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Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 29.10.2009 kl o 13.45  
 
 
ORALIN KASVU JATKUU VAHVANA – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2009  
 
- Liikevaihto 23,6 (18,7) milj. euroa, kasvua 25,8  %  
- Liiketulos 0,5 (0,0) milj. euroa  
- Liiketoiminnan rahavirta 822 (-32) tuhatta euroa 
- Osakekohtainen tulos  0,03 (-0,02) euroa 
- Koko vuoden 2009 liikevaihdoksi arvioidaan edelle en noin 32 (26) 
milj. euroa ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan  positiiviseksi.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia hammasterve ydenhuollon 
palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemil la työskenteli 
katsauskauden lopussa 449 hammasterveyden ammattila ista. Oral-
ketjuun kuului katsauskauden lopussa 19 hammaslääkä riasemaa, joilla 
oli yhteensä 22 toimipistettä ja  92 hoitoyksikköä. Hoitokäyntejä 
asemille tehtiin tammi-syyskuussa yhteensä 139,7 tu hatta (114,1 
tuhatta), kasvua 22,4  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  380 miljoonaa 
euroa vuonna 2009.  
 
 
Toimitusjohtajan kommentti 
 
”Taloudellisesti epävarmempi aika on motivoinut mei tä kaikkia 
parantamaan asiakasviestintää ja terveyspalvelujen myyntitaitoa. 
Myynti tarkoittaa meillä palveluiden helppoa saatav uutta, hyvää 
hoitosuunnitelmaa ja sitä, että asiakkaalle suosite llaan aina 
parasta mahdollista hoitoa. Tässä toimintatavassa o lemme edistyneet, 
mikä näkyy tuloksissa. 
 
Palveluketjumme käyttöaste ja prosessien hallinta o vat kehittyneet 
odotetusti, ja voimme taas harkitusti nopeuttaa yht iön kasvua 
yritysjärjestelyin. Järvenpäätä vastaavia, ketjukon septiin hyvin 
soveltuvia markkina-alueita ja hammaslääkäriasemia on arviomme 
mukaan vielä noin 20 Oralin ulkopuolella. Suunnitte lemme 
laajentavamme myös monia nykyisiä asemiamme.  
 
Laajentumisessa kuntapalvelujen suuntaan priorisoim me 
palveluseteliä. Se on palvelujen rahoitusmuotona pi tkäjänteinen 
kehitysprojekti, jossa aiomme olla aktiivisesti muk ana. 
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Palvelusetelin käytön lisääntyminen vahvistaa aikan aan asemiemme 
käyttöastetta”, toteaa toimitusjohtaja Antti Kasi. 
 
 
Markkinatilanne 
 
Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on jat kunut 
taloudellisesta taantumasta huolimatta kohtuullisen  vakaana. Kelan 
tilastojen mukaan yksityishammaslääkäripalveluiden Kela-korvaukset 
ovat kasvaneet tammi-syykuussa 4,6 prosenttia edell isvuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna. Taantuma näkyy lähin nä vaativien ja 
kalliimpien hoitojen siirtämisenä. Oral on kuitenki n onnistunut 
kasvattamaan markkinaosuuttaan merkittävästi esimer kiksi 
keinojuurihoidoissa. 
 
 
Taloudellinen tulos 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hammasterveyspalveluiden liikevaihto 1.1.-
30.9.2009 oli 23,6 (18,7) miljoonaa euroa.  Liikevaihto kasvoi 25,8  
prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto  oli 7,2 (5,5) 
miljoonaa euroa. Vertailuvuoden 2008 kolmanteen vuo sineljännekseen 
verrattuna liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 30,9  prosenttia.  
Liikevaihtoa kasvattivat edellisellä tilikaudella t ehdyt yritysostot 
ja rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma lis ääntynyt tarjonta 
sekä markkinoinnin tehostaminen. Liikevaihdon myönt eiseen 
kehitykseen on vaikuttanut myös vaativien hoitojen kuten 
kuvantamisen ja keinojuurihoidon sekä suuhygienisti palveluiden 
osuuden kasvu. Liikevaihdon kasvusta lähes  40 prosenttia oli 
orgaanista.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hammasterveyspalveluiden liiketulos 1.1.-
30.9.2009 oli  541  (-21) tuhatta euroa eli 2,3  (-0,1) prosenttia 
liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen liiketu los oli 110 (-
391) tuhatta euroa eli 1,5 (-7,1) prosenttia liikev aihdosta.  
Myönteiseen tuloskehitykseen vaikuttivat asemien pa rantunut 
käyttöaste sekä prosessien asteittainen tehostumine n ja kasvaneen 
koon tuomat mittakaavaedut erityisesti konsernin yl eis-
kustannuksissa.  
 
