Johtavia ratkaisuja

Vuosikatsaus 2006

Ulkoiset puitteet kaupalle olivat vuonna 2006 suotuisat siinä mielessä, että kansantalous kehittyi hyvin
kaikilla mittareilla mitattuna. Kysyntä kasvoi myös
Hedengrenin toimialoilla etenkin vuoden toisella puoliskolla.
Edelliseen vuoteen verrattuna Hedengrenin liikevaihto kasvoi, mutta tulos jäi jonkin verran tavoitteista.
Hedengren-konsernin vuoden 2006 liikevaihto oli
97,5 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 %. Liikevoitto oli 1,2 milj. euroa.
Omavaraisuusasteemme oli 39,1 % ja taseemme
loppusumma 48,1 milj. euroa. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 361 henkilöä.

loksen. Tulosyksiköistä asennustarvikeosasto menestyi erityisen hyvin.
Hedengren Systems kasvatti myyntiä yli kolmanneksella ja saavutti merkittävän tulosparannuksen. Tulosyksiköistä Hedcom menestyi parhaiten.
Hedengren Kodintekniikka joutui tyytymään hivenen
pienempään myyntiin (-4 %), tuloksen ollessa heikompi verrattuna edellisvuoteen. Tulosyksiköistä pienkodinkoneet ja suoramyynti menestyivät parhaiten.

Hedengrenin kolmesta toimialasta myynti kasvoi voimakkaimmin Systemsin ja Talotekniikan toimialoilla.

Vuonna 2006 käynnistimme useita laajamittaisia kehitysprojekteja, joista suurin osa saatetaan loppuun
vuoden 2007 aikana. Projektien tavoitteena on entisestään parantaa asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan
tehokkuutta. Uskomme, että näiden ponnistelujen
tulokset näkyvät vuoden 2007 aikana.

Hedengren Talotekniikka/Hedtec onnistui parantamaan myyntiään 8 % saavuttaen samalla ennätystu-

Berndt Johansson
Konsernijohtaja

Tuloslaskelma (1000 EUR)

2006
97 492
420
-71 265
-16 481
-941
-8 026
1 199
-216

2005
90 308
249
-65 028
-15 623
-888
-8 045
973
-74

983

899

-335

-175
30

Tilikauden tulos

648

754

Henkilöstön lkm

361

378

Liikevaihto
- Muut tulot
- Materiaalit ja palvelut
- Henkilöstökulut
- Poistot ja arvonalennukset
- Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitus
Tulos ennen veroja ja
tilinpäätössiirtoja
Tilinpäätössiirrot
Verot
Vähemmistöosuus

Tase (1000 EUR)
Käyttöomaisuus
Vaihto-omaisuus
Rahoitusomaisuus
Omaisuus yhteensä
Oma pääoma
- Osakepääoma
- Muu oma pääoma
Varaukset
Vieras pääoma
- Pitkäaikainen
- Lyhytaikainen
Rahoitus yhteensä
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Hedengren Systems
Hedengren Security

Myyntiorganisaation uusi kehitysvaihe hyvin alulle
Perustimme Tukholmaan Solna Business Parkiin maatoimiston
palvelemaan ruotsalaisia asiakkaitamme. Jälleenmyyjäverkkomme kattaa tällä hetkellä Pohjoismaista Norjan, Ruotsin ja Suomen. Baltian ja Venäjän jälleenmyyjät hoidamme Eestin toimistomme kautta.
Tuotekehityksemme on ollut taas kerran hyvin edistyksellistä ja
innovatiivista. Yhdeksänkymmentäluvulla integroimme ensimmäisenä murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmän. Vuonna 2006
teimme saman paloilmoitin- ja turvavalojärjestelmille eli muodostimme niistä yhden integroidun kokonaisuuden. Ensimmäiset integroidut paloilmoitin-turvavalojärjestelmät Prodex EML toimitettiin vuoden 2006 lopulla Ruotsiin ja Norjaan.
Hedengren Security pystyy tarjoamaan asiakaskunnalleen kaikki talotekniset turvajärjestelmät yhdestä paikasta yhtenä kokonaisuutena.

