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PÖYTÄKIRJA 1/2021
Varsinainen yhtiökokous

Aika

12.4.2021 klo 15.00–15.15

Paikka

Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku
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Läsnä
Yhtiön hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että
osakkeenomistaja
ja
osakkeenomistajan
asiamies
voi
osallistua
yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.
Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
(liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
1§
Kokouksen avaaminen
Kokouksen puheenjohtaja asianajaja Juhani Ekuri avasi kokouksen.
2§
Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn
mukaisesti asianajaja Juhani Ekuri. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen
pöytäkirjan laatimisesta.
Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 19.3.2021 julkistetulla
pörssitiedotteella. Määräaikaan 24.3.2021 mennessä ei tullut äänestykseen
otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.
Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain
ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten
suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti
päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman
vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin
pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).
3§
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa
esitetyn mukaisesti Tommi Virtanen.
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4§
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 9. mukaan kutsu yhtiökokoukseen
tulee toimittaa aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla.
Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 19.3.2021.
Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).
Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa
ennen kokousta yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä
pyytäneille osakkeenomistajille.
Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain
sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain
säännöksistä, määräyksiä noudattaen.
5§
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon
ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n
mukaan
oikeus
osallistua
yhtiökokoukseen.
Merkittiin,
että
ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä kolme (3) osakkeenomistajaa
edustaen
1.697.157
osaketta
ja
1.697.157
ääntä.
Kokouksen
osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).
6§
Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain
ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1.2020–31.12.2020,
joka käsitti yhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen,
ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on
esitetty yhtiökokoukselle.
Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 3 ja 4).
7§
Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet
osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti
1.697.157 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja
tilinpäätöksen vahvistamista vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia
annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla
äänestettiin tyhjää, oli 0.
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Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.
8§
Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonmaksusta päättäminen
Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden tulos kirjataan edellisten
tilikausien voitto-/tappiotilille ja että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet
osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.697.157 ääntä
vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä
vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos kirjataan
edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.
9§
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020
– 31.12.2020
Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia
henkilöitä:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Salo 2.3.2020 saakka
Hallituksen jäsen Mika Ali-Rantala 2.3.2020 saakka
Hallituksen jäsen Juho Ylimäki (puheenjohtaja 6.3.2020 lukien)
Hallituksen jäsen Heidi Mannila 28.9.2020 saakka
Hallituksen jäsen Riku Räsänen 28.9.2020 saakka
Hallituksen jäsen Marko Riionheimo 28.9.2020 lukien
Hallituksen jäsen Tero Vuorinen 28.9.2020 lukien
Toimitusjohtaja Markus Niemelä 28.9.2020 saakka, hallituksen jäsen
28.9.2020 lukien
Toimitusjohtaja Mika Metsämäki 28.9.2020 lukien

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.608.507 osaketta vastaten noin 68,34
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet
osakkeet tuottivat 1.608.507 ääntä vastaten noin 68,34 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä
kannatti 1.608.507 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja
vastuuvapauden myöntämistä vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia
annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla
äänestettiin tyhjää, oli 0.
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Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat
ennakkoäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan omistamillaan osakkeilla
tässä asialistan päätöskohdassa.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden
kaikille edellä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille
tilikaudelta 2020.
10 §
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Todettiin, että Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä
noin 71,17 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2022
varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle maksettaisiin hallitustyöskentelystä palkkiona 4.000 euroa vuodessa kullekin ja hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa vuodessa.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet
osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.674.927 ääntä
vastaten 98,59 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä
vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 22.230.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun
osakkeenomistajien ehdotuksen.
11§
Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään
kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.
Todettiin, että Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä
noin 71,17 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet
osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.674.927 ääntä
vastaten 98,59 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä
vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 22.230.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.
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12 §
Hallituksen jäsenten valinta
Todettiin, että Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä
noin 71,17 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun kestävällä toimikaudelle Juho Ylimäki, Markus Niemelä, Marko Riionheimo ja Tero Vuorinen.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet
osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.674.927 ääntä
vastaten 98,59 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä
vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 22.230.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun kestävällä toimikaudelle Juho Ylimäki, Markus Niemelä, Marko Riionheimo ja Tero Vuorinen.
13§
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet
osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.697.157 ääntä
vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä
vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
14 §
Tilintarkastajan valitseminen
Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico
Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.

RUSH FACTORY OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2021
Varsinainen yhtiökokous

6

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet
osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.697.157 ääntä
vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä
vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.
15 §
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa
olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä.
Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään
235.350 osaketta, joka vastaa 10 prosenttia osakekannasta, mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet
osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.697.157 ääntä
vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä
vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään
235.350 osaketta, joka vastaa 10 prosenttia osakekannasta, mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuk-
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sien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei
yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.
16 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että
pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2021
lukien.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.
Vakuudeksi

Juhani Ekuri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tommi Virtanen

Liitteet

1
2
3
4

Ääniluettelo
Kokouskutsu
Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2020
Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020

SERVICES"

CONTACT US

FRANÇAIS

SIGN IN

REGISTER

Kutsu Rush Factory Oyj:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen
March 19, 2021 10:00 ET | Source: Rush Factory Oyj

Yhtiötiedote 19.3.2021

Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.4.2021 klo 15.00 alkaen yhtiön
toimitiloissa Logomossa, osoitteessa Köydenpunojankatu 14, Turku.
Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän
kokouskutsun mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan
päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C
(Ohjeita kokoukseen osallistuville).
Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä
3.10.2020 voimaan astuneen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. COVID19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman
osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.
Tämä on tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden
sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä
yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että
osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua
kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten
asettamien rajoitusten noudattamisen. Tämän vuoksi
osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää

!

osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä
toimittamalla äänestysohjeet asiamiehelle ennakkoon sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii asianajaja Juhani Ekuri. Mikäli Juhani
Ekurilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Tommi
Virtanen. Mikäli Virtasella ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun
valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja
ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne
osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon
ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6
ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo
vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen
kautta, yhtiön 19.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön
internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.
7. Päätetään yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä
toimintakertomuksen vahvistamisesta
8. Päätetään taseen osoittaman voiton käsittelystä sekä
osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos kirjataan edellisten
tilikausien voitto-/tappiotilille ja että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä
noin 71,17 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka
valitaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle
toimikaudelle maksettaisiin hallitustyöskentelystä palkkiona 4.000
euroa vuodessa kullekin ja hallituksen puheenjohtajalle 6.000
euroa vuodessa.
1. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä
noin 71,17 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin neljä.
12. Hallituksen jäsenten valinta
Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä
noin 71,17 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun kestävällä
toimikaudelle Juho Ylimäki, Markus Niemelä, Marko Riionheimo ja
Tero Vuorinen.
Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely ja osakeomistukset
ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla rushfactory.fi/hallitus.
13. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan
jatkamaan Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut
nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.
Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön
hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10

luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 235.350 osaketta joka vastaa 10 prosenttia osakekannasta,
mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai
luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista,
mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamiseen.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta

...

valtuutusta sitä ennen.
16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla
olevat päätösehdotukset, sekä tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään
22.3.2021 alkaen Rush Factory Oyj:n kotisivuilla osoitteessa
rushfactory.fi.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa ja päätösehdotuksista sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.4.2021 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous
järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi
saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi
osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden
välityksellä. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää

siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden
mukaisesti. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä
osakkeenomistajien puolesta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.3.2021 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain asiamiehen
välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.
2. Ilmoittautuminen, asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä. Asiamiesten tulee huolehtia
ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta.
Osakkeenomistajia pyydetään COVID-19-pandemiasta johtuen
käyttämään yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä
valtuuttamalla asianajaja Iiro Hollménin Asianajotoimisto Lukander
Ruohola HTO Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan heitä
yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeenomistajan äänioikeutta
osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön
nimeämän asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu
osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia
valtakirjamateriaalien postituskuluja. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä
ja hänen yhteystietonsa on saatavilla seuraavalla internetsivulla:
www.lrhto.fi/ihmiset/iiro-hollmen/
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat

osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
rushfactory.fi viimeistään 25.3.2021, kun määräaika äänestykseen
otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen
sijoittajille@rushfactory.fi tai postitse osoitteeseen Rush Factory Oyj,
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku, 25.3.2021 alkaen, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.
Valtakirjojen on kuitenkin oltava perillä viimeistään 7.4.2021 klo 10.00
mennessä. Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen edellä mainitun
määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat
tiedot.
Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä
osakkeenomistajien puolesta 25.3.– 7.4.2021 klo 10.00 välisenä aikana
sähköpostitse osoitteeseen sijoittajille@rushfactory.fi tai postitse
osoitteeseen Rush Factory Oyj, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku.
Asiamiesten toimittamien ennakkoäänten on oltava perillä edellä
mainittuun määräaikaan mennessä.
Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien yhteydessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä
olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.3.2020.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.4.2021 klo 10.00.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen

omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. Omaisuudenhoitajan on myös huolehdittava
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
puolesta.

