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Osavuosikatsaus 29.4.2009 klo 13.30  
 
ORALIN VAHVA KASVU JATKUI – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31 .3.2009  
 
- Liikevaihto 8,1 (6,1) milj. euroa, kasvua 31,1 %  
- Liiketulos 0,3 (0,2) milj. euroa   
- Liiketoiminnan rahavirta 992 (802)tuhatta euroa    
- Osakekohtainen tulos  0,02  (0,03) euroa  
- Koko vuoden liikevaihdoksi arvioidaan edelleen no in 32 (26,0) 
milj. euroa  
- Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan edelleen muo dostuvan 
positiiviseksi  
 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia hammasterve ydenhuollon 
palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemil la työskenteli 
katsauskauden lopussa  438 hammasterveyden ammattilaista. Oral-ketjuun 
kuului katsauskauden lopussa 19 hammaslääkäriasemaa , joilla oli 
yhteensä 22 toimipistettä sekä  92 hoitoyksikköä. Hoitokäyntejä 
asemille tehtiin tammi-maaliskuussa yhteensä 49.000  (38.000), kasvua 
28,9 prosenttia.   
 
Oralin strategisena tavoitteena on laajentaa toimin tansa 
valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuonna 2010 yli 10 prosentin 
markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista  Suomessa. 
Yksityisen sektorin liikevaihdoksi Oral arvioi noin  370 miljoonaa 
euroa vuonna 2009.  
 
 
Toimitusjohtajan kommentti 
 
”Oral-ketjun hoitoyksiköiden määrä kasvoi edellisvu oden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna 25 prosenttia. Siihen suht eutettuna 
liikevaihdon 31 prosentin kasvuvauhti oli näissä ol osuhteissa 
tyydyttävä. Tehostimme markkinointia ja panostimme osaamisen 
kehittämiseen.  
 
Ketjuedut alkavat asteittain toimia ja näkyä myös t uloksessa. 
Kuvantamispalvelut ovat tästä hyvä esimerkki. Hyvä hoito alkaa aina 
hyvästä diagnostiikasta, ja tämä korostuu erityises ti vaativissa 
hoidoissa. Meillä on jokaisella asemalla valmius ot taa 
panoraamaröntgenkuva, jonka lausuu hammaslääketiete ellisen radiologian 
erikoishammaslääkäri. Kaikki tapahtuu digitaalisest i ja verkossa. 
Oralin markkinaosuus asianmukaisesti lausutuista ku vista on noin 
kolmannes. Se on vahva rakennuspala, kun muodostamm e Oral-asemista 
nykyistäkin laajemman ja vaativamman palvelun osaam iskeskuksia. 
 
Yksityisen terveydenhoidon palvelutuotanto on käytt öastebisnestä. 
Markkinoilla on epävarmuustekijöitä, mutta edellise en neljännekseen 
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suhteutettuna tuloskehityksemme oli rohkaisevaa. Pr osessit alkavat 
toimia suunnitellusti. Hyvälle tulostasolle ylletää n tällä rakenteella 
kuitenkin vasta kasvustrategiaa jatkamalla”, sanoo Oralin 
toimitusjohtaja Antti Kasi. 
 
 
Taloudellinen tulos 
 
Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on jat kunut 
taloudellisesta taantumasta huolimatta kohtuullisen  vakaana. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hammasterveyspalveluiden liikevaihto 1.1.-
31.3.2009 oli  8,1 (6,1) miljoonaa euroa.  Liikevaihto kasvoi 31,1  
prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat toiminnan laaj entaminen 
yritysostoin ja rekrytoitujen uusien hammaslääkärei den tuoma lisään-
tynyt tarjonta sekä muun muassa aiempaa aktiivisemm an markkinoinnin 
ansiosta myönteisenä jatkunut kysyntä. Lisäksi vert ailujaksolle 2008 
ajoittunut pääsiäinen vähensi selkeästi vertailujak son tarjontaa. 
Liikevaihdon kasvusta lähes 40 prosenttia oli orgaa nista.   
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hammasterveyspalveluiden liiketulos 1.1.-
31.3.2009 oli  257  (182) tuhatta euroa eli  3,3  (3,0) prosenttia 
liikevaihdosta.  Kannattavuuden asteittainen paraneminen perustui 
liikevaihdon kasvuun ja siihen, ettei jaksolle ajoi ttunut 
edellisvuoden tapaan uusien asemien integrointeja. Liikevaihdon ja 
kannattavuuden myönteiseen kehitykseen on vaikuttan ut myös palvelu-
rakenteen monipuolistuminen siten, että esimerkiksi  kuvantamisen, 
keinojuurihoidon ja suuhygienistipalveluiden suhtee llinen osuus 
palvelutuotannosta on kasvanut.   
 
