

100,00

Sandnes

Norveška

100,00

Dunaj

Avstrija

100,00

Salzburg

Avstrija

75,00

Judenburg

Avstrija

75,00

Kufstein

Avstrija

100,00

Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH & Co. KG

Kufstein

Avstrija

100,00

Klüber Lubrication Austria Ges.m.b.H.

Salzburg

Avstrija

100,00

SurTec Produkte und Systeme für die Oberflächenbehandlung GesmbH

Salzburg

Avstrija

100,00
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Dasmarinas, Cavite

Filipini

25,00

Chem-Trend Polska Sp. z o.o.

Kobylnica

Poljska

100,00

Chem-Trend Polska sp. z o.o. spólka komandytowa

Kobylnica

Poljska

100,00

EagleBurgmann Poland sp. z o.o.

Varšava

Poljska

75,00

FHP Vileda Sp. z o.o.

Varšava

Poljska

100,00

FIM Polska Sp. z o.o.

Środa Śląska

Poljska

100,00

Śnieciska

Poljska

100,00

Lodz

Poljska

100,00

Kobylnica

Poljska

100,00

Freudenberg Sealing Technologies Sp. z o.o.
Freudenberg Vilene Sp. z o.o.
Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
SurTec Polska Sp. z o.o.
Vibracoustic Polska Sp. z o.o.
ST Ibérica Sociedade Unipessoal, LDA
Chem-Trend Romania s.r.l.
Freudenberg Management Imobiliar SRL
Freudenberg Performance Materials Apparel srl
Freudenberg Performance Materials SRL
Klueber Lubrication Romania s.r.l.
SurTec Romania s.r.l.
Vibracoustic Romania SRL

Kobylnica

Poljska

100,00

Środa Śląska

Poljska

100,00

Albergaria-a-Velha

Portugalska

100,00

Sibiu

Romunija

100,00

Braševo

Romunija

100,00

Bukarešta

Romunija

100,00

Braševo

Romunija

100,00

Sibiu

Romunija

100,00

Braševo

Romunija

100,00

Dej

Romunija

100,00

Moskva

Rusija

75,00

Freudenberg Filtration Technologies OOO

Nižni Novgorod

Rusija

100,00

Freudenberg Household Products Eastern Europe OOO

Sankt Peterburg

Rusija

70,00

Freudenberg Politex OOO

Zavolžje

Rusija

100,00

Freudenberg Vileda Eastern Europe OOO

Moskva

Rusija

100,00

Klüber Lubrication OOO

Moskva

Rusija

100,00

OOO Freudenberg Sealing Technologies

Moskva

Rusija

100,00

OOO SurTec

Moskva

Rusija

100,00

Vibracoustic Volga OOO

Zavolžje

Rusija

100,00

EagleBurgmann OOO

AlMozn National Co. For Home Appliances Limited

Džida

Saudova Arabija

75,00

Al-Khobar

Saudova Arabija

51,00

Dichtomatik A.B.

Landskrona

Švedska

100,00

EagleBurgmann Sweden AB

Norrköping

Švedska

75,00

Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB

Norrköping

Švedska

100,00

EagleBurgmann Saudi Arabia Ltd.

Freudenberg Sealing Technologies AB

Stockholm

Švedska

100,00

Vibracoustic China Holding AB

Forsheda

Švedska

100,00

Vibracoustic Forsheda AB

Forsheda

Švedska

100,00

Vibracoustic Sweden Holding AB

Forsheda

Švedska

100,00

Vibracoustic Wuxi Holding AB

Forsheda

Švedska

100,00

Höri

Švica

75,00

Freudenberg Sealing Technologies AG

Zürich

Švica

100,00

Klüber Lubrication AG (Schweiz)

Zürich

Švica

100,00

EagleBurgmann (Switzerland) AG

SurTec Cacak d.o.o.

Čačak

Srbija

100,00

Chem-Trend Singapore Pte. Ltd.

Singapur

Singapur

100,00

EagleBurgmann KE Pte. Ltd.

Singapur

Singapur

75,00
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EagleBurgmann Singapore Pte. Ltd.

