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HILTI ПРОДЪЛЖАВА ДА УДВОЯВА СВОЯ РАСТЕЖ 

 
Шаан (FL), 19 септември, 2018 г. – Групата на Hilti постигна ръст на продажбите 

от 14.7 процента през първите осем месеца на 2018 г.. Когато са коригирани 

ефектите за придобиване, ръстът възлиза на 12,7 %. Оперативният резултат на 

Групата е с 7,6 % по-висок за същия период. 

 
До края на Август, продажбите на Групата Hilti за 2018 г. са 3751 милиона CHF  (+14,7 

%), значително по-голям отколкото през предходната година. Два процента от тази 

общата сума се дължат на закупуването от групата Hilti на Oglaend System Group през 

Септември 2017 г.  Скоростта на растежа също регистрира двуцифрени стойности по 

отношение на местните валути (+11.9 %). Регионите на Северна Америка и Европа 

отново са със силен растеж, регистрирайки съответно 12.2 и 12,4 % растеж в местни 

валути. Възходящата тенденция в Латинска Америка (+7.4 %) се забави поради 

девалвации на валутата и политическо напрежение в няколко държави. Докато също 

така увеличената несигурност в Турция и Русия, Източна Европа / Средния изток / 

Региона на Африка, въпреки това продължават да наблюдават покачване на 

продажбите (+14 %). Групата на Hilti също поддържа положителна тенденция в 

региона на Азия/Океанския (9,1 %). 

 
"Въпреки, че световната политическа ситуация в света е станала по-непредсказуема, 

ние продължаваме да показваме двуцифрен растеж, който е по-бърз от глобалния 

строителен пазар. Този успех се основава на постоянното високо ниво на инвестиции в 

продажби на ресурси и иновации. Нашият основен инвестиционен фокус през 

последните месеци е бил в района на дигиталните решения,” коментира 

Изпълнителния Директор Кристоф Лус. 

 
Като резултат, разходите за изследователска и развойна дейност, нарасна до 225 

милиона CHF (+17.6 %), докато броят на служители нарасна до 28,566 (+9.6 %). 

Колкото по-голямо е нивото на разходите, толкова по-силна е преведена в цифри 

възвръщаемостта от продажбите, при 12,1 % (-0.8 %) и връщане на вложения капитал, 

в 22.2 % (-0,6 %), които са малко по-ниски от съответните цифри за 2017 г. Групата 

Hilti, обаче, регистрира увеличения в оперативен резултат, възлизащи на 456 милиона 

CHF (+7.6 %) и нетен доход, в 329 милиона CHF (+4,5 %). 

 
Ако политическата несигурност по света и валутната нестабилност не са се влошили 

значително, Групата Hilti очаква двуцифрен ръст на продажбите през цялата година, 

макар и малко по-ниски от цифрите за първите осем месеца на годината, дължащи на 

ефектите от придобиването. Въпреки продължаващите инвестиции, Hilti очаква 

оперативен резултат за 2018 г. като цяло да бъдат подобни на текущото ниво на 

растеж. 
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Ключови фигури 

Януари - Август (в милиони CHF) 2018 (1-8) 2017 (1-8) Промяна в % 

Нетни продажби 3 751 3 271 14,7 

Оперативен резултат 456 423 7,6 

Нетни приходи 329 314 4,5 

Свободен паричен поток, с изключение на 
придобиването 

45 142 -68 

Възвръщаемост на продажбите (%) 12,1 12,9 -0,8 

Възвръщаемост на вложения капитал (%) 22,2 22,8 -0,6 

Разходи за Проучвания & развитие 225 191 17,6 

Брой служители (през Август 31) 28 566 26 064 9,6 

 

 
Развитие на продажби Януари - Август 2018 г., в сравнение с предходната година 

 

 2018 (1-8) в 
милиони CHF 

2017 (1-8) в 
милиони CHF 

Промя
на   в CHF 

(%) 

Промя
на в местни валути 

(%) 

Европа 1 847 1 547 19,4 12,4 

Северна Америка 888 799 11,1 12,2 

Латинска Америка 86 85 1,4 7,4 

Азия/Океания 496 451 10,0 9,1 

Източна Европа / 
Близкия изток и 
Африка 

434 389 11,6 14,0 

Група Hilti 3 751 3 271 14,7 11,9 
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Консолидиран отчет за доходите 

Януари - Август (в милиони CHF) 2018 (1-8) 2017 (1-8) 

Нетни продажби 3 750,6 3270,7 

Общо приходи от дейността 3 836,9 3342,9 

Оперативен резултат 455,5 423,3 

Други приходи и разходи (нето) -24,8 -10,6 

Финансови разходи -20,3 -17,3 

Нетен доход преди данъчни разходи и лихво от 
минимални участия 

410,4 395,4 

Разходи за данъци -82,1 -80,0 

Не контролиращи участия 0,2 -1,0 

Нетни приходи 328,5 314,4 

 
Преглед на отчет на консолидиран баланс 

(в милион CHF) Авг. 31, 2018 Авг. 31, 2017 

АКТИВИ   

 
Нетекущи активи 

2 409,9 2 220,2 

Текущи активи 3 083,8 2 638,0 

Общо активи 5 493,7 4 858,2 

 
ПАСИВИ 

  

 
Собствен капитал, приписан на притежателите на 
акции от компанията-майка 

2 901,8 2 564,5 

Не контролиращи участия 1,9 1,3 

Нетекущи пасиви 1 103,1 1 061,7 

Текущи задължения 1 486,9 1 230,7 

Общо пасиви 2 590,0 2 292,4 

Общо собствен капитал и пасиви 5 493,7 4 858,2 

Забележка за прегледи на отчет на доходите и баланс: 
Информацията на консолидирания междинен финансов отчет по-горе, обхваща периода на отчитане 
от Януари до Август 2018 г.. Тя се основава на вътрешния четиримесечен цикъл на отчитане, била 
е приета, вместо обичайния половин годишен период на отчитане. В разглеждания период е имало 
не съществени промени в консолидацията и счетоводните политики. Стойностите през 2017 г. са 
коригирани, в резултат от промени с придобиването на IFRS 15. Междинният финансов отчет 
трябва да се разглежда заедно с годишния финансов отчет за 2017 г. 

 
 

Hilti Group доставя на строителната индустрия в световен мащаб, технологично водещи продукти, 
системи, софтуер и услуги, които предоставят на строителните специалисти иновативни решения и по-
висока добавена стойност. В Групата работят повече от 28000 членове на екип, в над 120 страни, които 
страстно създават ентусиазирани клиенти и изграждат по-добро бъдеще. HILTI има годишен оборот от 
продажби, възлизащ на 5.1 милиарда CHF през 2017 г.. Корпоративната култура Hilti се основава на 
почтеност, работа в екип, ангажираност и смелост за приемане на промяната. Централните офиси на 
Групата Hilti се намират Шаан, Лихтенщайн. 
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