
 
ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007  
Pörssitiedote 8.8.2007 klo 9.30 
 
- Jatkuvien toimintojen eli hammasterveyspalveluiden liikevaihto 7,7 
miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa 1.4.-30.6.2006)  
- Jatkuvien toimintojen liiketulos -0,2 miljoonaa euroa (-0,3 milj. 
euroa 1.4.-30.6.2006)  
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan nousevan noin 16 miljoonaan 
euroon (6,9 milj. euroa 1.1.-31.12.2006)  
- Koko vuoden liiketulos (-1,2 milj. euroa 1.1.-31.12.2006) saattaa 
jäädä aiemmin ilmoitetusta tavoitteesta (lievästi positiivinen) 
johtuen ketjun rakentamiskustannusten etupainotteisuudesta 
 
  
Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, 
jonka työyhteisöön kuuluu noin 200 alan ammattilaista. Oralilla on 
toimipisteet Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Vihdin 
Nummelassa, Porissa, Tampereella ja Turussa. Yhtiön tavoitteena on 
laajentaa toimintansa koko Suomen kattavaksi ja saavuttaa lähivuosina noin 
kymmenen prosentin markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista 
Suomessa. Yksityisen sektorin liikevaihto on noin 350 miljoonaa euroa eli 
noin puolet hammasterveyspalveluiden kokonaismarkkinasta. Oral pyrkii 
markkinaosuutensa kasvattamiseen sekä orgaanisella kasvulla että 
yritysostoin.  
 
TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI  
 
”Suun ja hammasterveyden palvelujen kysyntä jatkui vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla vahvana ja Oral saavutti yleisestä hammaslääkäripulasta 
huolimatta haastavat kasvutavoitteensa. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta 
alkoi viime kaudella vasta toisella neljänneksellä, ja viime vuoden toiseen 
neljännekseen verrattuna Oralin liikevaihto lähes kaksinkertaistui. 
 
Liiketoiminnan kasvun ja hammaslääkäriasemien käyttöasteen nousun ansiosta 
kannattavuus parani edellisiin neljänneksiin verrattuna jo merkittävästi, 
mutta ketjuhallinnan rakentaminen ja ketjuetujen soveltaminen ovat vasta 
varhaisessa vaiheessa ja valtakunnallisen ketjun rakentaminen vahvasti 
etupainotteista. Näistä syistä johtuen yhtiön liiketulos oli kuluneella 
neljänneksellä vielä tappiollinen.”  
 
TALOUDELLINEN TULOS 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n jatkuvien toimintojen eli hammasterveys-
palveluiden liikevaihto 1.1.-30.6.2007 oli 7,7 miljoonaa euroa (2,1 milj. 
euroa). Edellisen vuoden vertailujaksolla yhtiön toimialana oli 
hammasterveyspalvelut vain 1.4.-30.6.2006, ja 1.1.-31.3.2006 toimialana oli 
tietotekniikka. 
 
Liikevaihto kehittyi odotusten mukaan suotuisasti. Vuoden 2006 toiseen 
vuosineljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 87,9 
prosenttia. Vuoden 2007 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna 
liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 4,5 prosenttia. Liikevaihtoa 
edellisvuoteen verrattuna kasvattivat toiminnan laajentaminen yritysostoin, 
kysynnän kasvu sekä rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma 
lisääntynyt tarjonta.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n jatkuvien toimintojen liiketulos 1.1.-30.6.2007 
oli –198 tuhatta euroa (-250 tuhatta euroa) eli -2,6 prosenttia 
liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi edellisvuodesta erityisesti 



toiminnan laajentaminen yritysostoin ja uusien hammaslääkäreiden 
rekrytointi.  
 
