Johtavia ratkaisuja vuodesta 1918

Vuosikatsaus
2014

Vuosi 2014 oli varsin haasteellinen niillä markkinoilla,
joilla toimimme. Toimitilarakentaminen väheni oleellisesti edellisestä vuodesta ja Suomen talouden yleinen
epävarmuus heikensi kuluttajien luottamusta ja kysyntää.
Vaikea markkinatilanne kiristi kilpailua, mikä vaikutti
myös meidän toimintaamme. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli 76,2 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme oli
0,6 miljoonaa euroa voitollinen. Taseen loppusumma
oli 46,5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 37,7 %.
Yleisistä suhdanteista huolimatta vuosi 2014 oli meille
käänteentekevä yhtiön kannattavuudessa. Huomion
kohdistaminen asiakastyöhön ja sisäisen toiminnan
kehittämiseen tuottivat hyvää tulosta. Katsaus toimialoillemme kertookin vahvasta menestyksestä nykyisessä toiminnassa sekä toisaalta uudelleenjärjestäytymisestä, jolla turvaamme suotuisan kehityksen
tulevaisuudessa.
Talotekniikan toimialan Oy Hedtec Ab sekä Turvallisuustekniikan toimialan Oy Hedengren Security Ab menestyivät hyvin, saavuttaen odotettua tulosta. Suoramyyntiyhtiömme Oy Hedengren Direct Ab ylsi niin ikään
vahvaan tulokseen.

Viestinnästä luopuminen yrityskaupan kautta sekä
päätös AV&B-järjestelmät-liiketoiminnan lopettamisesta
nykyisten projektien valmistuttua.
Tulevaisuuden tavoitteitamme ovat kasvu nykyisillä
toimialoillamme. Kiinnitämme erityistä huomiota kasvavan vientitoimintamme kehittämiseen. Samaan aikaan
käymme läpi uusia liiketoimintamahdollisuuksia täydentämään nykyistä kokonaisuutta.
Oy Hedengren Ab:n toimitusjohtajana aloittaa Marek
Hintze ottaen vastuun konsernin liiketoiminnasta 26.3.
alkaen. Uudistamme myös konsernin hallintorakennetta
tukemaan tulevaisuuden kasvutavoitteita.
Vuosi 2015 on lähtenyt liikkeelle luottavaisin mielin ja
keskitymme nykyisten toimialojemme sekä niihin liittyvien asiakassuhteiden kehittämiseen entistä vahvemmiksi. Jatkamme niin ikään investointeja tuotekehitykseen sekä teemme aktiivista työtä sisäisen tehokkuuden parantamiseksi.

Berndt Johansson
Hallituksen puheenjohtaja

AV- ja broadcast-toimialamme vaati tervehdyttämistoimia, joihin kuuluivat AV-jälleenmyynnin liittäminen
vahvistamaan Kodintekniikka-toimialaa, Hedcom

Tuloslaskelma (1000 EUR)

Tase (1000 EUR)
2014
76 193
244
-49 274
-17 897
-1 080
-7 588
598
-71

2013
81 215
493
-53 438
-20 375
-976
-8 119
-1 200
-238

Tulos ennen veroja

527

-1 438

Verot
Vähemmistöosuus

-240
-103

-298
-16

Tilikauden tulos

184

-1 752

Henkilöstön lkm

302

348

Liikevaihto
- Muut tulot
- Materiaalit ja palvelut
- Henkilöstökulut
- Poistot ja arvonalennukset
- Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitus

Käyttöomaisuus
Vaihto-omaisuus
Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Omaisuus yhteensä
Oma pääoma
- Osakepääoma
- Muu oma pääoma
Vähemmistöosuus
Varaukset
Vieras pääoma
- Pitkäaikainen
- Lyhytaikainen
Rahoitus yhteensä

2014
20 636
12 606
12 070
1 143
46 455

2013
21 703
13 923
13 459
686
49 771

1 036
16 464
185
2 946

1 036
16 808
208
3 269

10 054
15 770
46 455

9 569
18 881
49 771

Liikevaihdon jakauma toimialoittain
Kodintekniikka
17 %

AV & Broadcast
8%

Security
34 %

Hedengren Kodintekniikka
Vaikka myynnin volyymit pienenivät, pitivät Hedengren Kodintekniikan vahvat
tuoteryhmät edelleen pintansa. Kapselikahvinkeittimissä Paulig Cupsolo
jatkaa edelleen markkinajohtajana omassa kategoriassaan. Samoin
HDThunderin myynti digiboxeissa meni suunnitellun mukaisesti, sen ollen
ostetuin digiboxi Suomessa viime vuonna.
Sharp tuo kevään 2015 aikana markkinoille selkeästi laajemman malliston
alkaen 22” televisioista suurkuva televisioihin. Sharpin tavoitteena on kaksinkertaistaa merkin nykyinen markkinaosuus.

