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HILTI NADALJUJE DVOMESTNO RAST 

 
Schaan (FL), 19. september 2018 – Skupina Hilti je dosegla 14,7 % rast prodaje prvih 

osmih mesecih leta 2018. Po prilagoditvi za prevzeta sredstva se je rast povečala na 

12,7 %. Poslovni rezultati skupine kažejo povečanje za 7,6 % v istem obdobju. 

 
Do konca avgusta so bili prihodki iz prodaje skupine Hilti za leto 2018 3751 milijonov CHF 

(+14,7 %), kar je veliko več kot prejšnje leto. Dve odstotni točki te vsote je mogoče pripisati 

nakupu skupine Oglaend System Hilti septembra 2017. Stopnja rasti je tudi v domačih 

valutah zabeležila dvomestno rast (+11,9 %). Države Severne Amerike in Evrope so znova 

močno napredovale in v domačih valutah beležijo 12,2 in 12,4 % rast. Trend naraščanja v 

Latinski Ameriki (+ 7,4 %) se je upočasnil zaradi devalvacije valut in političnih napetosti v 

več državah. Medtem ko se je v Turčiji in Rusiji povečala negotovost, pa je prodaja v 

Vzhodni Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki kljub temu še naprej rasla (+14 %). Skupina 

Hilti je zabeležila tudi pozitivni trend v Aziji/Pacifiku (9,1 %). 

 
"Čeprav so svetovne politične razmere postale bolj nepredvidljive, se še naprej kaže 

dvomestna rast, ki je hitrejša od svetovnega gradbenega trga. Ta uspeh temelji na dosledno 

visokem obsegu naložb v prodajne vire in inovacije. V zadnjih mesecih smo vlagali zlasti v 

digitalne rešitve," je povedal izvršni direktor Christoph Loos. 

 
Tako so se izdatki za raziskave in razvoj povečali na 225 milijonov CHF (+17,6 %), število 

zaposlenih pa na 28.566 (+ 9,6 %). Večja potrošnja in močnejši Evro imata za posledico 

prihodke prodaje 12,1 % (-0,8 %) in donos iz vloženega kapitala 22,2 % (-0,6 %), kar je 

nekoliko manj kot v enakem obdobju leta 2017. Skupina Hilti je kljub temu povečala svoj 

poslovni izid na 456 milijonov CHF (+7,6 %) in čisti dobiček na 329 milijonov CHF (+4,5 %). 

 
Če se svetovne politične negotovosti in nestanovitnost valut ne bodo bistveno poslabšali, 

skupina Hilti pričakuje dvomestno rast prodaje skozi vse leto, čeprav nekoliko manj kot v 

prvih osmih mesecih leta zaradi učinkov nabave. Kljub stalnemu vlaganju Hilti pričakuje, da 

bo poslovni izid leta 2018 v celoti  podoben trenutni stopnji rasti. 
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Ključne številke 

Januar-avgust (v milijonih CHF) 2018 (1-8) 2017 (1-8) Sprememba v % 

Neto prodaja 3.751 3.271 14,7 

Poslovni izid 456 423 7,6 

Čisti dobiček 329 314 4,5 

Prosti gotovinski tok, brez prevzema 45 142 -68 

Donos od prodaje (%) 12,1 12,9 -0,8 

Donos od vloženega kapitala (%) 22,2 22,8 -0,6 

Stroški za raziskave in razvoj 225 191 17,6 

Zaposleni (na dan 31. avgust) 28.566 26.064 9,6 

 

 
Gibanje prodaje od januarja do avgusta 2018 v primerjavi s prejšnjim letom 

 

 2018 (1-8) v 
milijonih CHF 

2017 (1-8) v 
milijonih CHF 

Spreme
mba v 

CHF (%) 

Spreme
mba v domači valuti 

(%) 

Evropa 1.847 1.547 19,4 12,4 

Severna Amerika 888 799 11,1 12,2 

Latinska Amerika 86 85 1,4 7,4 

Azija/Pacifik 496 451 10,0 9,1 

Vzhodna Evropa/Bližnji 
vzhod/Afrika 

434 389 11,6 14,0 

Skupina Hilti 3.751 3.271 14,7 11,9 
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Konsolidirani izkaz uspeha 

Januar-avgust (v milijonih CHF) 2018 (1-8) 2017 (1-8) 

Neto prodaja 3.750,6 3270,7 

Skupaj poslovni prihodki 3.836,9 3342,9 

Poslovni izid 455,5 423,3 

Drugi prihodki in odhodki (čisti) -24,8 -10,6 

Stroški financiranja -20,3 -17,3 

Čisti dobiček pred obdavčenjem in manjšinski deleži 410,4 395,4 

Odhodki za davek od dobička -82,1 -80,0 

Neobvladujoči deleži 0,2 -1,0 

Čisti dobiček 328,5 314,4 

 
Pregled konsolidirane bilance stanja 

(v milijonih CHF) 31. avgust 2018 31. avgust 2017 

SREDSTVA   

 
Nekratkoročna sredstva 

2.409,9 2.220,2 

Kratkoročna sredstva 3.083,8 2.638,0 

Skupaj sredstva 5.493,7 4.858,2 

 
OBVEZNOSTI 

  

 
Osnovni kapital, ki ga je mogoče pripisati imetnikom 
deležev v matični družbi 

2.901,8 2.564,5 

Neobvladujoči deleži 1,9 1,3 

Nekratkoročne obveznosti 1.103,1 1.061,7 

Kratkoročne obveznosti 1.486,9 1.230,7 

Skupaj obveznosti 2.590,0 2.292,4 

Skupaj osnovni kapital in obveznosti 5.493,7 4.858,2 

Opombe k pregledu izkaza stanja in izkaza uspeha: 
Konsolidirani vmesni računovodski izkaz zajema obdobje poročanja od januarja do avgusta 2018. Temelji a 
notranjem štirimesečnem poročanju, ki je bilo sprejeto namesto običajnega polletnega. V obravnavanem 
obdobju ni bilo bistvenih sprememb v smernicah konsolidiranja in računovodenja. Vrednosti za 2017 so bile 
spremenjene zaradi sprejetja MSRP 15. Vmesne računovodske izkaze je treba brati v povezavi z letnimi 
računovodskimi izkazi za leto 2017. 

 
 

Skupina Hilti zagotavlja tehnološko napredne izdelke, sisteme, programsko opremo in storitve, ki strokovnjakom iz 
svetovnega gradbeništva ponujajo inovativne rešitve z visoko dodano vrednostjo. Skupina ima preko 28.000 
zaposlenih v več kot 120 državah, ki si z vnemo prizadevajo za zadovoljevanje strank in boljšo prihodnost. Leta 
2017 je skupina Hilti ustvarila 5,1 milijarde CHF prometa. Podjetniška kultura skupine Hilti temelji na integriteti, 
timskem delu, zavzetosti in pogumu pri spopadanju s spremembami. Glavni sedež skupine Hilti je v Schaanu, 
Liechtenstein. 
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