Singapur

Singapur

25,00

EBI Asia Pacific Pte. Ltd.

Singapur

Singapur

25,00

EBI Asia Pte. Ltd.

Singapur

Singapur

50,00

Freudenberg Oil & Gas Pte. Ltd.

Singapur

Singapur

100,00

Klüber Lubrication South East Asia Pte. Ltd.

Singapur

Singapur

100,00

Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o.

Potvorice

Slovaška

90,00

Freudenberg Immobilienmanagement Slovakia, s.r.o

Potvorice

Slovaška

100,00

Družba

SurTec SK s.r.o.
FILC tovarna filca d.o.o.
Freudenberg Gospodinjski Proizvodi d.o.o.
NELINTA podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
SurTec Adria d.o.o.
EagleBurgmann Ibérica S.A.

Vráble

Slovaška

100,00

Škofja Loka

Slovenija

100,00

Limbuš

Slovenija

100,00

Mengeš

Slovenija

100,00

Ljubljana

Slovenija

100,00

Madrid

Španija

75,00

Freudenberg Espana S.A.

Parets del Vallès

Španija

100,00

Freudenberg Espana S.A., Telas sin Tejer, S.en C.

Parets del Vallès

Španija

100,00

Freudenberg Home and Cleaning Solutions Iberica, S.L.U.

Parets del Vallès

Španija

100,00

Freudenberg Sealing Technologies, S.L.U.

Parets del Vallès

Španija

100,00

Klüber Lubrication GmbH Ibérica S.en C.

Parets del Vallès

Španija

100,00

Vibracoustic Cascante S.A.U.

Cascante

Španija

100,00

Vibracoustic Spain Holding S.L.U.

Martorell

Španija

100,00

Vibracoustic Spain S.A.U.

Martorell

Španija

100,00

Freudenberg & Vilene International Lanka (Private) Limited

Kolombo

Šrilanka

87,50
87,50

Hänsel Textil Lanka PVT Ltd.
EagleBurgmann Seals South Africa (Pty) Ltd.
Freudenberg Filtration Technologies (Pty) Ltd.
Freudenberg Nonwovens (Pty.) Ltd.

Kolombo

Šrilanka

Modderfontein/
Johannesburg

Južna Afrika

55,50

Cape Town

Južna Afrika

100,00

Cape Town

Južna Afrika

100,00

Klüber Lubrication (Pty.) Ltd.

Alrode Alberton

Južna Afrika

100,00

SurTec South Africa Pty. Ltd.

Alrode Alberton

Južna Afrika

100,00

East London

Južna Afrika

70,00

Anseong-si

Južna Koreja

100,00

Osan

Južna Koreja

25,00

Seul

Južna Koreja

100,00

Vibracoustic-Ikhwezi (Pty) Ltd.
Chem-Trend Korea Ltd.
EagleBurgmann Korea Co., Ltd.
Freudenberg Home and Cleaning Solutions Korea Ltd.
Freudenberg Vilene Filtration Technologies Korea Co., Ltd.

Seul

Južna Koreja

87,50

Pyeongtaek-si

Južna Koreja

87,50

SurTec Korea Co., Ltd.

Changwon-si

Južna Koreja

100,00

Vibracoustic Kunhwa Co. Ltd.

Gyeongsan-si

Južna Koreja

51,00

Korea Vilene Co., Ltd.

EagleBurgmann Taiwan Co., Ltd.

Kauohsiung

Tajvan

25,00

Freudenberg & Vilene Nonwovens (Taiwan) Co. Ltd.

Taoyuan

Tajvan

87,50

Freudenberg Far Eastern Spunweb Comp. Ltd.

Taoyuan

Tajvan

67,69

Chem-Trend Trading (Thailand) Co. Ltd.