4. Muut ohjeet ja tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus
yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset
vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen
sijoittajille@rushfactory.fi tai postitse osoitteeseen Rush Factory Oyj,
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku viimeistään 24.3.2021.
Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä
vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.
Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista
osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa,
vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.
Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
yhtiön internetsivuilla rushfactory.fi viimeistään 25.3.2021.
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä
tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 26.3.2021
asti sähköpostitse osoitteeseen sijoittajille@rushfactory.fi tai postitse
osoitteeseen Rush Factory Oyj, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku.
Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset
niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut
vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla rushfactory.fi

viimeistään 1.4.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen
edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen
osakeomistuksestaan.
Yhtiössä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.353.498 osaketta, jotka
tuottavat yhteensä 2.353.498 ääntä.
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Rush Factory Oyj
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.

HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin,
kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan,
Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti
rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi
näissä maissa.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa,
eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi
ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla,
joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten
alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa.
Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin
"Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään
toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se

edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä
tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja
tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten
ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu
"2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille,
joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and
Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2)
mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "Relevantit
Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään
ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai
luottaa sen sisältöön.
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VUOSIKERTOMUS 2020

Tilikauden 1.1.-31.12.2020 liikevaihto oli 0,15 miljoonaa euroa. Tilikauden
liiketappio oli 1,57 miljoonaa euroa. Lipunmyynti syksyllä 2019 kaudelle 2020
käynnistyi lupaavasti ennakkomyynnin ollessa helmikuun lopussa 2020 edellä
kaikki aiempia vuosia. Color Obstacle Rush -tapahtumakonseptin kaudesta oli
tulossa kaikkien aikojen suurin. Tilanne muuttui kuitenkin hetkessä COVID-19pandemian rantautuessa Eurooppaan maaliskuussa. Kevään tapahtumat
siirrettiin ensin myöhemmäksi kesään ja syksyyn ja lopulta jouduttiin
siirtämään kaudelle 2021. Tämä aiheutti ylimääräisiä tapahtumien
valmistelutöihin liittyviä kustannuksia,
koska yksittäisen tapahtuman
valmistelua tehtiin pahimmillaan kolmelle eri päivälle saman kauden aikana
“Projekti-2020” -tapahtumakonseptin julkaisu oli suunniteltu keväälle 2020, ja
ensimmäiset tapahtumat oli tarkoitus järjestää syksyllä 2020. Pandemian takia
julkaisua siirrettiin ja kehitystyötä jatkettiin vuoden 2020 aikana niin
tapahtumakonseptin kuin kaluston osalta.

TILIKAUDEN 2020 PÄÄKOHDA
●

Tilikauden 1.1.-31.12.2020 liikevaihto oli 0,15 miljoonaa euroa.
Tilikauden liiketappio oli 1,57 miljoonaa euroa

●

Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 3 Color Obstacle Rush –
tapahtumaa; muut kaudelle suunnitellut tapahtumat siirrettiin vuodelle
2021 COVID-19-pandemiasta johtuen.

●

Kaluston kehitys vielä julkaisemattoman “Projekti-2020”
-tapahtumakonseptin osalta eteni pandemian aikana odotettua
paremmin, ja sen myötä Rush Factorylle on muodostumassa uusi
liiketoiminta-alue, jossa kalustoa ja palveluita vuokrataan myös muille
toimijoille.
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TOIMITUSJOHTAJA MIKA METSÄMÄEN KOMMENTI
“Rush Factoryn liiketoimintamalli erilaisena tapahtumajärjestäjänä on pandemiavuoden
aikana noussut useissa keskusteluissa esille. Vaikka olemme monia tapahtumajärjestäjiä
ketterämpi toimija, olimme kuitenkin keväällä 2020 voimattomia rajoitusten edessä. Tämän
vuoden kevät puolestaan on tuonut uutta toivoa, kun erityisesti Iso-Britannian myynti on
seurannut hyvin positiivista uutisointia maan hallituksen toimista purkaa rajoituksia.
Odotamme vastaavaa reaktiota kuluttajilta muista maista, sitten kun vastaavat uutiset ja
toimenpiteet alkavat muilla markkinoillamme. Positiiviset merkit ja myynnin lähes tammikuun
suurimpaan hintaportaaseen verrattavissa oleva myynti Iso-Britanniassa alleviivaa
kuluttajien uskoa normaalin elämän paluuseen ja näyttää kiinnostuksen tapahtumia kohtaan
olevan edelleen suurta.
Vuoden 2020 aikana teimme tapahtumien järjestelytoimia moneen kertaan, vaikka
tapahtumia saimme tehdä vain kolme. Suomenkin mediassa huomiota saanut
tapahtumajärjestäjien tuska rajoitusten ennakoitavuuden puutteesta on ollut asia, jonka
kanssa on ollut opeteltava elämään. Olemme reagoineet tilanteeseen monella tavalla ja
olemmekin onnekkaassa asemassa, koska tapahtumakonseptimme eivät nojaa ulkopuolisiin
esiintyjiin, joiden aikataulujen varassa olisimme. Toki tapahtumien siirtäminen tuo omat
haasteensa meidänkin toimintaamme, mutta voin kuvitella tilanteen olevan osalle vielä
vaikeampi.
Meillä on edelleen kasassa sama huipputiimi, joka on ollut rakentamassa yhtiötä jo vuosia.
Odotamme kesää innolla. Koko yrityksen henkilöstö ja monet alihankkijamme odottavat
malttamattomina, että pääsemme taas järjestämään elämyksiä asiakkaille ja - mikä tärkeintä
- pääsemme julkaisemaan jotain uutta niin sijoittajille kuin asiakkaille!”
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NÄKYMÄ
Tapahtumien kysyntä pandemian jälkeen
Iso-Britannian myynti on maaliskuun 2021 aikana ollut erittäin lupaavaa maan hallituksen
julkaiseman rajoitusten purkamissuunnitelman jälkeen. Myynti Iso-Britanniassa erityisesti
maaliskuun 2021 aikana on ollut aiempien vuosien maaliskuun myyntiä suurempaa.
Maaliskuun myynti on lähes verrattavissa yhtiön perinteisesti tammikuussa tapahtuvaan
suurimpaan hintaportaaseen.
Ostokäyttäytymisessä näkyy selvä yhteys positiiviseen uutisointiin esimerkiksi
koronarokotusten alkaessa. Kysyntä yhtiön tapahtumille on edelleen siis vahvaa silloin, kun
asiakkaat näkevät maassaan tapahtumien olevan pian taas mahdollisia.
Kokonaisuudessaan myynti kauden 2021 tapahtumiin on kuitenkin vielä ollut normaalia
talvikautta vähäisempää pandemian varjostaessa asiakkaiden ostopäätöksiä. Tämän
vuoden tapahtumien myynnin aiempaa suurempi painottuminen lähemmäs tapahtumaa
saattaa olla yksi pandemian aiheuttamista muutoksista lipunmyynnissä.
Yhtiön kävijämäärältään suurimmat tapahtumat ovat aina sijoittuneet kevääseen. Kauden
2021 kevään tapahtumat ja erityisesti suuret tapahtumat on nyt siirretty myöhemmäksi
syksyyn. Riippuen eri maiden rajoitusten purun aikatauluista, siirto syksyyn mahdollistaa
pidemmän myyntiajan ja suuremman todennäköisyyden tapahtuman järjestämisen
onnistumiselle. Kausi 2021 alkaa näillä näkymin Iso-Britanniasta toukokuussa.
Kehitystoiminta
Strategian mukainen kehitys uusien konseptien ja kaluston osalta on edennyt pandemian
aikana jopa odotuksia paremmin. Uuden “Projekti-2020” -tapahtumakonseptin kalustokehitys
on avaamassa yhtiölle uutta liiketoiminta-aluetta, kaluston vuokrausta. Rushin ketterän
liiketoimintamallin edut voivat muuttaa myös muiden tapahtumien järjestämisen
toimintatapoja sekä ratkaista muidenkin alojen haasteita innovatiivisilla tavoilla. Uuden
“Projekti-2020” -tapahtumakonseptin julkaisua tarkastellaan pandemiatilanteen edetessä.
Aiemmin julkaistusta tiedosta poiketen yhtiö ei tule järjestämään täysimittaista kiertuetta
“Projekti-2020” -konseptilla vuoden 2021 aikana, vaikka konsepti julkaistaisiinkin tämän
vuoden aikana. Koska julkaisua on jouduttu siirtämään pandemian takia, yhtiön vahvaan
ennakkomyyntiin perustuvalle liiketoimintamallille tarvittavaa myyntiaikaa ei olisi riittävästi,
jotta täysimittainen kiertue kannattaisi tämän vuoden aikana järjestää.
Covid-19-pandemia vaikuttaa vahvasti kaikilla yhtiön markkinoilla, ja eri maiden rajoitusten
purkaminen on vielä epäselvää. Näin ollen on epävarmaa, milloin yhtiö pystyy järjestämään
suunnitellut tapahtumat, mikä aiheuttaa toimintaan epävarmuutta. Pandemian
aiheuttamasta ennustettavuuden vaikeudesta johtuen yhtiö ei anna ohjeistuksia vuodelle
2021.