Lopetetun tietotekniikkaliiketoiminnan tulos oli katsauskaudella 30 tuhatta 
euroa ja muodostui vuonna 2005 tehdyn yhteisösakkovarauksen peruuntumisesta. 
Helsingin käräjäoikeus teki 23.3.2007 hylkäävän päätöksen koskien Oral 
Hammaslääkärit Oyj:tä kohtaan esitettyä yhteisösakkovaatimusta.  
 
TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n taseen loppusumma 30.6.2007 oli 11,2 miljoonaa 
euroa (11,1 milj. euroa). Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 
olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Lyhytaikaisia velkoja oli 2,4 
miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Yhtiön maksuvalmius eli quick ratio –
tunnusluku oli 0,5(1,7). Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta oli 229 (-285) tuhatta euroa. 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 915 tuhatta 
euroa (8169 tuhatta euroa). Investoinnit muodostuvat hoitolaitteiden ja -
kaluston hankinnoista, Helsingin Hammaslaseri Oy:n liiketoiminnan ostosta, 
asemien perusparannustöistä ja yhtiön hallinnon toimitilojen 
perustamisinvestoinneista.  
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 64,0 (70) prosenttia. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä työskenteli jakson aikana keskimäärin 203 (82) 
koko- ja osa-aikaista henkilöä ja jakson lopussa 206 (87) henkilöä. 
Keskimääräisestä henkilöstömäärästä 138 oli työsuhteessa Oraliin ja 65 
työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.  
 
YHTIÖRAKENNE 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:llä ei katsauskauden aikana ollut tytäryhtiöitä. 
Konsernirakenne purkautui 31.12.2006, kun konserniin kuuluneet 
Hammassairaala Oral Oy, Entirem Oy ja Optioparkki Oy –nimiset tytäryhtiöt 
fuusioitiin emoyhtiö Oral Hammaslääkärit Oyj:hin.  
 
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj teki 3.5.2007 esisopimuksen Helsingin 
Hammaslääkärikeskus Oy:n omistajahammaslääkärien kanssa yrityskaupasta, 
jossa Helsingin Hammaslääkärikeskus Oy ja siellä harjoitettu liiketoiminta 
siirtyvät Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen. Kauppa vahvistettiin 21.6. 
ja astui voimaan 1.8.2007.  
 
Kauppahinnaksi arvioitiin kaupantekohetkellä noin 442.000 euroa. Lopullinen 
hinta määräytyy ammatinharjoittajasopimusten toteutumisen ja yksikön 
liikevaihdon kehityksen perusteella. Kauppahinnasta noin 379.000 euroa 
maksetaan käteisellä ja 63.000 euroa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeilla. 
Mahdollinen ansaintaperusteinen lisäkauppahinta on enimmillään 100.000 
euroa, ja se maksetaan vuonna 2009. 
 
Helsingin Hammaslääkärikeskus on Helsingin Töölössä toimiva kuudentoista 
hammaslääkärin ja kuuden hoitoyksikön asema. Yrityksen ja siellä toimivien 
ammatinharjoittajien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli noin 1,5 
miljoonaa euroa. Oral arvioi, että uudella yksiköllä, Oral Helsinki 
Sibeliuksenkadulla, on hyvät mahdollisuudet kasvattaa lähivuosien 
liikevaihtonsa yli kahteen miljoonaan euroon vuodessa.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj ja Suomen Terveystalo Oyj sopivat 15.5.2007 
liiketoimintakaupasta, jossa Suomen Terveystalo -konserniin kuuluvan 



Hammaslaser Oy:n liiketoiminta siirtyy Oral Hammaslääkärit Oyj:lle. 
Hammaslaser Oy on yhteensä yhdeksän hammaslääkärin hammaslääkäriasema, 
jonka kokonaismyynti vuonna 2006 oli noin 2,4 miljoonaa euroa. 

