
 
 
 
Osavuosikatsaus 29.4.2008 klo 14.30  
 
ORALIN VAHVA KASVU JATKUI JA TULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI - 
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 
 
- Liikevaihto 6,1 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa) 
- Liiketulos 182 tuhatta euroa (-42 tuhatta euroa)  
- Osakekohtainen tulos 0,03 euroa (-0,003)  
- Laajentuminen yritysjärjestelyin Hyvinkäällä ja Helsingissä  
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän 25 miljoonaa euroa 
- Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi  
 
TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI  
 
”Oralin liiketoiminta kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
lähes tavoitteiden mukaisesti. Vahva kasvu jatkui ja tulos kääntyi 
odotetusti positiiviseksi. Pääosa kasvusta perustuu viime kaudella 
ostettujen uusien Oral-asemien integrointiin, mutta tarjonta kasvoi 
myös orgaanisesti. Pystyimme lisäämään palvelutarjontaamme lähes 
vahvana jatkunutta kysyntää vastaavasti. Asemien käyttöasteet 
alkavat olla hyvällä tasolla, ja toiminnan katetaso vahvistuu 
käyttöasteen paranemisen myötä. Yhtiön positiivinen tuloskehitys 
perustui tähän ja liiketoiminnan kasvuun. Liiketoiminnan kasvun 
ansiosta yhtiön hallinnoinnin, ohjauksen ja kehittämispanosten 
kulujen osuus liikevaihdosta pienenee. Vielä emme kuitenkaan ole 
läheskään tasolla, jossa näiden kulujen suhde liikevaihtoon olisi 
optimaalinen.  
 
Strategian mukaisen laajenemisohjelman ohella yhtiössä on menossa 
lukuisia johtamisen, laadun ja tuottavuuden kehittämishankkeita, 
joiden pitkän aikajänteen tavoitteena on vahvistaa brändiä, tukea 
toiminnan kasvua ja parantaa kannattavuutta.”  
   
Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen johtavia 
hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 300 alan 
ammattilaista. Oralilla oli jakson päättyessä yhteensä 14 
hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, 
Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, 
Tampereella ja Turussa. Tavoitteena on laajentaa toiminta 
valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuoteen 2010 mennessä yli kymmenen 
prosentin markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista 
Suomessa. Yksityisen sektorin kokonaismarkkina on noin 370 miljoonaa 
euroa eli noin puolet hammasterveyspalveluiden kokonaismarkkinasta. 
Oral pyrkii markkinaosuutensa kasvattamiseen sekä orgaanisella 
kasvulla että yritysostoin.  
 
TALOUDELLINEN TULOS 
  
Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-31.3.2008 oli 6,1 (3,8) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi odotusten mukaan suotuisasti. 
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 64 



prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat vuoden 2007 lopussa ja vuoden 
2008 alussa hankitut uudet asemat Hämeenlinnassa, Mikkelissä ja 
Helsingissä. Liikevaihto kasvoi myös orgaanisesti uusien 
hammaslääkäreiden tuoman lisääntyneen tarjonnan ja hyvän kysynnän 
myötä.  
 
Liiketulos 1.1.-31.3.2008 oli 182 tuhatta euroa (-42 tuhatta euroa). 
Kannattavuutta paransi erityisesti tarjonnan lisääminen 
yritysostoin, joka supisti hallinnon ja ketjun rakentamisen kulujen 
osuutta konsernin liikevaihdosta, sekä hallinnon kehittäminen. 
Ketjun rakentamiseen ja uusien Oral-asemien käynnistäminen liittyvät 
kustannukset heikentävät kuitenkin edelleen jonkin verran 
kannattavuutta. Ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistuivat myös 
hiihtoloma ja pääsiäinen, joiden vaikutus on tuntitarjontaa ja  
siten liikevaihtoa ja tulosta pienentävä. 
 
Jatkuvien toimintojen laimennettu- ja laimentamaton osakekohtainen 
tulos katsauskaudella olivat 0,03 euroa (-0,003). 
 
TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n taseen loppusumma 31.3.2008 oli 15,3 
(11,0) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset 
saamiset olivat 1,3 (1,2 milj. euroa). Lyhytaikaisia velkoja oli 4,1 
(2,3) milj. euroa miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius eli quick 
ratio –tunnusluku oli 0,46 (0,60). Liiketoiminnan rahavirta ennen 
käyttöpääoman muutosta oli 454 (139) tuhatta euroa. 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 1500 
(365) tuhatta euroa. Investoinnit muodostuvat Hämeen 
Hammaslääkärikeskus Oy:n liiketoiminnan hankinnasta, Hyvinkään 
Hammas- ja suuklinikka Oy:n osakekannan hankinnan ennakkomaksusta 
sekä nykyisen asemaverkoston perusparannusmenoista ja 
hoitolaitteiden ja -kaluston hankinnoista.  
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 51 (66) prosenttia. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä työskenteli jakson aikana keskimäärin 
307 (196) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja jakson lopussa 310 (202) 
henkilöä. Keskimääräisestä henkilöstömäärästä 208 (135) oli 
työsuhteessa Oraliin ja 99 (61) työskenteli sopimussuhteessa 
ammatinharjoittajana.  
 
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Oral vahvisti tarjontaansa katsauskaudella Helsingissä ja laajensi 
toimintaansa Hyvinkäälle. Katsauskaudella valmisteltiin myös 
toiminnan laajentamista Seinäjoelle, mistä allekirjoitettiin sopimus 
Seinäjoella toimivan hammaslääkäriaseman kanssa 3.4.2008. 
 
Oral hankki tammikuussa Helsingistä hammaslääkäriaseman, joka aloitti 
toimintansa 1.2.2008 nimellä Oral Mannerheimintie 31. Asemalla 
työskenteli ostohetkellä kolme hammaslääkäriä ja kolme hammashoitajaa. 
Toiminta on käynnistynyt hyvin ja henkilöstöä kasvatetaan niin, että 
asemalla työskentelee vuoden loppuun mennessä noin 10 hammasterveyden 
ammattilaista.  



Oral sopi 26.3.2008 Hyvinkään Hammas- ja suuklinikka Oy:n omistajien 
kanssa kaupasta, jolla yhtiön osakekanta siirtyy Oral Hammaslääkärit 
Oyj:n omistukseen. Hyvinkään Hammas- ja suuklinikka Oy:llä on kolmen 
hoitoyksikön hammaslääkäriasema Hyvinkään keskustassa. Sen liikevaihto 
1.1.-31.12.2007 oli 0,5 miljoonaa euroa. Asemalla työskentelee 
yhteensä 11 hammasterveyden ammattilaista, joista kuusi on 
hammaslääkäriä. Liiketoiminnasta maksetaan enintään 400.000 euroa, 
josta 80 prosenttia maksettiin kaupantekohetkellä. Loppuosa on sidottu 
yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2008 ja 
2009. Kauppa astui voimaan 1.4.2008. Yrityskaupan vaikutuksen Oral 
Hammaslääkärit -konsernin tulokseen vuonna 2008 arvioidaan olevan 
lievästi positiivinen. 

Konsernin hallintoa on kehitetty vahvistamalla taloushallintoa ja 
kliinisen hoidon tukipalveluja uusilla toimenkuvilla ja 
asiantuntijoilla. Alueellista johtamis- ja esimieskoulutusta jatketaan 
edelleen.   

YHTIÖRAKENNE 
 
Konsernin emoyhtiönä toimii Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli 
katsauskauden päättyessä Oral Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu Oy ja 
Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy –nimiset tytäryhtiöt. Kaikki 
konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa. 
 
OSAKEPÄÄOMA 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden 
päättyessä 570.807,20 euroa ja osakkeiden ja osakkeiden tuottamien 
äänien lukumäärä 5.908.772 kpl.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus hyväksyi 24.1.2008 139.000 uuden 
osakkeen merkinnät, jotka oli tehty Oralin yrityskauppojen 
myyjäosapuolille annetuilla optioilla. Optiot ovat osa aiemmin 
sovittua kauppahintaa. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 
13.2.2008.  

Oral Hammaslääkärit Oyj:n henkilöstölle ja hammaslääkäreille 
suunnatussa osakeannissa merkittiin 57.700 osaketta, joka vastaa 1,02 
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä annin päättyessä ja 38,5 
prosenttia annissa tarjotuista osakkeista. Yhtiön hallitus hyväksyi 
15.1.2008 päättyneessä osakeannissa tehdyt osakemerkinnät 24.1.2008. 
Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2008. Osakkeista saatu 
merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon.  