KEHITTEILLÄ OLEVAT TAPAHTUMAKONSEPTI
“Projekti 2020” nimellä kulkeva tapahtumakonsepti on Rush Factory Oyj:n uusin
tapahtumakonsepti, joka odottaa julkaisua pandemian väistyessä. “Projekti 2020”
konseptista on julkisesti kerrottu hyvin vähän tähän mennessä ja Covid-19 aiheuttaman
epävarmuuden takia yhtiö ei vielä paljasta tarkempia yksityiskohtia konseptista. Uusi
konsepti tulee laajentamaan yhtiön tapahtumat liikunnallisista tapahtumista viihteellisiin
tapahtumiin. Uuden konseptin tapahtumat tulevat kestämään päivästä myöhään yöhön.
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Yhtiö arvioi uuden konseptin potentiaalin merkittäväksi. Kuten yhtiön aiemmatkin
tapahtumakonseptit, “Projekti 2020” on rakennettu kansainväliseksi kiertueeksi ja kysynnän
vaatiessa kiertueita voi olla yhtäaikaa useampia. Yhden täysimittaisen euroopanlaajuisen
kiertueen uudella konseptilla arvioidaan olevan merkittävästi suurempi kuin Color Obstacle
Rush -konseptin tähän asti suurimman kiertueen. Suurin COR-kiertue on aiemmin
järjestänyt yhtiön Saksan, Ranskan, Ison-Britannian ja Itävallan tapahtumat.
“Projekti 2020” -konseptille rakennettavaa kalustoa voivat hyödyntää myös muut yhtiön
olemassa olevat ja tulevat konseptit, eri vuodenaikana. Kehitettävän kaluston käyttöaste on
korkea ja yhtiön tapahtumakausi voi olla ympärivuotinen. Kehitettävä kalusto sisältää mm.
yhdessä päivässä pystytettävän yli 4000m2 siirrettävän sisätilan. Kaluston avulla voidaan
järjestää tapahtumia sateelta, kylmältä tai kuumalta suojassa sisätilan ollessa eristettyä tilaa.
Yhtiö voi näin järjestää tapahtumia kesällä kuumassa ilmastossa, talvella pohjoisen kylmissä
oloissa tai sateelta suojassa. Uuden kaluston avulla voidaan järjestää kustannustehokkaasti
tapahtumia kaupungeissa sellaisiin vuoden aikoihin joihin kilpailijat eivät kykene.
Hyvin sujunut kalustokehitys on avaamassa yhtiölle uuden liiketoiminta-alueen. Kehitteillä
oleva kalusto soveltuu myös muiden tapahtumajärjestäjien tapahtumiin jolloin yhtiön
kalustoa ja palveluita voidaan vuokrata myös muille toimijoille.
Konseptien synergiat tulevat myös parhaiten esille niiden käyttäessä osittain samaa
kalustoa. Esimerkiksi eri kohderyhmille suunnattuja Duudsonit Funland ja Rush Workout
-tapahtumia voidaan järjestää samassa kaupungissa peräkkäisinä päivinä jolloin kalustoa ei
tarvitse purkaa ja pystyttää erikseen laskien näin kustannuksia. Uuden kaluston rakenteet on
suunniteltu siten että sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi festivaaleilla tai muissa myös
muiden järjestäjien tapahtumissa. Vastaavaa kalustoa ei markkinoilla ole jonka takia yhtiö on
ollut vaitonainen kehitettävästä kalustosta. Kaluston osien suojaamista selvitetään
kehityksen edetessä. Vaikka kehitettävälle kalustolle on useita käyttötarkoituksia,
ensisijainen tarkoitus on kuitenkin uusi “Projekti 2020” -konsepti.

NYKYISET TAPAHTUMAKONSEPTI
Color Obstacle Rush
Color Obstacle Rush on Rush Factory Oyj:n vanhin ja menestynein tapahtumakonsepti ja se
järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Nykyään Color Obstacle Rush -tapahtumia
järjestetään 10 maassa
Color Obstacle Rush on ainutlaatuinen värijuoksujen hauskuuden ja ilmatäytteisten esteiden
jännittävyyden yhdistävä elämystapahtuma. 5 kilometrin mittainen rata koostuu
ilmatäytteisistä jättiesteistä, vaahdosta, musiikista sekä radan varrella olevista
värjäyspisteistä. Rata huipentuu maalissa odottaviin värifestareihin, joissa osallistujien
värikuorrutus viimeistellään
Color Obstacle Rush -tapahtumien tarkoituksena on olla matalan kynnyksen
elämystapahtumia. Vaikka ne ovatkin “juoksutapahtumia”, rataa ei ole pakko juosta vaan sen
voi yhtä hyvin kävellä, ryömiä tai tanssia. Minkä tahansa liian jännittävältä tai haastavalta
vaikuttavan esteen pystyy myös helposti kiertämään ja tapahtumat sopivatkin
kaikenkuntoisille
Tapahtumat järjestetään viikonloppuisin ja tapahtumien lipunmyynti aloitetaan keskimäärin
10kk ennen tapahtumaa. Liput myydään “hintaportaissa”, eli mitä aiemmin lipun hankkii, sitä
edullisemmin sen saa
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Rush Workout
Rush Workout pilotoitiin Suomessa vuonna 2018 ja vuonna 2019 tapahtuma järjestettiin 4
maassa. Konseptina Rush Workout on suunniteltu tukevaksi tapahtumaksi, yhtäaikaa jonkin
toisen konseptin kanssa samalla kiertueella järjestettäväksi tapahtumaksi. Tapahtumassa
hyödynnetään samaa kalustoa, kuin Color Obstacle Rush -tapahtumissa
Rush Workout koostuu n. 20 minuutin mittaisesta alkuverryttelystä kengurupallojen kanssa
sekä ilmatäytteisten jättiesteiden radasta, jota saa kiertää omaan tahtiin n. 45 minuutin ajan.
Treenin jälkeisen huippu iliksen kruunaa vielä loppuverryttely ammattitaitoisten ohjaajiemme
opastuksella. Rush Workoutissa tärkeintä on mahdollisimman hauska liikunta eikä
osallistuakseen tarvitse olla huippukuntoinen urheilija. Osallistuja pystyy itse vaikuttamaan
treenin intensiivisyyteen, esteet antavat kunnon vastuksen myös hikitreeniä haluaville.

