Johtavia ratkaisuja

Vuosikatsaus 2002

Hedengren yhtiöt
Viime vuosi sujui maailmalla vaatimattoman taloudellisen kasvun ja epävarmuuden oloissa ja erityisesti
Euroalueen talouskasvu on ollut heikkoa. Suomessa
kehitys on ollut jokseenkin ennusteiden mukainen ja
kasvun vuonna 2002 ennustetaan jäävän 1,5 % :iin.
Suomen kuluttajien luottamus omaan talouteensa
pysyi kuitenkin korkeana.

voidaan todeta, että kukin toimialamme on kiitettävällä tavalla kantanut kortensa kekoon. Kukin tytäryhtiö on menestynyt markkinoiden kehitystrendejä paremmin. Erityisesti on syytä mainita
Hedoyn mainio tulos, Hedtecin hyvä tulosparannus
sekä Hedpron kyky tehdä vahva tulos vaikeassakin markkinatilanteessa.

Hedengrenillä ennakoimme vuodelle 2002 hyvää tulosta ja vakaata liikevaihtoa. Olemme onnistuneet
hyvin tavoitteissamme. Hedengrenin taloudellinen
asema on vahva ja ylitimme asetetut kannattavuustavoitteet epävarmasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Hedengrenin liikevaihto oli 89,9 milj. euroa ja
liikevoitto 3,1 milj. euroa. Omavaraisuusasteemme
nousi 51,9 % :iin ja taseemme loppusumma oli 47,4
milj. euroa. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin
394 henkilöä.

Suomessa on yleisesti ennustettu vuodelle 2003
viime vuotta parempaa talouskasvua. Kuitenkin
alkuvuoden ennusteet ovat hyvin epävarmat. Meille keskeisillä toimialoilla on syytä olettaa kasvun
siirtyvän loppuvuodelle. Lähdemme alkaneeseen
vuoteen luottavaisina ja ennakoimme liikevaihtoomme lievää kasvua ja tulokseen hienoista heikentymistä.

Konsernin tulosparannus oli 11 % verrattuna edellisvuoteen, mikä on osoitus siitä, että meillä on sekä
kyky että resurssit sopeutua markkinoiden nopeisiinkin muutoksiin. Hedengren konsernin voima on toimia
eri toimialoilla, ja kun tarkastellaan viime vuotta, niin

Tase (1000 EUR)

Tuloslaskelma (1000 EUR)
2002
89 851
456
-62 705
-15 181
-1 088
-8 224
3 109
71
3 180

2001
95 361
389
-66 681
-16 042
-1 200
-8 893
2 934
-103
2 831

-976

-1 007

Tilikauden tulos

2 204

1 824

Henkilöstön lkm

394

409

Liikevaihto
-Muut tulot
-Materiaalit ja palvelut
-Henkilöstökulut
-Poistot ja arvonalennukset
-Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitus
Tulos ennen veroja
Verot
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Hallituksen puheenjohtaja

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

2002
15 761
14 249
17 364
47 374

2001
16 447
15 251
18 502
50 200

1 036
23 420
4 968

1 036
22 332
5 190

5 209
12 741
47 374

5 900
15 742
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Hedtec
Kansallisteatterin peruskorjaus
Vuoden 2002 aikana toteutetuista projekteista kaikille näkyvin lienee Suomen
Kansallisteatterin peruskorjaus. Vaikka peruskorjauksessa suurin osa kiinteistön
vanhoista valaisimista kunnostettiin niin silti sinne hankittiin paljon myös uusia
valaisimia. Yleisötilojen sisustukseen asennettiin yli 120 Glashütte Limburgin
valmistamaa korkealuokkaista lasivalaisinta, jotka sopeutuvat kauniisti vanhaan
arkkitehtuuriin. Lisäksi rakennukseen asennettiin lukuisia ERCO- ja BEGA-valaisimia. Asiantuntijoidemme ja lukuisten koevalaistusten avulla suunniteltu julkisivuvalaistus toteutettiin BEGA-valonheittimillä.
Frico tuotteet menestyivät
Viime vuosi oli myynnillisesti kaikkien aikojen ennätysvuosi Frico-tuotteille. Lisääntynyt yhteistyö tukkuliikkeitten kanssa ja useat onnistumiset aina haastavassa projektikaupassa lisäsivät merkittävästi markkinaosuuksiamme kaikilla lämmityksen osa-alueilla. Tärkeimmän lämmitystuoteryhmämme ilmaverhojen menestystä siivitti myös odotetut uudet tuotteet, jotka nostivat koko ilmaverhotekniikan
uudelle tasolle. Toimitimme lämmitys- ja ilmasulkuratkaisuja useisiin merkittäviin
kohteisiin ympäri maata. Tärkeimmistä mainittakoon Sisäkartingpaviljonki AlaHärmässä, Hartwall HL8 ja 9 Lahdessa sekä Koy Savor Ylivieskassa.
Analysointijärjestelmällä tehokkuutta sähköverkon seurantaan
Asennustarvikeosastomme yksi merkittävimmistä uutuuksista on Lovato -seurantamittareiden ja Suomessa kehitetty LasDat-energialaskentaohjelman muodostama energiavalvontajärjestelmä. Järjestelmä auttaa paikallistamaan sähköverkon
häiriöitä ja analysoimaan niiden syitä. Lisäksi se tuottaa yksityiskohtaista tietoa
sähköverkon toiminnasta esimerkiksi laskutusta varten. Järjestelmiä on toimitettu
mm. Nordic Cementin Eestin tehtaalle sekä Pohjola Yhtiöille.
Steinel tunnistinvalaisimet sisäkäyttöön
Jo kymmenen vuoden ajan olemme markkinoineet menestyksekkäästi Steinel
tunnistintuotteita Suomessa. Viime vuonna Steinel tuoteperhe laajeni uusilla
suurtaajuustekniikkaan perustuvilla sisätilan pöytä- ja kattovalaisimilla. Valaisinten lasikuvut ovat opaalilasia ja ne tehdään käsityönä, joten jokainen valaisin on
tavallaan uniikki kappale.

