
 
ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007  
Pörssitiedote 7.11.2007 klo 10.55 
 
- Jatkuvien toimintojen eli hammasterveyspalveluiden liikevaihto 
11,1 milj. euroa (4,2 milj. euroa 1.4.-30.9.2006)  
- Jatkuvien toimintojen liiketulos -0,5 milj. euroa (-0,5 milj. 
euroa 1.4.-30.9.2006)  
- Koko vuoden liikevaihtoarvio noin 16 milj. euroa  
- Koko vuoden liiketulos jää lievästi tappiolliseksi johtuen ketjun 
rakentamiskustannusten etupainotteisuudesta  
- Vuoden 2008 liikevaihtoarvio noin 23 milj.euroa ja tuloksen 
arvioidaan muodostuvan positiiviseksi   
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen johtavia 
hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 220 alan 
ammattilaista. Oralilla on toimipisteet Espoossa, Helsingissä, 
Jyväskylässä, Lahdessa, Vihdin Nummelassa, Porissa, Tampereella ja 
Turussa sekä 1.1.2008 alkaen Hämeenlinnassa, Parolassa ja 
Turengissa. 
 
Yhtiön tavoitteena on laajentaa toimintansa koko Suomen kattavaksi 
ja saavuttaa yli 10 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 on jatkunut vahvana, ja 
Oralin palveluiden käyttöaste on ollut erittäin hyvä. Oralin 
tunnettuuden kasvu sen vahvalla markkina-alueella, 
pääkaupunkiseudulla, kertoo, että Oralista on kasvamassa vahva 
brändi. Brändin vahvuus näkyy jo myönteisesti rekrytoinnissa. Oral 
pystyi lisäämään tarjontaansa kaudella 2007 noin 25 prosenttia 
rekrytoinneilla.  
 
Erityisesti alalle tyypillisen hiljaisen kesälomakauden sekä 
voimakkaan ketjunrakennustyön johdosta tulos jäi kuluneellakin 
neljänneksellä vielä tappiolliseksi. Uskomme Oralissa kuitenkin, 
että hyvin käynnistynyt viimeinen vuosineljännes muodostuu 
kannattavuudeltaan positiiviseksi.  
 
Vuoden 2008 liikevaihdon arvioimme nousevan noin 23 miljoonaan 
euroon ja toiminnan muodostuvan kannattavaksi. Strategian 
toteuttamiseen pystyvä organisaatio on nyt rakennettu. Hyvään 
kannattavuustasoon pääseminen vaatii edelleen kasvua ja ketjun 
toimintamallien implementointia. Olemme kohtuullisen hyvin 
aikataulussa, ja strategiselle tavoitetasolle on mahdollisuus päästä 
vuoteen 2010 mennessä, kommentoi yhtiön kehitystä toimitusjohtaja 
Antti Kasi.  
 
 
 
 
 



TALOUDELLINEN TULOS 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n jatkuvien toimintojen eli hammasterveys-
palveluiden liikevaihto 1.1.-30.9.2007 oli 11,1 miljoonaa euroa (4,2 
milj. euroa). Edellisen vuoden vertailukaudella yhtiön toimialana 
oli hammasterveyspalvelut vain 1.4.2006 alkaen, ja 1.1.-31.3.2006 
toimialana oli tietotekniikka. Lopetetun tietotekniikkatoiminnan 
liikevaihto ei sisälly vuoden 2006 vertailulukuun. 
 
Liikevaihto kehittyi edelleen odotusten mukaan suotuisasti. Vuoden 
2006 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi 
heinä-syyskuussa 61,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat toiminnan 
laajentaminen yritysostoin, palvelujen vakaa ja runsas kysyntä sekä 
rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma lisääntynyt tarjonta. 
Liikevaihtoon sisältyy Oral Helsinki Sibeliuksenkatu Oy:n 
liikevaihto 1.8.2007 alkaen.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n jatkuvien toimintojen liiketulos 1.1.-
30.9.2007 oli -479 tuhatta euroa (-478 tuhatta euroa).  
 
Lopetetun tietotekniikkaliiketoiminnan tulos oli katsauskaudella -48 
tuhatta euroa. Jatkuvan toiminnan tulokseen on kirjattu vuonna 2005 
tehdyn yhteisösakkovarauksen peruuntuminen ja vuoden 2006 valmistuneen 
verotuksen vaikutus, mikä poikkesi yhtiön vuoden 2006 tilinpäätökseen 
kirjatusta verokulusta. 
 