Bangkok

Tajska

100,00

Rayong

Tajska

25,00

Chonburi

Tajska

87,50

EagleBurgmann (Thailand) Co., Ltd.
Freudenberg & Vilene Filter (Thailand) Co. Ltd.
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Nonthaburi

Tajska

100,00

Klüber Lubrication (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok

Tajska

100,00

Lucky Gecko Co Ltd

Bangkok

Tajska

100,00

Prachin Buri

Tajska

75,00

Sriracha

Tajska

100,00

Chrastava

Češka

49,00

Praga

Češka

75,00

Družba
Jump Distributors (Thailand) Co Ltd

VIAM Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Vibracoustic (Thailand) Ltd.
Accu-Tech s.r.o.
EagleBurgmann Czech s.r.o.
Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.

Praga

Češka

100,00

Opatovice nad Labem

Češka

100,00

Hanns Glass CZ s.r.o.

Cheb

Češka

75,00

Klüber Lubrication CZ, s.r.o.

Praga

Češka

100,00

SurTec CR s.r.o.

Praga

Češka

100,00

TPE správni s.r.o.

Melnik

Češka

100,00

Vibracoustic CZ s.r.o.

Melnik

Češka

100,00

Freudenberg Sealing Technologies s.r.o.

Beltan Vibracoustic Titresim Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.S.

Bursa

Turčija

100,00

Eagle Burgmann Endüstriyel Sizdirmazlik Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi

Istanbul

Turčija

75,00

Freudenberg Household Products Evici Kullanim Araclari Sanayi ve
Ticaret A.S.

Istanbul

Turčija

100,00

Bursa

Turčija

100,00

Freudenberg Vilene Tela Sanayi ve Ticaret A.S.

Istanbul

Turčija

100,00

Klüber Lubrication Yaglama Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S.

Istanbul

Turčija

100,00

Vibracoustic Çerkezköy Oto Parçaları Dış Ticaret A.S.

Çerkezköy

Turčija

100,00

Vibracoustic Çerkezköy Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.

Çerkezköy

Turčija

100,00

Gemlik

Turčija

65,07

Bursa

Turčija

65,07

Dichtomatik Kft.

Budimpešta

Madžarska

100,00

EagleBurgmann Hungaria Kft.

Budimpešta

Madžarska

75,00

Freudenberg Háztartási Cikkek Kereskedelmi BT

Budimpešta

Madžarska

100,00

Freudenberg IM Hungária Kft.

Nyíregyháza

Madžarska

100,00

Freudenberg Sealing Technologies Kft.

Kecskemét

Madžarska

100,00

Freudenberg Tömítés Ipari Kft.

Lajosmizse

Madžarska

100,00

Nyíregyháza

Madžarska

65,07

Deerfield

ZDA

100,00

Howell

ZDA

100,00

Freudenberg Sealing Technologies Sanayi ve Ticaret A.S.

Vibracoustic CV Air Springs Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
Vibracoustic CVAS Turkey Trading Otomotiv A.S.

Vibracoustic CV Air Springs Magyarország Kft.
Capol LLC
Chem-Trend Limited Partnership
Dichtomatik Americas, L.P.

Shakopee

ZDA

100,00

EagleBurgmann Industries Inc.

Houston

ZDA

75,00

EagleBurgmann Industries LP

Houston

ZDA

75,00

Dayton

ZDA

99,50

Hopkinsville

ZDA

100,00

Aurora

ZDA

100,00

Filc USA LLC
Freudenberg Filtration Technologies LP
Freudenberg Household Products Inc.
Freudenberg Household Products LP
Freudenberg Medical, LLC
Freudenberg North America Limited Partnership

Aurora

ZDA

100,00

Gloucester

ZDA

100,00

Plymouth

ZDA

100,00
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Freudenberg Oil & Gas, LLC
Freudenberg Performance Materials LP
Freudenberg Real Estate LP
Freudenberg Texbond L.P.
Freudenberg-NOK General Partnership
Freudenberg-NOK Holdings, Inc.
Intpacor Inc.
Klüber Lubrication NA LP
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Houston

ZDA

100,00

Durham

ZDA

100,00

Plymouth

ZDA

100,00

Macon

ZDA

100,00

Plymouth

ZDA

75,00

Wilmington

ZDA

75,00

Plymouth

ZDA

100,00

Tyler

ZDA

100,00

Pellon Corporation

Plymouth

ZDA

100,00

SurTec, Inc.