Hedoy
Jalkapallon MM-kisat vauhdittivat
JVC on yksi jalkapallon MM-kisojen pääsponsoreista. Vuoden MM-tapahtuma
hyödynnettiin menestyksekkäästi Suomen markkinoinnissa. Pääpaino kampanjoissa oli vauhdittaa laajakuvatelevisioiden myyntiä.
Uusi tele-edustus oli menestys
Suomeen lanseeratut AEG:n langattomat kotipuhelimet saavuttivat vajaassa
vuodessa yli 20 %:n markkinaosuuden. Kodinkoneissa Moccamaster-kahvinkeittimet vahvistivat edelleen asemiaan markkinajohtajana.
Kunniamaininta Hedoylle
Osoituksena hyvästä asiakastyöskentelystä sai Hedoy kunniamaininnan Oy
Stockmann Ab:n avaintavarantoimittaja-arvioinnissa.

Hedi
Uusi toimintakonsepti suoramyyntiin
Lux-pölynimureiden suoramyyntiin jalostettiin uusi tuote- ja ajattelutapakonsepti
Lux for Life. Markkinoille lanseerattiin monipuolinen tuotesarja, jonka avulla voidaan huolehtia kodin täydellisestä puhtaudesta perinteisen imuroinnin lisäksi.

Hedpro
Prodex paloilmoitinjärjestelmä täydensi kokonaisuuden
Hedpro Security sai syksyllä 2002 valmiiksi merkittävän tuotekehitysprojektin,
Prodex paloilmoitinjärjestelmän, joka hyödyntää johtavan paloilmaisinvalmistajan Hochikin tuotteita. Ensimmäiset Prodex 500 paloilmoitinkeskukset toimitettiin samana syksynä mm. 12000 m2 teollisuuskiinteistöön. Uusi paloilmoitinjärjestelmä täydentää erinomaisesti Hedpro Securityn muita kiinteistöjen turvajärjestelmiä, joita ovat Hedsam kulunvalvonta/työajanseurantajärjestelmä,
Provisys videovalvontajärjestelmä, HHL-Access murtohälytys/kulunvalvontajärjestelmä ja Smartti henkilöturvajärjestelmä.
Edelleen vahvasti kiinni laivaprojekteissa
Vuoden suurin työllistäjä Hedpron viestintäosastolla oli laivaprojektit. Toimitukset telakkateollisuudelle muodostivat noin kolmanneksen koko liikevaihdosta.
Toinen merkittävä kasvuryhmä oli Ring-Master. Pikapuhelinjärjestelmät kävivät
hyvin kaupaksi, ja suurin ja vaativin kohde oli Tarton vankila, johon toimitettiin
vartijakutsujärjestelmä. Digitaalinen äänijärjestelmä Dynacord Promatrix oli
vuoden tulokas. Tämä kuulutus- ja keskusradiojärjestelmä toimitettiin kaikkiin
laivakohteisiin ja myös useihin vaativiin maakohteisiin.

Hedcom
Hedcom hallitsi esitys- ja tuotantotekniikan kokonaisprojektit
Hedcomilla oli ennätyksellisen kiireinen projektivuosi. Kysyntä kattoi kaikki tuotanto- ja esitystekniikan toimintasektorit. Toimitimme avaimet käteen -periaatteella kaksi täydellistä broadcast-tason TV-studiota Satakunnan ja Jyväskylän
oppilaitoksille, AV-kokonaisuuksia vakuutusyhtiö Ilmariselle sekä valvomoratkaisun Helsingin Energialle. Kulttuurisektori oli myös hyvin edustettuna ja toimitimme valaistus- ja äänentoistojärjestelmiä Kansallisteatteriin, Espoon Kulttuurikeskukseen, Studio Pasilaan sekä Turun Kaupunginteatteriin. Valo-, ääni- ja
videojärjestelmien toimitukset laivaprojekteihin jatkuivat edelleen vahvoina.
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