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Vuosikatsaus 2010

Vuonna 2010 Suomen talous toipui laajapohjaisesti finanssikriisiä seuranneesta taantumasta. Bruttokansantuotteen
arvioidaan kasvaneen kolme prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Kasvun taustalla olivat paitsi vientikysynnän ja koti
maisen kaupan elpyminen, myös suhdannetilanteeseen
nähden vahva kotitalouksien kulutus.
Talouden myönteinen kehitys on näkynyt toimialoillamme,
joskin viiveellä. Onnistuimme saavuttamaan asetetun
liikevaihtotavoitteen ja tuloksen osalta tavoite ylittyi.
Hedengren-konsernin liikevaihto oli 81,8 miljoonaa euroa,
ja tilikauden tulos verojen jälkeen 2,5 miljoonaa euroa.
Omavaraisuutemme oli vuoden lopussa 49,7 % ja taseemme loppusumma 44,8 miljoonaa euroa.
Kysyntään sopeutettu tuote- ja palvelutarjonta, vahva
paikallinen läsnäolo sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö
myötävaikuttivat menestykseemme. Vuoden aikana kiinnitimme erityistä huomiota asiakaspalvelumme kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen.

Arvioimme kysynnän toimialoillamme kehittyvän myönteisesti vuonna 2011 ja ennakoimme liikevaihtomme kasvavan ja tuloksen säilyvän hyvänä.
Perusliiketoimintamme on vakaalla pohjalla, taloutemme
kunnossa ja pystymme tuottamaan asiakkaillemme ensiluokkaista palvelua. Keskitymme tänäkin vuonna erityisesti asiakastyöhön, toiminnan tehostamiseen ja kustannuksiin.
Kohtaamme vuoden 2011 luottavaisin mielin. Uskomme
menestykseen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden
kanssa.
Berndt Johansson
Konsernijohtaja

Kilpailukykyämme lisäsivät myös jatkuvasti kehittyvä tuotevalikoima, oma varasto sekä jatkuvuuden turvaava
talous.
Ennusteet kertovat, että taloutemme kasvu jatkuu myös
tänä vuonna vaikkakin hivenen viime vuotta hitaammin.
Kehitystä hidastavat kansainväliset uhkakuvat lähinnä
euroalueella.

Tuloslaskelma (1000 EUR)

2010
81 830
395
-52 349
-18 105
-741
-7 689
3 341
178

2009
84 591
424
-54 889
-18 581
-849
-8 022
2 674
105

Tulos ennen veroja

3 519

2 779

Verot
Vähemmistöosuus

-1 005
-54

-752
-28

2 460

1 999

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

Tilikauden tulos

Tase (1000 EUR)
Käyttöomaisuus
Vaihto-omaisuus
Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Omaisuus yhteensä
Oma pääoma
- Osakepääoma
- Muu oma pääoma
Vähemmistöosuus
Varaukset
Vieras pääoma
- Pitkäaikainen
- Lyhytaikainen
Rahoitus yhteensä
Henkilöstön lkm

2010
11 482
16 018
15 343
1 935
44 778

2009
12 043
13 719
14 241
4 410
44 413

1 036
20 559
88
4 076

1 036
21 135
83
4 326

2 537
16 482
44 778

3 899
13 934
44 413

349

361

Liikevaihdon jakauma
AV & Broadcast

Security

15 %
Kodintekniikka

27 %

25 %
33 %

Talotekniikka

Hedengren Kodintekniikka
Vuoden 2010 aikana Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten kuluttajien
luottamus talouteen vahvistui voimakkaasti. Tämä johti monilla kodintekniikan tuotesektoreilla hyviin myyntituloksiin, jonka arvo kohosi 1,86
mrd. euroon, kasvua siis 4,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Hedengren Kodintekniikka pärjäsi hyvin myös vuonna 2010 parantaen
selvästi omaa tulostaan. Uuden televisioedustuksemme Sharpin myötä
olemme päässeet esittelemään markkinoille edelläkävijätekniikkaa, joka
ekologisesti tuo kuvaan uutta terävyyttä ja väriä. Upeaa ”iPhone”-ulkomuotoa unohtamatta. Muut edustamamme merkit ovat Moccamaster,
JVC, Audio Pro, Wilfa ja Topcom, joita myymme maanlaajuisesti kaupan
eri jakelukanavissa.
Hedengren Direct
Uuden Lux Intelligence-imurin lanseeraus tapahtui tammikuussa 2010.
Tuote on otettu hyvin vastaan niin myyjien kuin asiakkaiden toimesta.
Liikevaihtomme kasvoi 4 % ja paransimme tulosta edellisvuoteen
verrattuna.

