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Vaikka Suomen tuotanto kääntyi viime vuoden lopulla
laskuun, on maamme talous ollut suhteellisen hyvässä
vedossa. Yksityinen kulutus lisääntyi odotettua enemmän
ja rakentaminen pysyi vilkkaana.

Suomen kokonaistuotanto supistuu vuonna 2012 ja työllisyys heikkenee, mutta yleisesti ennustetaan, että kansantuote kääntyy kasvuun toisella vuosipuoliskolla. Näillä
näkymin odotamme Suomen taloudessa vakautta.

Syksyn tuomista haasteista huolimatta Hedengren-konsernin toiminta oli menestyksekästä vuonna 2011. Liikevaihtomme kasvoi 87,5 miljoonaan euroon ja tilikauden tuloksemme oli 1,8 miljoonaa euroa.

Jatkamme toimintamme kehittämistä strategiamme
mukaan, keskittyen erityisesti asiakkuuksien syventämiseen, tuote- ja palvelutarjonnan laajentamiseen sekä
toimitusketjun kustannustehokkuuteen.

Omavaraisuutemme oli 46 % ja taseemme loppusumma
50,2 miljoonaa euroa.

Ennakoimme liikevaihtomme kasvavan ja tuloksemme
paranevan vuonna 2012.

Kysyntään sopeutettu tuote- ja palvelutarjonta, vahva
paikallinen läsnäolo sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö
myötävaikuttivat menestykseemme. Vuoden aikana
panostimme vahvasti tuotekehitykseen ja palkkasimme
uusia osaajia. Erityistä huomiota kiinnitimme vientimme
kehittämiseen.

Kohtaamme vuoden 2012 luottavaisin mielin. Uskomme
menestykseen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden
kanssa myös haasteellisempina aikoina.
Berndt Johansson
Konsernijohtaja

Talotekniikan toimialamme yhdessä turvaliiketoimintojemme kanssa menestyivät erityisen hyvin vuonna 2011.
Odotamme talouden aktiviteetin jäävän vuonna 2012
huomattavasti vaimeammaksi kuin mitä ennustettiin viime
vuonna syksyllä. Euroalueen julkisen talouden ongelmat
ja maailmantalouden kasvun hidastuminen vaikuttavat
voimakkaasti Suomen talouden näkymiin.

Tuloslaskelma (1000 EUR)

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

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

Tulos ennen veroja

2 820

3 519

Verot
Vähemmistöosuus

-906
-79

-1 005
-54

Tilikauden tulos

1 835

2 460

Henkilöstön lkm

347

349

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

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

2011
11 732
20 567
16 112
1 840
50 251

2010
11 482
16 018
15 343
1 935
44 778

1 036
20 163
112
3 925

1 036
20 559
88
4 076

1 549
23 466
50 251

2 537
16 482
44 778

Liikevaihdon jakauma
AV & Broadcast
Kodintekniikka

Security

21 %

24 %

16 %

39 %

Talotekniikka / Hedtec
Parin vaikeamman vuoden jälkeen markkinat lähtivät reiluun kasvuun vuonna
2011. Hedtec saavutti sekä liikevaihto- että tulostavoitteensa. Myynti kasvoi
20 % ja tulos parani 41 %. Hedtec sai merkittävän kunnianosoituksen, kun
Elektroskandia palkitsi yrityksemme Vuoden toimittaja -tittelillä.
Vuoden 2011 aikana toteutetuista projektikohteista yksi suurimmista ja merkittävimmistä oli Svenska Teatern. Ytimeltään pietarilaisen arkkitehdin Nikolai
Benois’n suunnittelema ja 1866 valmistunut rakennus on osa pääkaupunkimme
tunnetuinta kulttuuriperintöä, joten oli selvää, että sen valaisinvalintojen tuli
olla tarkoin harkittuja niin teknisten ominaisuuksiensa kuin myös ulkonäkönsä
suhteen.
Peruskorjauksessa rakennukseen asennettiin lähes 500 Glashütte Limburgin
valmistamaa kaunista lasivalaisinta, noin 260 Zumtobelin tehokasta LED-alasvaloa ja lisäksi 30 BEGA-ulkovalaisimia.
Arvokkaan rakennuksen peruskorjauksen arkkitehtuurisuunnittelusta vastasi
Stefan Ahlman Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy:stä, ja sähkö- ja valaistussuunnittelun toteutti Erkki Hakanen Projectus Team Oy:stä.
Esimerkkinä merkittävistä toimituksista voidaan mainita yhdessä EMC Talotekniikka Oy:n kanssa toteutettu kauppakeskus Karisman ilmaverhoprojekti. Kauppakeskus Karisma sijaitsee Lahden Kariston alueella, ja siihen kuuluu lähes 80
liikettä.