Helsingin hallinto-oikeus on pitänyt voimassa Uudenmaan veroviraston 
päätöksen, jonka mukaan Oral Hammaslääkärit Oyj:lle ei myönnetty 
lupaa vähentää verovuosilta 1999-2003 vahvistettuja tappioita eikä 
verovuodelta 2005 mahdollisesti vahvistettavaa tappiota 
verotuksessaan. Syyskuussa tehty päätös koskee yhteensä noin 15,5 
miljoonan euron tappioita, joista noin 15 miljoonaa euroa on 
vahvistettu vuosilta 1999-2003 ja 0,6 miljoonaa euroa vuodelta 2005. 
Oral Hammaslääkärit Oyj oli valittanut Uudenmaan veroviraston 
kesäkuussa 2006 antamasta päätöksestä, koska sen mielestä yhtiössä 
tapahtuneet omistajavaihdokset eivät estä elinkeinotoiminnasta 
syntyneiden tappioiden vähentämistä myöhemmin harjoitettavasta 
elinkeinotoiminnasta kannetusta verosta. Oral Hammaslääkärit ei ole 
kirjannut vahvistetuista tappioista verosaamista taseeseen. Yhtiö on 
valittanut päätöksestä. 
 
TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n taseen loppusumma 30.9.2007 oli 12,0 
miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa). Myyntisaamiset ja muut 
lyhytaikaiset saamiset olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). 
Lyhytaikaisia velkoja oli 3,2 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). 
Yhtiön maksuvalmius eli quick ratio –tunnusluku oli 0,4 (1,6). 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 154 (-458) 
tuhatta euroa. 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 1.626 
tuhatta euroa (8.291 tuhatta euroa). Merkittävimmät investoinnit 
katsauskaudella olivat Helsingin Hammaslääkärikeskus Oy:n 
osakekannan ja Helsingin Hammaslaseri Oy:n liiketoiminnan hankinta. 
Näiden lisäksi katsauskaudella jatkettiin toiminnan kehittämisessä 



tarvittavien hoitolaitteiden ja -kaluston hankintoja sekä asemien 
perusparannustöitä.  
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 56 (73) prosenttia. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä työskenteli jakson aikana keskimäärin 
203 (134) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja jakson lopussa 227 (139) 
henkilöä. Keskimääräisestä henkilöstömäärästä 135 oli työsuhteessa 
Oraliin ja 68 työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.  
 
Henkilöstön osaamista on kuluneena vuonna kehitetty sekä 
ammatillisen osaamisen että palveluosaamisen alueilla. Kolmannella 
vuosineljänneksellä aloitettiin myös sisäinen kehitysohjelma 
hoitotyön tuottavuuden ja materiaalihallinnon tehostamiseksi.  
 
YHTIÖRAKENNE 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj -konserni muodostuu emoyhtiön lisäksi Oral 
Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu Oy -nimisestä yhtiöstä (entinen 
Helsingin Hammaslääkärikeskus Oy), joka on yhdistelty konserniin 
1.8.2007 alkaen. 
 
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Toukokuussa tehty yrityskauppa, jossa Oral Hammaslääkärit Oyj osti 
Helsingin Sibeliuksenkadulla sijaitsevan Helsingin 
Hammaslääkärikeskus Oy:n, astui voimaan suunnitellusti 1.8.2007. 
 
Ketjun rakentamisessa ja hallinnassa on kehitetty erityisesti 
palvelujen saatavuutta. Internet-pohjainen ajanvarausjärjestelmä on 
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden lopussa. Lisäksi kehitetään 
keskitettyä ajanvarausjärjestelmää, josta asiakas voi varata yhdestä 
numerosta ajan mille tahansa Oralin hammaslääkäriasemalle. Tämä 
parantaa palvelua ja tehostaa toimintaa erityisesti 
pääkaupunkiseudulla, missä Oralilla on useita hammaslääkäriasemia. 
Jaksolla rakennetuilla palvelukuvauksilla helpotetaan asiakkaita 
määrittelemään palvelutarpeensa, jotta heille voidaan tarjota 
mahdollisimman oikeanlaista hoitoa heti ensimmäisellä 
käyntikerralla. Palveluketjun johtamis- ja ohjausjärjestelmän 
kehittämisessä edettiin täsmentämällä toimintaa ohjaavia 
tunnuslukuja ja asemien vastuulääkäreiden ja –hoitajien toimenkuvia.  
 