Tilikauden vuosineljänneksiä vertailtaessa on muist ettava, että 
hammasterveyspalveluiden kysynnässä on säännönmukai sta 
kausivaihtelua. Koska kesälomat ajoittuvat pääosin kolmannelle 
vuosineljännekselle, sen liikevaihto ja tulos jäävä t yleensä muita  
neljänneksiä pienemmiksi. 
 
Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,03  (-0,02) euroa. Heinä-
syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,00  (-0,06) euroa. Osakeoptioilla 
ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tul okseen. 
 
 
Tase, rahoitus ja investoinnit  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n taseen loppusumma 30.9.20 09 oli 19,2  
(16,3) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhy taikaiset 
saamiset olivat 2,1 (1,5) miljoonaa euroa. Lyhytaik aisia velkoja oli 
6,7 (4,8) miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmius eli quick ratio –
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tunnusluku oli 0,4 (0,4). Liiketoiminnan rahavirta ennen 
käyttöpääoman muutosta oli 1,7  (0,8) miljoonaa euroa.  
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-s yyskuussa 1,1 
(3,6) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuivat lä hinnä 
hammaslääkäriasemien kalustojen, hoitolaitteiden ja  toimitilojen 
muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Verta ilukaudella 
investoinnit sisälsivät näiden lisäksi liiketoimint a- ja 
yrityshankintoja. Yrityshankintojen tuomien aineett omien oikeuksien 
poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poist oista. Tällaisia 
ovat erityisesti taseeseen IFRS:n mukaan kirjatut p oistot 
potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.   
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa  39,2  (45,2) prosenttia. 
 
Tilikauden 2008 lopun tilanteeseen verrattuna yhtiö n rahoitusasema 
on vahvistunut merkittävästi johtuen tyydyttävästä tuloskehityksestä 
sekä investointien suunnitelmien mukaisesta alemmas ta tasosta.  
 
 
Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä työskenteli jakson aika na keskimäärin 
442 (300) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja jakson lopussa 449 (365) 
henkilöä. Kauden lopun henkilöstövahvuudesta 336 ol i työsuhteessa 
Oraliin ja 113 työskenteli sopimussuhteessa ammatin harjoittajana. 
 
Vaikka alalla on edelleen pulaa hammaslääkäreistä, uusien 
hammaslääkäreiden rekrytointi Oraliin on selvästi h elpottunut. 
Erityisesti Oralin työsuhdemalli on herättänyt kasv avaa 
kiinnostusta.  
 
 
Konsernirakenne  
 
Konsernin emoyhtiönä toimii Oral Hammaslääkärit Oyj , jolla oli 
katsauskauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hamma slääkärit Seinäjoki 
Oy sekä Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy. Kaikki ko nserniyhtiöt 
harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.  
 
 
Toiminnan kehittäminen  

Oral Hammaslääkärit Oyj päätti jakson aikana laajen taa toimintaansa 
Järvenpäähän ostamalla Järvenpään Hammashoito Oy:n liiketoiminnan. 
Järvenpää aloittaa osana Oral-konsernin liiketoimin taa 1.1.2010.  

Järvenpään Hammashoito Oy on yksi toimialueensa suu rimpia 
hammaslääkäriasemia. Sillä on viisi hoitoyksikköä j a liikevaihdoksi 
vuonna 2009 arvioidaan hieman alle miljoona euroa. Oral on yhdessä 
myyjien kanssa tehnyt asemalle kehitysohjelman, jok a tähtää toiminnan 
voimakkaaseen kasvuun. Oral Järvenpäällä on hyvät e dellytykset nousta 
kolmessa vuodessa liikevaihdoltaan noin 1,8 miljoon an euron asemaksi. 
Kauden 2010 tavoitteena on saavuttaa noin 1,4 miljo onan euron 
liikevaihto.     
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Syyskuussa tehdyn sopimuksen mukaan Oral maksaa lii ketoiminnasta 
enintään 600.000 euroa, josta puolet maksetaan omis tuksen siirtymiseen 
mennessä. Tästä kauppahinnasta yksi kolmasosa makse taan rahana ja 
kaksi kolmasosaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkein a. Loppuosa 
kauppahinnasta on sidottu yhtiön liiketoiminnallist en tavoitteiden 
toteutumiseen vuosina 2010-2012.  

