
1 

 

 
 
 
Osavuosikatsaus 6.8.2009 klo 12.35 
 
ORALIN KASVU JATKUU – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.200 9  
 
- Liikevaihto 16,4 (13,2) milj. euroa, kasvua 23,7  %  
- Liiketulos 0,4 (0,4) milj. euroa  
- Liiketoiminnan rahavirta 715  (361) tuhatta euroa 
- Osakekohtainen tulos  0,03 (0,04) euroa 
- Koko vuoden liikevaihdoksi arvioidaan edelleen no in 32 (26) milj. euroa  
- Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan edelleen muo dostuvan positiiviseksi  
 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia hammasterve ydenhuollon palveluja 
tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työsken teli katsauskauden 
lopussa  443 hammasterveyden ammattilaista. Oral-ketjuun kuu lui 
katsauskauden lopussa 19 hammaslääkäriasemaa, joill a oli yhteensä 22 
toimipistettä sekä  92 hoitoyksikköä. Hoitokäyntejä asemille tehtiin ta mmi-
kesäkuussa yhteensä 97 tuhatta  (87 tuhatta), kasvua 12 prosenttia.   
 
Oralin strategisena tavoitteena on laajentaa toimin tansa valtakunnalliseksi 
ja saavuttaa vuonna 2010 yli 10 prosentin markkinao suus yksityisistä 
hammasterveyspalveluista Suomessa. Yksityisen sekto rin liikevaihdoksi Oral 
arvioi noin 380 miljoonaa euroa vuonna 2009.  
 
Toimitusjohtajan kommentti 
 
- Monilla yksityiseen hammasterveyteen rinnasteisil la palvelualoilla on 
alkuvuonna raportoitu 10-15 prosentin myynnin lasku a. Siihen suhteutettuna 
Oralin 24 prosentin kasvuvauhtia voidaan pitää vahv ana varsinkin, kun 
merkittävä osa siitä on orgaanista. Olemme onnistun eet rekrytoinneissa, 
palvelujen ja niiden saatavuuden kehittämisessä sek ä markkinoinnissa. 
Oralin markkinaosuus on strategiamme mukaisella kas vu-uralla.  
 
Kasvutavoitteidemme mukaisesti olemme nyt päässeet tilanteeseen, jossa meillä 
on valmius tuottaa hammasterveyden palveluja jopa t ämänhetkistä kysyntää 
enemmän. Palveluja myydään nyt aiempaa lyhyemmillä varausajoilla, mikä on 
prosessin hallinnalle entistä haastavampaa. Ennen l amaa asetettuihin 
tavoitteisiin emme tässä taloudellisessa toimintaym päristössä kaikilta osin 
yltäneet, mutta kysynnän kääntyessä jälleen kasvuun  meillä on siihen entistä 
paremmat valmiudet. 
 
Eduskunta hyväksyi kesäkuussa lain palveluseteleide n käytöstä muun muassa 
hammasterveyshuollossa. Olennaisin muutos aikaisemp aan maksusitoumus-
käytäntöön on uuden lainsäädännön mahdollistama jou stavuus organisoida 
hoitoketjuja tehokkaammin ja tuottaa siten parempaa  hoitoa. Oral arvioi, 
että kuntien talousnäkymien heikentyminen johtanee siihen, että yhä 
useammat kunnat tulevat lisäämään tämän palvelumuod on käyttöä. Yksityiselle 
ihmiselle tämä lisää mahdollisuuksia päästä kokonai svaltaisempaan hoitoon 
kohtuukustannuksin. Pitkällä aikavälillä kehityksen  odotetaan vahvistavan 
Oralin kaltaisen laajan ja monipuolisia palveluja t arjoavan palveluketjun 
asemaa, toteaa toimitusjohtaja Antti Kasi. 
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Taloudellinen tulos 
 
Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on jat kunut taloudellisesta 
taantumasta huolimatta kohtuullisen vakaana. Taantu ma näkyy yleisesti 
vaativien ja kalliimpien hoitojen siirtämisenä. Ora l on kuitenkin 
onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan merkittäv ästi esimerkiksi 
keinojuurihoidoissa. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hammasterveyspalveluiden liikevaihto 1.1.-
30.6.2009 oli  16,4 (13,2) miljoonaa euroa.  Liikevaihto kasvoi 23,7  
prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto ol i 8,3 (7,1) miljoonaa 
euroa. Vuoden 2008 toiseen vuosineljännekseen verra ttuna liikevaihto kasvoi 
huhti-kesäkuussa 17,3 prosenttia.  Liikevaihtoa kasvattivat edellisellä 
kaudella tehdyt yritysostot ja rekrytoitujen uusien  hammaslääkäreiden tuoma 
lisääntynyt tarjonta. Liikevaihdon myönteiseen kehi tykseen on vaikuttanut 
myös vaativien hoitojen kuten kuvantamisen ja keino juurihoidon sekä 
suuhygienistipalveluiden osuuden kasvu. Liikevaihdo n kasvusta lähes 40 
prosenttia oli orgaanista. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hammasterveyspalveluiden liiketulos 1.1.-
30.6.2009 oli  431  (370) tuhatta euroa eli 2,6  (2,8) prosenttia -.  
Myönteiseen tuloskehitykseen vaikuttivat asemien pa rantunut käyttöaste ja 
vaativien hoitojen lisääntyminen. Toisen vuosineljä nneksen liiketulos oli 
174 (188) tuhatta euroa eli 2,1 (2,7) prosenttia li ikevaihdosta. Tulosta 
varsinkin toisella neljänneksellä heikensi se, että  jaksolle osui paljon 
strategiseen kehittämiseen ja aiemmin tehtyihin yht iöjärjestelyihin 
liittyviä kertaluontoisia kuluja.  
 
Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,04)  euroa. Huhti-kesäkuun 
osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa. Osakeop tioilla ei ollut 
laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen. 
 
Tase, rahoitus ja investoinnit  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n taseen loppusumma 30.6.20 09 oli 18,7 (16,4) 
miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikais et saamiset olivat 1,7 
(1,5) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia velkoja oli 6, 2 (4,5) miljoonaa euroa. 
Yhtiön maksuvalmius eli quick ratio –tunnusluku oli  0,29 (0,45). 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutos ta oli  1191 (909) 
tuhatta euroa.  
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-k esäkuussa 801 (2691) 
tuhatta euroa. Investoinnit muodostuivat lähinnä ha mmaslääkäriasemien 
kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttam isesta Oral-
ketjukonseptin mukaisiksi. Vertailukaudella investo innit sisälsivät näiden 
lisäksi toteutettuja liiketoiminta- ja yrityshankin toja. 
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa  40,0 (47,1) prosenttia. 
 
Tilikauden 2008 lopun tilanteeseen verrattuna yhtiö n rahoitusasema on 
alkuvuonna vahvistunut johtuen tyydyttävästä tulosk ehityksestä sekä 
investointitason suunnitelmien mukaisesta laskusta.   
 
Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä työskenteli jakson aika na keskimäärin 440 (314) 
koko- ja osa-aikaista henkilöä ja jakson lopussa 44 3 (322) henkilöä. Kauden 
lopun henkilöstövahvuudesta 326 oli työsuhteessa Or aliin ja 117 työskenteli 
sopimussuhteessa ammatinharjoittajana. 
 
Konsernirakenne  
 
Konsernin emoyhtiönä toimii Oral Hammaslääkärit Oyj , jolla oli 
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katsauskauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hamma slääkärit Seinäjoki Oy 
sekä Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy. Kaikki konse rniyhtiöt harjoittavat 
operatiivista liiketoimintaa.  
 
Toiminnan kehittäminen  
 
Oral laajensi toimintaansa Turussa ostamalla huhtik uun lopussa Maariankadun 
Hammaspaikka Oy:n liiketoiminnan, joka siirrettiin Oralin Turun toimi-
pisteen yhteyteen. Kauppahinta transaktiokuluineen oli 57 tuhatta euroa ja 
kaupasta syntyi liikearvoa 17 tuhatta euroa. 
 
Toimintaprosessien ja niihin kiinteästi liittyvien tietohallinto-
järjestelmien kehittämistä jatkettiin suunnitelmien  mukaisesti.  
 
