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180+

450.000+
OSALLISTUJAA TAPAHTUMISSA
VUODESTA 2015

JÄRJESTETTYÄ TAPAHTUMAA
VUODESTA 2015

2.412 M€

0.596 M€

LIIKEVAIHTO H1 2019

KÄYTTÖKATE H1 2019

Pariisi, Lontoo, Berliini, Hampuri, Wien, Tukholma,
Windsor, Nizza, Göteborg, Bordeaux, Malmö, Lyon,
Frankfurt, Nottingham, Leeds, Angers, Newcastle,
Sheffield, Helsinki, Brighton, Bath, Milton Keynes,
Västerås, Essen, Uttoxeter, Liverpool, Wolverhampton,
Jönköping, Oulu…
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RUSH FACTORY OYJ:
PUOLIVUOTISKATSAUS
1.1.-30.6.2019
Vuoden 2018 strategian mukaan tehdyt kehitystoimet operatiivisen
toiminnan tehostamiseksi ovat olleet onnistuneita, ja vuoden 2019
ensimmäinen puoliskolla kannattavuus saavutti tavoitetason
käyttökatteen ollessa 25 %.

TAMMI-KESÄKUUN 2019 PÄÄKOHDAT
&

Raportointikauden 1.1.-30.6.2019 liikevaihto oli 2,412 miljoonaa euroa.

&

Käyttökate raportointikaudella oli 0,596 miljoonaa euroa, joka on 24,7 %
liikevaihdosta.

&

Raportointikauden liikevoitto oli 0,534 miljoonaa euroa.

&

Yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 järjestetyn Color Obstacle Rush juoksutapahtumakiertueen suosio on noussut lähes kaikilla päämarkkinaalueilla Euroopassa, ja vuodesta 2019 on tulossa osallistujamäärältään
konseptin kaikkien aikojen suurin.
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NÄKYMÄT
Strategian mukainen tuotanto- sekä prosessikehitys etenee suunnitellusti.
Arvioimme tilikauden 2019 tilikauden liikevaihdon olevan 4.4 - 5.1 miljoonaa euroa ja
käyttökatteen 1.2 - 1.6 miljoonaa euroa. Vaihteluväli aiheutuu mm. Color Obstacle Rush kiertueen loppuvuoden lipunmyynnin määrästä sekä talvikauden 2019-2020 uusien
tapahtumien lopullisista ajankohdista. Talven 2019-2020 tapahtumien valmistelu on
parhaillaan käynnissä, ja lopulliset päätökset niiden ajoituksesta tehdään syksyn 2019
aikana. Mikäli vuodenvaihteen tienoille kaavaillut tapahtumat ajoittuvat pääosin vuoden 2020
puolelle, se saattaa vaikuttaa 2019 tavoitteiden toteutumiseen.