Tammi-maaliskuun osakekohtainen tulos oli 0,02  (0,03) euroa.  Osake-
optioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekoht aiseen tulokseen.  
 
 
Tase, rahoitus ja investoinnit  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n taseen loppusumma 31.3.20 09 oli  19,0  
(15,4) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhy taikaiset 
saamiset olivat  1,7  (1,3) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia velkoja oli 
6,0  (4,4) miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmius eli quic k ratio –
tunnusluku oli 0,34 (0,43). Liiketoiminnan rahavirt a ennen 
käyttöpääoman muutosta oli  630 (454)tuhatta euroa.  
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-m aaliskuussa  446  
(1.500) tuhatta euroa. Investoinnit muodostuivat lä hinnä hammas-
lääkäriasemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimi tilojen 
muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Verta ilukaudella 
investoinnit sisälsivät näiden lisäksi toteutettuja  liiketoiminta- 
ja yrityshankintoja.  
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa  39,1  (49,8) prosenttia. 
 
Tilikauden 2008 lopun tilanteeseen verrattuna yhtiö n rahoitusasema 
on alkuvuonna vahvistunut selkeästi johtuen tyydytt ävästä 
tuloskehityksestä sekä investointitason suunnitelmi en mukaisesta 
laskusta.  
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Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä työskenteli jakson aika na keskimäärin 
436  (307) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja jakson lopu ssa  438 (310) 
henkilöä. Kauden lopun henkilöstövahvuudesta 323  oli työsuhteessa 
Oraliin ja  115  työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana. 
 
Katsauskaudella uusittiin hammaslääkärisopimusten r akenne. 
Tavoitteena on sitouttaa sekä ammatinharjoittajina että työsuhteessa 
toimivat lääkärit entistä paremmin Oralin palvelupr osessiin ja 
ketjun toimintatapaan.  
 
 
Konsernirakenne  
 
Konsernin emoyhtiönä toimii Oral Hammaslääkärit Oyj , jolla oli 
katsauskauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hamma slääkärit Seinäjoki 
Oy sekä Oral Hammaslääkärit Itäkeskus. Kaikki konse rniyhtiöt harjoit-
tavat operatiivista liiketoimintaa.  
 
 
Toiminnan kehittäminen  
 
Liiketoiminnan kehittämisessä keskityttiin alkuvuon na kysynnän 
aktivoimiseen sekä mainonnalla että yhteydenotoilla  olemassa olevaan 
asiakaskuntaan. Esimerkiksi keinojuurihoitovaihtoje n sisäinen 
koulutus ja asiakkaille suunnatut avoimet ovet –til aisuudet hammas-
lääkäriasemilla kasvattivat selvästi kiinnostusta n äihin 
palveluihin.  
 
Katsauskaudella jatkettiin edelleen toimintaprosess ien ja niihin 
kiinteästi liittyvien tietohallintojärjestelmien ke hittämistä.  
 