S-ryhmän asiakastutkimuksen mukaan jo yli puolet S-ryhmän 
asiakasomistajista pääkaupunkiseudulla tuntee Oral Hammaslääkärit. 
Tunnettuus on noussut vuoden aikana selvästi.  
 
OMISTUSRAKENTEEN MUUTOKSET 

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 13.8.2007 ilmoituksen, että Sari Korhosen 
äänimäärä ja osuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta on 
laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan. Sari Korhosen osuus Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista ja äänistä oli tuolloin 4,97 
prosenttia eli 278.000 osaketta.  



Toisella vuosineljänneksellä 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 perusteella toisella 
vuosineljänneksellä merkityt 4.000 uutta osaketta merkittiin 
kaupparekisteriin 20.7.2007 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi OMX 
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä 23.7.2007. 
 
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2439 osakkeenomistajaa (vuotta 
aiemmin 2334). 
 
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.  
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj sopi 31.10.2007 liiketoimintakaupasta, jossa 
Hämeen Hammaslääkärikeskus Oy myy liiketoimintansa Oral Hammaslääkärit 
Oyj:lle. Hämeen Hammaslääkärikeskuksen hammasterveyspalveluiden 
liikevaihto on noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa. Oralille siirtyy 
kaupassa seitsemän hoitoyksikköä ja toimipisteet Hämeenlinnan 
keskustassa, Parolassa ja Turengissa. Yhtiössä työskentelee 12 
hammaslääkäriä ja yhteensä 17 hammashoitajaa, suuhygienistiä ja muuta 
henkilökuntaan kuuluvaa.  
 
Oral maksaa ostettavasta liiketoiminnasta kaupantekovaiheessa 700.000 
euroa käteistä ja 59.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. 
Lopullinen kauppahinta määräytyy asetettujen liiketoiminnallisten 
tavoitteiden toteutumisen perusteella. Lisäkauppahinta on enintään 
noin 400.000 euroa, joka voi sisältää enintään 59.000 Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Loppukauppahinta maksetaan viimeistään 



vuonna 2011. Kauppahinta muodostuu hammaslääkärikeskuksen markkina-
asemasta, nimestä, liikepaikkainvestoinneista, koneista ja kalustosta 
sekä vaihto-omaisuudesta.  
 
Kaupan on tarkoitus astua voimaan 1.1.2008.  

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti 7.11.2007 suunnatusta 
osakeannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilökunnalle ja 
ammatinharjoittajille. Henkilöstöannissa tarjotaan merkittäväksi 
enintään 150.000 uutta yhtiön osaketta. Merkittäväksi tarjottavien 
osakkeiden määrä vastaa 2,68 prosenttia yhtiön osakkeista ja 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen antia ja 2,61 prosenttia 
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä annin jälkeen, mikäli 
henkilöstöanti merkitään täysimääräisesti. 

Osakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa, mikä on kymmenen prosenttia 
alhaisempi kuin yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi 
ajalla 7.8.-7.11.2007.  

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 
henkilöstön sitouttamiseksi ja kannustamiseksi sekä yhtiön 
kasvustrategian toteuttamisen vaatiman rahoituksen tukemiseksi. 
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon.  

Osakkeiden merkintäaika alkaa 26.11.2007 ja päättyy 15.1.2008. 
Merkityt osakkeet voi myydä aikaisintaan 31.8.2009.   
 
Päätös suunnatusta osakeannista perustuu hallituksen varsinaiselta 
yhtiökokoukselta 20.3.2007 saamaan antivaltuutukseen. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.11.2007 
toimitusjohtajan ja hänen määräysvaltayhteisönsä tekemän 90.000 
osakkeen merkinnän. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.11.2007 myös 
talousjohtajan 30.000 osakkeen merkinnän. Molemmat merkinnät 
perustuvat varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2006 päättämään optio-
ohjelmaan 2006A, jossa merkintähinta on 1,80 euroa.  
 
LÄHIAIKOJEN MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Oral Hammaslääkärit -konsernin liiketoiminnan merkittävimmät 
lähiaikojen riskit liittyvät kasvun ja kannattavuuden 
tuloksekkaaseen hallintaan voimakkaan kasvun ja hyvän kysynnän 
olosuhteissa. Yrityksen strategiaan kuuluu laajentua yritys- ja 
liiketoimintakaupoin valtakunnallisesti.  
 
Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntänäkymät ovat vakaat. 
Kysyntään voivat vaikuttaa yleiseen kulutuskysyntään vaikuttavat 
suhdannevaihtelut, kilpailutilanteen muuttuminen sekä sellaiset 
julkisen terveydenhuollon muutokset, joilla on vaikutusta 
terveydeyspalveluiden kysynnän määrään ja suuntautumisen yksityisen 
ja julkisen sektorin välillä. 
 
Hammaslääkärien saatavuus on kehittynyt kuluvalla tilikaudella 
yhtiön kannalta suotuisasti. Hammaslääkäreiden saatavuus 



valtakunnallisesti ja paikallisesti muodostaa kuitenkin edelleen 
yhden merkittävimmistä yhtiöön kohdistuvista liiketoimintariskeistä. 
 
Yhtiön strategian mukaiset liiketoiminta- ja yritysostot yhdessä 
ketjun investointitarpeiden ja ketjunrakentamisen etupainotteisten 
kustannusten kanssa edellyttävät yhtiön kokoon nähden kohtuullisen 
merkittävää vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Yhtiön johto seuraa 
aktiivisesti rahoitustilanteen ja pääomarakenteen kehittymistä ja 
pyrkii varmistamaan, että yhtiöllä on käytössään kasvun, 
maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen mukainen rahoitus optimaalisin 
ehdoin. Yhtiön omavaraisuusaste on edelleen hyvä.  
 
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. Koko vuoden liiketulos jää lievästi tappiolliseksi. Syynä 
tähän ovat hammaslääkäriketjun rakentamisen ja ketjuhallinnan 
kulujen etupainotteisuus ja käyttöasteen saaminen tavoitetasolle 
hieman arvioitua myöhemmin. 
 
Vuoden 2008 liikevaihdon yhtiö arvioi nousevan yli 23 miljoonaan 
euroon ilman uusia yritys- ja liiketoimintakauppoja. Arvio sisältää 
31.10.2007 julkistetun liiketoimintakaupan Hämeen 
Hammaslääkärikeskuksen kanssa. Yhtiö arvioi yltävänsä vuonna 2008 
positiiviseen liiketulokseen. 
 
 
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 1-9/2007 1-9/2006 7-9/2007 7-9/2006 

Jatkuvat toiminnot:    

 

Liikevaihto 11069 4196 3397 2110 

Materiaalit ja palvelut -5749 -1948 -1664 -976 

Liiketoiminnan muut 
tuotot 2 0 2 0 

Henkilöstökulut  -3186 -1468 -1063 -751 

Poistot ja 
arvonalentumiset -545 -249 -192 -114 

Liiketoiminnan muut 
kulut -2069 -1008 -761 -495 

Liiketulos  -479 -478 -280 -228 

Rahoitustuotot ja -kulut -74 -18 -38 -5 

Voitto/tappio ennen 
veroja -553 -496 -318 -233 

Tuloverot 21 17 7 17 
Katsauskauden 
voitto/tappio -532 -479 -325 -216 

Lopetetut toiminnot:    
 

Katsauskauden 
voitto/tappio 
lopetetuista 
toiminnoista -48 1266 -78 141 
KATSAUSKAUDEN 
VOITTO/TAPPIO -581 787 -403 -75 
Jatkuvat toiminnot: 
Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen 
tulos, euroa     

- laimentamaton -0,10 -0,12 -0,06 -0,05 

- laimennettu * * * * 

 
    

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

 
 
 
 
 

   

- laimentamaton 
 

-0,01 0,32 -0,01 0,03 
* Osakeoptiolla ei ole 
laimentavaa vaikutusta 
osakekohtaiseen 
tulokseen 

    

 
 



 
TASE, 1000 EUR 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006 
    
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  2355 2009 1925 
Liikearvo 3829 3062 3564 
Muut aineettomat hyödykkeet 4002 2957 3616 
Laskennalliset verosaamiset 13 0 12 
Myytävissä olevat sijoitukset 3 4 4 
Lainasaamiset 22 22 22 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 10224 8054 9145 
    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 368 177 228 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1088 869 675 
Rahavarat 346 1384 441 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1803 2430 1344 
    
Varat yhteensä 12027 10486 10489 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
    
Osakepääoma 558 558 558 
Ylikurssirahasto 5597 5597 5597 
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 7   
Edell. tilikausien voitto/tappio 1124 727 752 
Tilikauden voitto/tappio -581 787 284 
Oma pääoma yhteensä 6705 7669 7190 
    
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset velat 1176 458 392 
Laskennallinen verovelka 905 893 885 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   2081 1351 1277 
    
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat 969 159 220 
Ostovelat ja muut velat 2272 1307 1802 
    