UUDET TAPAHTUMAKONSEPTIT
Lapsille ja nuorille suunnatun “Duudsonit Funland” -konseptin kahden pilottitapahtuman
lipunmyynti vastasi odotuksia ja pilotoinnista saatiin tärkeää dataa ja tietotaitoa Duudsonit
Funlandin varsinaisen kiertueen sisällön kehittämiseen. Duudsonit Funland -kiertueen on
määrä alkaa ensi talvena. Konseptin kaupallinen potentiaali vaikuttaa lupaavalta.
Yhtiön listautumismateriaalissa nimikkeellä “2020-projekti” mainitun
tapahtumakokonaisuuden esityötä on jatkettu H1 2019 aikana mm. suunnittelutyöllä,
markkinatutkimuksella Euroopassa sekä konseptin kaikkien osien yhteensopivuuden
selvittämisellä maakohtaisiin lakeihin ja määräyksiin sekä tuleviin EU-sääntöihin. Esityön
aikana tapahtumakokonaisuudelle sekä sen kalustolle on löytynyt uusia
hyödyntämismahdollisuuksia, jotka sopivat erinomaisesti yhteen alkuperäisen suunnitelman
kanssa, nostavat kaluston käyttöastetta ja jakavat taloudellista riskiä usean
tapahtumakonseptin sekä talousalueen kesken. Uudet hyödyntämismahdollisuudet on otettu
huomioon “2020-projektin” esityössä, vaikka se hidastaa hieman projektin etenemistä.
“2020-projekti” on yhtiön suurin yksittäinen projekti tähän mennessä, ja yhtiö uskoo sen
olevan merkittävin tekijä lähivuosien kasvussa.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto raportointikaudella oli 2,412 miljoonaa euroa, jossa näkyy päällimmäisenä Color
Obstacle Rush -konseptin suosio erityisesti Saksassa, Ranskassa, Englannissa ja
Ruotsissa. Vuoden 2018-19 aikana tehdyt panostukset liiketoiminnan
uudelleenorganisointiin ja operatiivisen toiminnan tehostamiseen mm. uusilla teknisillä
ratkaisuilla sekä usean tapahtumakonseptin yhtäaikaiseen kehittämiseen ovat tuottaneet
tulosta, ja käyttökate on tavoitellulla, erinomaisella tasolla ollen 24,7 %, 0,595 miljoonaa
euroa. Liikevoitto raportointikaudella oli 0,534 miljoonaa euroa.

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA
Konsernin taseen loppusumma oli 30.6.2019 3,6 miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä
raportointikauden lopussa oli 1,775 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste
tarkastelukauden lopussa oli 74,7 %.

rushfactory.fi
4(19)

Puolivuotiskatsaus 2019

Rush Factory Oyj

Konsernin saamat ennakkomaksut H2 2019 tapahtumista olivat 1,247 miljoonaa euroa ja
konsernin rahavarat raportointikauden lopussa olivat 1,617 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan
rahavirta oli 0,508 miljoonaa euroa. Konsernilla ei ole lyhyt- tai pitkäaikaisia korollisia
velkoja.

TALOUDELLISET TAVOITTEET
Vuonna 2018 asetetut taloudelliset tavoitteet tulevat näillä näkymin jakautumaan vuosille
2020 ja 2021. Aikaisemmin ilmoitettu tavoite oli vuonna 2020 12 miljoonan euron liikevaihto,
käyttökatteen pysyessä erinomaisella tasolla (25 - 35%). Odotamme seuraavalta
julkaistavalta tapahtumakonseptilta edelleen samaa taloudellista suoriutumista, mutta
ensimmäisten tapahtumien ajoittuminen tulee jakautumaan vuosille 2020 ja 2021 joka siirtää
tavoitellun liikevaihdon toteutumista. Jotta kasvu voidaan toteuttaa tavoitellulla
kannattavuustasolla, on aikataulua venytetty pidemmäksi. Tällä saadaan
kalustokehityksessä huomioitua useiden, eri vuodenaikaan sijoittuvien,
tapahtumakonseptien tarpeet. Samalla myös valmistettavan kaluston käyttöaste paranee
merkittävästi.
Ohjeistuksemme tälle vuodelle pysyy ennallaan, 4.4 - 5.1 miljoonaan euron liikevaihto,
käyttökatteen ollessa 1.2 - 1.6 miljoonaa euroa. Vaihteluväli aiheutuu mm. Color Obstacle
Rush -kiertueen loppuvuoden lipunmyynnin määrästä sekä talvikauden 2019-2020 uusien
tapahtumien lopullisista ajankohdista.

