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RUSH FACTORY OYJ:
PUOLIVUOTISKATSAUS
1.1.-30.6.202
Color Obstacle Rush -konseptin lipunmyynti on sujunut odotusten
mukaisesti. Lipunmyynti aktivoitui normaalia myöhemmin, vasta
maaliskuussa COVID-19-rajoitusten avautuessa. Lipunmyynti 30.6.2021
mennessä oli kokonaisuudessaan 3,881 miljoonaa euroa.
Raportointikauden aikana lipunmyynti oli 1,448 miljoonaa euroa, joka
epävarmassa markkinatilanteessa on hyvällä tasolla. Käyttökate oli
raportointikaudella 0,310 miljoonaa euroa tappiolla. Raportointikauden
aikana järjestettiin vasta 6 tapahtumaa Englannissa. Poikkeuksellisesti
suuret tapahtumat järjestetään vasta syksyllä. Tapahtumien
järjestämisen kustannukset ovat kasvaneet kaikissa maissa COVID-19
aiheuttamien viranomaissäännösten takia
Lipunmyynti kaudelle 2022 on aloitettu elokuun aikana ja se on alkanut
aiempien vuosien kaltaisesti lupaavasti
Kautta 2021 leimaa edelleen COVID-19-rajoitukset. Elokuun 24. päivään
mennessä vain yksi Saksan tapahtuma on jouduttu siirtämään
rajoitusten johdosta syksylle 2021, muut tapahtumat on onnistuttu
pitämään suunnitellusti

TAMMI-KESÄKUUN 2021 KOHOKOHDA
●

Raportointikauden 1.1.-30.6.2021 liikevaihto oli 0,751 miljoonaa euroa

●

Käyttökate raportointikaudella oli -0,310 miljoonaa euroa

●

Raportointikauden liikevoitto oli -0,367 miljoonaa euroa

●

Color Obstacle Rush -tapahtumiin kaudelle 2021 oli raportointikauden
loppuun mennessä myyty lippuja 3,881 miljoonalla eurolla. Raportointikauden
aikana lipunmyynti oli 1,448 miljoonaa euroa

.
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RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
●

Lipunmyynti kauden 2021 tapahtumiin on jatkunut myös raportointikauden
päätyttyä. Kokonaisuudessaan lippuja kaudelle 2021 on myyty 4,187
miljoonalla eurolla 18.8.2021 mennessä, mikä tekee kaudesta 2021 kaikkien
aikojen suurimman Color Obstacle Rush -kauden.

●

Kauden 2022 myynti aloitettiin elokuun 17. päivä Englannissa. Myynti on
käynnistynyt aiempien vuosien tapaan. Alustavasti tämä lupaa odottaa
kaudesta 2022 Color Obstacle Rushin osalta normaalin kaltaista vuotta

●

Yhtiön pääomistaja Markus Niemelä ja hänen hallitsemansa yhtiö Niemelän
Markka & Ropo Oy on myöntänyt yhtiölle pääomalainan oman pääoman
vahvistamiseksi. 0,202 miljoonaa euroa pääomalainasta konvertoitiin
raportointikauden aikana Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa tehdyn,
aiemmin tiedotetun rahoitussopimuksen mukaisista saatavista. 0,150
miljoonaa euroa on Markus Niemelän rahana yhtiölle 24.8.2021 maksettua
pääomalainaa. Oman pääoman määrä nousee tapahtumien järjestämisen
myötä syksyllä kun vielä järjestämättömien tapahtumien tulot kirjataan
taseesta saaduista ennakoista liikevaihdoksi

●

Niemelän Markka & Ropo Oy on sitoutunut jatkamaan yhtiön kanssa
helmikuussa tiedotettua rahoitussopimusta tarvittaessa yli sovitun 0,800
miljoonan euron maksimimäärän. Uuden rahoitussopimuksen mukaan
Niemelän Markka & Ropo Oy sitoutuu rahoittamaan yhtiötä tarvittaessa
samalla 540 päivän maksuajalla maksimissaan 1,500 miljoonaan euroon
saakka, sisältäen aiemmin sovitun 0,800 miljoonaa euroa. Rahoitussopimus
turvaa yhtiön rahoitusasemaa COVID-19-pandemiasta nousuun