 
Osakkeet ja osakepääoma 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n rekisteröity osakepääoma katsauskauden 
päättyessä oli  570.807,20 euroa  ja osakkeiden ja osakkeiden 
tuottamien äänien lukumäärä 5.910.272.   
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n yrityskauppojen myyjäosap uolille suunnatun 
optio-ohjelman 2007 A/II perusteella merkittiin kat sauskaudella 
yhteensä 29.500 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.  Lisäksi Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n optio-oikeuksilla 2006A merkit tiin 210.000 uutta 
osaketta. Molempien optio-ohjelmien perusteella mer kittyjen osakkeiden 
merkintähinta on kirjattu sijoitetun vapaan oman pä äoman rahastoon. 
Osakelukumäärän korotusta ei ollut katsauskauden pä ättyessä vielä 
kirjattu kaupparekisteriin. Oral Hammaslääkärit Oyj :n osakkeiden 
lukumäärä tulee olemaan näiden korotusten jälkeen 6 .149.772 osaketta.  
 
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2240 osakkeen omistajaa (vuotta 
aiemmin 2277). 
 
Katsauskaudella ei tapahtunut liputuskynnyksen ylit täviä 
omistusmuutoksia.  
 
 
Hallituksen voimassaolevat valtuudet 
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Hallituksella oli katsauskauden päättyessä varsinai sen yhtiökokouksen 
26.3.2009 antama valtuutus päättää enintään 2.950.0 00 osakkeen 
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhti ölain 10 luvun 1 
§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oike uksia (mukaan 
lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa eräss ä. Hallitus voi 
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallu ssa mahdollisesti 
olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista 
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukai sten erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakke iden tai 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saaj at ja maksettavan 
vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oik euden antaa 
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli o sakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellyty ksin.  
 
Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 ja hallituksen jä rjestäytyminen  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2 6.3.2009 päätti 
hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja 
osakeyhtiölain 5. luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvista asioista. Varsinainen yhtiökokous 26.3.2 009 päätti, että 
tilikauden tappio -901.722,90 euroa kirjataan voitt o- ja tappiotilille 
ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti alenta a emoyhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 846.170,00 eurolla ja 
ylikurssirahastoa 197.396,05 eurolla 31.12.2008 pää ttyneen ja sitä 
aiempien tilikausien tappion yhteismäärältään -1.04 3.566,05 euroa 
kattamiseksi. 
 
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous p äätti 2.500 euroa, 
hallituksen varapuheenjohtajan 1.700 euroa ja halli tuksen muiden 
jäsenten 850 euroa kuukaudessa. Hallituksen valioku ntien kokouksista 
maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 100 euroa kokouks elta.  
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juh ani Erma, Juha 
Korhonen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo. Uusina  jäseninä 
hallitukseen valittiin hallitusammattilainen (Dipl. ins.) Timo T. 
Laitinen ja johtaja (B.Sc. eng) Benedict Wrede. Tim o T. Laitinen (55) 
toimii konsulttiyrittäjänä STP Solutions Oy:ssä, ja  Benedict Wrede 
(44) on Oral Hammaslääkärit Oyj:n suurimman osakkee nomistajan Atine 
Group Oy:n ICT-divisioonan johtaja.  
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilin tarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuu llisena 
tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilint arkastajan palkkiot 
maksetaan tarkastuksesta esitetyn kohtuullisen lask un mukaan. 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämää n enintään 
2.950.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai 
useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai 
yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita . Valtuutuksen 
enimmäismäärä vastaa noin 49,9 % yhtiön kaikista os akkeista 
yhtiökokouskutsun ajankohtana. Valtuutusta voidaan käyttää 
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyj en rahoittamiseen 
ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, 
henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai 
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuu tus sisältää 
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin se kä osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien anta misen ehdoista, 
mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavi en erityisten 
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oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää 
siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä o ikeuksia 
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta po iketen laissa 
määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa se uraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30 .6.2010 saakka.    
 
Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi  yhtiökokouksen 
jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheen johtajakseen Juhani 
Erman. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha K orhosen.  
 
Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  puheenjohtajaksi 
Juhani Erman ja muiksi jäseniksi Juha Korhosen ja B enedict Wreden. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mik ael Ingberg ja 
muiksi jäseniksi Juhani Erma, Juha Korhonen ja Timo  T. Laitinen.   
 
Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumatt omia. Merkittävistä 
osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma , Mikael Ingberg, 
Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo . 
 
 
Verovalitus  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj sai 9.3.2009 tiedon, että K onserniverokeskus 
on myöntänyt Oral Hammaslääkärit Oyj:lle oikeuden v uosien 1999-2003 ja 
2005 tappioiden vähentämiseksi. Tappioiden yhteismä ärä on 16.463.501 
euroa, joista pääosa (10.443.131 euroa) kohdistuu v uoteen 2001. Päätös 
liittyy Oralin Konserniverokeskukselle tekemään uut een hakemukseen 
koskien vuosien 2004-2006 aikana tapahtuneita omist ajanvaihdoksia. 
Uudenmaan verovirasto antoi samasta asiasta vuonna 2006 päätöksen, 
jonka mukaan Oral Hammaslääkärit Oyj:lle ei myönnet ty omistaja-
vaihdosten vuoksi lupaa vähentää tappioita verotuks essaan. Helsingin 
hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus eivät mu uttaneet Uudenmaan 
veroviraston päätöstä. Konserniverokeskuksen päätök sessä todetaan, 
että Oral Hammaslääkärit Oyj on laajentanut toimint aansa vuosittain 
sekä liikevaihdolla että henkilöstön määrällä mitat tuna merkittävästi, 
ja että edellytykset tappioiden vähentämiselle elin keinotoiminnan 
turvaamiseksi ovat olemassa omistajavaihdoksista hu olimatta.  

Oral Hammaslääkärit Oyj ei ole kirjannut vahvistetu ista tappioista 
verosaamista taseeseen. Konserniverokeskuksen päätö s ei ole 
lainvoimainen, ja veroasiamies on jättänyt siitä va lituksen.  

 
Riita-asia 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj sai 11.3.2009 tiedon, että Helsingin 
käräjäoikeus on hylännyt Jukka Aution yhtiötä vasta an nostaman 
vahingonkorvauskanteen. Jukka Autio on vaatinut Ora l Hammaslääkärit 
Oyj:ltä noin 1,15 miljoonan euron vahingonkorvausta  perustuen Aution 
väittämiin Hammassairaala Oral Oy:n osakejärjestely istä vuosina 
2003–2006. Hammassairaala Oral Oy on sittemmin sula utunut Oral 
Hammaslääkärit Oyj:öön. Helsingin käräjäoikeuden tu omio ei ole 
lainvoimainen ja Autio on jättänyt siitä valituksen .  
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia yhtiöön 
toimintaan vaikuttavia asioita. 
 
 
Lähiaikojen riskitekijät  
 
Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tila nne Suomessa 
edelleen heikkenee niin, että myös yleinen kulutusk ysyntä 
olennaisesti heikkenee, tällä voi olla vaikutuksia Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta 
liikevaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julk aisuhetkellä 
palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkalta isia olennaisia 
muutoksia. 
 
Riskitekijöitä on käsitelty tarkemmin yhtiön vuosik ertomuksessa.  
 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on pysynyt s uhteellisen 
vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden ma rkkinan odotetaan 
pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan. Erityisesti  ikääntyvän 
väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän v aativien, 
yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toim enpiteiden 
kysyntää.  
 
Hallitus on jättänyt vuoden 2009 alussa eduskunnall e lakiesityksen 
niin sanottujen palveluseteleiden käytöstä hammaste rveyshuollossa. 
Mikäli esitys toteutuu, se lisää palveluiden saatav uutta ja parantaa 
pidemmällä aikavälillä myös palvelujärjestelmän tuo ttavuutta, kun 
julkisen ja yksityisen sektorin tekemä päällekkäine n työ vähenee.  
 
Taloudellinen taantuma saattaa vähentää hammasterve yspalveluiden 
kysyntää ja kääntää sen väliaikaisesti jopa laskuun . Vuoden 2009 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ole kuitenkaan  ollut merkkejä 
siitä, että taantuma olisi ainakaan merkittävästi v ähentänyt 
yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntää. Oral  uskoo, että 
sillä on kattavan asiakastietojärjestelmänsä ja vah van kumppani-
verkostonsa ansiosta hyvät mahdollisuudet vastata s upistuvan 
markkinakysynnän haasteeseen. Lisäksi Oral uskoo, e ttä pirsta-
loituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti j a tehokkaasti 
hoidetulle hammasterveysketjulle.  
 