Brunswick

ZDA

100,00

Bamberg

ZDA

100,00

Upper Bristol Ramp, LLC

Wilmington

ZDA

75,00

VIAM Holding, Inc.

Manchester

ZDA

75,00

VIAM Manufacturing, Inc.

Manchester

ZDA

75,00

Vibracoustic CV Air Springs USA, Inc.

Wilmington

ZDA

65,07

Plymouth

ZDA

100,00

Tobul Accumulator Incorporated

Vibracoustic North America Holdings, Inc.
Vibracoustic North America LP

Plymouth

ZDA

100,00

South Haven

ZDA

100,00

VICAM Inc.

Manchester

ZDA

75,00

VITECH Manufacturing L.P.

Hopkinsville

ZDA

75,00

VITECH Manufacturing, Inc.

Vibracoustic USA, Inc.

Hopkinsville

ZDA

75,00

XALT Energy, LLC

Midland

ZDA

50,10

XALT Energy MI, LLC

Midland

ZDA

50,10

Dubaj

Združeni
arabski emirati

60,00
100,00
100,00

EagleBurgmann Middle East FZE

Dubaj

Združeni
arabski emirati

Chem-Trend Vietnam Company Limited

Hošiminh

Vietnam

EagleBurgmann Vietnam Company Limited

Hošiminh

Vietnam

25,00

SurTec Viet Nam Co., Ltd.

Hošiminh

Vietnam

100,00

Freudenberg Oil and Gas FZE
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II. UDELEŽBE PRI SKUPNIH PODJETJIH (OVREDNOTENE PO KAPITALSKI METODI)
Matična država

Tujina
Corfina s.r.l.

Pinerolo

Italija

50,00

Singapur

Singapur

50,00

TETL Holdings, LLC

Dover

ZDA

41,25

TTKKE Holdings, LLC

Dover

ZDA

30,00

Hikone

Japonska

24,98

Tokio

Japonska

25,10

NOK-Freudenberg Singapore Pte. Ltd.²

III. UDELEŽBE PRI PRIDRUŽENIH PODJETJIH (OVREDNOTENE PO KAPITALSKI METODI)
Matična država

Tujina
Hikotomi Industrial Co., Ltd.
NOK Corporation
NOK Klüber Co., Ltd.
Shinwa Products Co., Ltd.
Klüber Lubrication Korea Ltd.

Tokio

Japonska

49,00

Tsuzuranuki

Japonska

34,09

Seul

Južna Koreja

48,00

Dawson Manufacturing Company

Benton Harbor

ZDA

45,00

Ishino Gasket North America L.L.C.

East Lansing

ZDA

37,50

Caracas

Venezuela

41,25

Šardža

Združeni
arabski emirati

35,00

EagleBurgmann Venezuela, C.A.
SurTec Middle East (L.L.C.)
1

Uporaba predpisov o oprostitvah v skladu s 3. odstavkom 264. člena in 264b. člena nemškega
trgovinskega zakonika (HGB).
2
Vključno s konsolidiranim računovodskim izkazom
Changchun NOK-Freudenberg Oilseal Co., Ltd., Changchun, Kitajska
Corteco China Co. Ltd., Šanghaj, Kitajska
Corteco India Private Limited, New Delhi, Indija
Freudenberg-NOK Pvt. Ltd., New Delhi, Indija
NOK-Freudenberg Group Sales (China) Co., Ltd., Šanghaj, Kitajska
NOK-Freudenberg Group Trading (China) Co., Ltd., Šanghaj, Kitajska
NOK-Freudenberg Hong Kong Ltd., Hongkong, Hongkong
PT NOK Freudenberg Sealing Technologies, Kota Batam, Indonezija
Taicang NOK-Freudenberg Sealing Products Co., Ltd., Taicang, Kitajska
Wuxi NOK-Freudenberg Oilseal Co., Ltd., Wuxi, Kitajska
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REVIZIJSKO POROČILO NEODVISNEGA
ZAKONITEGA REVIZORJA
Za podjetje Freudenberg SE
Opomba o reviziji konsolidiranega računovodskega
izkaza in konsolidiranega zbirnega letnega poročila

V skladu s 1. točko 3. odstavka 322. člena HGB
izjavljamo, da v okviru naše revizije nismo ugotovili
nobenih razlogov zoper pravilnost konsolidiranega
računovodskega izkaza in konsolidiranega zbirnega
letnega poročila.