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3241 1466 2022 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 12027 10486 10489 
 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 

 
Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 
pääoman 
rahasto 

Voitto-
varat 

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2007 558 5597 0 1035 7190 

Tilikauden tulos    -581 -581 

Myönnettyjen 
optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    90 90 

Optioilla merkityt 
osakkeet   7  7 



Oma pääoma 30.9.2007 558 5597 7 543 6705 

      

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    284 287 

Oma pääoma 
31.12.2006 558 5597  1035 7190 

 
      

RAHAVIRTALASKELMA, 

1000 EUR  

1.1.-

30.9.2007 

1.1.-

30.9.2006 

Liiketoiminnan rahavirta   

Voitto/tappio ennen veroja -524 709 

Poistot 545 249 

Muut tuotot ja kulut, 

joihin ei liity maksua 

-30 0 

Muut oikaisut 89 -1435 

Rahoitustuotot ja –kulut 74 19 

Käyttöpääoman muutos -141 -757 

   

Maksetut rahoituskulut -74 -35 

Saadut rahoitustuotot  16 

Maksetut tuloverot -40 -120 

Liiketoiminnan rahavirta -101 -1354 

   

Investointien 

nettorahavirta 

  

Investoinnit aineellisiin 

ja aineettomiin 

hyödykkeisiin -984 -522 

Liiketoiminnan myynti 0 4065 

Tytäryhtiön hankinnan 

yhteydessä ostettu 

pääomalainasaaminen 0 -500 

Tytäryhtiön hankinta -87 -103 

Investointien rahavirta 

yhteensä -1071 2940 

   

Rahoituksen rahavirta   

Suunnatun osakeannin kulut 0 -87 

Lainasaamisten 

takaisinmaksut 

1 5 



Maksullinen osakeanti 7 0 

Rahoitusleasingvelat  -230 0 

Lyhytaikaisten lainojen 

nostot 706  

Pitkäaikaisten lainojen 

nostot 606 0 

Pitkäaikaisten lainojen 

takaisinmaksut 0 -408 

Lyhytaikaisten lainojen 

takaisinmaksut -13 0 

Rahoituksen rahavirta 1077 -490 

   

Rahavarojen 

lisäys(+)/vähennys(-) -95 +1096 

   

Rahavarat tilikauden 

alussa 441 288 

Rahavarat tilikauden 

lopussa 346 1384 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu 
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin 
vaatimuksia. 
 
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. 
 
TUNNUSLUVUT 

 

1.1.-
30.6.2007 

1.1.-
30.9.2006 

1.1.-
31.12.2006 

Omapääoma/osake, euroa 1,20 1,37 1,29 
    
Omavaraisuusaste, % 56 73 69 
    
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1626 8291 9511 
 
 
Aikaisempaa tilikautta koskevan virheen oikaisu 
 
Yhtiö on korjannut IAS8-standardin mukaisesti tilikaudella 2007 
havaitun, mutta tilikautta 2006 koskevan virheen johdosta tilikauden 
2006 vertailutietoja. Yhtiön lopetettujen toimintojen tulos esitettiin 



tilivuonna 2006 noin 62 TEUR liian suurena virheellisen 
verojaksotuksen johdosta. Korjauksella ei ole vaikutusta jatkuvien 
toimintojen tulokseen 2006. Korjauksen vaikutusta koko vuoden 2006 
tulokseen, omaan pääomaan ja osakekohtainen tulos (EPS) -tunnuslukuun 
havainnollistaa oheinen taulukko: 
 

Tilikausi 2006 Korjattu 
Aikaisemmin 
julkistettu 

Tilikauden voitto 284 346 

Tilikauden voitto-lopetetut toiminnot 1441 1503 

Tilikauden tappio-jatkuvat toiminnot -1157 -1157 
Osakekohtainen tulos-Lopetetut 
toiminnot eur 0,33 0,35 

Oma pääoma 7190 7252 
 

 
 
SUURIMMAT OMISTAJAT 30.9.2007 
 
Omistaja Omistusosuus, % 
Atine Group Oy 28,1 
Virta Erkki 11,7 
Korhonen Juha 9,9 
Lahikainen Kimmo 9,3 
Ranki Kari 9,0 
Korhonen Sari 5,0 
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 4,1 
Nissilä Juha 0,9 
Finanssi-Sampo Oy 0,8 
SW Software Oy 0,7 
10 suurinta yhteensä 79,5 
Muut 20,5 
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: 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet 


