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Globaalin talouden ja varsinkin EU alueen matalasuhdanne vaikutti Suomen talouden kehitykseen vuonna
2012.
Loppusyksyllä haasteelliseksi muuttunut markkinatilanne ja kiristyvä kilpailu vaikutti meidän toimintaamme.
Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 90,9 miljoonaan euroon mutta tuloksemme jäi tavoitteesta.
Tilikauden liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa. Taseemme
loppusumma oli 52,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteemme oli 41,1 %.
Talotekniikan toimialalla toimiva Oy Hedtec Ab sekä
suoramyyntiyhtiömme Oy Hedengren Direct Ab
menestyivät erinomaisen hyvin.

Ennustaminen on nykypäivänä varsin hankalaa ja odotamme että tulevana vuonna toimintaympäristömme on
varsin haastava. Ennakoimme kysynnän toimialoillamme paranevan loppuvuodesta.
Mittavat investoinnit peruskorjauksiin ja tuotekehitykseen kertovat tulevaisuudenuskosta ja jatkuvuudesta.
Kohtaamme vuoden 2013 luottavaisin mielin. Uskomme menestykseen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa myös haasteellisempina aikoina.

Berndt Johansson
Konsernijohtaja

Kesällä 2012 aloitettu toimitilojemme peruskorjaus
Lauttasaarentiellä on edennyt aikataulun mukaisesti.
Kiinteistömme peruskorjauksessa ovat omat tuotteemme merkittävässä roolissa, sillä hankkeen tavoitteisiin
kuuluvat energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys.
Uudistetut ja hyvin toimivat tilat palkitsevat moninkertaisesti rakennusvaiheen aiheuttamat käytännön hankaluudet. Uudistunut ympäristö tuo työhön uutta virettä,
jonka myös asiakkaat aistivat.
Meidän upeat uudistetut nettisivumme viestivät uudistuvasta Hedengrenistä.

Tuloslaskelma (1000 EUR)

Tase (1000 EUR)
2012
90 911
226
-61 504
-19 565
-675
-8 192
1 201
-34

2011
87 532
489
-57 143
-19 230
-699
-8 221
2 728
92

Tulos ennen veroja

1 167

2 820

Verot
Vähemmistöosuus

-429
-79

-906
-79

Tilikauden tulos

659

1 835

Henkilöstön lkm

351

347

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

2012
16 856
17 899
16 590
1 528
52 873

2011
11 732
20 567
16 112
1 840
50 251

1 036
19 587
294
3 545

1 036
20 163
112
3 925

7 579
20 832
52 873

1 549
23 466
50 251

Liikevaihdon jakauma toimialoittain
Kodintekniikka

AV & Broadcast

19 %

15 %

Security
29 %

Hedengren Kodintekniikka
Suomen talouden yleinen epävarmuus ja kuluttajien varovaisuus ostopäätöksissään
jatkui vuonna 2012. Hedengren Kodintekniikka eteni markkinoilla kuitenkin suunnitelmiensa mukaan.
Kapselikeittimet ovat lyöneet itsensä läpi Suomessa kolmen vuoden toiminnan jälkeen.
Ala kasvoi voimakkaasti vuonna 2012 ja edustamamme Paulig Cupsolo oli markkinajohtaja. Paulig Cupsolo tuo jatkuvasti uusia makukapseleita markkinoille. Vuonna 2012
Kodintekniikka teki Pauligin kanssa sopimuksen, jonka lopputuloksena Melittan 		
Signature-keittimet saivat ainoana kahvinkeitinmerkkinä Suomessa Paulig Instituutin
hyväksynnän. Signature-keittimet tulevat markkinoille maaliskuussa 2013.
HDThunder on lyönyt itsensä läpi Suomen viihde-elektroniikan markkinoilla ollen
HD-digiboksimarkkinoiden markkinajohtaja. Vuonna 2013 lanseeraamme markkinoille
HDThunderin ”smart-digiboksin”. Televisiomarkkinoilla Sharp vahvisti asemiaan tuplaamalla myyntinsä. Sharp on jättitelevisioissa selkeä markkinajohtaja. Audio Pron myyntiä
siivitti erityisesti televisioiden lisäkaiuttimien myynti.

Hedengren Direct
Vuosi 2012 oli Directille tuloksellisesti hyvä. Directin organisaatiossa avasimme kotihuoltotiimin, joka kontaktoi Directin asiakkaita tekemään kotihuoltokäyntejä ja samalla
esittelemään uusia tuotteita.
Vuoden 2012 tuloksen johdosta päämiehemme Lux International on kutsunut 		
Hedengren Directistä yhden aluemyyntipäällikön ja kaksi myyntineuvottelijaa palkittavaksi Lux Trophy Konferenssiin Lontooseen.