Revizijska mnenja
Osnova za revizijska mnenja
Revidirali smo konsolidirani računovodski izkaz
podjetja Freudenberg SE v Weinheimu in hčerinskih
podjetij (koncerna), ki ga sestavljajo konsolidirana
bilanca stanja z dne 31. decembra 2019, konsolidirani
izkaz poslovnega stanja, konsolidirani izkaz
vseobsegajočega
donosa,
konsolidirani
izkaz
finančnega izida in konsolidirani izkaz sprememb
lastniškega kapitala za poslovno leto od 1. januarja do
31. decembra 2019 ter prilogo h konsolidiranemu
izkazu, vključno s povzetkom pomembnih
računovodskih usmeritev. Poleg tega smo revidirali
konsolidirano zbirno letno poročilo podjetja
Freudenberg SE, ki je bil povzet z zbirnim letnim
poročilom podjetja Freudenberg SE, za poslovno leto
od 1. januarja do 31. decembra 2019.
Glede na našo oceno, oblikovano na podlagi spoznanj,
pridobljenih v okviru revizije,

• ustreza priloženi konsolidirani računovodski izkaz v
vseh bistvenih točkah standardu IFRS, kot ga je
treba uporabljati v EU, in dopolnilno nemškim
zakonom, ki jih je treba uporabiti v skladu s
1. odstavkom 315e. člena HGB, pri čemer so v
priloženem konsolidiranem zbirnem letnem
poročilu ob upoštevanju teh predpisov izkazani
ustrezni premoženjski in finančni položaj koncerna
dne 31. decembra 2019 ter stopnja donosa.za
poslovno leto od 1. januarja do 31. decembra 2019,
ki ustrezajo dejanskim razmeram, in je v njem

•

izkazano primerno stanje koncerna. V vseh
pomembnih vidikih se to konsolidirano zbirno letno
poročilo ujema s konsolidiranim računovodskim
izkazom, izpolnjuje zahteve iz nemških zakonov ter
predstavlja priložnosti in tveganja za prihodnji
razvoj.
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Revizijo konsolidiranega računovodskega izkaza in
konsolidiranega zbirnega letnega poročila smo izvedli
v skladu s 317. členom HGB ob upoštevanju nemških
standardov za pravilno izvajanje revizij, ki jih je določil
nemški inštitut Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW).
Naša odgovornost v skladu s temi predpisi in
standardi je podrobneje opisana v razdelku
»Odgovornost revizorja pri reviziji konsolidiranega
računovodskega izkaza in konsolidiranega zbirnega
letnega poročila« v revizijskem poročilu. V skladu z
nemškimi trgovinskimi in poklicnimi predpisi
delujemo neodvisno od podjetij v skupini in smo svoje
druge poklicne odgovornosti izvedli v skladu s temi
zahtevami. Menimo, da so revizijski dokazi, ki smo jih
pridobili, zadostni in primerni za uporabo kot osnova
za naša revizijska mnenja glede konsolidiranega
računovodskega izkaza in konsolidiranega zbirnega
letnega poročila.
Ostale informacije
Za poročilo nadzornega sveta v poslovnem poročilu je
odgovoren nadzorni svet. Za druge informacije pa so
odgovorni zakoniti zastopniki. Druge informacije
obsegajo naslednje:

• predstavitev

organov, izvršnega sveta in vodstva
poslovnih skupin v poslovnem poročilu;

• predgovor upravnega odbora v poslovnem poročilu in
• kapital

»Odgovornost do družbe« v poslovnem
poročilu.