Talotekniikka / Hedtec
Vuonna 2009 28 % laskeneet sähkötarvikealan kokonaismarkkinat stabiloituivat hiljalleen loppuvuonna 2010 ja ala saavutti jo lievää kasvua.
Parhaiten markkinat kasvoivat kaapelituotteissa kun taas mm. valaistusala supistui edelleen.
Hedtec saavutti vuonna 2010 sekä liikevaihto- että tulostavoitteensa.
Myynti kasvoi 5 % ja tulos parani 13 %. Vuonna 2011 odotetaan sähkötarvikealan kokonaismarkkinoiden jälleen hieman kasvavan.
Esimerkkeinä Hedtecin viime vuoden projekteista voidaan mainita Kouvolan Prisman laajennusosan merkittävä ilmaverhotoimitus sekä Helsingin Musiikkitalo, jonne toimitimme laajasti Bega ja Zumtobel valaisimia
sekä myös Erco valaisimia.
Hedtec lanseerasi Finnbuild 2010 messuilla uuden edustuksen; Italialaiset Carel-ilmankostuttimet. Carelin höyry- ja sumutuskostuttimien valikoimasta löytyy ratkaisu monenlaiseen kostutustarpeeseen.

Hedengren Security
Kansainvälisen taantuman toinen vuosi meni Hedengren Securityn osalta paljon paremmissa merkeissä kuin mitä vuoden alussa ounastelimme.
Liikevaihtomme kasvoi taantumaa edeltävälle tasolle ja samalla tuloksemme parani edellisestä vuodesta. Erityisen hyvin myynti kehittyi järjestelmämyynnissä, jossa kasvumme oli yli kymmenen prosenttia.
Yksittäisistä järjestelmistä parhaiten myynti parani kameravalvontajärjestelmissä. Mikä ilahduttavinta, myynti parani sekä perinteisissä analogisissa kameravalvontajärjestelmissä että erityisesti IP -pohjaisissa ratkaisuissa.
Vienti lähialueille on kehittynyt erittäin mukavasti, varsinkin Ruotsiin.
Ruotsin ja Norjan markkinat kilpailevat lähes tasavahvasti turvatuottei
demme suurimman vientimaan tittelistä. Viennin osuutta kokonaisliikevaihdostamme on edelleen tarkoitus kasvattaa oleellisesti.
Viime vuoden aikana toimitimme lähialueille ja kotimaahan mm. Audi
ja Volkswagen Centereiden turvajärjestelmät (kulunvalvonta-, murtohälytys- ja kameravalvontajärjestelmät) sekä useiden kauppakeskusten
turvajärjestelmät Pietariin, Tallinnaan ja Helsinkiin. Vuoden 2010 aikana aloitettiin merkittävän uudiskohteen Helsingin Musiikkitalon turvajärjestelmätoimitukset. Toimitus pitää sisällään palo-, kulunvalvonta- ja
murtohälytysjärjestelmät, ja kohde valmistuu vuoden 2011 aikana.

AV & broadcast-tekniikka / Hedcom
Maailman talouskriisin vaikutukset näkyivät selkeästi alan kysynnässä
vuoden alkupuoliskolla, mutta merkkejä paremmasta oli selvästi näkyvillä kasvaneiden tarjouskyselyiden määrässä kun rakennushankkeita
käynnistettiin yhä kiihtyvällä tahdilla. Alan kysynnän ja teknisen murrosvaiheen ansiosta arvioimme uudelleen myös tuotevalikoimaamme, joka
tarkentuu ja uudistuu sen ansiosta.
Taantumasta huolimatta tilauskantamme ulottuu jo useammalle vuodelle ja toimitimme viime vuonna useita järjestelmiä moniin pitkän aikajänteen hankkeisiin. Näistä voi mainita Hämeenlinnan Kaupunginteatterin AV-, ääni- ja valaistusurakat, viestintäjärjestelmiä STX Rauman telakalla valmistuneelle Spirit of Britain alukselle, joka toimitettiin P&O
Ferries varustamolle sekä Finnavian non-Schengen terminaalin äänievakuointijärjestelmät. Myös valmistuva Musiikkitalo, Loviisan ydinvoimala
ja edelleen STX Rauman telakka työllistivät hankkeilla, jotka käynnistyivät jo viime vuonna mutta luovutetaan 2011 aikana.
AV- järjestelmien ja tekniikan toimitukset jatkuivat myös tasaisesti ja panostuksemme koulutus- ja opetusalojen interaktiiviseen AV-tekniikkaan
näkyi myös yhteistyökumppaneidemme kasvaneissa tilausmäärissä.
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