Toimintaprosessien ja niihin kiinteästi liittyvien tietohallinto-
järjestelmien kehittämistä on jatkettu koko vuoden suunnitelmien 
mukaisesti. Call center –periaatteella toimiva kesk itetty ajan-
varausjärjestelmä on saavuttanut tavoitteensa: vast ausprosentti on 
ollut säännöllisesti yli 90 ja keskimääräinen vasta usaika 13-15 
sekuntia.   
 
 
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 31.5.2009 päättyneen opti o-ohjelman 2004C 
perusteella merkittiin yhteensä 1.500 uutta osakett a. Osakemäärän 
lisäys merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden j älkeen 28.10.2009. 
Osakkeiden tuottamien äänien lukumäärä korotuksen j älkeen on 
6.151.272.  
 
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2287 osakkeen omistajaa (vuotta 
aiemmin 2236). 
 
Katsauskaudella ei tapahtunut liputuskynnyksen ylit täviä 
omistusmuutoksia.  
 
 
Optiot 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen vuonna 2007 y ritysjärjestelyn 
myyjäosapuolille antamilla optio-oikeuksilla on kat sauskauden 
päättyessä merkitsemättä 68.139 osaketta. Optiot ov at osa aiemmin 
sovittua kauppahintaa, ja ne oikeuttavat merkitsemä än yhteensä 
enintään 68.139 yhtiön uutta osaketta.  

Varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2007 hallitukselle antamalla 
valtuutuksella konsernin toimitusjohtajalle ja avai nhenkilöille on 
annettu yhteensä 50.000 optio-oikeutta, jotka oikeu ttavat yhteensä 
50.000 osakkeen merkintään. Osakkeiden merkintäaika  optio-oikeuksilla 
alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.3.2011. Merkintähinta on 3,50 
euroa/osake. 

Ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2005 päätti tarjota O ral Hammaslääkärit 
Oyj:n (silloin Endero Oyj) hallituksen puheenjohtaj an merkittäväksi 
yhteensä 60.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat m erkitsemään 
yhteensä enintään 60.000 yhtiön osaketta. Osakkeide n merkintäaika on 
optiotodistuksilla 2005D 1.1.2007-31.12.2009 ja opt iotodistuksilla 
2005E 1.1.2008-31.12.2009. Merkintähinta on 2,00 eu roa/osake.  
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Hallitus päätti 29.10.2009 myöntää 30.000 optio-oik eutta Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n avainhenkilöille varsinaisen y htiökokouksen 
2009 antamilla valtuuksilla. Kukin optio-oikeus oik euttaa yhden 
osakkeen merkintään. Merkintähinta on 3,50 euroa/os ake ja 
merkintäaika 1.4.2010-31.3.2011. 
 
 
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 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. 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 tappioid en vähentämiseksi 
yhtiön verotuksessa. Tappioiden yhteismäärä on 16.4 63.501 euroa, 
joista pääosa kohdistuu vuoteen 2001. Konserniverok eskuksen päätös ei 
ole lainvoimainen, ja veroasiamies on jättänyt siit ä valituksen, johon 
Oral Hammaslääkärit Oyj on antanut vastineensa. Ora l 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. Käräjäoi keuden tuomio ei 
ole lainvoimainen ja Autio on jättänyt siitä valitu ksen.  

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Hallitus päätti 29.10.2009 myöntää 30.000 optio-oik eutta Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n avainhenkilöille varsinaisen y htiökokouksen 
2009 antamilla valtuuksilla. Kukin optio-oikeus oik euttaa yhden 
osakkeen merkintään. Merkintähinta on 3,50 euroa ja  merkintäaika 
1.4.2010-31.3.2011. 
 