Revizijsko poročilo zakonitega revizorja

Naša revizijska mnenja v zvezi s konsolidiranim
računovodskim izkazom in konsolidiranim zbirnim
letnim poročilom ne obsegajo drugih informacij, v
skladu s čimer ne izdamo nobenega revizijskega
mnenja ali katere koli druge oblike revizijskih
zaključkov glede tega.
V povezavi z našo revizijo smo odgovorni za
preverjanje drugih informacij in pri tem za
ocenjevanje, ali druge informacije

• izkazujejo

bistvene neskladnosti s konsolidiranim
računovodskim izkazom, konsolidiranim zbirnim
letnim poročilom ali znanjem, ki ga pridobimo v
okviru revizije, oz.

•

ali so te informacije kakor koli bistveno napačno
izkazane.

Odgovornost zakonitih zastopnikov in nadzornega
sveta za konsolidirani računovodski izkaz in
konsolidirano zbirno letno poročilo.
Zakoniti zastopniki so odgovorni za sestavljanje
konsolidiranega računovodskega izkaza, ki izpolnjuje
zahteve iz IFRS, kot jih je treba uporabljati v EU, in
dopolnilno vse bistvene vidike nemških zakonov, ki jih
je treba uporabiti v skladu s 1. odstavkom
315e. člena HGB, ter so odgovorni za to, da so v
konsolidiranem
računovodskem
izkazu
ob
upoštevanju teh predpisov pri dejanskih pogojih
izkazani ustrezni premoženjski in finančni položaj ter
stopnja donosa. Poleg tega so zakoniti zastopniki
odgovorni za notranje kontrole, ki so jih določili kot
nujne, za omogočanje sestave konsolidiranega
računovodskega izkaza, ki ne vsebuje bistvenih,
namernih ali nenamernih, napačnih podatkov.
Pri sestavljanju konsolidiranega računovodskega
izkaza so zakoniti zastopniki odgovorni za oceno
zmožnosti koncerna za nadaljevanje izvajanja
dejavnosti podjetja. Nadalje so odgovorni za
navajanje dejanskih stanj v povezavi z nadaljevanjem
dejavnosti podjetja, če je to primerno. Poleg tega so
odgovorni za bilanciranje na podlagi računovodskih
načel za nadaljevanje vodenja dejavnosti, razen če
obstaja namen likvidacije koncerna ali ustavitve
izvajanja poslovne dejavnosti ali če v ta namen ne
obstaja nobena realistična alternativa.

Razen tega so zakoniti zastopniki odgovorni za
sestavo konsolidiranega zbirnega letnega poročila, ki v
celoti posreduje primerno sliko položaja koncerna in
je glede vseh bistvenih pogojev usklajen s
konsolidiranim računovodskim izkazom, izpolnjuje
zahteve iz nemških zakonov ter ustrezno izkazuje
priložnosti in tveganja za prihodnji razvoj. Nadalje so
zakoniti zastopniki odgovorni za preventivne in
zaščitne ukrepe (sisteme), ki so jih obravnavali kot
nujne za omogočanje sestave konsolidiranega
zbirnega letnega poročila v skladu z upoštevnimi
nemškimi zakoni in za omogočanje zadostnega
števila ustreznih dokazil za izjave v konsolidiranem
zbirnem letnem poročilu.
Nadzorni svet je odgovoren za nadzor
računovodskega poročanja koncerna, sestavljanje
konsolidiranega
računovodskega
izkaza
in
konsolidiranega zbirnega letnega poročila.
Odgovornost revizorja pri reviziji konsolidiranega
računovodskega izkaza in konsolidiranega zbirnega
letnega poročila.
Naš cilj je pridobivanje zadostnega zagotovila, da v
konsolidiranem računovodskem izkazu kot celoti ni
bistvenih – namernih ali nenamernih – napačnih
podatkov in da konsolidirano zbirno letno poročilo v
celoti podaja primerno sliko položaja koncerna ter se
glede vseh bistvenih zahtev ujema s konsolidiranim
računovodskim izkazom in spoznanji, pridobljenimi v
okviru revizije, izpolnjuje nemške zakone ter ustrezno
predstavi priložnosti in tveganja za prihodnji razvoj.
Hkrati je naš cilj izdati revizijsko poročilo, ki vsebuje
naša revizijska mnenja glede konsolidiranega
računovodskega izkaza in konsolidiranega zbirnega
letnega poročila.
Zadostno zagotovilo predstavlja visoko stopnjo
varnosti, vendar ne predstavlja garancije, da bo
revizija, ki je pravilno izvedena v skladu s
317. členom HGB
ob
upoštevanju
nemških
standardov za pravilno izvajanje revizij, ki jih je določil
inštitut Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), vedno
ugotovila bistveno napačen izkaz. Do napačnih
izkazov lahko pride na podlagi kršitev ali nepravilnosti,
ki so obravnavane kot bistvene, če je mogoče
razumno pričakovati, da posamično ali skupaj vplivajo
na gospodarske odločitve stranke, sprejete na podlagi
tega konsolidiranega računovodskega izkaza in
konsolidiranega zbirnega letnega poročila.
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Med revizijo izvajamo strokovno presojo in ohranjamo
kritično stališče. Poleg tega