NÄKYMÄ
Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko sisälsi normaalista poiketen vain kuusi tapahtumaa
Englannissa, keväällä tyypillisesti järjestettävien tapahtumien siirryttyä syksylle. Näin ollen
vuoden jälkimmäisen puoliskon odotetaan olevan liikevaihdon osalta merkittävästi aiempia
vuosia suurempi. Kauden 2022 myynti on aloitettu Englannissa elokuun 16. päivä ja myynti
on alkanut aiempien vuosien tavoin lupaavasti
Kauden 2021 tapahtumista lähes kaikki on saatu järjestettyä suunnitellusti, mikä luo
luottamusta seuraavalle kaudelle. COVID-19-pandemian vaikutusten kaudelle 2022
odotetaan olevan pienempiä, mutta täysin pandemian ei voi odottaa väistyvän ensi
vuodeksikaan. Color Obstacle Rush- ja “projekti 2020” -konsepteissa on mahdollisuuksien
mukaan otettu huomioon mahdolliset koronarajoitukset myös ensi vuodelle. Tapahtumien
kulkua muokkaamalla tämän vuoden tapahtumat on onnistuneesti saatu järjestettyä, ja ensi
vuodesta ei tällä hetkellä ole syytä odottaa tätä vuotta hankalampaa rajoitusten osalta
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Yhtiö ei anna taloudellisia arvioita vuodelle 2021 COVID-19-pandemiasta johtuen. Myös ensi
vuoden arvion antaminen on liian aikaista pandemiasta johtuen. Pidemmän aikavälin
tavoitteet toiminnan laajentamisesta kuitenkin pysyvät, pandemiasta aiheutuvasta
viivästyksestä huolimatta. Yhtiö pyrkii luomaan useita eri kiertuemuotoisia Euroopan
laajuisia tapahtumakonsepteja ja kasvattamaan liikevaihtoaan merkittävästi, portaittain
uusien konseptien avulla, kannattavuuden ollessa erinomaisella tasolla
Seuraavan konseptin, “projekti 2020”, julkaisu riippuu COVID-19-pandemian tilanteesta
tietyillä markkina-alueilla. Tämänhetkisen aikataulun mukaan julkaisu on suunniteltu syksylle
2021

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN KEHITY
Liikevaihto raportointikaudella oli 0,751 miljoonaa euroa. Käyttökate oli -0,310 miljoonaa
euroa. Liikevoitto raportointikaudella oli -0,367 miljoonaa euroa

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRT
Konsernin taseen loppusumma oli 30.6.2021 3,645 miljoonaa euroa ja oman pääoman
määrä raportointikauden lopussa oli -0,149 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste
tarkastelukauden lopussa oli -28,98 %
Konsernin saamat ennakkomaksut olivat 3,130 miljoonaa euroa ja konsernin rahavarat
raportointikauden lopussa olivat 0,613 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,430
miljoonaa euroa. Konsernilla ei ollut lyhyt- tai pitkäaikaisia korollisia velkoja. Konsernilla on
0,202 miljoonaa euroa korotonta pääomalainaa.

TALOUDELLISET TAVOITTEE
Yhtiö ei anna taloudellisia arvioita vuodelle 2021 COVID-19-pandemiasta johtuen.
Pidemmän aikavälin tavoitteet toiminnan laajentamisesta pysyvät. Yhtiö pyrkii luomaan
useita eri kiertuemuotoisia Euroopan laajuisia tapahtumakonsepteja ja kasvattamaan
liikevaihtoaan merkittävästi kannattavuuden ollessa erinomaisella tasolla.
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MIKA METSÄMÄKI, TOIMITUSJOHTAJA
“On sanoinkuvaamattoman hienoa että tapahtumien järjestäminen on tänä vuonna taas ollut
mahdollista ympäri Eurooppaa. Iloisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien näkeminen
muistuttaa jälleen siitä mitä Rush Factory lopulta tekee – unohtumattomia elämyksiä!
Haastavat ajat ovat myös korostaneet entisestään tiimityön merkitystä. Haluankin kiittää
koko henkilöstöämme ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme loistavasta työstä
Vuoden ensimmäiselle puoliskolle osuivat lopulta vain seitsemän tapahtumaa Englannissa,
joista ensimmäinen siirtyi lopulta heinäkuulle rajoitusten takia. Kuuden Englannin
tapahtuman liikevaihto 0,751 miljoonaa euroa ei vielä nostanut tulostamme voitolliseksi,
mutta vuoden toisen puoliskon sisältäessä kauden suurimmat tapahtumat, odotamme
syksyä innolla
Samaan aikaan COVID-19-pandemian kanssa myös sosiaalisen median markkinointi on
muuttunut haastavammaksi. Markkinointiosastomme on tehnyt hyvää työtä sosiaalisen
median mainonnan uudistusten kanssa ja myynti on sujunut rajoitusten purun jälkeen
hienosti. Usean tapahtuman myynti on ollut yhtä suuri koronan jälkeen kuin viime vuonna
ennen koronaa. Ottaen huomioon merkittävästi helpomman myynnin ennen koronaa, tähän
voi olla hyvin tyytyväinen. Markkinointikustannukset ovat samalla hieman nousseet, mutta
tähänkin on löytynyt useita ratkaisuja kustannusten pitämiseen maltillisina
Syksyllä on edessä Belgian Ghentissä tai Ranskan Pariisissa kaikkien aikojen suurin Color
Obstacle Rush -tapahtuma. Ghentiin on myyty jo lähes 13 000 lippua kahdelle päivälle ja
Pariisiin jo lähes 14 000 lippua. Ghent on yksi vuonna 2020 tuoduista uusista kaupungeista
ja ensi kaudelle on tarkoitus avata vielä lisää uusia, suuria kaupunkeja joihin emme aiemmin
ole vielä päässeet. Kausi 2021 tulee näillä näkymin olemaan Color Obstacle Rush
-konseptin suurin vuosi tähän asti. On hienoa nähdä että konseptien elinikä voi olla hyvinkin
pitkä jatkuvalla pienellä uudistamisella
Odotamme syksyn myös vihdoin olevan potentiaalinen aika julkaista uusi konsepti, kauan
odotettu “projekti 2020”. Konseptia on odotettu meiltä jo listautumisesta saakka ja pandemia
on viivästyttänyt julkaisua viime vuoden keväästä asti. Tällä hetkellä pandemian tilanne
näyttäisi kuitenkin vihdoin siltä että asiakkaat voisivat olla valmiita ottamaan vastaan uuden
konseptin
Viimeisenä vielä kiitos suurimmalle omistajallemme rahoitussopimuksen solmimisesta joka
turvaa rahoitusasemamme COVID-19-pandemiasta nousuun. Ilman rahoitussopimuksen
tuomaa turvaa nouseminen pandemian aiheuttamasta kuopasta saattaisi kestää pidempään.
On myös ollut hienoa nähdä yhtiön kiinnostavuuden sijoituskohteena lisääntyneen vuoden
2021 aikana. Omistajamäärä on kasvanut jo lähes 1000 omistajaan.”
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RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)