Kauppa astui voimaan 1.6.2007. Kauppahinta sovittiin määräytyvän Oralille 
siirtyvän liiketoiminnan määrän ja sillä saavutettavan liikevaihdon 
perusteella. Kauppahinta maksetaan käteisellä siten, että kaupantekovaiheessa 
maksettiin 200.000 euroa ja mahdollinen loppuerä 31.7.2008 mennessä. Oralin 
alkuperäisen arvion mukaan kokonaiskauppahinta voi nousta enimmillään noin 
400.000 euroon. Lisäksi Oral ostaa Hammaslaserin kaluston ja laitteet.  

Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan Hammaslaserin toiminta päättyi yhtiön 
tiloissa 30.6.2007 ja Oral jatkaa palvelutarjontaa omilla asemillaan. 
Hammaslaser-nimen käyttöoikeus siirtyi kaupassa Oralille. 

Kesäkuussa Hammaslaserin ammatinharjoittajien kanssa käymiensä neuvottelujen 
perusteella Oral arvioi, että kaupan tuoman liikevaihdon kasvu jää myyjän ja 
ostajan asettamia tavoitteita pienemmäksi, joten lisäkauppahintaa ei 
maksettane. Oral arvioi kuitenkin saavansa liiketoimintakaupan ansiosta 
lähivuosina merkittävän lisäyksen erityisesti Lauttasaaren toimipisteensä 
asiakasmääriin, jolloin kaupan tulosvaikutus tulisi olemaan positiivinen 
pidemmällä aikavälillä. 

OMISTUSRAKENTEEN MUUTOKSET 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n suurin omistaja Atine Group Oy ilmoitti 16.5.2007, 
että sen osuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 
ylittänyt 1/4. Atine Groupin uusi osuus osakepääomasta ja äänimäärästä on 
28,16 prosenttia. Atine Group Oy omistaa 1.573.555 Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
osaketta.   

Osakeyhtiö A & E Lähteenmäki ilmoitti 16.5.2007, että sen osuus Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 1/20 
yhtiön myytyä kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeensa.  

OSAKEPÄÄOMA 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden 
päättyessä 558.807,20 euroa ja osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänien 
lukumäärä 5.592.072.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n optio-ohjelman 2004A merkintäaika päättyi 
31.5.2007. Optio-ohjelman perusteella merkittiin jakson aikana yhteensä 4.000 
uutta Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Optio-ohjelman perusteella ei ole 
merkitty osakkeita aiemmin. Optio-oikeudet perustuvat yhtiökokouksen 
25.3.2004 päätökseen. Osakkeiden merkintähinta määräytyi ajalta 1.5.-
31.5.2004 ja oli 1,68 euroa.  
 
Osakemäärän lisäys on merkitty Kaupparekisteriin 20.7.2007. Uudet osakkeet 
otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä samanlajisina yhdessä 
vanhojen osakkeiden kanssa 23.7.2007. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden lukumäärä on lisäyksen jälkeen 5.592.072 
ja osakepääoma 558.807,20 euroa. Yhtiökokouksen 20.3.2007 päätöksen 
mukaisesti optio-oikeuksien perusteella annettavista uusista osakkeista 
maksettava merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 
 
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2477 osakkeenomistajaa (vuotta 
aiemmin 2319). 



 
 
HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET 
 
Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 valtuutti hallituksen päättämään 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. Hallitus voi päättää 
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia 
osakkeita. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisten yrityskauppojen 
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön 
mahdollisten osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen 
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n 
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien 
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja 
maksettavan vastikkeen määrä.  
 
LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Oralin liiketoiminnan merkittävimmät lähiaikojen riskit ja 
epävarmuustekijät liittyvät palveluiden kysyntään, ostettujen 
liiketoimintojen haltuunoton onnistumiseen, kasvun hallintaan sekä 
hammashoitohenkilökunnan saatavuuteen. Kysyntäriskeihin vaikuttavat eniten 
yleinen kulutuskysyntä ja sen suuntautuminen yksityiseen terveydenhuoltoon. 
Kysyntään voivat vaikuttaa myös ne julkisen sektorin toimenpiteet, joilla 
on vaikutusta hammasterveyspalveluiden kysynnän jakautumiseen yksityisen ja 
julkisen sektorin välillä. Hallitusohjelmaan kirjattu lupaus nostaa 
hammaslääkäripalveluiden Kela-korvauksen taso 40 prosenttiin vahvistaa 
Oralin näkemyksen mukaan yksityistä palveluntarjontaa pitkällä 
aikajänteellä. 
 