Hallitus hyväksyi 27.2.2008 yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan 
2006-sarjan optioilla tehdyt osakemerkinnät, yhteensä 120.000 
merkintää. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.3.2008 
ja yhtiön osakemäärä nousi merkintöjen jälkeen 5.908.772 kappaleeseen. 
Osakepääoma korottui 12.000 eurolla ja on korotuksen jälkeen 
570.807,20 euroa. 

Kaikki uudet osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi OMX 
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä samanlajisina entisten osakkeiden 
kanssa. 

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2277 osakkeenomistajaa (vuotta 
aiemmin 2498). 



 
OMISTUSRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistusrakenteessa ei tapahtunut 
liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia 1.1.-31.3.2008.  
 
HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET 
 
Hallituksella oli katsauskaudella varsinaisen yhtiökokouksen 
20.3.2007 päättämä valtuutus enintään 900.000 osakkeen antamisesta 
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-
oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.  
 
RIITA-ASIA 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj tiedotti 26.2.2008 saaneensa tiedon, että 
Jukka Autio vaatii yhtiöltä 1,15 miljoonan euron vahingonkorvausta 
perustuen Hammassairaala Oral Oy:n omistusjärjestelyihin ennen kuin 
Hammassairaala Oral Oy liitettiin keväällä 2006 Oral Hammaslääkärit 
Oyj –konserniin. Yhtiö pitää vaatimuksia perusteettomina. Yhtiö ei 
ole kirjannut tulevista oikeustoimista varauksia konsernitulokseen 
ja –taseeseen. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.4.2008 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 päätti 
hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja 
osakeyhtiölain 5. luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvista asioista, ylikurssirahaston alentamisesta ja omien 
osakkeiden antamisesta. 

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappio, 
yhteensä -1.343.479,21 euroa, kirjataan voitto ja tappio -tilille ja 
että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti, että yhtiön 
ylikurssirahastoa alennetaan vahvistetun taseen 31.12.2007 mukaisten 
tappioiden kattamiseksi 470.493,31 eurolla. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden 
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta (antivaltuutus). Uusia osakkeita voidaan antaa ja 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä 
enintään 290.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden 
päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että 
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 290.000 
osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista 
osakkeista. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja 
on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous päätti, että  hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, 
varatuomari), Senior Advisor, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen 
Oy; Mikael Ingberg (Ph.D. (Econ.)), Juha Korhonen (KTM), varainhoitaja 
eQ Pankki Oy; Kirsti Piponius (KTM) sekä Tuomas Waltimo (HTT), 
professori, Baselin yliopisto. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin 
Alexander Ehrnrooth (KTM), toimitusjohtaja Atine Group Oy. 

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 3.000 euroa, 
hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden 
jäsenten 1.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista 



maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 100 euroa kokoukselta per jäsen 
osallistumisen perusteella. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Johan 
Kronberg.  

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juhani Erman. Varapuheenjohtajaksi 
hallitus valitsi Juha Korhosen. Hallitus valitsi nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Alexander Ehrnroothin ja 
muiksi jäseniksi Juha Korhosen sekä Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
vastaavan lääketieteellisen johtajan HLL Erkki Virran. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja 
muiksi jäseniksi Juha Korhonen ja Juhani Erma. Hallituksen jäsenistä 
Juhani Erma, Mikael Ingberg, Juha Korhonen, Kirsti Piponius ja Tuomas 
Waltimo ovat yhtiöstä ja merkittävistä omistajista riippumattomia. 
Yhtiöstä riippumaton on lisäksi Alexander Ehrnrooth. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  

Oral Hammaslääkärit Oyj sopi 8.4.2008 Seinäjoella toimivan SRV-Dent 
Oy:n omistajien kanssa yrityskaupasta, jolla yhtiön osakekanta siirtyy 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen. SRV Dent Oy (Aalto-Centerin 
Hammaslääkärit) on kolmen hoitoyksikön hammaslääkäriasema Seinäjoen 
keskustassa. Asemalla työskentelee yhteensä 11 hammasterveyden 
ammattilaista, joista kuusi on hammaslääkäriä. 
 
