
M-Brain Oy puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2016  

Taloudellinen kehitys tammi – kesäkuussa 2016  

 Liikevaihto kasvoi 7,8 % ja oli 16.689 (15.478) tuhatta euroa 

 Käyttökate (EBITDA) oli 1.081 (1.437) tuhatta euroa 

 Taseen loppusumma 30.6.2016 oli 44.799 (34.711) tuhatta euroa 

 

Avainluvut  

  2016 2015 2015 

1000 EUR 1-6 1-6 1-12 

Liikevaihto 16 689  15 478 30 341 

EBITDA 1 081  1 437 2 591 

EBITDA % liikevaihdosta 6,5  9,3  8,5  

Liikevoitto 287  778 1 284 

Liikevoitto % liikevaihdosta 1,7   5,0  4,2  

Tilikauden voitto (tappio) -247  189 -395 

Tilikauden voitto (tappio) % liikevaihdosta - 1,2  - 

Taseen loppusumma 44 799  34 711 35 042 

Oman pääoman tuotto, % -1,7  1,6  -3,4  

Omavaraisuusaste, % 40,7  36,4  34,9  

Henkilöstön lukumäärä (FTE) kauden lopussa 471  398 388 

 

Toimitusjohtaja Kim Nybergin kommentit puolivuosikatsauksen yhteydessä  

”M-Brain on globaalisti toimiva tieto-, teknologia- ja konsultointiyritys, jolla on toimistot 14 maassa. 

Autamme asiakkaitamme navigoimaan yhä haasteellisemmaksi muuttuvassa liiketoiminta-ympäristössään. 

Tarjoamme heille relevanttia ulkoista liiketoimintatietoa ja konsultoimme tiedon tehokkaassa hallinnassa ja 

hyödyntämisessä. Analysoimme ja paketoimme tiedon helposti omaksuttavaan muotoon päätöksenteon ja 

strategiasuunnittelun tueksi. Kutsumme tätä tiedolla johtamiseksi. 

M-Brain toteutti norjalaisen mediaseurantaa ja analyysejä tuottavan Opoint -konsernin hankinnan vuoden 

2016 ensimmäisellä puolivuosikaudella. Kauppa tukee strategista tavoitettamme olla markkinajohtaja 

Pohjoismaissa ja Itämeren alueella ja kaupan myötä M-Brainin toiminta laajeni Viroon ja Norjaan.  

Suomen liikevaihdon kehitys ei ollut tyydyttävä, johtuen pääasiallisesti Suomen talouden heikosta 

kehityksestä sekä käynnissä olevan mediamurroksen vaikutuksista perinteisen median 

seurantapalveluihin. M-Brain ilmoitti yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta Pohjoismaiden ja Baltian 

alueella ja Suomen osalta neuvottelut päättyivät kesäkuussa. Loput suunnitelluista toimenpiteistä pyritään 

saamaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.” 

M-Brain -konsernin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2016 

Tämän puolivuosikatsauksen selostusosa kuvaa konsernin toimintoja tammi-kesäkuussa 2016. 

International Financial Reporting Standard (IFRS) -standardin mukainen vertailu on tehty vuoden 2015 

vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. 

 



Muutokset konsernirakenteessa tammi-kesäkuussa 2016 

M-Brain Insight Oy solmi 6.4.2016 sopimuksen norjalaisen Opoint Holding AS:n osakekannan ostamisesta. 

Opoint Holding AS on mediaseurantaa ja analyysejä tuottava yritys, jolla on toimintaa Norjassa, Ruotsissa 

ja Virossa. Opointin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 11 miljoonaa euroa. Transaktion yhteydessä M-Brain 

järjesti yhteensä 6,2 miljoonan euron osakeannin, jonka M-Brainin nykyisiin omistajiin kuuluvat sijoittajat 

merkitsivät täysimääräisesti.  

Global Intelligence Alliance Asia-Pacific Pte. Ltd –yhtiön nimi muuttui M-Brain Singapore Pte. Ltd –nimeksi.  

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuu 2016 

M-Brain konsernin liikevaihto kasvoi 7,8 % ja oli 16.689 (15.478) tuhatta euroa. Käyttökate (EBITDA) oli 

1.081 (1.437) tuhatta euroa, mikä vastaa 6,5 (9,3) % liikevaihdosta. Katsauskauden käyttökate (EBITDA) 

sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä noin 436 (525) tuhatta euroa koostuen pääasiallisesti 

uudelleenjärjestelyihin liittyvistä menoista sekä Opoint hankintaan liittyvistä kuluista. Katsauskauden poistot 

olivat 794 (659) tuhatta euroja ja liikevoitto oli 287 (778) tuhatta euroa. Tulos rahoituserien jälkeen oli -434 

(165) tuhatta euroa ja tilikauden tulos -247 (189) tuhatta euroa. M-Brainin nettorahoituskulut olivat 721 (612) 

tuhatta euroa.  