Duudsonit Funland
Duudsonit Funland on lapsille ja nuorille suunnattu tapahtumakonsepti, joka on tehty
yhteistyössä Duudsonit-brändin kanssa. Duudsonit Funland on kiertuemuotoinen koko
perheen seikkailupuisto, jonka pilottitapahtumat järjestettiin Turussa ja Raumalla
toukokuussa 2019. Täysimittainen kiertue on suunniteltu aloitettavaksi 2020 aikana.
Tapahtuma on Rush Factory Oyj:n toistaiseksi ainoa myös sisätiloissa tapahtuva konsepti,
jonka ansiosta tapahtumakautta ja kaluston käyttöaste kasvaa ympärivuotiseksi nykyisten
tapahtumien kauden rajoittuessa lähinnä kevääseen ja kesään.
Duudsonit Funlandin myötä yhtiön kohderyhmä laajenee kattaen jatkossa myös lapset ja
nuoret. Duudsonit Funland -konsepti on otettu myös osaksi “2020-projektille” rakennettavaa
kalustoa. Duudsonit Funland tulee jatkossa hyödyntämään samaa kalustoa, eri
vuodenaikana, laajentaen kehitettävän kaluston käyttöastetta.

MARKKINA-ALUEE
Ensimmäinen Color Obstacle Rush järjestettiin Suomessa vuonna 2014. Ensimmäiset kaksi
vuotta tapahtuma kulki nimellä Väriestejuoksu. Vuoden 2014 kiertueesta tuli Pohjoismaiden
suosituin estejuoksukiertue ja koska debyyttivuosi oli huumaava menestys, vuodelle 2015
formaatti lisensioitiin myös Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Vuonna 2016 Color Obstacle
Rush laajeni entisestään, ja hupijuoksuun osallistui juoksijoita kahdeksassa maassa;
Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, Englannissa, Espanjassa ja
Italiassa.
Vuonna 2018 tapahtumakonsepteihin tuli mukaan Rush Workout, joka pilotoitiin Suomessa.
Vuonna 2019 Rush Workout -tapahtumia järjestettiin neljässä maassa: Ruotsissa,
Suomessa, Englannissa sekä Saksassa. 2019 uusista konsepteista pilotoitiin Duudsonit
Funland Suomessa.
Vuonna 2021 Color Obstacle Rush -tapahtumia järjestetään neljässä uudessa maassa:
Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa sekä Puolassa joista Tanska, Hollanti ja Belgia olivat
alkuperäisessä kalenterissa myös vuonna 2020.
Suomi on yhtiölle markkina-alueena pieni, mutta on toiminut ja tulee jatkossakin toimimaan
hyvänä testimarkkinana uusille konsepteille ja mahdollisille muutoksille nykyisissä
konsepteissa.
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TOIMINTAKERTOMU
LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 202
Liikevaihto raportointikaudella oli 0,151 miljoonaa euroa, joka koostuu pääosin kolmesta
Suomessa järjestetystä tapahtumasta. Muut Color Obstacle Rush -tapahtumat siirrettiin
Covid-19 pandemiasta johtuen vuodelle 2021. Tilikauden liiketappio oli 1,57 miljoonaa
euroa
Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 3 Color Obstacle Rush tapahtumaa. Kaikki
tapahtumat järjestettiin vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla. H2 2020 liikevaihto 0,138
miljoonaa euroa ja liiketappio 0,487 miljoonaa euroa.
Ennakkomyynti vuoden 2020 tapahtumiin alkoi onnistuneesti ja keväällä 2020 ennen
pandemian rantautumista Eurooppaan lippuja Color Obstacle Rush -tapahtumiin oli myyty jo
2,4 miljoonalla eurolla ja kaudesta oli tulossa kaikkien aikojen suurin. Kaikki paitsi kolme
Suomessa järjestettyä tapahtumaa kuitenkin siirrettiin vuodelle 2021.

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRT
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2020 oli 2,7 miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä
raportointikauden lopussa oli 0,052 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste
tarkastelukauden lopussa oli 14,2 %.
Konsernin saamat ennakkomaksut 2021 tapahtumista olivat 2,351 miljoonaa euroa ja
konsernin rahavarat raportointikauden lopussa olivat 0,382 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan
rahavirta oli -0,126 miljoonaa euroa. Konsernilla ei ole lyhyt- tai pitkäaikaisia korollisia
velkoja.

TALOUDELLISET TAVOITTEE
Covid-19 epidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö ei
anna arviota vuoden 2021 liikevaihdosta eikä käyttökatteesta
Yhtiö tavoittelee edelleen lähivuosina 12 miljoonan euron liikevaihtoa käyttökatteen ollessa
erinomaisella tasolla (25 - 35%). Kasvun odotetaan syntyvän lähinnä uusien
tapahtumakonseptien lanseerauksista pilotointivaiheen päätyttyä.
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RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

1.1.-31.12.2020

1.7.-31.12.2020

1.1.-30.6.2020

1.1.-31.12.2019

1.7.-31.12.2019

1.1.-30.6.2019

151

138

13

4024

1612

2412

-1439

-397

-1042

424

-172

596

neg.

neg.

neg.

10,5 %

-11,0 %

24,7 %

-1574

-471

-1103

310

-225

534

neg.

neg.

neg.

7,7 %

-13,8 %

22,2 %

-1578

-470

-1108

292

-216

509

neg.

neg.

neg.

7,2 %

neg.

21,1 %

-1587

-478

-1109

282

-141

422

Oman pääoman
tuotto, %

neg.

neg.

neg.

18,90 %

neg.

54,0 %

Sijoitetun
pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste
,%
Nettovelkaantumis
aste, %
Ulkona olevien
osakkeiden
lukumäärä kauden
aikana
keskimäärin
Ulkona olevien
osakkeiden
lukumäärä kauden
lopussa
Henkilöstö

neg.

neg.

neg.

20,80 %

neg.

68,6 %

14,20 %

14,20 %

55,80 %

79,20 %

79,20 %

74,7 %

-729,30 %

-729,30 % -190,90 %

-56,20 %

-56,20 %

-91,1 %

2 353 498

2 353 498 2 353 498

2 353 498

2 353 498 2 353 498

2 353 498

2 353 498 2 353 498

2 353 498

2 353 498 2 353 498

(Tilintarkastamaton, ellei
toisin mainittu)

Liikevaihto, t€
Käyttökate
(EBITDA), t€
Käyttökate
(EBITDA), %
liikevaihdosta
Liikevoitto, (EBIT)
t€
Liikevoitto (EBIT),
% liikevaihdosta
Tulos ennen veroja
(EBT), t€
Tulos ennen veroja
(EBT), %
Tilikauden tulos

13

13
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OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVU
1.1.-31.12.2020

1.7.-31.12.2020

1.1.-30.6.2020

1.1.-31.12.2019

1.7.-31.12.2019

1.1.-30.6.2019

Osakekohtainen
tulos, €

-0,674

-0,203

-0,471

0,120

-0,59

0,179

Osakekohtainen
oma pääoma, €

0,022

0,022

0,755

0,690

0,690

0,755

6872

8 425

24,377

Hinta/voittosuhde
(P/E-luku)
Osakekannan
markkina-arvo, k€

5319

5319

3060

6872

RUSH FACTORY OYJ TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAV
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.
Omavaraisuusast
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 / liikevaiht
Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumise
Käyttökate‐% = 100 * käyttökate / liikevaihto.