Lähiaikojen riskitekijät  
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Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tila nne Suomessa 
edelleen heikkenee niin, että myös yleinen kulutusk ysyntä 
olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia  vaikutuksia Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liike-
vaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julkaisuh etkellä 
palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkalta isia olennaisia 
muutoksia.  
 
Mikäli H1N1–pandemia kehittyy niin pahaksi, että ky syntä 
olennaisesti häiriintyy ja Oralin työntekijöiden po issaolot kasvavat 
merkittävästi, heikentää se todennäköisesti tuon ja kson tulosta.  
 
Toimintaan liittyviä yleisiä riskitekijöitä on käsi telty tarkemmin 
yhtiön vuosikertomuksessa.  
 
 
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.  
 
Taloudellinen taantuma saattaa vähentää hammasterve yspalveluiden 
kysyntää ja kääntää sen väliaikaisesti jopa laskuun . Toistaiseksi ei 
ole kuitenkaan ollut merkkejä siitä, että taantuma olisi 
merkittävästi vähentänyt yksityisten hammasterveysp alveluiden 
kysyntää. Oral uskoo, että sillä on kattavan asiaka s-
tietojärjestelmänsä ja vahvan kumppaniverkostonsa a nsiosta hyvät 
mahdollisuudet vastata mahdollisesti supistuvan kys ynnän 
haasteeseen. Lisäksi Oral uskoo, että pirstaloitune illa markkinoilla 
on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveys-
ketjulle.  
 
Oral arvioi vuoden 2009 liikevaihdokseen edelleen n oin 32 miljoonaa 
euroa. Liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positii viseksi. 
 
 
Vuoden 2010 tulosjulkistukset 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n julkisti vuoden 2010 tulo sjulkistuspäivänsä 
24.9.2009. Taloudellinen informaatio julkaistaan se uraavasti:  
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 maanantaina 1.3.20 10 
Osavuosikatsaus 1-3 kk/2010 torstaina 29.4.2010 
Osavuosikatsaus 1-6 kk/2010 tiistaina 3.8.2010 
Osavuosikatsaus 1-9 kk/2010 torstaina 28.10.2010 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous p idetään torstaina 
25.3.2010 klo 18.00.  
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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. 
 
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 1-9/2009  1-9/2008  7-9/2009  7-9/2008  

1-12 
/2008 

      

Liikevaihto 23586  18743  7232  5524  26010  

Materiaalit ja 
palvelut -10081  -8864  -3041  -2552  -12306  
Liiketoiminnan muut 
tuotot  2 3 2 2 -  
Henkilöstökulut  -7950  -5818  -2571  -2017  -8279  

Poistot ja 
arvonalentumiset -1149  -828  -395  -319  -1215  

Liiketoiminnan muut 
kulut -3868  -3257  -1116  -1029  -4569  
Liiketulos  541  -21  110  -391  -359  
Rahoitustuotot ja –
kulut -262  -170  -67  -77  -343  
Voitto/tappio ennen 
veroja 279  -191  44 -468  -702  
Tuloverot -83  74 -18  127  146  
KATSAUSKAUDEN VOITTO 196 -117  26 -341  -556  
      
Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 
kuuluva osuus 196  -117  26 -341  -556  
Vähemmistöosakkaille 
kuuluva osuus -  -  -  -   
      
LAAJA TULOSLASKELMA, 
1000 EUR  1-9/2009  1-9/2008  7-9/2009  7-9/2008  

1-
12/2008  

Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 
kuuluva osuus 196  -117  26 -341  -556  
Vähemmistöosakkaille 
kuuluva osuus -  -  -  -  -  
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 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos, euroa:  

- laimentamaton 0,03  -0,02  0,00  -0,06  -0,09  
- laimennettu *  *  *  *  *  
*) Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta 
 
 
TASE, 1000 EUR 30.9.2009  30.9.2008  31.12.2008  
    
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet  4722  3666  4572  
Liikearvo 5958  5404  6040  
Muut aineettomat hyödykkeet 4937  4410  5020  
Laskennalliset verosaamiset 344  296  409  
Myytävissä olevat sijoitukset 7  166  7 
Ennakkomaksut sijoituksista -  75 -  
Lainasaamiset 14 19 14 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15982  14036  16062  
    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 850  512  669  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2145  1538  1758  
Rahavarat 207  245  224  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3201  2295  2651  
    
Varat yhteensä 19184  16331  18712  
    
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT, 1000 EUR 

 
  