Liiketoiminnasta maksetaan enintään 370.000 euroa, josta 80 prosenttia 
maksetaan huhtikuussa 2008. Loppuosa on sidottu yhtiön 
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2008 ja 2009. 
Kaupan on tarkoitus astua voimaan 1.5.2008. Yrityskaupan vaikutuksen 
Oral Hammaslääkärit -konsernin tulokseen vuonna 2008 arvioidaan olevan 
lievästi positiivinen. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
Yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan kasvavan. 
Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan 
lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien 
toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla 
markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle 
hammasterveysketjulle.  
 
Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on tällä hetkellä hyvä. Oral 
Hammaslääkärit on pystynyt vahvistamaan tarjontaansa sekä 
yritysostoin että uusia lääkäreitä palkkaamalla. Valtakunnallisen 
ketjun rakentaminen ja palveluprosessien kehittäminen jatkuvat 
suunnitellusti. Lääkäripula rajoittaa jonkin verran kasvua.  
 
Tilikauden 2008 liikevaihdon arvioidaan nousevan yli 25 miljoonaan 
euroon ilman uusien kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyjen 
vaikutusta. Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan 
positiiviseksi. 
 
Yrityksen lähiaikojen riskinäkymissä ei ole tapahtunut muutoksia 
katsauskauden aikana. Riskit ja epävarmuustekijät on esitetty  
yrityksen vuosikertomuksessa ja tilinpäätöstiedotteessa.’ 
 
 



OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa 
soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä  
2007. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat 
sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2008, on 
esitetty yksityiskohtaisesti vuoden 2007 vuositilinpäätöksessä. 
Käyttöönotto ei aiheuttanut tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin 
sellaisia muutoksia, että esitettyjä vertailutietoja tulisi muuttaa 
takautuvasti. 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu 
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin 
vaatimuksia. 
 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

TULOSLASKELMA,1000 EUR 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007 
 
Jatkuvat toiminnot: 
Liikevaihto 6145 3751 15871 

Materiaalit ja palvelut -2910 -1977 -8164 

Työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut  -1727 -957 -4674 

Poistot ja 
arvonalentumiset -251 -168 -753 

Liiketoiminnan muut kulut -1074 -690 -3079 

Liiketulos  182 -42 -799 

Rahoitustuotot ja –kulut -24 -12 -110 

Voitto/tappio ennen veroja 159 -53 -909 

Tuloverot 11 8 178 

Katsauskauden 
voitto/tappio 170 -45 -732 

Lopetetut toiminnot:    
Katsauskauden 
voitto/tappio lopetetuista 
toiminnoista  30 -48 
KATSAUSKAUDEN 
VOITTO/TAPPIO 170 -15 -780 
Jatkuvat toiminnot: 
Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen 
tulos, euroa    

- laimentamaton 0,03 -0,01 -0,13 

- laimennettu 0,03 * * 

    



Lopetetut toiminnot: 
Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen 
tulos, euroa 

   

- laimentamaton - 0,01 -0,01 

- laimennettu - 0,01 * 

* Osakeoptiolla ei ole laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen 
 
 
TASE, 1000 EUR 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007 
    
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet  3500 2391 2943 
Liikearvo 4842 3564 4090 
Muut aineettomat hyödykkeet 4071 3348 3753 
Laskennalliset verosaamiset 231 12 231 
Myytävissä olevat sijoitukset 4 4 4 
Ennakkomaksut sijoituksista 320  700 
Lainat ja muut saamiset 19 22 19 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 12987 9341 11740 
    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 438 323 388 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1338 1175 1019 
Rahavarat 545 146 414 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2321 1644 1821 
    
Varat yhteensä 15309 10985 13561 
    

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
  

 
Osakepääoma 570 558 558 
Ylikurssirahasto 5597 5597 5597 
Edell. tilikausien voitto/tappio 376 1133 1147 
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 

1099  
367 

Tilikauden voitto/tappio 170 -15 -780 
Oma pääoma yhteensä 7812 7273 6889 
    
VELAT    
Pitkäaikainen vieras pääoma:    
Korolliset velat 2406 495 1845 
Laskennallinen verovelka 947 877 959 
Pitkäaikaiset velat yhteensä  3354 1372 2804 
    
Lyhytaikaiset velat:     
Korolliset velat 891 525 1253 
Ostovelat ja muut velat 3252 1815 2615 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4143 2340 3868 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 15309 10985 13561 
 
 
 
 
 

  

 
 



LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 

 
Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto 

Voitto-
varat 

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2008 558 5597 367 367 6889 

Tilikauden tulos    170 170 

Myönnettyjen optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    9 9 

Maksullinen osakeanti   166  166 

Optioilla merkityt 
osakkeet 12  566  578 

Oma pääoma 31.3.2008 570 5597 1099 546 7812 

      

      

Oma pääoma 1.1.2007 558 5597 0 1047 7202 

Tilikauden tulos    -780 -780 

Myönnettyjen optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    101 101 

Optioilla tehdyt 
osakemerkinnät   367  367 

Oma pääoma 31.12.2007 558 5597 367 367 6889 

 
 
 
RAHAVIRTALASKELMA, 
1000 EUR  

1.1.-
31.3.2008 

1.1-
31.3.2007 

1.1.-
31.12.2007 

Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto/tappio 170 -15 -780 
Poistot 251 168 753 
Muut tuotot ja kulut, 
joihin ei liity maksua 

0 -30 -30 

Muut oikaisut 9 37 2 
Rahoitustuotot ja –kulut 24 12 111 
Käyttöpääoman muutos 372 -494 203 
    
Maksetut rahoituskulut -27 -22 -116 
Saadut rahoitustuotot 3  5 
Maksetut tuloverot   -363 
Liiketoiminnan rahavirta 802 -344 -217 
    
Investointien 
nettorahavirta    
Investoinnit aineellisiin 
ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -384 -188 -1235 
Maksettu ennakko 
liiketoimintakaupasta -320  -700 
Tytäryhtiön hankinta 
vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla   -63 
Investointien rahavirta -704 -188 -1996 



yhteensä 
    
Rahoituksen rahavirta    
Suunnatun osakeannin kulut -7   
Lainasaamisten takaisinmaksut  1 4 
Optioilla merkityt osakkeet 216  7 
Maksullinen osakeanti 173   
Rahoitusleasingvelkojen 
maksu  -82 -35 -250 
Lyhytaikaisten lainojen 
nostot  278 1122 
Pitkäaikaisten lainojen 
nostot 320  1316 
Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut  -7  
Lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut -587  -13 
Rahoituksen rahavirta 33 236 2186 
    
Rahavarojen 
lisäys(+)/vähennys(-) 131 -295 -27 
    
Rahavarat tilikauden alussa 414 441 441 
Rahavarat tilikauden 
lopussa 545 146 414 

 
 
 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
1.1.-

31.3.2008 
1.1.-

31.3.2007 
1.1.-

31.12.2007 
    
Jatkuvat toiminnot: Emoyhtiön 
omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos, euroa 

   

- laimentamaton 0,03 -0,01 -0,13 
- laimennettu 0,03 * * 
    
Lopetut toiminnot: Emoyhtiön 
omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos, euroa 

   

- laimentamaton - 0,01 -0,01 
- laimennettu - 0,01 * 
* Osakeoptiolla ei ole laimentavaa 
vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen 

   

    
    
Omapääoma/osake, euroa 1,32 1,30 1,23 
    
Omavaraisuusaste, % 51 66 51 
    
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1500 365 3033 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUURIMMAT OMISTAJAT 31.3.2008 
 
Omistaja Osakkeita kpl Omistusosuus,%
Atine Group Oy 1.665.004 28,2 
Virta Erkki 640.000 10,8 
Lahikainen Kimmo 520.370 8,8 
Korhonen Juha* 507.140 8,6 
Ranki Kari 502.920 8,5 
Korhonen Sari 284.500 4,8 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  228.000 3,9 
Sir 8 Oy (Antti Kasi**) 122.568 2,1 
Dick Nova Oy 59.000 1,0 
Antila Kari 55.739 0,9 
10 suurinta yhteensä 4.585.241 77,6 
Muut 1.323.531 22,4 
Yhteensä 5.908.772 100,0 
* Juha Korhonen omistaa lisäksi määräysvaltayhteisönsä kautta 
53.260 osaketta, joka vastaa 0,9 prosenttia yhtiön osake- ja 
äänimäärästä.  
** Antti Kasi omistaa lisäksi henkilökohtaisesti 20.000 osaketta, 
joka vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. 

 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj 
Hallitus  
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Antti Kasi puh. 0500 881808 
Talousjohtaja Pekka Raatikainen puh. 050 553 4094 
Etunimi.sukunimi@oral.fi  
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 