Osakkeet ja osakepääoma 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n rekisteröity osakepääoma katsauskauden päättyessä 
oli  570.807,20 euroa ja osakkeiden ja osakkeiden tuotta mien äänien 
lukumäärä 6.149.772. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n yrityskauppojen myyjäosap uolille suunnatun optio-
ohjelman 2007 A/II perusteella vuoden ensimmäisellä  neljänneksellä merkityt 
yhteensä 29.500 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta sekä Oral Hammaslääkärit 
Oyj:n optio-oikeuksilla 2006A vuoden ensimmäisellä neljänneksellä merkityt 
210.000 uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekiste riin 10.6.2009 ja 
otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsing issä samanlajisina 
vanhojen osakkeiden kanssa.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n optio-ohjelman 2004C merk intäaika päättyi 
31.5.2009. Optio-ohjelman perusteella merkittiin ja kson aikana yhteensä 1.500 
uutta Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, minkä hal litus hyväksyi 
kokouksessaan 17.6.2009. Optio-ohjelman 2004C perus teella ei ole merkitty 
osakkeita aiemmin. Optio-oikeudet perustuvat yhtiök okouksen 25.3.2004 
päätökseen. Osakkeiden merkintähinta määräytyi ajal ta 1.5.-31.5.2005 ja oli 
1,56 euroa/kpl. Osakemäärän lisäystä ei ole vielä m erkitty kaupparekisteriin. 
Uudet osakkeet tullaan ottamaan kaupankäynnin kohte eksi NASDAQ OMX 
Helsingissä samanlajisina vanhojen osakkeiden kanss a. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden lukumäärä tule e olemaan lisäyksen 
jälkeen 6.151.272 ja osakepääoma 570.807,20 euroa. Yhtiökokouksen 20.3.2007 
päätöksen mukaisesti optio-oikeuksien perusteella a nnettavista uusista 
osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan sijoi tetun vapaan pääoman 
rahastoon. 
 
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2285 osakkeen omistajaa (vuotta 
aiemmin 2252). 
 
Remium Ab:n markkinatakaus Oralin osakkeelle päätty i 23.5.2009. 
 
Katsauskaudella ei tapahtunut liputuskynnyksen ylit täviä omistusmuutoksia.  
 
Hallituksen voimassaolevat valtuudet 
 
Hallituksella oli katsauskauden päättyessä varsinai sen yhtiökokouksen 
26.3.2009 antama valtuutus päättää enintään 2.950.0 00 osakkeen antamisesta 
osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luv un 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. Valtuutus 
sisältää oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 
§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoi sta, mukaan lukien 
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja 
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää si ten myös oikeuden antaa 
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osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli o sakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellyty ksin. Valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, k uitenkin enintään 
30.6.2010 saakka.  
 
Verovalitus ja riita-asia 
 
Konserniverokeskus myönsi maaliskuussa 2009 Oral Ha mmaslääkärit Oyj:lle 
oikeuden vuosien 1999-2003 ja 2005 tappioiden vähen tämiseksi yhtiön 
verotuksessa. Tappioiden yhteismäärä on 16.463.501 euroa, joista pääosa 
kohdistuu vuoteen 2001. Konserniverokeskuksen päätö s ei ole lainvoimainen, ja 
veroasiamies on jättänyt siitä valituksen, johon Or al Hammaslääkärit Oyj on 
antanut vastineensa. Oral Hammaslääkärit Oyj ei ole  kirjannut verosaamista 
taseeseen.  
 
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi maaliskuussa 2009 Ju kka Aution Oralia 
vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen, jossa Auti o vaati Oral 
Hammaslääkärit Oyj:ltä noin 1,15 miljoonan euron va hingonkorvausta 
perustuen Aution väittämiin koskien Hammassairaala Oral Oy:n vuosina 2003–
2006 tapahtuneita osakejärjestelyitä. Käräjäoikeude n tuomio ei ole 
lainvoimainen ja Autio on jättänyt siitä valituksen .  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia yhtiön toimintaan 
vaikuttavia asioita. 
 
Lähiaikojen riskitekijät  
 
Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tila nne Suomessa edelleen 
heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä ol ennaisesti heikkenee, 
tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammas lääkärit Oyj:n 
palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. 
Osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä palveluiden kys ynnässä ei ole 
nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.  
 
Mikäli A/H1N1–pandemia kehittyy niin pahaksi, että kysyntä olennaisesti 
häiriintyy ja Oralin työntekijöiden poissaolot kasv avat merkittävästi, 
heikentää se tuon jakson tulosta merkittävästi.  
 
Toimintaan liittyviä yleisiä riskitekijöitä on käsi telty tarkemmin yhtiön 
vuosikertomuksessa.  
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on pysynyt s uhteellisen vakaana, ja 
yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odot etaan pitkällä 
aikavälillä edelleen kasvavan. Erityisesti ikääntyv än väestön ostokyvyn 
parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityis ellä 
hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden ky syntää.  
 