TOIMITUSJOHTAJA MARKUS NIEMELÄN KOMMENTIT
“Aloitimme vuoden 2019 ennakkomyynnin räväkästi jo 2018 loppupuolella, jolloin Color
Obstacle Rush –lipunmyynti oli huomattavasti suurempaa kuin yhtenäkään neljänä
aikaisempana vuotena. Ennätystahti jatkui myös vuodenvaihteen jälkeen. Myöhemmin
lipunmyynnin ero kumulatiivisella käyrällä verrattuna entiseen “ennätysvuoteen” on
odotetusti hieman tasoittunut, mutta hyvältä näyttää edelleen. Tapahtumakausi käynnistyi
loppuunmyydyllä tapahtumalla Pariisin Jablinesissa. Tämä oli 12.316 osallistujallaan yhtiön
historian suurin yksittäinen tapahtuma tähän mennessä.
Olemme hyvin tyytyväisiä myös uuteen, enimmäkseen lapsille suunnattuun, liikunnalliseen
koko perheen tapahtumaan Duudsonit Funlandiin. Tapahtumakonseptia sisältöineen on
suunniteltu yhteistyössä Duudsoneiden (Rabbit Merchandising Oy) kanssa, ja yhteistyö on
sujunut loistavasti. Toukokuussa 2019 Raumalla ja Turussa järjestettyjen pilottitapahtumien
tarkoituksena oli kartoittaa mm. tapahtuman kohderyhmät, testata erilaisia asioita
tapahtuman sisällössä kuten esteitä eri vaikeustasolla, selvittää syyt tiettyjen asioiden
suosittuudessa – sekä tunnistaa mahdollisimman paljon asioita, jotka voivat muodostua
ongelmaksi myöhemmin. Saimme pilottitapahtumista paljon tärkeää palautetta ja numeerista
dataa, riittävän suurella otannalla, että näemme Duudson Funland -konseptin potentiaalin
hyvin lupaavana.
Rush Workout -ryhmäliikuntatapahtumia on järjestetty tänä vuonna Englannissa, Saksassa
ja Ruotsissa arkipäivinä ja työajan jälkeen. Yhtiön suurimmat tapahtumat, Color Obstacle
Rush -tapahtumat pidetään lähes poikkeuksetta viikonloppuisin. Rush Workout on pienempi
tapahtuma, joka käyttää pelkästää COR-kiertueen kalustoa, mutta tarvitsee vain murto-osan
COR:n tarvitsemasta tilasta. Rush Workout -tapahtumat ovat pienempiä, mutta myös niiden
järjestäminen on merkittävästi edullisempaa ja nopeampaa.
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Listautumisen yhteydessä mainitun “2020 projekti” -nimellä kulkeneen uuden
tapahtumakonseptin suunnittelu on myös edennyt H1 2019 aikana. Olemme kaluston
suunnittelussa nyt ottaneet huomioon sen käyttömahdollisuudet myös muissa
tapahtumakonsepteissa sekä kaluston laajennettavuuden tulevaisuudessa. Nämä uudet
tarpeet huomioiden saamme kaluston käyttöastetta nostettua sekä jaettua merkittävästi
kalustoon kohdistuvien investointien riskiä useiden konseptien jakaessa saman kalusto.
Aikataulu kaluston valmistumiselle on parhaillaan muotoutumassa, ja sen selvittyä tiedämme
tarkemmin “2020 projektin” tapahtumien ajankohdat ja siten myös kyseisen projektin
vaikutukset tavoitteiden toteutumiseen aikataulussa. Olemme erittäin innoissamme tästä
projektista ja kerromme tästä lisää heti kun suunnitelmat varmistuvat!”
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RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin
mainittu)

1.1.-30.6.2019

20.6.-31.12.2018*

20.6.-31.12.2018
ilman
kertaluonteisia eriä

1.7.-31.12.2018

Liikevaihto, t€

2412

1027

1027

1027

Käyttökate (EBITDA), t€

596

-524

-524

-524

Käyttökate (EBITDA), %
liikevaihdosta

24,7%

-51%

-51%

-51%

Liikevoitto, (EBIT) t€

534

-345

-345

-345

Liikevoitto (EBIT), %
liikevaihdosta

22,2%

-33,6%

-33,6%

-33,6%

Tulos ennen veroja (EBT)