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 2007 liikevaihdon arvioidaan 
nousevan noin 16 miljoonaan euroon ilman mahdollisten uusien 
kasvustrategian mukaisten yrityskauppojen vaikutusta. Arvio sisältää 
Helsingin Hammaslääkärikeskus Oy:n liikevaihdon 1.8.2007 alkaen. Liiketulos 
saattaa jäädä aiemmin ilmoitetusta tavoitteesta, joka oli lievästi 
positiivinen. Syynä tähän ovat hammaslääkäriketjun rakentamisen ja 
ketjuhallinnan kulujen etupainotteisuus. Ketjumuotoisen toiminnan 
kehittäminen ja ketjun tuomien etujen hyödyntäminen saattaa vaatia 
arvioitua enemmän aikaa ja muita resursseja. 
 



 
 
TÄMÄ OSAVUOSIKATSAUS ON LAADITTU IAS 34 –STANDARDIN MUKAISESTI 
 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 

TULOSLASKELMA,1000 EUR 1-6/2007 1-6/2006 4-6/2007 4-6/2006 

Jatkuvat toiminnot:    

 

Liikevaihto 7671 2086 3921 2086 

Materiaalit ja palvelut -4085 -972 -2108 -972 

Liiketoiminnan muut 
tuotot 0 0 0 0 

Henkilöstökulut  -2123 -717 -1167 -708 

Poistot ja 
arvonalentumiset -353 -135 -184 -135 

Liiketoiminnan muut 
kulut -1308 -513 -618 -438 

Liiketulos  -198 -250 -156 -166 

Rahoitustuotot ja -kulut -36 -13 -25 -10 

Voitto/tappio ennen 
veroja -234 -263 -181 -176 

Tuloverot 27 0 18 0 
Katsauskauden 
voitto/tappio -207 -263 -163 -176 

Lopetetut toiminnot:    
 

Katsauskauden 
voitto/tappio 
lopetetuista 
toiminnoista 30 1187 0 -479 
KATSAUSKAUDEN 
VOITTO/TAPPIO -177 924 -163 -655 
Jatkuvat toiminnot: 
Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen 
tulos, euroa     

- laimentamaton -0,04 -0,08 -0,03 -0,06 

- laimennettu * * * * 

 
    

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

    

- laimentamaton 0,01 0,39 - -0,16 
* Osakeoptiolla ei ole 
laimentavaa vaikutusta 
osakekohtaiseen 
tulokseen 

    

 
 
 



TASE, 1000 EUR 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006 
    
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  2272 2001 1925 
Liikearvo 3584 3060 3564 
Muut aineettomat hyödykkeet 3812 2969 3616 
Laskennalliset verosaamiset 12 21 12 
Myytävissä olevat sijoitukset 4 4 4 
Lainasaamiset 22 23 22 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 9706 8078 9145 
    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 381 179 228 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1030 821 675 
Rahavarat 66 1980 441 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1477 2980 1344 
    
Varat yhteensä 11183 11059 10489 
    
    
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 

 
  

    
Osakepääoma 558 558 558 
Ylikurssirahasto 5597 5597 5597 
Edell. tilikausien voitto/tappio 1169 706 752 
Osakeanti 7 0 0 
Tilikauden voitto/tappio -177 924 346 
Oma pääoma yhteensä 7154 7785 7252 
    
VELAT    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Korolliset velat 757 723 392 
Laskennallinen verovelka 868 910 885 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   1625 1633 1277 
    