Liikevaihdon kokonaiskasvua edisti Opointin hankinta. Opointin luvut on konsolidoitu M-Brain konserniin 

huhtikuusta 2016 alkaen. Suomen markkinatilanne säilyi edelleen haastavana johtuen yleisestä 

taloustilanteesta ja mediamurroksen aiheuttamasta perinteisen liiketoiminnan pienenemisestä. M-Brain 

ilmoitti yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta Pohjoismaiden ja Baltian alueella ja Suomen osalta 

neuvottelut päättyivät kesäkuussa. Loput suunnitelluista toimenpiteistä pyritään saamaan päätökseen 

vuoden loppuun mennessä. 

Tase, rahoitus ja rahavirta 

M-Brainin taseen loppusumma 30.6.2016 oli 44.799 (34.711) tuhatta euroa. Rahavarat olivat 2.664 (1.433) 

tuhatta euroa ja oma pääoma 17.556 (12.057) tuhatta euroa. Omavaraisuusaste oli 40,7 (36,4) %. 

M-Brain Oy:llä on listattuna joukkovelkakirja First North Bond Market Finland -markkinapaikalla. 15 

miljoonan euron vakuudettomalla joukkovelkakirjalainalla on kiinteä 8 prosentin korko, ja sen eräpäivä on 

17.6.2017.  

M-Brain toteutti katsauskaudella yhteensä 6,2 miljoonan euron osakeannin, jonka M-Brainin nykyisiin 

omistajiin kuuluvat sijoittajat merkitsivät täysimääräisesti. Annin tuotoilla rahoitettiin Opoint yritysosto. 

M-Brainin liikearvo 30.6.2016 oli 25.108 (21.976) tuhatta euroa. Liikearvo testataan suunnitteluprosessin 

aikataulun mukaisesti kerran vuodessa, tai useammin, jos on viitteitä, että omaisuuserän arvo saattaa olla 

alentunut. 

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli -782 (320) tuhatta euroa, josta käyttöpääoman muutokset 

olivat -649 (-270) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -2.495 (-383) tuhatta euroa. 

Investoinnit 

Yrityksen investoinnit 2.495 (383) tuhatta euroa liittyvät Opoint –yrityshankintaan sekä yrityksen sisäiseen 

kehittämistoimintaan. Sisäisen kehittämistoiminnan tuloksena syntyneet aineettomat hyödykkeet kirjataan 

taseeseen siitä alkaen, kun kehittämisvaiheen menot ovat luotettavasti määritettävissä, tuotteen valmiiksi 

saattaminen on teknisesti toteutettavissa, konserni pystyy käyttämään tuotetta tai myymään sen, konserni 

pystyy osoittamaan kuinka tuote tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä ja 

konsernilla on sekä aikomus että resurssit saattaa kehitystyö loppuun ja käyttää tuotetta tai myydä se. 

Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä 

poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on 

valmis käytettäväksi. 



Henkilöstö, johto ja hallinto  

M-Brain konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 440 (398) kokopäiväistä 

työntekijää.  

M-Brain Oy:n hallituksen muodostavat:  

 Kim Nyberg, hallituksen puheenjohtaja 

 Marjukka Nyberg  

 Petri Laine  

 Robert Ingman  

 Tage Lindberg  

 Matti Rusanen 

 Krista Karli (7.6.2016 alkaen) 

Emoyhtiön toimitusjohtajana toimi Sirpa Ojala 16.1.2016 saakka ja 16.1.2016 alkaen Kim Nyberg. 

M-Brain Oy:n tilintarkastajana toimi Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu 

Mattila. Konsernin Suomen yhtiöillä on sama tilintarkastaja.  

Yhtiökokous 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.6.2016. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin 

tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti pitää 

hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan 1.200 euroa/kk. Yhtiökokous päätti, 

että hallituksen jäseniksi valitaan jatkamaan Robert Ingman, Petri Laine, Tage Lindberg, Kim Nyberg, 

Marjukka Nyberg ja Matti Rusanen ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Krista Karli. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen siten, että optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 

1.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Osakkeen merkintähinta on 1.350 euroa ja merkintäaika 

korkeintaan 36 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Optio-oikeuksia ei ole vielä ilmoitettu 

rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. 