509

-747

-346

-747

Tulos ennen veroja (EBT), %

21,1%

-72,7%

-33,6%

-72,7%

Tilikauden tulos

422

-760

-359

-760

Oman pääoman tuotto, %

54,0%

-224,9%

-81,8%

-224,9%

Sijoitetun pääoman tuotto, %

68,6%

-101,5%

-78,2%

-101,5%

Omavaraisuusaste, %

74,7%

59,5%

59,5%

59,5%

Nettovelkaantumisaste, %

-91,1%

-101%

-101%

-101%

Osakekohtainen tulos, €

0,179

-0,455

-0,428

-0,455

Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden aikana
keskimäärin

2 353 498

1 677 255

1 677 255

1 677 255

Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden lopussa

2 353 498

2 353 498

2 353 498

2 353 498

Henkilöstö

12

11

11

11

*Tilintarkastettu
Vertailutietoa H1:n osalta Yhtiöllä ei ole esittää, koska ensimmäinen tilikausi on
20.6.2018-31.12.2018.
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INVESTOINNIT JA POISTOT
Raportointikauden aikana yhtiö on jatkanut investointeja uuden 2020 lanseerattavan
tapahtumakokonaisuuden rakentamiseksi. lnvestointien suuruus kauden aikana on ollut vielä
maltillinen suurimpien investointien ajoittuessa kaudelle H2 2019 sekä H1 2020. Investoinnit
tulevat aktivoitavaksi taseeseen. Poistoja raportointikauden aikana on tehty 61.395,12
euroa.
Lisäksi yhtiö on H1 2019 aikana investoinut maa-alueeseen johon tullaan rakentamaan
yhtiön uudet tuotanto- ja toimitilat seuraavan 12kk aikana. Investointien määrä 30.6.2018
mennessä on ollut n. 90.000 euroa. Suunniteltu investointi kokonaisuudessaan tulee
olemaan n. 480.000 euroa, joka jaksottuu seuraavalle 12 kuukaudelle. Investointi tullaan
aktivoimaan taseeseen. Investoinnin suuruus saattaa muuttua esim. tarvittavan tuotanto- ja
varastotilan määrän kasvaessa. Yhtiö selvittää ennakkoon mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja
investoinnille, mutta tällä hetkellä tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle ei näytä olevan.
Kaikkien toimisto-, varasto-, tuotanto- ja kalustonvalmistustilojen keskittämisen yhteen
sijaintiin odotetaan tuovan synergiaetuja ja tehostavan yhtiön toimintaa sekä tuovan säästöjä
nykyisin maksettavien tilavuokrien poistuessa. Tällä hetkellä yhtiön toiminnot ovat
hajautettuna Raumalle ja Turkuun.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Konsernin henkilöstömäärä raportointikaudella oli 12. Johtoryhmän jäsen Lauri Kokon
irtisanouduttua yhtiön palveluksesta johtoryhmä koostuu Toimitusjohtaja Markus Niemelästä
ja Kaupallinen johtaja Mika Metsämäestä. Yhtiön hallituksessa ovat Juhani Salo, Heidi
Mannila, Juho Ylimäki, Riku Räsänen ja Mika Ali-Rantala.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Kaupankäyntitunnus: RUSH
Osakkeiden lukumäärä: 2 353 498
ISIN-koodi: Fl4000348909
Osakesarjoja: 1
Osakepääoma: 250.000,00 €

Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakasluetteloon 30.06.2019.
Kuva 1. Osakkeen kurssi raportointikaudella.
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Kaupankäynti osakkeella on tilikauden aikana vaihdellut välillä 3,14 € - 4,07 €, tilikauden
keskikurssin ollessa 3,83 € ja päätöskurssi 3,58 €. Osakkeiden vaihtomäärä kaudella oli
34824.