Oral arvioi vuoden 2009 liikevaihdokseen edelleen n oin 32 miljoonaa 
euroa ilman uusia yritys- ja liiketoimintakauppoja.  Vuonna 2009 
yritys- ja liiketoimintakauppoja on suunniteltu teh tävän vähemmän 
kuin vuonna 2008. Liiketuloksen arvioidaan edelleen  muodostuvan 
positiiviseksi. 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on tämän osavuosikatsauksen  laatimisessa 
soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositi linpäätöksessä 
2008. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset  ja tulkinnat 
sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voi maan 1.1.2009, on 
esitetty yksityiskohtaisesti vuoden 2008 vuositilin päätöksessä. 
Käyttöönotto ei aiheuttanut tilinpäätöksen laatimis periaatteisiin 
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sellaisia muutoksia, että esitettyjä vertailutietoj a tulisi muuttaa 
takautuvasti. 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien k irjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole l aadittu 
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -sta ndardin 
vaatimuksia. 
 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia . 
 

TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-3/2009  1-3/2008  1-12/2008  
    
Liikevaihto 8055  6145  26010  

Materiaalit ja palvelut -3493  -2910  -12306  
Henkilöstökulut  -2618  -1727  -8279  

Poistot ja 
arvonalentumiset -367  -251  -1215  

Liiketoiminnan muut 
kulut -1319  -1074  -4569  
Liiketulos  257  182  -359  
Rahoitustuotot ja -
kulut -118  -24  -343  
Voitto/tappio ennen 
veroja 139  159  -702  
Tuloverot -39  11 146  
KATSAUSKAUDEN VOITTO 100 170  -556  
    
Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 
kuuluva osuus 100  170  -556  
Vähemmistöosakkaille 
kuuluva osuus -  -  -  
    
LAAJA TULOSLASKELMA, 
1000 EUR  1-3/2009  1-3/2008  1-12/2008  
Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 
kuuluva osuus 100  170  -556  
Vähemmistöosakkaille 
kuuluva osuus -  -  -  
    

 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos, euroa:  

- laimentamaton 0,02  0,03  -0,09 
- laimennettu *  *  * 
*) Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta 
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TASE, 1000 EUR  31.3.2009  31.3.2008  31.12.2008  
    
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet  4903  3500  4572  
Liikearvo 6042  4842  6040  
Muut aineettomat hyödykkeet 4764  4071  5020  
Laskennalliset verosaamiset 374  289  409  
Myytävissä olevat sijoitukset 7  4 7 
Ennakkomaksut sijoituksista -  320  -  
Lainasaamiset 14 19 14 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16103  13045  16062  
    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 789  438  669  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1710  1338  1758  
Rahavarat 349  545  224  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2848  2321  2651  
    
Varat yhteensä 18952  15367  18712  
    
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT, 1000 EUR 

 
  

    
Osakepääoma 571  570  571  
Ylikurssirahasto 4929  5597  5126  
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 233  1099  1079  
Osakeanti 378  -  -  
Edell. tilikausien voitto/tappio 1206  212  714  
Tilikauden voitto/tappio 100  170  -556  
Oma pääoma yhteensä 7417  7648  6934  
    
VELAT    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Korolliset velat 4521  2406  4378  
Laskennallinen verovelka 1027  947  1038  
Pitkäaikaiset velat yhteensä  5548  3354  5416  
    
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat 1518  891  2445  
Ostovelat ja muut velat 4469  3474  3917  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5987  4365  6362  
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 18952 15367  18712  
 
 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 

 

Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
rahastot 

Voitto-
varat  

Oma 
pääoma 

 
 

 
 

 
 

 

