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Η HILTI ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Schaan (FL), 19 Σεπτεμβρίου 2018 - Ο Όμιλος Hilti πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 

14,7% τους πρώτους οκτώ μήνες του 2018. Με προσαρμογή, λόγω των επιπτώσεων 

εξαγοράς, η αύξηση ανέρχεται σε 12,7%. Την ίδια περίοδο το λειτουργικό αποτέλεσμα 

του Ομίλου αυξήθηκε κατά 7,6%. 

 
Μέχρι το τέλος Αυγούστου οι πωλήσεις του Ομίλου Hilti για το 2018 ήταν 3751 εκατομμύρια 

ελβετικά φράγκα (+14,7%), σημαντικά υψηλότερες από  το προηγούμενο έτος. Δύο 

ποσοστιαίες μονάδες του συνόλου αυτού οφείλονται στην εξαγορά του Ομίλου Oglaend 

System από τη Hilti τον Σεπτέμβριο του 2017. Ο ρυθμός αύξησης ήταν επίσης διψήφιος σε 

τοπικά νομίσματα (+11,9%). Οι περιφέρειες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης 

προχώρησαν για άλλη μια φορά δυναμικά, σημειώνοντας αύξηση 12,2% και 12,4% σε τοπικά 

νομίσματα, αντίστοιχα. Η ανοδική τάση στη Λατινική Αμερική (+7,4%) επιβραδύνθηκε εξαιτίας 

των υποτιμήσεων των νομισμάτων και των πολιτικών εντάσεων σε αρκετές χώρες. Ενώ οι 

αβεβαιότητες αυξήθηκαν στην Τουρκία και στη Ρωσία, η περιοχή της Ανατολικής 

Ευρώπης/Μέσης Ανατολής/Αφρικής συνέχισε να καταγράφει  άνοδο των πωλήσεων (+14%). 

Ο Όμιλος Hilti διατήρησε επίσης θετική τάση στην περιοχή Ασίας/Ειρηνικού (9,1%). 

 
"Παρόλο που η παγκόσμια πολιτική κατάσταση έχει γίνει πιο απρόβλεπτη, συνεχίζουμε να 

καταγράφουμε διψήφια ανάπτυξη, η οποία είναι ταχύτερη από την παγκόσμια 

κατασκευαστική αγορά. Η επιτυχία αυτή βασίζεται στο σταθερά υψηλό επίπεδο επενδύσεων 

σε πόρους πωλήσεων και στην καινοτομία. Ο κύριος επενδυτικός μας στόχος τους 

πρόσφατους μήνες ήταν στον τομέα των ψηφιακών λύσεων", σχολίασε ο CEO Christoph 

Loos. 

 
Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκαν σε 225 εκατομμύρια 

ελβετικών φράγκων (+17,6%) ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 28.566 (+9,6%). 

Το πιο εύρωστο επίπεδο δαπανών και το ισχυρότερο ευρώ μετατράπηκαν σε αριθμητικά 

στοιχεία για την απόδοση των πωλήσεων, στο 12,1% (-0,8%) και την απόδοση του 

απασχολούμενου κεφαλαίου, στο 22,2% (-0,6%), ελαφρώς χαμηλότερα από τα αντίστοιχα 

στοιχεία για το 2017 Ωστόσο, ο Όμιλος Hilti σημείωσε αύξηση του λειτουργικού 

αποτελέσματος σε 456 εκατομμύρια ελβετικών φράγκων (+7,6%) και των καθαρών κερδών 

σε 329 εκατομμύρια ελβετικών φράγκων (+4,5%). 

 
Εάν οι παγκόσμιες πολιτικές αβεβαιότητες και η νομισματική αστάθεια δεν επιδεινωθούν 

σημαντικά, ο Όμιλος Hilti αναμένει διψήφια αύξηση πωλήσεων καθ 'όλη τη διάρκεια του 

έτους, αν και ελαφρώς κάτω από τα αριθμητικά στοιχεία για τους πρώτους οκτώ μήνες του 

έτους λόγω των επιπτώσεων εξαγοράς. Παρά τις τρέχουσες επενδύσεις, η Hilti αναμένει ότι 

το λειτουργικό αποτέλεσμα για το 2018 στο σύνολό του θα είναι παρόμοιο με το σημερινό 

επίπεδο ανάπτυξης. 
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Βασικά αριθμητικά στοιχεία 

Ιανουάριος-Αύγουστος (σε εκατομμύρια 
ελβετικών φράγκων) 