YHTIÖKOKOUS 2019
Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.5.2019
Rush Factory Oyj:n 6.5.2019 Raumalla pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta
20.6.-31.12.2018. Päätökset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan 10.5.2019 lähtien
yhtiökokouksen pöytäkirjasta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi/sijoittajille/
yhtiokokous.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 20.6.2018 –
31.12.2018 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.
Vastuuvapaudesta päättäminen
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2018 aikana toimineet Juhani Salo, Heidi Mannila,
Riku Räsänen ja Juho Ylimäki 20.6.2018 lukien ja Mika Ali-Rantala 11.10.2018 lukien sekä
toimitusjohtajana Markus Niemelä 20.6.2018 lukien.
Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä
mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.
Osingonmaksu
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.
Hallitus ja tilintarkastaja
Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan
viisi jäsentä. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Juhani Salo, Heidi Mannila, Juho Ylimäki,
Riku Räsänen ja Mika Ali-Rantala.
Lisäksi päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per
kokous ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa per kokous.
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Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Timo Helle. Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen
mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.
Hallituksen puheenjohtaja
Yhtiön hallitus piti heti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Juhani Salo.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Maailmanlaajuiset epävarmuustekijät, kuten Englannin punnan tai Ruotsin kruunun kurssin
vaihtelut sekä Brexitiin mahdollisesti liittyvä sääntelyn eriytyminen, saattavat vaikuttaa
haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan tai Yhtiön osakkeiden
arvoon.
Color Obstacle Rush -tapahtuma muodosti suurimman osan Yhtiön tilikauden liikevaihdosta
ja kyseinen tapahtuma tulee todennäköisesti niin ikään muodostamaan suurimman osan
myös vuoden 2019 liikevaihdosta. Yhtiön tarkoituksena on kehittää, kaupallistaa ja toteuttaa
onnistuneesti omia tuottavia sekä kannattavia uusia tapahtuma- ja elämyskonsepteja sekä
lisäksi valittujen kumppaneiden tapahtumia. Uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien avulla
Yhtiö voi vähentää sen liikevaihdon riippuvuutta yksittäisestä Color Obstacle Rush tapahtumakonseptista. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että Yhtiö tulee onnistumaan
tavoitteissaan.
Yhtiön uusiin tapahtuma- ja elämyskonsepteihin tähtäävä kehitysprosessi ei välttämättä
johda lopulliseen konseptiin, joka olisi kaupallistettavissa ja saavuttaisi tavoitteiden mukaista
liikevaihtoa ja kannattavuustasoa.
Mikäli Yhtiö onnistuu kehittämään uusia menestyviä tapahtuma- ja elämyskonsepteja sekä
tuottamaan ja toteuttamaan valittujen kumppaneiden tapahtumia, ne saattavat johtaa Yhtiön
olemassa olevien tapahtuma- ja elämyskonseptien kysynnän laskuun, jonka seurauksena
Yhtiön liikevaihto kokonaisuutena ei kasva tai kasvaa vain maltillisesti.
Yhtiön valitsemat uudet asiakas- ja markkinasegmentit eivät välttämättä pysty ylläpitämään
Yhtiön kasvua ja saavutettua liiketoiminnan kannattavuustasoa.
Yhtiön liiketoiminta on kasvanut nopeasti ja merkittävästi, eikä ole varmuutta siitä, että Yhtiö
pystyy hallitsemaan kasvuaan tehokkaasti ja vastaamaan kasvun tuomiin haasteisiin ja
vaatimuksiin siten, että Yhtiö säilyttää liiketoimintamallinsa kautta saavuttamat merkittävät
kilpailuedut.
Vapaa-ajan markkinoilla erilaiset markkina-ajurit ja markkinatrendit, mukaan lukien muuttuvat
kuluttajien vapaa-ajan mieltymykset, kulutustottumukset sekä muutokset tulotasossa,
muuttavat jatkuvasti olemassa olevaa kilpailuasetelmaa. Jos Yhtiö ei kykene onnistuneesti
vastaamaan markkinoilla oleviin muutoksiin ja uusiin markkinatrendeihin, tällä voi olla
negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn,
taloudelliseen asemaan, tulevaisuuden näkymiin sekä Yhtiön osakkeiden arvoon.