Hedcom

Tarkennettu markkina-asemointi toi kasvua
Hedcom tarkensi vuoden alussa toimintaansa ja tarjontaansa vastaamaan paremmin AV- ja broadcast-alojen kehitystä. Tuloksena
oli erityisen vahva myynnin kasvu. Myös Suomen EU-puheenjohtajuudella oli positiivinen vaikutus alan kysyntään, sillä se lisäsi
yleisesti AV- ja esitystekniikan tarvetta kokous- ja kongressitiloihin.
Kaikki päätoimintasektorimme vetivät hyvin, ja kasvatimme markkinaosuuttamme mm. projisointitekniikassa sekä digitaalisen median ja erikoisnäyttösovelluksissa. Toimitimme yhteistyökumppaneidemme kanssa AV- järjestelmiä ja -ratkaisuja auditorioihin Helsingistä aina Lappia myöten. Myös toimitukset broadcast-sektorille ja telakkateollisuudelle jatkuivat edelleen vahvoina. Kulttuurija viihdealoilla oli vilkasta, sillä näyttämövalaistus-, yleis- ja saliäänitekniikkaamme asennettiin lukuisiin teattereihin sekä julkisiin
tiloihin ympäri maata.

Hedengren Kodintekniikka
Viihde-elektroniikka jatkaa voimakasta kasvuaan Suomessa
Läpi koko vuoden 2006 viihde-elektroniikan myynti eteni vahvasti
erityisesti taulutelevisioiden ja digisovittimien rintamilla.
Hedengren Kodintekniikan maahantuomat JVC-taulutelevisiot ja
Kaon-merkkiset digisovittimet menestyivät hienosti alan lehtien
testeissä: JVC oli kahden parhaan joukossa MikroBitti-lehdessä
ja Kaonin tallentava digisovitin oli Tekniikan Maailman testivoittaja!
Maahantuomamme Moccamaster-kahvinkeittimet tekivät jälleen
uuden myyntiennätyksen. Vuoden 2006 aikana kolme eri lehteä
(Tekniikan Maailma, Kotiliesi ja Kuluttaja-lehti) teki suuren kahvinkeitintestin, ja Moccamaster oli jokaisessa paras!
Vuonna 2006 Moccamasterin rinnalle otettiin laadukkaat Wilfamerkkiset kodin pienkoneet täydentämään pienkonemyyntimme
valikoimia.

Hedengren Talotekniikka/Hedtec
Raaka-aineiden hintojen nousu siivitti alan kasvua
Vuonna 2006 toimialamme kokonaiskysyntä nousi selvästi edellisvuoteen verrattuna. Tarjouspyyntöjen määrä lisääntyi huomattavasti ja sekä toteutuneiden kauppojen määrä että myynti kasvoivat odotettua enemmän. Suurin kasvu tuli pääosin tuotteista,
joiden hinnat nousivat erittäin voimakkaasti raaka-aineiden maa
ilmanmarkkinahintojen nousun myötä. Tukkuliikkeiden kanssa
yhteisesti sovitun strategian mukaan edustamiemme tuotteiden
valikoimaa laajennettiin heidän myyntiohjelmassaan, mikä omalta
osaltaan kasvatti myyntiä.
Kaikki Hedtecin myyntiyksiköt olivat mukana monissa suurissa
projekteissa lähes kaikilla tuotesektoreilla. Esimerkkinä mainittakoon WeeGee-talon ja Espoon modernin taiteen museon laaja
valaisintoimitus. Myös sähkön mittausjärjestelmätuotteissa onnistuimme hyvin, kun edustamamme Lovaton DMK-analysaattorit
valittiin Helsingin Sataman ensimmäiseen kohteeseen. Hydrauliikka- ja pneumatiikkatiimimme sekä lämmityssektorimme saavuttivat myös ennätystuloksensa kautta aikojen.
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