AV & broadcast-tekniikka / Hedcom
Suomen hankala taloudellinen tilanne kuritti markkinoita jo neljättä vuotta peräkkäin
luoden edelleen haasteellisen ympäristön AV-, broadcast- sekä viestintäsektoreille.
Kasvu järjestelmätoimitus- sekä opetussektoreilla toivat kuitenkin Hedcomin liike-		
vaihtoon tasapainoa ja kokonaisuuteen pientä kasvua.
Vuoden suurimmat yksittäiset järjestelmätoimitukset olivat Svenska Teaternin saliäänija valourakat sekä intercom toimitukset Etelä-Afrikan valtion tilaamalle Etelämantereen
tutkimusalus Agulhasille, joka valmistui STX Rauman telakalla.
Teknisesti vaativia ja laaja-alaisia toimituksia olivat myös Espoon ja Vantaan valtuustojen AV- ja konferenssijärjestelmät. Toimitimme myös kaikki AV-järjestelmät 		
Hedengren-konsernin uuteen neuvottelukeskukseen.
Hedcom muutti syksyllä uusiin vasta valmistuneisiin toimistotiloihin konsernin Kauklahden toimitilaan, jossa sijaitsevat myös Hedcomin tuotanto- ja huoltoyksiköt sekä 		
konsernin varasto- ja logistiikkapalvelut. Muutolla haetaan toiminnan sekä palvelun
laadun tehostumista.

Talotekniikka
37 %

Talotekniikka / Hedtec
Sähköalan kokonaismarkkinat olivat pienessä kasvussa vuoden 2012 puoliväliin asti,
jonka jälkeen markkinat lähtivät hienoiseen laskuun.
Vuoden 2012 aikana toteutetuista projektikohteista yksi mielenkiintoisimmista oli 		
Itä-Suomen Yliopiston Canthia-rakennukseen toteutetut hammaslääketieteen koulutustilat.
RAKLI ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n vuoden 2012 sähkösuunnittelijaksi valitsema AH-Talotekniikka toimi tämän kohteen sähkö- ja valaistussuunnittelijana.
”Asiakkaalla oli selkeät toiveet: ripustettavat valaisimet ja hyvä valaistus ilman häikäisyä”. Tästä lähtökohdasta päädyttiin käyttämään kohteessa Zumtobel Eleea D-D/I
2x54W-valaisimia, joita kohteeseen asennettiin noin 400 kappaletta.
Canthia-rakennuksen piha-alueelle ja sisäänkäyntien yhteyteen tuli myös käytännöllinen ja näyttävä ulkovalaistus, joka luotiin asentamalla 32 kpl BEGA 7142 ledipylväsvalaisinta.
Toinen mielenkiintoinen projekti oli Helsingin Kaisaniemeen noussut Kaisa-talo, joka
yhdistää saman katon alle Suomen suurimman tieteellisen yliopistokirjaston neljän 		
tiedekunnan kirjastot sekä opiskelijakirjaston.
Kaisa-talo valittiin vuoden 2012 lasirakenteeksi. Kaisa-talon pitkälle mietitty visuaalinen
ilme vaikutti myös laitevalintoihin.
Kohteeseen asennettiin Fricon Thermozone AR 300 sekä AG 4000 sarjan ilmaverhokojeet, jotka pulverimaalattiin haluttuun värisävyyn. Hedtec toimitti Kaisa-taloon myös
Pronecin mini- ja pistorasiapylväät.

Hedengren Security
Vuoden 2012 liiketoiminnassamme näkyi selvästi taantuman vaikutukset. Entistä
vähemmän oli laskettavana isoja turvallisuusjärjestelmäratkaisuja, jotka pitivät sisällään
kaikki turvallisuusjärjestelmien osa-alueet. Liikevaihtomme kuitenkin kasvoi vuodesta
2011. Erityisen hyvää kehitys oli palo- ja turvavalojärjestelmien myynnissä, kasvuprosentin ollessa yli 20 %.
Vuoden aikana osallistuimme useille kansainvälisille messuille, mm. Skydd 2012 turvallisuusmessuille Tukholmassa ja Frankfurtin Light & Building messuille. Messuilla esittelemämme ProdexFirEscape aktiivinen evakuointijärjestelmä sai osakseen ansaittua
mielenkiintoa. Järjestelmä ei ole ainoastaan integroitu palo / turvavalojärjestelmä, vaan
myös kriisitilanteessa turvallisinta reittiä ulos kiinteistöstä ohjaava järjestelmä.
Vuoden lopulla laajensimme liiketoimintojamme Norjassa ostamalla perustamamme
Hedengren Security AS:n nimiin kahden norjalaisen jälleenmyyjämme, Prosec Oslo
AS:n ja Prosec Sørøst AS:n, liiketoiminnot. Samalla palkkasimme molempien yritysten
työntekijät Hedengren Security AS:n palvelukseen. Liiketoimintakaupalla on tarkoitus
entisestään vahvistaa asemiamme Pohjoismaiden ja Baltian turvallisuusmarkkinoilla.
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