    
Osakepääoma 571  571  571  
Ylikurssirahasto 4929  5126  5126  
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 614  1099  1079  
Edell. tilikausien voitto/tappio 1219  704  714  
Tilikauden voitto/tappio 196  - 117  -556  
Oma pääoma yhteensä 7528  7383  6934  
    
VELAT    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Korolliset velat 3981  2902  4378  
Laskennallinen verovelka 1009  966  1038  
Muut pitkäaikaiset velat -  254  -  
Pitkäaikaiset velat yhteensä  4990  4123  5416  
    
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat 2741  1810  2445  
Ostovelat ja muut velat 3924  3015  3917  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6666  4825  6362  
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 19184 16331  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    196 196 

Myönnettyjen 
optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    18 18 

Optioilla merkityt 
osakkeet   380  380 

Siirto 
ylikurssirahastosta   -197  197 - 

Siirto muista 
rahastoista    -846 846 - 

Oma pääoma 30.9.2009 571 4929 614 1414 7528 

      

 
 Osake-  

pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
rahastot 

Voitto-
varat  

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2008 558 5597 367 203 6725  

Laaja tulos    -117 -117  

Myönnettyjen 
optioiden kulu-
vaikutuksen oikaisu    30 30  

Maksullinen 
osakeanti   166  166  

Optioilla merkityt 
osakkeet 12  566  578  

Siirto 
ylikurssirahastosta  -471  471 -  

Oma pääoma 30.9.2008 571 5126 1099 587 7383  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR  1.1.-
30.9. 

2009 

1.1.-
30.9. 
2008 

1.1.-
31.12. 

2008 
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto/tappio 196 -117 -556 
Oikaisut tilikauden tulokseen    
   Rahoitustuotot ja kulut 262 170  343 
   Muut oikaisut    99 -44 -330 
   Poistot 1149 828 1215 
Nettokäyttöpääoman muutos -576 -683 310 
Korot -224 -133 -326 
Verot -48 -53 -90 
Liiketoiminnan rahavirta  857 -32 565 
    

    
Investointien nettorahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -413 -956 -1661 
Aineettomien ja aineellisten 
hyödykkeiden myynnistä saatu 
kauppahinta 19 - - 
Maksettu ennakko 
liiketoimintakaupasta -106 -75 - 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla -57 -707 -1656 
Pitkäaikaisten saamisten 
takaisinmaksut - - 5 
Muut investoinnit - -162 -160 
Investointien rahavirta yhteensä -557 -1900 -3472 

    
Rahavirta ennen rahoitusta 300 -1932 -2907 

    
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 1212 1682 
Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut 

-136 - -53 

Rahoitusleasingvelkojen 
takaisinmaksut -296 -393 -338 
Lyhytaikaisten lainojen nostot - 560 1042 
Lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut -267 - - 
Maksullinen osakeanti - 168 168 
Optioilla merkityt osakkeet 381 216 216 

Rahoituksen rahavirta -318 1762 2717 
    
    

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) -18 -170 -190 
    

Rahavarat tilikauden alussa 224 414 414 
Rahavarat tilikauden lopussa 207 245 224 
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OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT  
 
TUNNUSLUVUT 

 

1.1.-
30.9.2009 

1.1.-
30.9.2008 

1.1.-
31.12.2008  

Omapääoma/osake, euroa 1,22 1,26 1,17 
Omavaraisuusaste, % 39,2 45,8 37,1 
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1135 3597 5201 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat: 
 
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpä ätöspäivänä 
 
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma / Taseen loppusum ma 
 
 
 
SUURIMMAT OMISTAJAT 30.9.2009 
Omistaja osakkeita kpl  omistusosuus %
Atine Group Oy 1.841.025  29,9
Korhonen Juha 586.340  9,5
Lahikainen Kimmo  509.370  8,3
Ranki Kari 502.920  8,2
Virta Erkki 400.541  6,5
Korhonen Sari 273.000  4,4
Sir 8 Oy (Antti Kasi*) 233.189  3,8
Kesk. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  228.000  3,7
Björkman Stefan 120.000  2,0
Antila Kari 75.063  1,2
  

10 suurinta yhteensä 4.769.448  77,6

Muut 1.380.324 22,4
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 
www.oral.fi 
 
 
 