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat 485 206 220 
Ostovelat ja muut velat 1919 1435 1740 
    
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2404 1641 1960 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 11183 11059 10489 
 



 

 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 

 
Osakepääoma Ylikurssi-

rahasto 
Osakeanti Voitto-

varat 
Oma pääoma 

Oma pääoma 1.1.2007 558 5597 0 1097 7252 

Tilikauden tulos    -177 -177 

Myönnettyjen 
optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    72 72 

Optioilla merkityt 
osakkeet-
rekisteröimätön   7  7 

Oma pääoma 30.6.2007 558 5597 7 1052 7154 

      

Oma pääoma 1.1.2006 307 2115  -421 2001 

Suunnattu osakeanti 251    251 

-Ylikurssi  4565   4565 

Ylikurssirahaston 
alentaminen 
tappioiden 
kattamiseksi  -1083  1083 0 

Myönnettyjen 
optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    89 89 

Tilikauden tulos    346 346 

Oma pääoma 1.12.2006 558 5597  1097 7252 

 
 
 

RAHAVIRTALASKELMA, 

1000 EUR  

1.1.-

30.6.2007 

1.1.-

30.6.2006 

1.1.- 

31.12.2006 

Liiketoiminnan rahavirta    

Voitto/tappio ennen 

satunnaiseriä  

-205 923 346 

Poistot 353 135 513 

Muut tuotot ja kulut, 

joihin ei liity maksua 

-30 0  

Muut oikaisut 74 -1356 -1503 

Rahoitustuotot ja –kulut 37 13 23 

Käyttöpääoman muutos 36 -797 -391 

    

Maksetut rahoituskulut -37 -21 -84 

Saadut rahoitustuotot  8 22 

Maksetut tuloverot -40 -120 -120 

Liiketoiminnan rahavirta 188 -1215 -1194 

    

Investointien 

nettorahavirta 

   

Investoinnit aineellisiin -866 -354 -1497 



ja aineettomiin 

hyödykkeisiin 

Liiketoiminnan myynti 0 4065 4065 

Tytäryhtiön hankinnan 

yhteydessä ostettu 

pääomalainasaaminen 0 

 

 

-500 -500 

Tytäryhtiön hankinta 0  -103 

Lainasaamisten 

takaisinmaksut 1 0 4 

Liiketoimintakaupassa 

siirtyneet velat  -103 

 

Investointien rahavirta 

yhteensä -865 3108 1968 

    

Rahoituksen rahavirta    

Suunnatun osakeannin kulut 0 -87 -87 

Maksullinen osakeanti 7   

Rahoitusleasingvelat  -101  -123 

Lyhytaikaisten lainojen 

nostot 210 -115 0 

Pitkäaikaisten lainojen 

nostot 200 0 0 

Pitkäaikaisten lainojen 

takaisinmaksut 0 0 -412 

Lyhytaikaisten lainojen 

takaisinmaksut -13 0 0 

Rahoituksen rahavirta 302 -202 -622 

    

Rahavarojen 

lisäys(+)/vähennys(-) -375 

 

+1690 +153 

    

Rahavarat tilikauden 

alussa 441 288 288 

Rahavarat tilikauden 

lopussa 66 1980 441 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n konsernirakenne purkautui 31.12.2006, kun 
konserniin kuuluneet Hammassairaala Oral Oy, Entirem Oy ja Optioparkki Oy –
nimiset tytäryhtiöt fuusioitiin emoyhtiö Oral Hammaslääkärit Oyj:hin. Kun 
kaikki tytäryhtiöt on fuusioitu, niin erillisyhtiön IFRS-tilinpäätös on 
laadittu siten, että jatkuvuus konsernin 2006 IFRS-lukuihin nähden säilyy. 
 