• identificiramo

in ocenimo tveganja bistvenih,
namernih ali nenamernih, napačnih postavk v
konsolidiranem
računovodskem
izkazu
in
konsolidiranem
zbirnem
letnem
poročilu,
načrtujemo postopke za pridobitev revizijskih
dokazov in jih izvajamo kot odziv na ta tveganja ter
pridobivamo revizijska dokazila, ki so zadostna in
primerna za uporabo kot podlaga za naša revizijska
mnenja. Tveganje, da bistvene napačne postavke
niso krite, so pri kršitvah višje kot pri nepravilnostih,
saj kršitve lahko vključujejo goljufive dogovore,
ponarejanja, načrtne opustitve, zavajajoče navedbe
oz. izogibanje notranjim kontrolam;

• se seznanimo z relevantnimi notranjimi kontrolnimi
sistemi ter preventivnimi in zaščitnimi ukrepi, ki so
pomembni za revizijo konsolidiranega zbirnega
letnega poročila, z namenom načrtovanja revizijskih
postopkov, ki so v danih okoliščinah primerni,
vendar ne z namenom izdaje revizijskega poročila o
učinkovitosti teh sistemov;

• ocenimo primernost računovodskih usmeritev, ki jih
uporabljajo zakoniti zastopniki, in sprejemljivost
ocenjenih vrednosti ter z njimi povezanih navedb, ki
jih predstavijo zakoniti zastopniki;

• oblikujemo

sklepe o primernosti računovodskega
načela o nadaljevanju poslovne dejavnosti, ki ga
uporabijo zakoniti zastopniki, in na podlagi
pridobljenih revizijskih dokazil oblikujemo sklepe o
tem, ali obstaja v zvezi z dogodki ali danostmi
bistvena negotovost, ki bi lahko privedla do
pomembnih dvomov glede zmožnosti koncerna
za nadaljevanje poslovne dejavnosti. Če ugotovimo,
da obstaja bistvena negotovost, smo zavezani
izpostavljanju pripadajočih navedb iz konsolidiranega
računovodskega izkaza in konsolidiranega zbirnega
letnega poročila v revizijskem mnenju ali, če so te
navedbe neprimerne, spremembi posameznega
revizijskega poročila. Svoje sklepe oblikujemo na
podlagi revizijskih dokazil, pridobljenih do datuma
našega revizijskega poročila. Vendar pa lahko
prihodnji dogodki ali danosti privedejo do tega, da
koncern ne more več nadaljevati dejavnosti
podjetja;
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• Ocenjujemo

celoten izkaz, sestavo in vsebino
konsolidiranega računovodskega izkaza, vključno z
navedbami, ter navedbe o tem, ali so v
konsolidiranem računovodskem izkazu osnovni
posli in drugi poslovni dogodki prikazani tako, da
konsolidirani
računovodski
izkaz
ob
upoštevanju IFRS, kot jih je treba uporabiti v EU, in
nemških zakonov, ki jih je treba dopolnilno
uporabiti v skladu s 1. odstavkom 315e. člena HGB,
posreduje premoženjski in finančni položaj ter
stopnjo donosa koncerna, ki so skladni z dejanskimi
okoliščinami;