Taloudellinen taantuma saattaa vähentää hammasterve yspalveluiden kysyntää 
ja kääntää sen väliaikaisesti jopa laskuun. Vuoden 2009 ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla ei ole kuitenkaan ollut merkkejä s iitä, että taantuma 
olisi kovin merkittävästi vähentänyt yksityisten ha mmasterveyspalveluiden 
kysyntää. Oral uskoo, että sillä on kattavan asiaka stietojärjestelmänsä ja 
vahvan kumppaniverkostonsa ansiosta hyvät mahdollis uudet vastata supistuvan 
markkinakysynnän haasteeseen. Lisäksi Oral uskoo, e ttä pirstaloituneilla 
markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaast i hoidetulle 
hammasterveysketjulle.  
 



5 

 

Oral arvioi vuoden 2009 liikevaihdokseen edelleen n oin 32 miljoonaa euroa 
ilman uusia yritys- ja liiketoimintakauppoja. Vuonn a 2009 yritys- ja 
liiketoimintakauppoja on suunniteltu tehtävän vähem män kuin vuonna 2008. 
Liiketuloksen arvioidaan edelleen muodostuvan posit iiviseksi. 
 
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 
sellaisia muutoksia, että esitettyjä vertailutietoj a tulisi muuttaa 
takautuvasti. 
 
Vuoden 2009 alussa voimaan astuneella IFRS 8:lla ei  ole vaikutusta Oralin 
raportointiin. Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus t eki kokouksessaan 
17.6.2009 päätöksen, että yhtiön raportoitavia toim intasegmenttejä on 
edelleen yksi kuten aiempinakin tilikausina. Ainoas taan yksi 
toimintasegmentti ylittää raportoinnille asetetut k ynnysarvot. 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien k irjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole l aadittu noudattaen 
kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin vaa timuksia. 
 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia . 
 

TULOSLASKELMA,1000 EUR 1-6/2009  1-6/2008  4-6/2009  4-6/2008  
1-12/ 
2008 

      

Liikevaihto 16354  13218  8299  7073  26010  

Materiaalit ja palvelut -7039  -6311  -3546  -3401  -12306  
Liiketoiminnan muut 
tuotot 
 

-  1 -  1 -  

Henkilöstökulut  -5379  -3801  -2761  -2073  -8279  

Poistot ja 
arvonalentumiset -754  -509  -387  -258  -1215  

Liiketoiminnan muut 
kulut -2751  -2227  -1432  -1153  -4569  

Liiketulos  431  370  174  188  -359  
Rahoitustuotot ja –
kulut -195  -93  -77  -69  -343  

Voitto/tappio ennen 
veroja 236  277  97 119  -702  

Tuloverot -66  -53  -27  -64  146  

KATSAUSKAUDEN VOITTO 170 224  70 54 -556  

      
Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 
kuuluva osuus 170  224  70 54 -556  
Vähemmistöosakkaille 
kuuluva osuus -  -  -  -   
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LAAJA TULOSLASKELMA, 
1000 EUR  1-6/2009  1-6/2008  4-6/2009  4-6/2008  

1-12/  
2008  

Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 
kuuluva osuus 170  224  70 54 -556  
Vähemmistöosakkaille 
kuuluva osuus -  -  -  -  -  

      
 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu  

osakekohtainen tulos, euroa:   

- laimentamaton 0,03  0,04  0,01  0,01  -0,09  

- laimennettu *  *  *  *  *  
*) Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta 
 
 
TASE, 1000 EUR 30.6.2009  30.6.2008  31.12.2008  
    
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  5024  3599  4572  
Liikearvo 5958  5394  6040  
Muut aineettomat hyödykkeet 4696  4433  5020  
Laskennalliset verosaamiset 351  168  409  
Myytävissä olevat sijoitukset 7 166  7 
Ennakkomaksut sijoituksista -  75 -  
Lainasaamiset 14 19 14 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16051  13854  16062  
    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 852  522  669  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1662  1483  1758  
Rahavarat 145  547  224  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2659  2487  2651  
    
Varat yhteensä 18710  16406  18712  
    
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT, 1000 EUR 

 
  