Hedengren Direct
Vuosi 2014 oli Directille tuloksellisesti hyvä. Kasvatimme myyntineuvottelijoiden määrää muuttaen myynnin nousujohteiseksi. Sitä kautta kasvatimme
myös liikevaihtoa +16 % vuoteen 2013 verrattuna.
Lux maista Suomi kasvatti eniten liikevaihtoa, ja oli maailman laajuisesti
hienosti sijalla viisi.
Ilmanpuhdistimiin erikoistunut myyntikonttorimme, joka aloitti toimintansa
2014, teki viime vuonna myös hyvää tulosta.
Edustajiemme tekemät ilmaiset sisäilman hiukkaspitoisuusmittaukset ovat kiinnostaneet asiakkaitamme suuresti. Suoritamme mittaukset GÜI instituutin sertifioimilla hiukkasmittareilla. Voimmekin tuotteillamme tarjota asiakkaillemme
jatkossa kokonaisvaltaisen ratkaisun kodin sisäilman puhtaanapitoon.

Talotekniikka
41 %

Talotekniikka / Hedtec
Hedtecin toimintavuosi 2014 varsinkin olosuhteisiin nähden oli erittäin hyvä.
Pärjäsimme kilpailussa reilusti alan markkinoita paremmin ja ylitimme sekä
myynti- että tulostavoitteemme.
Hedtecin vuoden 2014 toimituskohteista voidaan esimerkkinä mainita kehärataprojekti.
Kesällä avattava kehärata nostaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikenneyhteydet
maailmankaupunkien luokkaan. Vihdoin matka lentokentälle sujuu nopeasti ja
joustavasti. Koska rata kulkee monin paikoin maan alla, on varsinkin maanalaisten asemien ilmeellä tärkeä vaikutus matkustajiin matkustusmukavuuteen.
Valaistukseen on panostettu merkittävästi kaikilla uusilla asemilla, ja radan
kaikkien uusien asemien valaisintoimitukset nousivatkin BEGA ulkovalaisimien
merkittäväksi toimituskohteeksi. Hedtec toimitti kehätataprojektiin myös
useita Frico Corinte -ilmaverholaitteita.
Vaativiin olosuhteisiin haluttiin toteutukset, jotka sekä muotoilullaan että
teknisellä laadullaan kestävät pitkän käyttöajan vaatimukset.

Hedengren Security
Vuosi 2014 oli neljäs taantumavuosi Suomen markkinoilla, mutta siitäkin huolimatta onnistuimme säilyttämään markkina-asemamme. Samalla kasvatimme
osuuksiamme muilla päämarkkina-alueillamme Pohjoismaissa, Baltiassa,
Englannissa sekä Irlannissa. Erityisen hyvin onnistuimme integroitujen palo-/
turvavalojärjestelmien myynnissä.
Toimitimme turvallisuusjärjestelmiä mm. Tampereen Hotelli Torniin, Hämeenlinnaan kauppakeskus Goodmaniin, Ülemisten kauppakeskukseen Eestissä,
Sligon sairaalaan Irlannissa ja Abba-museoon Ruotsissa sekä Clarion Hotel
Energy Stavangerissa Norjassa.
Liikevaihtomme laski hiukan edelliseen vuoteen verrattuna johtuen sähköasennusurakointiyksikkömme myynnistä syksyllä 2013. Tästäkin huolimatta
konsernin turvaliiketoimintojen tulos pysyi hyvällä tasolla.
Vuoden aikana osallistuimme neljään messutapahtumaan; Sähkö-, Tele-,
Valo- ja AV- messuille Jyväskylässä, sähköalan messuille Latviassa ja
Liettuassa sekä SKYDD 2014 messuille Tukholmassa.
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