M-Brain Oy:n osakkeet  

Yhtiön osakemäärä 30.6.2016 oli 28.193 (23.593) kpl. Yhtiöllä oli 30.6.2016 yhteensä yhdeksän 

osakkeenomistajaa. Katsauskauden aikana yhtiö ei ole hankkinut tai myynyt omia osakkeita. Yhtiö omistaa 

100 kpl yhtiön omia osakkeita. Näiden osuus äänimäärästä on 0,35 (0,42) %.                                                                                                                                                             

M-Brain toteutti katsauskaudella yhteensä 6,2 miljoonan euron osakeannin, jonka M-Brainin nykyisiin 
omistajiin kuuluvat sijoittajat merkitsivät täysimääräisesti. Osakeannin tuotot kirjattiin sijoitetun vapaan 
pääoman rahastoon. Osakeantia ei ole vielä ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Yhtiöllä ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä  

M-Brain konsernin toimialalla teknologian kehitys on hyvin nopeaa. Strategiansa mukaisesti yhtiö on 

panostanut omaan tuotekehitykseen kehittääkseen kilpailukykyään verrattuna muihin kilpailijoihin.  

Konsernin ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta.  



Myyntisaamiset ovat keskeinen tase-erä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan 

yhdenmukaisella luottopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoimella. Luottotappioriskiä osaltaan pienentää 

asiakaskannan suuri kappalemäärä ja se, että myyntisaamiset jakautuvat usealle eri toimialalle. 

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan M-Brain -konsernissa suunnitteluprosessin aikataulun 

mukaisesti kerran vuodessa tai useammin, jos on viitteitä, että omaisuuserän arvo saattaa olla alentunut. 

Suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa 

tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon arvonalentumisen, mikä heikentäisi M-Brainin tulosta. 

M-Brain Oy:n First North Bond Market Finland –markkinapaikalla listattu 15 miljoonan euron 

joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.6.2017. Yhtiö on käynnistänyt prosessit uudelleenrahoituksen 

järjestämiseksi.  

Konsernin lainarahoitukseen liittyy rahoittajien kanssa sovittuja erityisehtoja, joihin yritys on sitoutunut.  
Tunnuslukujen osalta erityisehtojen täyttyminen tarkastetaan puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen 

laatimisen yhteydessä. 

Näkymät loppuvuodelle 2016 

M-Brain arvio vuoden 2016 liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan verrattuna edelliseen vuoteen. 

Liikevaihdon kokonaiskasvua tulee edistämään Opointin hankinta ja vuoden 2015 aikana tehtyjen 

yrityskauppojen integrointia ja toiminnan tehostamista koskevat toimenpiteet edistävät käyttökatteen 

kasvua.  

Tähän tiedotteeseen sisältyvät kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta 

koskevia arvioita. Tällaiset arviot perustuvat johdon parhaaseen uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on 

kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska arvioihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset 

voivat poiketa huomattavasti niitä koskevista kannanotoista.  

Taloudellinen tiedottaminen  

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2016 julkaistaan maaliskuussa 2017. 

M-Brain Oy:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016  

Tämä tilintarkastamaton puolivuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden 

mukaisesti. Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2015 

konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2016 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Näillä 

muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Puolivuosikatsaus ei sisällä kaikkea 

sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee 

lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2015 kanssa. 

Konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, 

mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon 

tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja 

oletuksista. 

Puolivuosikatsauksen luvut ovat esitetty tuhansina euroina ovat itsenäisesti pyöristettyjä lähimpään 0,1 

tuhanteen euroon, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. 

Tämän puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

 

 



KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)       

  2016 2015 2015 

000 euroa 1-6 1-6 1-12 

        

Liikevaihto 16 689,2 15 478,5 30 341,3 

Liiketoiminnan muut tuotot 31,8 77,6 94,0 

        

Materiaalit ja palvelut -2 415,1 -1 990,4 -4 106,1 

Henkilöstökulut -9 484,1 -8 570,9 -16 816,0 

Poistot -793,8 -659,4 -1 307,0 

Liiketoiminnan muut kulut -3 740,9 -3 557,8 -6 922,7 

Liikevoitto 287,1 777,5 1 283,6 

        

Rahoitustuotot 97,8 356,6 290,0 

Rahoituskulut -818,6 -968,7 -1 842,3 

Rahoituskulut (netto) -720,8 -612,2 -1 552,4 

        

Voitto (tappio) ennen veroja -433,7 165,4 -268,8 

        

Tuloverot 186,3 23,1 -125,8 

        

Tilikauden voitto (tappio) -247,4 188,5 -394,6 

        

Muut laajan tuloksen erät, verovaikutus 
huomioituna 

      

        

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi: 

      

Valuuttakurssien muuntoerot 168,9 -29,9 93,7 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät, verovaikutus 
huomioituna 

168,9 -29,9 93,7 

        

Tilikauden laaja tulos yhteensä -78,5 158,6 -300,9 

        

Emoyrityksen omistajille jaettavissa oleva tulos: -247,4 188,5 -394,6 

        

Emoyrityksen omistajille jaettavissa oleva laaja 
tulos. 