    
Osakepääoma 571  571  571  
Ylikurssirahasto 4929  5126  5126  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 614  1106  1079  
Edell. tilikausien voitto/tappio 1208  693 714  
Tilikauden voitto/tappio 170  224  -556  
Oma pääoma yhteensä 7492  7721  6934  
    
VELAT    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Korolliset velat 3977  2930  4378  
Laskennallinen verovelka 1018  977  1038  
Muut pitkäaikaiset velat  242   
Pitkäaikaiset velat yhteensä  4995  4149  5416  
    
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat 2445  1312  2445  
Ostovelat ja muut velat 3779  3224  3917  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6224  4536  6362  
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 18710  16406  18712  
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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 158 6934 

Laaja tulos    170 170 

Myönnettyjen 
optioiden kulu-
vaikutuksen oikaisu    6 6 

Optioilla merkityt 
osakkeet   380  380 

Siirto 
ylikurssirahastosta   -197  197 - 

Siirto muista 
rahastoista    -846 846 - 

Oma pääoma 30.6.2009 571 4929 614 1377 7492 

      

 
 

Osake-  
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto  

Muut 
rahastot 

Voitto-
varat  

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2008 558 5597 367 203 6725  

Laaja tulos    224 224  

Myönnettyjen 
optioiden kulu-
vaikutuksen oikaisu    19 19  

Maksullinen osakeanti   166  166  

Optioilla merkityt 
osakkeet 12  573  585  

Siirto 
ylikurssirahastosta  -471  471 -  

Oma pääoma 30.6.2008 571 5126 1106 917 7721  

      
 

RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR  1.1.-
30.6. 

2009 

1.1.-
30.6. 
2008 

1.1.-
31.12. 

2008 
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto/tappio 170 224 -556 
Oikaisut tilikauden tulokseen    
   Rahoitustuotot ja kulut 195 93 343 
   Muut oikaisut    72 83 -330 
   Poistot 754 509 1215 
Nettokäyttöpääoman muutos -277 -448 310 
Korot -169 -44 -326 
Verot -30 -56 -90 
Liiketoiminnan kassavirta  715 361 565 
    
    
Investointien nettorahavirta    
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Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -292 -751 -1661 
Maksettu ennakko 
liiketoimintakaupasta - -75 - 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla -57 -707 -1656 
Pitkäaikaisten saamisten 
takaisinmaksut - - 5 
Muut investoinnit - -162 -160 
Investointien rahavirta yhteensä -349 -1695 -3472 
    
Kassavirta ennen rahoitusta 366 -1334 -2907 
    
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 1212 1682 
Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut 

-168 - -53 

Rahoitusleasingvelkojen 
takaisinmaksut -194 -135 -338 
Lyhytaikaisten lainojen nostot - - 1042 
Lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut -464 -1 - 
Maksullinen osakeanti - 173 168 
Optioilla merkityt osakkeet 381 216 216 
Rahoituksen rahavirta -445 1466 2717 
    
    
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) -79 133 -190 
    
Rahavarat tilikauden alussa 224 414 414 
Rahavarat tilikauden lopussa 145 547 224 

 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT  
 
 
TUNNUSLUVUT 

 

1.1.-
30.6.2009 

1.1.-
30.6.2008 

1.1.-
31.12.2008  

Omapääoma/osake, euroa 1,22 1,31 1,17 
Omavaraisuusaste, % 40,0 47,1 37,1 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 
(1000 EUR) 801 2691 5201 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat: 
 
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / 
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivä nä 
 
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma / Taseen loppusum ma 
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SUURIMMAT OMISTAJAT 30.6.2009 
Omistaja osakkeita kpl  omistusosuus %
Atine Group Oy 1.825.252  29,7
Korhonen Juha 586.340  9,5
Lahikainen Kimmo  509.370  8,3
Ranki Kari 502.920  8,2
Virta Erkki 408.541  6,6
Korhonen Sari 273.000  4,4
Sir 8 Oy (Antti Kasi*) 233.000  3,8
Kesk. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  228.000  3,7
Björkman Stefan 120.000  2,0
Antila Kari 75.063  1,2
  

10 suurinta yhteensä 4.761.486 77,4
Muut 1.388.286 22,6
Yhteensä 6.149.772 100,0

* Toimitusjohtaja Antti Kasi omistaa lisäksi henkil ökohtaisesti 20.000 
osaketta eli 0,3 %. 
 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Antti Kasi, puh. 0500 881808 
Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 5846706 
Etunimi.sukunimi@oral.fi 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 