INVESTOINNIT JA POISTOT
Raportointikauden aikana yhtiö on jatkanut investointeja uuden 2020 lanseerattavan
tapahtumakokonaisuuden rakentamiseksi. lnvestointien suuruus kauden aikana on ollut vielä
maltillinen. Investoinnit tulevat aktivoitavaksi taseeseen. Poistoja raportointikauden aikana
on tehty 135 080,79 euroa

.
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Investointien rahavirta tilikauden aikana oli 403 639 euroa. Investoinnit koostuvat pääosin
yhtiön omistaman kiinteistön kehityksestä sekä uuteen tapahtumakonseptiin tehdyistä
investoinneista. Yhtiön omistaman velattoman rakenteilla olevan kiinteistön myymistä
selvitetään. Yhtiö voi jatkaa kiinteistössä vuokralaisena markkinehtoisella
vuokrasopimuksella

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINT
Konsernin tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin kasvattaminen. Tavoitteseen
päästäksemme rakennamme avointa, luottamuksellista ja motivoivaa työympäristöä.
Toimintakentän jatkuva kehitys ja kasvu tekee tärkeäksi etenkin oman työn ajankäytön
suunnittelun sekä oman jaksamisen kuuntelun. Pyrimmekin luomaan hyvän tasapainon työn
ja vapaa-ajan suhteen, jotta kausiluonteisen työn kuormittavuus olisi kohtuullisuuden
rajoissa. Olemme monessa asiassa ottaneet vasta pieneä askeleita, mutta rakennamme
koko ajan konsernista eettisesti kestävien arvojen mukaista innostavaa työpaikkaa.
Konsernin henkilöstömäärä raportointikaudella oli 10, joista naisia oli 60% ja kaikki
työntekijät olivat vakituisessa työsuhteessa. Yhtiön johtoryhmä koostuu Toimitusjohtaja Mika
Metsämäestä, kehitysjohtaja Markus Niemelästä sekä operatiivinen johtaja Tommi
Virtasesta. Konsernin johtoryhmään kuuluu 3 henkilöä, joista miehiä on 100%. Henkilöstön
keski-ikä oli 28,9 vuotta. Yhtiön hallituksen ovat tilikauden aikana muodostaneet Juhani Salo
puheenjohtajana ja varsinaisina jäseninä Juho Ylimäki, Heidi Mannila, Riku Räsänen sekä
Mika Ali-Rantala. Vuonna 2020 hallitus kokoontui 10 kertaa ja osallistumisprosentti
hallituksen kokouksissa oli keskimäärin 85%. Juhani Salo ja Mika Ali-Rantala ovat eronneet
hallituksesta 2.3.2020. Juho Ylimäki valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 6.3.2020.
Yhtiökokous valitsi uudeksi hallitukseksi 28.9.2020 Juho Ylimäen, Marko Riionheimon, Tero
Vuorisen ja Markus Niemelän. Juho Ylimäki jatkaa hallituksen puheenjohtajana

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJA

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

Suurimmat osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakasluetteloon 31.12.2020.
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Nro

Nimi

Määrä

%

1

Niemelän Markka & Ropo Oy

1 710 587

72,68

2

Kasvattajarahasto Ky

200 000

8,50

3

Mika Metsämäki

88 650

3,77

Kuva 1. Osakkeen kurssi raportointikaudella.

Kaupankäynti osakkeella on tilikauden aikana vaihdellut välillä 0,70€ - 3,00€, tilikauden
keskikurssin ollessa 1,35 € ja päätöskurssi 2,26 €. Osakkeiden vaihtomäärä oli 1 291 362.
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Alin kurssi

0,70 €

2,64 €

Ylin kurssi

3,00 €

4,07 €

Tilikauden keskikurssi

1,35 €

3,58 €

1 291 362

61141

54,87 %

2,60 %

Osakkeiden vaihdon kehitys kpl
Osakkeiden vaihdon kehitys %

Yhtiön hallituksen ja johdon omistukset

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän omistamat osakkeet ja
niihin oikeuttavat oikeudet Yhtiössä 31.12.2020.
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Nimi

Määrä

%

Niemelän Markka & Ropo Oy (Markus Niemelä)

1 710 587

72,68

Mika Metsämäki

88 650

3,77

PALKKA- JA PALKKIOSELVITY
Hallitus päättää Yhtiön toimitusjohtajan palkoista, palkkioista ja muista eduista ja hallitus
hyväksyy toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut edut.
Määrittäessään palkkioita, tulospalkkioita ja mahdollisia kannustinohjelmia hallitus ottaa
myös huomioon osakkaiden ja johdon intressien yhdenmukaistamisen. Toimitusjohtajan
palkkio koostuu kiinteästä palkasta. Yhtiön johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu
kuukausipalkasta. Johtoryhmän jäsenen työsuhteen päättyessä muusta kuin yhtiöstä
johtuvasta syystä, noudatetaan työsuhteen päätyttyä kuuden kuukauden pituista
kilpailukieltoa
Yhtiössä on käytössä optiojärjestelmä Johtoryhmälle
Yhtiön yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiota 6000 euroa per vuosi ja muille
hallituksen jäsenille 4000 euroa per vuosi
Rush Factoryn johtoryhmän jäsenten maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontaisedut olivat
tilikautena yhteensä 88 657,53 euroa. Johroryhmään kuuluville laskutettuna palkkiona
maksetut korvaukset olivat tilikauden aikana yhteensä 28 000,00 euroa

YHTIÖKOKOUS 202
Rush Factory Oyj:n 28.9.2020 Turussa pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.-31.12.2019. Päätökset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan viimeistään 12.10.2020
lähtien yhtiökokouksen pöytäkirjasta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory. /
sijoittajille/yhtiokokous

Tilinpäätöksen vahvistamine
Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019 –
31.12.2019 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa

Vastuuvapaudesta päättämine
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2019 aikana toimineet Juhani Salo, Heidi Mannila,
Riku Räsänen, Juho Ylimäki ja Mika Ali-Rantala sekä toimitusjohtajana Markus Niemelä
Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä
mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille
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Rush Factory Oyj

Osingonmaks
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa

Hallitus ja tilintarkastaj
Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen
valitaan 4 jäsentä. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Juho Ylimäki, Markus Niemelä,
Marko Riionheimo ja Tero Vuorinen
Lisäksi päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 6000
euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 4000 euroa vuodessa
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut
nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen. Päätettiin
yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannist
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 100 000
osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat
osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous
muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen

Hallituksen puheenjohtaj
Yhtiön hallitus piti heti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Juho Ylimäki

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄ
Covid-19 vaikutus koko tapahtuma-alaan ja yhtiön toimintaan saattaa vaikuttaa
taloudelliseen suorituskykyyn. Yhtiön joutuessa siirtämään tapahtumia saattaa aiheutua
lisäkuluja ja yhtiö saattaa joutua perumaan tapahtumia viranomaismääräyksin.
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.
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Color Obstacle Rush -tapahtuma muodosti suurimman osan Yhtiön tilikauden liikevaihdosta
ja kyseinen tapahtuma tulee todennäköisesti niin ikään muodostamaan suurimman osan
myös vuoden 2021 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, vahvasti 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.
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.