Osavuosikatsauksessa esitetään vertailutietona Oral Hammaslääkärit Oyj -
konsernin vuoden 2006 IFRS-tiedot. Konsernitietojen käyttämiseen 
vertailulukuina on päädytty, koska ne muodostavat parhaan vertailukohdan 
nykyiseen taloudelliseen rakenteeseen nähden ja antavat oikean kuvan 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 2006 vuoden osalta (fair 
presentation). IFRS-vertailutietojen esittämistä erillisyhtiöstä IFRS 1 -
standardin mukaisesti ei sovelleta, koska nyt sovellettu menettelytapa ei 
heikennä Oral Hammaslääkärit Oyj:n välitilinpäätöksen 1-6/2007  
merkityksellisyyttä ja luotettavuutta ja koska IFRS 1 ei suoraan määrittele 



menettelytapaa tilanteessa, jossa konsernirakenne on purkautunut ja 
listayhtiöstä jää vain yksi yhtiö jäljelle. 
 
Erillisyhtiön, Oral Hammaslääkärit Oyj:n, osavuosikatsaus 1-6/2007 on 
laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut 
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006. Julkaistujen 
tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet 
tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2007, on esitetty 
yksityiskohtaisesti vuoden 2006 vuositilinpäätöksessä. Käyttöönotto ei 
aiheuttanut tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin sellaisia muutoksia, että 
esitettyjä vertailutietoja tulisi muuttaa takautuvasti. 
 
YRITYSTEN YHTEENLIITYMÄT 
 
Katsauskauden  aikana Oral Hammaslääkärit suoritti  liiketoimintakaupan, 
jossa ostettiin Helsingin Hammaslaseri Oy:n liiketoiminta Helsingin 
Lauttasaaressa. Liiketoimintakaupan kauppahinta suoritettiin rahana. 
Liiketoiminta on yhdistelty yhtiön 1.6.2007 alkaen. Yhtiöllä ei ole ollut 
mahdollisuutta selvittää luotettavasti, mikä vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja 
tulokseen hankitulla liiketoiminnolla olisi ollut, jos se olisi yhdistelty 
yhtiöön tilikauden alusta. 

 

Yhdistämisessä 
käytetyt kirja-
arvot 

Kirja-arvot ennen 
yhdistämistä 

 Yhteensä Yhteensä 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 107 107 

Aineettomat hyödykkeet 137 0 

Sijoitukset 0 0 

Vaihto-omaisuus 43 43 

Saamiset 0 0 

Rahavarat 0 0 

Varat yhteensä 287 150 

Korolliset velat 0 0 

Muut velat 0 0 

Velat yhteensä 0 0 

   

Nettovarat 287 150 

   

Hankintameno 307  

Liikearvo 20  

   

Rahana maksettu kauppahinta 307  

Hankitun tytäryrityksen rahavarat 0  

Rahavirtavaikutus -307  
 
 
 
TUNNUSLUVUT 

 

1.1.-
30.6.2007 

1.1.-
30.6.2006 

1.1.-
31.12.2006 

Omapääoma/osake, euroa 1,28 1,39 1,30 

    

Omavaraisuusaste, % 64,0 70,0 69,0 

    
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 
(1000 EUR) 915 8169 9511 



 
 
 
SUURIMMAT OMISTAJAT 30.6.2007 
 
Omistaja Omistusosuus, % 
Atine Group Oy 28,2 
Virta Erkki 11,8 
Korhonen Juha 9,5 
Lahikainen Kimmo 9,3 
Ranki Kari 9,0 
Korhonen Sari 5,2 
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 4,0 
Finanssi Sampo Oy 1,4 
Nissilä Juha 0,9 
SW Software Oy 0,7 
10 suurinta yhteensä 80,0 
Muut 20,0 
Yhteensä  100,0 

 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Antti Kasi puh. 0500 881080 
Talousjohtaja Pekka Raatikainen puh. 050 553 4094 
Etunimi.sukunimi@oral.fi 
 
Jakelu: 
Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet 