rushfactory.fi
10( 19)

Puolivuotiskatsaus 2019

Rush Factory Oyj

Yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä Euroopan unionin yleistä
tietosuoja-asetusta sekä Yhtiön muiden toimintamaiden lainsäädännössä yksilön
tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Tietoturvariskien minimoimiseksi Yhtiöllä on lisäksi
oma tietosuojaohjeistus. Tietovuodolla voi olla haitallisia vaikutuksia ja seuraamuksia Yhtiön
toiminnalle, jolla voi puolestaan olla huomattava negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan,
liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuuden näkymiin sekä Yhtiön
osakkeiden arvoon.
Yhtiön liiketoiminta voi olla vähäisissä määrin riippuvainen alihankkijoista ja alihankkijoiden
toiminnasta. Yhtiön operatiivisiin riskeihin kuuluu riski vahingoista, joita Yhtiön toimeksisaajat
saattavat aiheuttaa tietämättömyytensä takia tai tahallisesti rikkomalla Yhtiön antamia
tapahtumien rakentamista koskevia ohjeistuksia, sääntöjä ja määräyksiä tai, jotka aiheutuvat
toimeksisaajan mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä.
Muutokset Yhtiön kilpailuympäristössä voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan.
Yhtiön altistuu immateriaalioikeuksia koskeville riskeille sekä brändi- ja maineenhallintaan
liittyville riskeille.
IT-ohjelmisto-ongelmilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan,
maineeseen, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Yhtiö ylläpitää vakuutusturvaa, johon sisältyy erilaisia vapaaehtoisia ja pakollisia
vakuutuksia. Yhtiön vakuutukset kattavat muun muassa omaisuusvahingot,
ryhmätapaturmavahingot, tapahtumiin liittyvät vastuuvahingot ja kuljetusvahingot. Yhtiölle
kielteinen päätös missä tahansa oikeudenkäynnissä tai viranomaismenettelyssä voi
vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan.

RUSH FACTORY OYJ TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVA
Oman pääoman tuotto ‐%
Oman pääoman tuotto ‐% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.
Sijoitetun pääoman tuotto ‐%
Sijoitetun pääoman tuotto ‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu
pääoma keskimäärin.
Omavaraisuusaste
Omavaraisuusaste ‐% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma ‐ tehtyyn työhön
perustuvat ennakkomaksut).
Nettovelkaantumisaste ‐% = 100 * (korolliset velat ‐ likvidit rahavarat ) / omat varat.
Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.
Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot ‐ toimintakulut ‐ poistot ja
arvonalennukset. Liiketulos ‐% = 100 * liiketulos / liikevaihto
Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate‐% = 100 * käyttökate / liikevaihto.
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PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen.
Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia, ja ne on laadittu kansallisen
lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e)
edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.
Rush Factory -konserni muodostui kesäkuussa 2018. Tästä syystä yhtiöllä ei ole esittää
vertailukelpoisia lukuja aikaisemmilta vuosilta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN
Yhtiöllä ei ole olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden
jälkeen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN
Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 5.11.2019 ja tilinpäätöstiedotteen vuodelta
2019 arviolta 13.03.2020.

Rush Factory Oyj
HALLITUS
Lisätietoja:
Markus Niemelä

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

mika@rushfactory.fi
+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet
www.rushfactory.fi
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Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia
tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset
hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja
unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn
kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä
toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm.
vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia sekä olemalla riippumaton
tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva
luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat,
mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.
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TULOSLASKELMA
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TASE
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
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