0		

fi


rushfactory.
15(37)

VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 202

Rush Factory Oyj

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.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEE
Ison-Britannian myynti on maaliskuun 2021 aikana ollut erittäin kannustava maan hallituksen
julkaiseman rajoitustenpoistosuunnitelman jälkeen. Myynti Isossa-Britanniassa erityisesti
maaliskuun 2021 aikana on ollut aimpien vuosien maaliskuun myyntiä suurempaa.
Maaliskuun myynti on ollut lähes yhtiön perinteisesti tammikuussa tapahtuvaan suurimpaan
hintaportaaseen verrattavaa. Ostokäyttäytymisessä näkyy selvä yhteys positiiviseen
uutisointiin esimerkiksi koronarokotusten alkaessa. Kysyntä yhtiön tapahtumille on edelleen
siis vahvaa silloin kun asiakkaat näkevät maassaan tapahtumien olevan pian taas
mahdollisia. Kokonaisuudessaan myynti kauden 2021 tapahtumille on kuitenkin vielä ollut
normaalia talvikautta pienempää pandemian varjostaessa asiakkaiden ostopäätöksiä.
Tämän vuoden tapahtumien myynnin aiempaa suurempi painottuminen lähemmäs
tapahtumaa saattaa olla yksi pandemian aiheuttamista muutoksista lipunmyynnissä.
Covid-19 pandemialla on välittömiä vaikutuksia yhtiön toimintaan myös vuonna 2021.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINE
Yhtiö julkaisee Q1 neljännesvuositiedotteen 22.4.2021 ja puolivuotiskatsauksen H1 2021
26.8.2021.
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TILINPÄÄTÖ
1.1.2020 - 31.12.202

Tilinpäätös on säilytetävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 31.12.2030 asti
(KPL 2:10.1§) Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden
lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli 31.12.2026 asti (KPL 2:10.2)
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KONSERNITULOSLASKELMA

Rush Factory Oyj
2923766-9
KONSERNITULOSLASKELMA

1.1.2020
-31.12.2020

1.1.2019
-31.12.2019

LIIKEVAIHTO

151 007,13

4 042 277,22

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys / vähennys
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä

299 357,18

9 600,00

-567 299,82
348 632,61
-175 852,20
-394 519,41

-1 143 339,38
42 720,28
-397 874,46
-1 498 493,56

-322 710,00

-359 186,87

-50 092,77
-10 359,26
-383 162,03

-63 169,08
-7 026,78
-429 382,73

-134 412,53
-668,26
0,00
-135 080,79

-114 044,04
0,00
0,00
-114 044,04

Liiketoiminnan muut kulut

-1 111 610,58

-1 700 368,89

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-1 574 008,50

309 588,00

10 836,64

6 806,77

-15 221,67
-4 385,03

-24 190,98
-17 384,21

-1 578 393,53

292 203,79

-8 379,79
-8 379,79

-10 289,99
-10 289,99

-1 586 773,32

281 913,80

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Konserniliikearvon poisto
Konsernireservin vähennys
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

Tuloverot
Tilikauden verot
Tuloverot yhteensä
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
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KONSERNITASE
Rush Factory Oyj
2923766-9

KONSERNITASE

31.12.2020

31.12.2019

26 724,45
0,00
3 900,00
30 624,45

44 086,09
0,00
5 100,00
49 186,09

87 692,80

87 692,80

18 083,91
383 204,60
738 682,14
1 227 663,45

0,00
273 812,52
562 320,90
923 826,22

1 258 287,90

973 012,31

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Ennakkomaksut
Vaihto-omaisuus yhteensä

522 708,52
0,00
522 708,52

174 075,91
217 675,19
391 751,10

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä

83 359,31
98 647,34
375 119,20
557 125,85

121 191,68
96 164,07
449 899,54
667 255,29

381 588,33

912 878,82

1 461 422,70

1 971 885,21

2 719 710,60

2 944 897,52

V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistetut
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

Rush Factory Oyj
2923766-9

KONSERNITASE

31.12.2020

31.12.2019

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

1 863 324,08
1 863 324,08
-474 225,55
-1 586 773,32

1 863 324,08
1 863 324,08
-772 188,92
281 913,80

52 325,21

1 623 048,96

2 351 047,78
134 954,28
82 738,97
98 644,36
2 667 385,39

894 631,58
257 358,73
87 271,11
82 587,14
1 321 848,56

2 667 385,39

1 321 848,56

2 719 710,60

2 944 897,52

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA

Osakepääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muut rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Rush Factory Oyj
2923766-9

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
1.1.2020-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/–)
Oikaisut (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-1 578 394

292 204

135 081
4 385
-1 438 928

114 044
17 384
423 632

110 129
-130 957
1 337 540
-122 216

-5 729
-228 711
-104 695
84 497

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Maksetut välittömät verot (–)
Liiketoiminnan rahavirta

-4 385
-383
-126 984

-17 384
-29 290
37 823

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Investointien rahavirta

-403 639
0
-668
-404 307

-500 989
9 600
0
-491 389

0

0

-531 291

-453 566

912 879
381 588

1 366 445
912 879

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

Rahoituksen rahavirta:
Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–)
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

Rush Factory Oyj
2923766-9

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

1.1.2020
-31.12.2020

1.1.2019
-31.12.2019

1 123 279,41

1 553 880,65

133 906,18

0,00

-65 035,84
-221 270,00
-286 305,84

0,00
-556 138,75
-556 138,75

-153 436,52

-162 961,49

-23 864,58
-5 370,21
-182 671,31

-26 538,51
-2 687,59
-192 187,59

-4 637,50
-4 637,50

-565,94
-565,94

-651 397,99

-595 583,84

132 172,95

209 404,53

5,60

66,28

-114,96
-109,36

-536,28
-470,00

132 063,59

208 934,53

-7 996,50
-7 996,50

0,00
0,00

124 067,09

208 934,53

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
Tilikauden verot
Tuloverot yhteensä
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
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EMOYHTIÖN TASE

Rush Factory Oyj
2923766-9

EMOYHTIÖN TASE

31.12.2020

31.12.2019

87 692,80

87 692,80

18 083,91

0,00

13 912,50
354 353,39
474 042,60

18 550,00
133 503,08
239 745,88

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Sijoitukset yhteensä

443 936,51
443 936,51

442 186,51
442 186,51

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

917 979,11

681 932,39

1 058 601,29
54 739,00
115 024,86
1 228 365,15

1 255 252,98
0,00
267 477,05
1 522 730,03

223 635,55

154 940,10

1 452 000,70

1 677 670,13

2 369 979,81

2 359 602,52

31.12.2020

31.12.2019

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muut rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

1 863 324,08
1 863 324,08
-93 192,38
124 067,09

1 863 324,08
1 863 324,08
-302 126,91
208 934,53

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 144 197,79

2 020 131,70

39 816,96
138 313,03
3 936,67
43 714,36
225 781,02

35 546,05
240 516,20
39 199,21
24 209,36
339 470,82

225 781,02

339 470,82

2 369 979,81

2 359 602,52

V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet
Omistetut
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

Rush Factory Oyj
2923766-9

EMOYHTIÖN TASE

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA

Rush Factory Oyj
2923766-9

EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA
1.1.2020-31.12.2020

1.1.2019-31.12.2019

132 063,59

208 934,53

4 637,50
109,36
136 810,45

565,94
470,00
209 970,47

809 584,88
-121 686,30
824 709,03

-382 934,86
-523 029,28
-695 993,67

-114,96
5,60
824 599,67

-536,28
66,28
-696 463,67

-238 934,22
-515 220,00
-1 750,00
-755 904,22

-192 378,38
0,00
0,00
-192 378,38

0,00

0,00

68 695,45

-888 842,05

154 940,10
223 635,55

1 043 782,15
154 940,10

Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/–)
Oikaisut (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys/vähennys
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)
Myönnetyt lainat (–)
Investoinnit muihin sijoituksiin (–)
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta:
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–)
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
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Rush Factory Oyj