Oma pääoma 1.1.2009 571 5126 1079 157 6934 

Laaja tulos    100  100  

Myönnettyjen 
optioiden kuluvai-
kutuksen oikaisu    6 6 
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Optioilla merkityt 
osakkeet   378  378 

Siirto 
ylikurssirahastosta   -197  197 - 

Siirto muista 
rahastoista    -846 846 - 

Oma pääoma 
31.3.2009 571 4929 611 1306 7417 

      

 
 

Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
rahastot 

Voitto-
varat  

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2008 558 5597 367 203 6725  

Laaja tulos    170 170  

Myönnettyjen 
optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    9 9  

Maksullinen 
osakeanti   166  166  

Optioilla merkityt 
osakkeet 12  566  578  

Siirto 
ylikurssirahastosta     -  

Oma pääoma 
31.3.2008 570 5597 1099 382 7648  

      
 

RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR  1.1.-
31.3. 

2009 

1.1.-
31.3. 
2008 

1.1.-
31.12. 

2008 
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto/tappio 100 170 -556 
Oikaisut tilikauden tulokseen    
   Rahoitustuotot ja kulut 118 24 343 
   Muut oikaisut    45 9 -330 
   Poistot 367 251 1215 
Nettokäyttöpääoman muutos 431 372 310 
Korot -49 -24 -326  
Verot -20 - -90  
Liiketoiminnan kassavirta  992 802 565 
    
    
Investointien nettorahavirta    
Investoinnit aineellisiin  ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -182 -384 -1661 
Maksettu ennakko 
liiketoimintakaupasta - -320 - 
Tytäryhtiön hankinta 
vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla - - -1656 
Pitkäaikaisten saamisten 
takaisinmaksut - - 5 
Muut investoinnit - - -160 
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Investointien rahavirta yhteensä -182 -704 -3472 
    
Kassavirta ennen rahoitusta 809 98 -2907 
    
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 320 1682 
Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut 

- - -53 

Rahoitusleasingvelkojen 
takaisinmaksut -90 -82 -338 
Lyhytaikaisten lainojen nostot - - 1042 
Lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut -972 -587 - 
Maksullinen osakeanti - 166 168 
Optioilla merkityt osakkeet 378 216 216 
Rahoituksen rahavirta -684 33 2717 
    
    
Rahavarojen lisäys(+)/ 
vähennys(-) 125 131 -190 
    
Rahavarat tilikauden alussa 224 414 414 
Rahavarat tilikauden lopussa 349 545 224 

 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT   
 
 
TUNNUSLUVUT 

 

1.1.-
31.3.2009 

1.1.-
31.3.2008 

1.1.-
31.12.2008  

Omapääoma/osake, euroa 1,26 1,29  1,17 
Omavaraisuusaste, % 39 50 37 
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 446 1500 5201 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat: 
 
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpä ätöspäivänä 
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma / Taseen loppusum ma 
 
 
SUURIMMAT OMISTAJAT 31.3.2009 
Omistaja osakkeita kpl  omistusosuus %
Atine Group Oy 1.770.479  30,0
Korhonen Juha 586.340  9,9
Lahikainen Kimmo  520.370  8,8
Ranki Kari 502.920  8,5
Virta Erkki 498.287  8,4
Korhonen Sari 277.100  4,7
Kesk. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  228.000  3,9
Sir 8 Oy (Antti Kasi*) 144.692  2,5
Antila Kari 55.739  0,9
Dick Nova Oy 52.713  0,9
  

10 suurinta yhteensä 4.636.640 78,5
Muut 1.272.132 21,5
Yhteensä 5.908.772 100,0
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* Toimitusjohtaja Antti Kasi omistaa lisäksi henkil ökohtaisesti 
20.000 osaketta eli 0,3 % ja on merkinnyt omistaman sa yhtiön nimiin 
optio-ohjelman 2006A perusteella yhteensä 90.000 os aketta.   
 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Antti Kasi, puh. 0500 881808 
Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 5846706 
Etunimi.sukunimi@oral.fi 
 
Jakelu: 
NASDAQOMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.oral.fi 