2018 (1-8) 2017 (1-8) Μεταβολή % 

Καθαρές πωλήσεις 3.751 3.271 14,7 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 456 423 7,6 

Καθαρά έσοδα 329 314 4,5 

Ελεύθερες ταμειακές ροές, εκτός αποκτήσεων 45 142 -68 

Απόδοση πωλήσεων (%) 12,1 12,9 -0,8 

Απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (%) 22,2 22,8 -0,6 

Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη 225 191 17,6 

Ανθρώπινο δυναμικό (στις 31 Αυγούστου) 28.566 26.064 9,6 

 

 
Ανάπτυξη πωλήσεων από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2018 σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος 

 

 2018 (1-8) σε 
εκατομμύρια 

ελβετικών 
φράγκων 

2017 (1-8) σε 
εκατομμύρια 

ελβετικών 
φράγκων 

Μεταβο
λή σε 

ελβετικά 
φράγκα 

(%) 

Μεταβο
λή σε τοπικά 

νομίσματα (%) 

Ευρώπη 1.847 1.547 19,4 12,4 

Βόρεια Αμερική 888 799 11,1 12,2 

Λατινική Αμερική 86 85 1,4 7,4 

Ασία/Ειρηνικός 496 451 10,0 9,1 

Ανατολική 
Ευρώπη/Μέση 
Ανατολή/Αφρική 

434 389 11,6 14,0 

Όμιλος Hilti 3.751 3.271 14,7 11,9 
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Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 

Ιανουάριος-Αύγουστος (σε εκατομμύρια ελβετικών φράγκων) 2018 (1-8) 2017 (1-8) 

Καθαρές πωλήσεις 3.750,6 3270,7 

Σύνολο εσόδων λειτουργίας 3.836,9 3342,9 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 455,5 423,3 

Λοιπά έσοδα και δαπάνες (καθαρά) -24,8 -10,6 

Κόστη χρηματοδότησης -20,3 -17,3 

Καθαρά κέρδη προ φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας 410,4 395,4 

Δαπάνη φόρου εισοδήματος -82,1 -80,0 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,2 -1,0 

Καθαρά έσοδα 328,5 314,4 

 
Επισκόπηση ενοποιημένου ισολογισμού 

(σε εκατομμύρια ελβετικών φράγκων) 31 Αυγούστου 
2018 

31 Αυγούστου 
2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

2.409,9 2.220,2 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.083,8 2.638,0 

Σύνολο ενεργητικού 5.493,7 4.858,2 

 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

  

 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα σε κατόχους κοινών μετοχών 
της μητρικής 

2.901,8 2.564,5 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1,9 1,3 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.103,1 1.061,7 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.486,9 1.230,7 

Σύνολο παθητικού 2.590,0 2.292,4 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 5.493,7 4.858,2 

Σημείωση σχετικά με τις επισκοπήσεις της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και του ισολογισμού: 
Οι ανωτέρω ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο αναφοράς από τον Ιανουάριο 
έως τον Αύγουστο του 2018. Αυτές βασίζονται στον εσωτερικό κύκλο αναφορών τεσσάρων μηνών που εγκρίθηκε 
αντί της συνήθους εξαμηνιαίας περιόδου αναφοράς. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν υπήρξαν ουσιαστικές 
αλλαγές στις πολιτικές ενοποίησης και λογιστικής. Οι τιμές 2017 έχουν επαναδιατυπωθεί λόγω της υιοθέτησης των 
τροποποιήσεων του IFRS (Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) 15. Οι ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2017. 

 

Ο Όμιλος Hilti παρέχει πρωτοποριακές ως προς την τεχνολογία προϊόντα, συστήματα, λογισμικό και υπηρεσίες 
προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού 
κλάδου παγκοσμίως. Ο Όμιλος αριθμεί περισσότερους από 28.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 120 χώρες, 
που εργάζονται με πάθος για την ικανοποίηση των πελατών και ένα καλύτερο μέλλον. Το 2017, η Hilti 
πραγματοποίησε ετήσιες πωλήσεις ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η εταιρική κουλτούρα της Hilti 
βασίζεται στην ακεραιότητα, την ομαδική εργασία, τη δέσμευση και το θάρρος στην αντιμετώπιση των αλλαγών. Τα 
κεντρικά γραφεία του Ομίλου Hilti βρίσκονται στο Schaan, Λιχτενστάιν. 
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