-78,5 158,6 -300,9 

 

 

 

 



KONSERNIN TASE (IFRS)       

000 euroa 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 

VARAT       

Pitkäaikaiset varat       

Liikearvo 25 107,8 21 976,5 21 976,5 

Kehittämismenot 1 566,9 1 406,0 1 491,2 

Muut aineettomat hyödykkeet 5 591,1 3 366,8 3 120,4 

Aineelliset hyödykkeet 630,4 624,2 590,8 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 17,0 27,0 17,0 

Laskennalliset verosaamiset 1 476,8 377,9 470,2 

 34 389,9 27 778,3 27 665,9 

Lyhytaikaiset varat       

Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 697,0 5 497,1 5 426,3 

Muut osakkeet ja osuudet 47,7 2,4 2,4 

Rahavarat 2 664,3 1 433,3 1 947,2 

 10 409,0 6 932,9 7 375,8 

Varat yhteensä 44 798,9 34 711,2 35 041,8 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT       

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       

Osakepääoma 215,5 215,5 215,5 

Ylikurssirahasto 247,2 247,2 247,2 

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 18 502,2 12 292,2 12 292,2 

Kertyneet voittovarat -1 408,7 -698,3 -1 112,3 

 17 556,2 12 056,6 11 642,6 

Pitkäaikaiset velat       

Rahoitusvelat 91,9 15 105,0 15 077,6 

Laskennalliset verovelat 1 169,8 641,3 596,4 

Muut velat 180,1 184,0 186,0 

 1 441,8 15 930,3 15 860,0 

Lyhytaikaiset velat       

Rahoitusvelat 15 999,7 115,5 358,3 

Ennakkomaksut 1 650,5 1 599,0 1 659,7 

Ostovelat 1 744,8 1 369,0 1 373,7 

Muut lyhytaikaiset velat 1 515,1 896,6 935,8 

Siirtovelat 4 890,7 2 744,2 3 211,6 

 25 800,8 6 724,4 7 539,2 

Velat yhteensä 27 242,7 22 654,6 23 399,2 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 44 798,9 34 711,2 35 041,8 

 

 

 



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)     

             

000 euroa 

  
Osake-

pääoma 
Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 

              

Oma pääoma  1.1.2015   215,5 247,2 12 292,2 -895,4 11 859,5 

              

Laaja tulos             

Tilikauden tulos         188,5 188,5 

Muut laajan tuloksen erät 
(verovaikutuksella oikaistuna) 

            

Muuntoero         -29,9 -29,9 

Laajan tuloksen erät 
yhteensä 

        158,6 158,6 

              

Osakeperusteiset maksut         38,4 38,4 

Liiketoimet omistajien 
kanssa, yhteensä 

        38,4 38,4 

              

Oma pääoma  30.6.2015   215,5 247,2 12 292,2 -698,3 12 056,6 

              

              

              

Oma pääoma  1.1.2016   215,5 247,2 12 292,2 -1 112,3 11 642,6 

              

Laaja tulos             

Tilikauden tulos         -247,4 -247,4 

Muut laajan tuloksen erät 
(verovaikutuksella oikaistuna) 

            

Muuntoero         168,9 168,9 

Laajan tuloksen erät 
yhteensä 

        -78,5 -78,5 

              

Osakeperusteiset maksut         -217,7 -217,7 

Osakeanti       6 210,0   6 210,0 

Liiketoimet omistajien 
kanssa, yhteensä 

      6 210,0 -217,7 5 992,3 

              

Oma pääoma  30.6.2016   215,5 247,2 18 502,2 -1 408,6 17 556,3 

 

 

 

 

 



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)    

 2016 2015 2015 

000 euroa 1-6 1-6 1-12 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    

tilikauden tulos -247,4 188,5 -394,6 

Oikaisut tilikauden tulokseen 1 361,4 1 330,7 2 756,9 

Käyttöpääoman muutos -648,7 -269,6 435,7 

Maksetut korot ja maksut -727,8 -905,8 -1 409,7 

Saadut korot 39,2 1,9 6,9 

Maksetut välittömät verot -558,8 -25,6 -178,5 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -782,1 320,1 1 216,8 

    

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -622,4 -383,2 -905,8 

Hankitut konserniyhtiöt -1 872,3 0,0 0,0 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 494,7 -383,2 -905,8 

    

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    

Maksullinen osakeanti 6 210,0 0,0 0,0 

Lainojen takaisinmaksut -2 818,0 -104,6 -104,6 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 602,0 0,0 139,9 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 3 994,0 -104,6 35,3 

    

RAHAVAROJEN MUUTOS 717,2 -167,7 346,2 

Rahavarat 1.1. 1 947,2 1 601,0 1 601,0 

Rahavarat 30.6. 2 664,3 1 433,3 1 947,2 
 