• pridobimo

zadostna, ustrezna revizijska dokazila
o računovodskih informacijah podjetja ali poslovnih
dejavnostih v koncernu za izdajo revizijskih
mnenj o konsolidiranem računovodskem izkazu in
konsolidiranem
zbirnem
letnem
poročilu.
Odgovorni smo za usmerjanje, nadzor in izvedbo
revizije konsolidiranega računovodskega izkaza. Za
svoja revizijska mnenja smo odgovorni izključno mi;

• ocenimo

skladnost konsolidiranega zbirnega
letnega izkaza s konsolidiranim računovodskim
izkazom, njegovo skladnost z zakoni in z njim
izkazani položaj podjetja;

• vodimo revizijske postopke za navedbe, usmerjene v
prihodnost, v konsolidiranem računovodskem
izkazu, ki jih predstavijo zakoniti zastopniki. Na
podlagi zadostnega števila primernih revizijskih
dokazil izvajamo pri tem zlasti pomembne
predpostavke, ki so temeljni del navedb zakonitih
zastopnikov, usmerjenih v prihodnost, in ocenimo
primerne izpeljave iz navedb, usmerjenih v
prihodnost, v okviru teh predpostavk. Samostojnih
revizijskih mnenj o navedbah, usmerjenih v
prihodnost, in o temeljnih predpostavkah ne
izdajamo. Obstaja znatno neizogibno tveganje za
bistvena odstopanja prihodnjih dogodkov od
navedb, ki se nanašajo na prihodnost.

Revizijsko poročilo zakonitega revizorja

Skupaj z osebami, odgovornimi za nadzor,
obravnavamo med drugim načrtovani obseg in
časovno načrtovanje revizije ter pomembne revizijske
ugotovitve, vključno z morebitnimi pomanjkljivostmi
notranjega kontrolnega sistema, ki jih v okviru revizije
ugotovimo.

Mannheim, 20. marec 2020
Ernst & Young GmbH
Revizijska družba

prof. dr. Wollmert

Matischiok

Revizor

Revizor
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FOTOGRAFIJE:
amenic181/stock.adobe.com (stran 36)
Andrey/stock.adobe.com (stran 28)
Gin Angri (stran 20)
auremar/stock.adobe.com (stran 24)
Lisa Bahnmüller (stran 66)
Beyond Basics (stran 30)
Andre Forner//people for brands (stran 13)
Matthias Haslauer (strani 22, 68)
Craig Hensley (stran 35)
Martin Joppen (strani 2, 3, 6, 8)
Gaurang Khastiya (stran 29)

Fritz Kopetzky (stran 61)
Michaela Kuhn/LICHT FORM ARTE - studio für fotografie (stran 80)
mooshny/stock.adobe.com (stran 32)
Mike Roberts in Electra Studios (stran 64)
Gerald Schilling (stran 83)
Marco Schilling (strani 16, 31, 47, 74)
Rainer Stratmann (stran 33)
TinPong/stock.adobe.com (stran 18)
Johannes Vogt (strani 27, 34, 39, 70, 78)
Jessica Vollmer (stran 41)
Kazuyoshi Yatsu (stran 76)

PROJEKTNA EKIPA:
Korporativno komuniciranje:
Cornelia Buchta-Noack (vodstvo)
Andreas Baldauf
Angela Gerhardt
Katrin Jacobi
Korporativni nadzor
in računovodstvo:
Marco Altherr (vodstvo)
Laura Brüning
Katrin Fanenbruck
Tobias Feldrappe
Ina Fütterer
dr. Frank Multerer
Bodo Peisch
Frank Raetzer
Daniel Schwarz
Define Yalcinkaya
Markus Ziegler

OBLIKOVANJE:
m&s communication, Düsseldorf
GreenwoodFinch Corporate
Communications, Elmstein
Realizacija z družbo firesys GmbH

Zaradi boljše berljivosti smo v tem poslovnem
poročilu izpustili predstavitev registriranih blagovnih znamk.