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostaminen
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n mukaisina
enimmäispoistoina aineellisten hyödykkeiden osalta. Aineettomat hyödykkeet on poistettu
erillisen poistosuunnitelman mukaan. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä
alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Saamisiin merkityt myynti- laina- ja muut saamiset
on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on
arvostettu nimellisarvoonsa.
Poistoajat ovat:
Muut aineettomat hyödykkeet 5 vuotta Koneet ja kalusto 25% menojäännöspoisto
Konserniliikearvo poistettu kokonaan Konsernireservi tuloutettu kokonaan
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen
käyttöaika on alle 3 vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan
hankintatilikauden kuluksi.
Poikkeukselliset erät
Yritys on saanut tilikauden aikana Business Finlandin avustuksen; Kehitysrahoitus
liiketoiminnan häiriötilanteissa ajalta 01.04.20-30.09.20. Kehitysrahoituksen mukainen
kokonaisavustus on 100 000 euroa. Saatu avustus on tuloutettu tuloslaskelmaan kirjattujen
syntyneiden kulujen mukaisena. Yritykselle kuuluva omavastuu projektista on kirjattu kuluksi.
Yhtiö on saanut Valtiokonttorin, yritysten määräaikaista kustannustukea 33906,18 euroa
ajalta 01.06.20-31.10.20
Ulkomaan määräisten erien kurssausperiaatteet
Ulkomaiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahaksi käyttäen tilinpäätöspäivän kurssia
Tilikauden ja edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Konsernin emoyhtiö on hankkinut tilikauden aikana neljännen 100% tytäryhtiönsä.
Toiminnan jatkuvuuden periaat
Yhtiö pyrkii varmistamaan toiminnan jatkuvuuden jatkamalla lipunmyyntiä vuodelle 2021
suunnitelmissa oleville tapahtumille. Tapahtumiin myytiin ennakkoon lippuja vuodelle 2020
noin 2,4 miljoonalla eurolla. Perustuen aiempien vuosien myyntiin tapahtumiin voidaan vielä
odottaa myytävän jopa 2 miljoonalla eurolla lisää lippuja, riippuen pandemian väistymisen ja
rajoitusten poistumisen aikatauluista.
Yhtiö on lisäksi neuvotellut omistamansa velattoman rakenteilla olevan kiinteistön
myymisestä. Yhtiöllä olisi myynnin jälkeen mahdollisuus toimia tiloissa vuokralaisena, ilman
rakentamisen aiheuttamia investointeja. Tämän lisäksi käynnissä ovat neuvottelut Business
Finlandin kanssa TKI-häiriörahoituksesta joka olisi maksimissaan 0,5 miljoonaa euroa.
Yhtiön näkemyksen mukaan yhtiöllä on edellytykset jatkaa toimintaansa. Riski rahoituksen
riittämättömyydestä juuri piristyneen lipunmyynnin ansiosta arvioidaan olevan kohtuullinen.
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Rush Factory Oyj

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailukelpoisuus
Konsernitilinpäätöksen laajuus

Vuonna 2018 Rush Factory Oyj on hankkinut suunnatulla osakeannilla 26.6.2018
Funrun Finland Oy:n osakkeet, sekä ostanut Funrun Events UK Ltd ja VE Volkslauf
Events GmbH, osakkeet. Konsernisuhde muuttui päättyneellä tilikaudella. Emoyhtiön
osti 6.11.2020 EBHOLD sp. zo.o koko osakekannan.
Konserniyritykset

Konsernin omistusosuus-%

Rush Factory Oyj, Rauma

0

Omistettujen
osakkeiden
määrä (kpl)
0

Funrun Finland Oy, Rauma

100

100

Funrun Events UK Ltd

100

10

VE Volkslauf Events GmbH

100

25000

EBHOLD sp.zo.o

100

100

Funrun Events UK Ltd:n kotipaikka on Iso-Britannia ja VE Volkslauf Events GmbH:n
kotipaikka Saksa. EBHOLD sp.zo.o kotipaikka on Puola.
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätös on laadittu hankitamenomenetelmää noudattaen. Tytäryhtiön
osakkeista maksetut oman pääoman ylittävä hinta on kirjattu konserniliikearvoksi,
joka on poistettu kokonaisuudessaan. Vastaavasti konsernireservit on tuloutettu.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset saamiset sekä velat on eliminoitu.
Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Rush Factory Oyj:n konttorissa
Köydenpunojankatu 14, 20200 Turku.
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Rush Factory Oyj

Rush Factory Oyj
2923766-9

Tuloslaskelman liitetiedot

Emoyhtiö

Liikevaihto

Konserni

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2019-31.12.2019

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2019-31.12.2019

0,00
1 123 279,41
1 123 279,41

0,00
1 553 880,65
1 553 880,65

151 007,13
0,00
151 007,13

4 042 277,22
0,00
4 042 277,22

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2019-31.12.2019

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2019-31.12.2019

23 828,18
417 898,53
681 552,70
0,00
1 123 279,41

257 832,09
386 782,25
909 266,31
0,00
1 553 880,65

150 920,07
0,00
87,06
0,00
151 007,13

868 086,85
1 252 831,23
1 921 359,14
0,00
4 042 277,22

1.1.2020-31.12.2020
133 906,18
0,00
133 906,18

1.1.2019-31.12.2019
0,00
0,00
0,00

1.1.2020-31.12.2020
200 755,43
98 601,75
299 357,18

1.1.2019-31.12.2019
0,00
0,00
0,00

1.1.2020-31.12.2020
3
3

1.1.2019-31.12.2019
11
11

1.1.2020-31.12.2020
10
10

1.1.2019-31.12.2019
20
20

1.1.2020-31.12.2020
153 436,52
23 864,58
5 370,21
182 671,31

1.1.2019-31.12.2019
162 961,49
26 538,51
2 687,59
192 187,59

1.1.2020-31.12.2020
322 710,00
50 092,77
10 359,26
383 162,03

1.1.2019-31.12.2019
359 186,87
63 169,08
7 026,78
429 382,73

1.1.2020-31.12.2020
48 847,23
4 300,00

1.1.2019-31.12.2019
98 550,56
14 400,00

1.1.2020-31.12.2020
48 847,23
4 300,00

1.1.2019-31.12.2019
98 550,56
14 400,00

1.1.2020-31.12.2020
1.1.2020-31.12.2020
24 356,50
356,50
24 24
356,50
64 622,41
88 978,91

1.1.2019-31.12.2019
1.1.2019-31.12.2019
21 191,00
191,00
2121
191,00
0,00
21 191,00

1.1.2020-31.12.2020
1.1.2020-31.12.2020
27 546,50
546,50
2727546,50
64 622,41
92 168,91

1.1.2019-31.12.2019
1.1.2019-31.12.2019
40 303,74
40303,74
303,74
40
0,00
40 303,74

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2019-31.12.2019

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2019-31.12.2019

5,60

66,00

10 836,64

6 806,77

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille

114,96

536,28

15 221,67

24 190,98

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-109,36

-470,28

-4 385,03

-17 384,21

1.1.2020-31.12.2020
0,00

1.1.2019-31.12.2019
0,00

1.1.2020-31.12.2020
10 191,26

1.1.2019-31.12.2019
6 733,67

1.1.2020-31.12.2020
7 996,50
7 996,50

1.1.2019-31.12.2019
0,00
0,00

1.1.2020-31.12.2020
8 379,79
8 379,79

1.1.2019-31.12.2019
10 289,99
10 289,99

Toimialoittainen jakauma
Lipputulot/tuotteet
Muut

Maantieteellinen jakauma
Suomi
Iso-Britania
Saksa
Puola

Liiketoiminnan muut tuotot
Saadut avustukset
Muut liiketoiminnan muut tuotot

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Tiilikauden palkat, palkkiot ja eläkekulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Johdon palkat ja palkkiot
Johdon palkat ja palkkiot
Hallituksen jäsenet
Rush Factory Oyj
2923766-9
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus
Tilintarkastus
Muut palvelut

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta

Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (netto)
Tuloverot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
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Rush Factory Oyj
2923766-9

Emoyhtiö
Pysyvien vastaavien erittely

31.12.2020

Konserni

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

44 086,09
1 350,00
0,00
45 436,09

34 155,58
27 000,00
0,00
61 155,58

Kertyneet poistot ja arvonal. 1.1
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-23 546,41
-18 711,64
-42 258,05

-6 476,92
-17 069,49
-23 546,41

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

0,00

26 724,45

44 086,09

Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
668,26
668,26

2 400,00
0,00
2 400,00

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
-668,26
-668,26

-1 200,00
-2 400,00
-3 600,00

Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
6 000,00
0,00
6 000,00

0,00
6 000,00
0,00
6 000,00

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-900,00
-1 200,00
-2 100,00

0,00
-900,00
-900,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

0,00

3 900,00

5 100,00

Liikearvo

Muut aineettomat hyödykkeet
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Rush Factory Oyj
2923766-9
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.