Hedengren Kodintekniikka
Hedengren Kodintekniikka lanseerasi yhdessä Oy Gustav Paulig Ab:n kanssa
lokakuussa markkinoille uudet Paulig Cupsolo -kapselikeittimet. Hedengren
Kodintekniikka myy ja markkinoi kapselikeittimet Suomessa ja Baltiassa, ja
Paulig myy ja markkinoi kapselikeittimiin sopivat kapselit.
HDThunder, tallentava hdtv-digiboksi, on itse kehittämämme tuotemerkki, joka
tuotiin markkinoille marraskuussa, ja se saavutti jo vuoden lopussa 28 %:n markkinaosuuden. Sharp laajentaa televisiotuotantoaan ja myyntiin on tulossa isot
60, 70 ja 80 -tuumaiset televisiomallit.
Yhtiömme edustamat muut merkit ovat: JVC, Audio Pro sekä Melitta-kahvinkeittimet ja -täysautomaattikoneet.
Hedengren Direct

100

Menestyvä suoramyyntiyrityksemme Hedengren Direct viettää vuonna 2012 pölynimurin 100-vuotispäivää. Pölynimurin
ensimmäisiin kehittäjiin kuuluva Lux on kodinkonealan johtava suoramyyntiyritys maailmassa. Irtauduttuaan Electrolux
Groupista vuonna 1998 yhtiö on kasvanut yli 17 000 myyntiedustajan organisaatioksi, joka tekee vuosittain yli miljoona kauppaa kodeissa eri puolilla maailmaa.
Suomessa suoramyynnin pioneeri on Hedengren, joka vuodesta 1960 on myynyt
yli 550 000 Lux-pölynimuria suomalaisiin koteihin.
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Talotekniikka

Hedengren Security
Euron kriisi muutti oleellisesti näkymiä ja tulevaisuuden odotuksia myös turvallisuusalalla. Kaikesta huolimatta Hedengrenin turvallisuusliiketoiminnoissa vuosi 2011 meni kasvun merkeissä, ja siitä suuri kiitos kuuluu asiakkaillemme, jotka
hankkivat valmistamiamme ja edustamiamme tuotteita. Liiketoimintamme kasvoi mm. turvavalojärjestelmissä 24 % ja IP-kameravalvontajärjestelmissä 13 %.
Vientitoiminta Pohjoismaihin ja muualle lähialueelle kasvoi niin, että ulkomaankauppa edustaa lähes neljännestä laitemyynnistämme.
Yksi merkittävimmistä toimituksista oli Suomenlahden toisella puolella sijaitsevan Sosnovyi Borin ydinvoimalan kameravalvontajärjestelmän laajennus, joka
käsitti pari sataa kameraa sekä Hedengren Securityn valmistaman videovaihdejärjestelmän laajennuksen. Toimitus oli jatkoa jo vuosia kestäneelle kameravalvontajärjestelmien toimitusten sarjalle.
Kehittämämme PRODEX FireLux -järjestelmän opaste- ja turvavalot saivat kansainvälistä tunnustusta toukokuussa Hochiki Europen lanseeraamina Birminghamin FIREX-messuilla. Laitteistoa edelleen kehitetään TEKES-projektina aktiivisen evakuoinnin suuntaan. Laiteratkaisulla ohjataan ihmisiä turvallisinta reittiä
pitkin pois kiinteistöstä esim. palotilanteessa. Uuden tuoteperheen kansainvälinen julkistaminen tapahtuu Frankfurtin Light + Building -messuilla huhtikuussa 2012.

AV & broadcast-tekniikka / Hedcom
Euroopan talouskriisin jatkuvilla uutisoinneilla oli vaimentava vaikutus alan kysyntään ja kannattavuuteen ja joidenkin hankkeiden käynnistyksiä siirrettiin.
Tästä huolimatta useat pitkäjänteiset projektit toteutuivat suunnitellusti. Toimitukset kyseisiin hankkeisiin mahdollistivat omalta osaltaan Hedcomin liikevaihdon maltillisen kasvun edellisvuoteen verrattuna.
Investoinnit kulttuuriin ja opetukseen jatkuivat. Kauan odotettu Musiikkitalon
rakennushanke eteni ja työllisti useita alan yrityksiä. Hedcom toimitti näyttämövalaistus- ja äänentoistotekniikkaa Musiikkitalon useisiin saleihin. Hedcom
valittiin myös täysin uusitun Svenska Teaternin saliääni- ja näyttämövalaistuksen toimittajaksi.
Myös opetussektorilla investointi jatkui vahvana ja interaktiivisten opetustaulujen toimitukset lisääntyivät lähes 50 %. Myös yhteistyö alan jälleenmyyjien
kanssa tiivistyi, ja AV-tuotteiden myynti kehittyi kokonaisuudessaan hyvin.
Yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmien kysyntä jatkui tasaisen vahvana. Marine Intercom -toimitukset STX Rauman telakalla jatkuivat kahdelle alukselle. P&O Ferries luovutettiin samalla kun työt Etelä-Afrikan valtion tilaaman
Etelämantereen tutkimusaluksen työt alkoivat.
Hedcom käynnisti keväällä laatusertifiointiprosessin ja joulukuussa SGS Fimko
Oy myönsi Hedcomille ISO 9001:2008 -laatusertifioinnin.
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