87 692,80
0,00
87 692,80

0,00
87 692,80
87 692,80

87 692,80
0,00
87 692,80

0,00
87 692,80
87 692,80

Kirjanpitoarvo 31.12.

87 692,80

87 692,80

87 692,80

87 692,80

Rakennukset- ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

0,00
18 083,91
0,00
18 083,91

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
18 083,91
0,00
18 083,91

0,00
0,00
0,00
0,00

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

18 550,00
0,00
0,00
18 550,00

47 933,44
21 200,00
-47 933,44
21 200,00

273 812,52
226 633,36
-2 740,38
497 705,50

245 652,23
243 228,30
-119 425,51
369 455,02

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.

0,00
-4 637,50
-4 637,50

-2 084,06
-565,94
-2 650,00

-134 269,17
-114 500,90
-248 770,07

-38 626,67
-95 642,50
-134 269,17

Kirjanpitoarvo 31.12.

13 912,50

18 550,00

383 204,60

273 812,52

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.

133 503,08
220 850,31
354 353,39

0,00
133 503,08
133 503,08

562 320,90
176 361,24
738 682,14

325 641,50
236 679,40
562 320,90

Kirjanpitoarvo 31.12.

354 353,39

133 503,08

738 682,14

562 320,90

Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.

442 186,51
1 750,00
443 936,51

442 186,51
0,00
442 186,51

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

443 936,51

442 186,51

0,00

0,00

Sijoitukset
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Rush Factory Oyj
2923766-9

Saamisten erittely

Emoyhtiö

Konserni

Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Yhteensä
Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

543 381,28
515 220,00
1 058 601,28

1 255 252,98
0,00
1 255 252,98

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
54 739,00
115 024,86
169 763,86

0,00
0,00
267 477,05
267 477,05

83 359,31
98 647,34
375 119,20
557 125,85

121 191,68
96 164,07
449 899,54
667 255,29

1 228 365,14

1 522 730,03

557 125,85

667 255,29

31.12.2020
63 906,18
0,00
51 118,68
115 024,86

31.12.2019
169 775,67
75 000,00
22 701,38
267 477,05

31.12.2020
103 935,76
190 955,68
80 227,76
375 119,20

31.12.2019
197 425,81
75 000,00
177 473,73
449 899,54

Siirtosaamiset
Siirtosaamisten olennaiset erät
Saadut tuet
Menoennakot
Muut

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen
Emoyhtiö on hankkinut 13.03.2019 tontin, Maskun Kunta: Rivieran tontti 511/1
Yhtiölle on kertynyt rakennuskustannuksia
302 046,59
alv-vähennys vastuuta on tilikauden loppuun mennessä kertynyt
72 491,12
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Oma pääoma
31.12.2020

Emoyhtiö
31.12.2019

31.12.2020

Konserni
31.12.2019

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 863 324,08
1 863 324,08

1 863 324,08
1 863 324,08

1 863 324,08
1 863 324,08

1 863 324,08
1 863 324,08

-760 007,45
-12 181,47
-772 188,92

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Muuntoerot
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

-93 192,38

-302 126,91

-93 192,38

-302 126,91

-478 093,65
3 868,10
-474 225,55

Tilikauden voitto

124 067,09

208 934,53

-1 586 773,32

281 913,80

Vapaa oma pääoma yhteensä

1 894 198,79

1 770 131,70

-197 674,79

1 373 048,96

Oma pääoma yhteensä

2 144 198,79

2 020 131,70

52 325,21

1 623 048,96

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta
31.12.2020
-93 192,38
124 067,09
1 863 324,08

Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Valtiolta saatu kustannustuki 1.4.-31.10.2020
(laki 508/2020, 11§)

-33 906,18
1 860 292,61
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Taseen vastattavien liitetiedot

Emoyhtiö

Konserni

Lyhytaikaiset velat
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Saadut ennakot
Muut velat

Velat muille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

31.12.2020
121 684,58
2 933,02
13 695,43
0,00
138 313,03

31.12.2019
61 282,55
0,00
179 098,49
135,16
240 516,20

31.12.2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.12.2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
39 816,96
3 936,67
43 714,36
87 467,99

0,00
35 546,05
39 199,21
24 209,36
98 954,62

2 351 047,78
134 954,28
82 738,97
98 644,36
2 667 385,39

894 631,58
257 358,73
87 271,11
82 587,14
1 321 848,56

31.12.2020
31 532,80
31 532,80

31.12.2019
20 178,18
20 178,18

31.12.2020
63 415,89
63 415,89

31.12.2019
55 257,88
55 257,88

31.12.2020
0,00
28 000,00
28 000,00

31.12.2019
35 200,00
20 000,00
55 200,00

31.12.2020
0,00
0,00
0,00

31.12.2019
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

22 262,88

0,00

Siirtovelkojen olennaiset erät

Palkat sosiaalikuluineen

Liitetiedot lähipiiriliiketoimista
Yhtiön liiketoimet sen lähipiiriin kuuluvien kanssa:

Kalusto- ja materiaalihankinnat
Palkkiot ja korvaukset
Yhteensä
Lyhytaikainen lainasaaminen lähipiiriltä

Yhtiön johto katsoo, että liiketoimet on toteutettu tavanomaisin ehdoin ja että niiden hinnoittelu on ollut
markkinaehtoista.
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LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA SEKÄ
SÄILYTYSTAVOISTA

Rush Factory Oyj
2923766-9

Luettelo kirjanpidoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista
LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA
Myyntireskontra
Ostoreskontra
Päiväkirja
Pääkirja
Tilinpäätös ja tase-erittelyt

cd-r-levyllä
cd-r-levyllä
cd-r-levyllä
cd-r-levyllä
paperilla

TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA
tositelaji 30

Pankkitositteet OP

tositelaji 40

Pankkitositteet OP

tositelaji 70
tositelaji 80

Myyntilaskut
Ostolaskut

tositelaji 90
tositelaji 91
tositelaji 94

Muistiotositteet
Palkat
sTasku p-korttiostot

tositelaji 95
tositelaji 97

Alv-kirjaukset
Laskennalliset vyörytykset
Liitetietotositteet

paperitositteina, tiliotteet lisäksi
html-tiedostoina cd-r-levyllä
paperitositteina, tiliotteet lisäksi
html-tiedostoina cd-r-levyllä
paperitositteina
pdf- ja xml-tiedostoina
cd-r-levyllä
paperitositteina
paperitositteina
html- ja xml-tiedostoina
cd-r-levyllä
paperitositteina
paperitositteina
cd-r-levyllä
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET
Raumalla,

______________

______________

Mika Metsämäki

Juho Ylimäk

toimitusjohtaja

hallituksen puheenjohtaj

______________

______________

Markus Niemelä

Tero Vuorine

hallituksen jäsen

hallituksen jäse

______________
Marko Riionheim
hallituksen jäsen

17. päivänä maaliskuuta 2020

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Raumalla, 17. päivänä maaliskuuta 2020
Revico Grant Thornton Oy

______________
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Revico Grant Thornton Oy
Tietokuja 4
FI-00330 Helsinki
Veistämönaukio 1-3
FI-20100 TURKU

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Rush Factory Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Rush Factory Oyj:n (y-tunnus 2923766-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja
olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme
mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.
Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus
Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetietojen kohtaan ”Toiminnan jatkuvuuden periaate”,
jossa kuvatut seikat voivat osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää
aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan
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jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
•

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä,
tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan
sivuuttamista.

•

Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.

•

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

•

Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia
tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön
kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän
täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä,
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

•

Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esittävät tiedot mukaan lukien, yleistä
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia
ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
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Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää
toimintakertomukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta
informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän
asian suhteen raportoitavaa.

Raumalla 17. maaliskuuta 2021

Revico Grant Thornton Oy
Tilintarkastusyhteisö

Timo Helle
KHT
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