1.1.-30.6.2021

1.1.-30.6.2020

1.1.-31.12.2020*

Liikevaihto, t€

751

13

151

Käyttökate (EBITDA), t€

-310

-1042

-1439

Käyttökate (EBITDA), %
liikevaihdosta

neg.

neg.

neg.

Liikevoitto, (EBIT) t€

-367

-1103

-1574

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

neg.

neg.

neg.

Tulos ennen veroja (EBT)

-368

-1108

-1578

Tulos ennen veroja (EBT), %

neg.

neg.

neg.

Tilikauden tulos

-368

-1109

-1587

Oman pääoman tuotto, %

neg.

neg.

neg.

Sijoitetun pääoman tuotto, %

neg.

neg.

neg.

Omavaraisuusaste, %

-28,98 %

55,80 %

14,20 %

Nettovelkaantumisaste, %

411,0 %

-190,9 %

-729,3 %

Osakekohtainen tulos, €

-0,156

-0,471

-0,674

Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden aikana
keskimäärin
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden lopussa

2 353 498

2 353 498

2 353 498

2 353 498

2 353 498

2 353 498

Henkilöstö

14

13

13

*Tilintarkastett

INVESTOINNIT JA POISTOT
Raportointikauden aikana investoinnit uuden “projekti 2020”-konseptin osalta ovat olleet
vähäisiä. Yhtiö on investoinut rahoitussopimuksen kautta 0,2 miljoonaa euroa yhtiön
omistaman kiinteistön kehitykseen. Poistoja raportointikaudelle tehtiin 0,057 miljoonaa
euroa
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HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINT
Konsernin henkilöstömäärä raportointikaudella oli 14. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
Toimitusjohtaja Mika Metsämäki sekä Kehitysjohtaja Markus Niemelä. Operatiivinen johtaja
Tommi Virtanen jätti yhtiön johtoryhmän keväällä 2021. Yhtiön hallituksessa toimivat
puheenjohtaja Juho Ylimäki sekä hallituksen jäsenet Markus Niemelä, Marko Riionheimo ja
Tero Vuorinen

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJA

Kaupankäyntitunnus: RUSH
Osakkeiden lukumäärä: 2 353 498
ISIN-koodi: Fl400034890
Osakesarjoja: 1
Osakepääoma: 250.000,00

Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakasluetteloon 30.06.2021

Kuva 1. Osakkeen kurssi raportointikaudella
Kaupankäynti osakkeella on tilikauden aikana vaihdellut välillä 1,74 - 3,09 €, tilikauden
keskikurssin ollessa 2,37 € ja päätöskurssi 2,92 €. Osakkeiden vaihtomäärä kaudella oli
992 394.
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YHTIÖKOKOUS 202
Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 12.04.2021
Rush Factory Oyj:n 12.04.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.
Päätökset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan viimeistään 26.4.2021 yhtiökokouksen
pöytäkirjasta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory. /sijoittajille/

Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen
vahvistamine
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
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020

Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonmaksusta päättämine
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

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
1.1.2020 – 31.12.202
Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Salo 2.3.2020 saakk
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 saakk
Hallituksen jäsen Riku Räsänen 28.9.2020 saakk
Hallituksen jäsen Marko Riionheimo 28.9.2020 lukie
Hallituksen jäsen Tero Vuorinen 28.9.2020 lukie

.
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Toimitusjohtaja Markus Niemelä 28.9.2020 saakka, hallituksen jäsen 28.9.2020 lukien
Toimitusjohtaja Mika Metsämäki 28.9.2020 lukie
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
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

Hallituksen jäsenten palkkioista päättämine
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

Hallituksen jäsenten määrästä päättämine
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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Hallituksen jäsenten valint
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

Tilintarkastajan palkkiosta päättämine
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

Tilintarkastajan valitsemine
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
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

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannist
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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 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
Erilaiset epidemiat ja/tai pandemiat saattavat vaikeuttaa merkittävästikin yhtiön
toimintaedellytyksiin. Maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia on jo vaikuttanut yhtiön
toimintaan siirtäen suurimman osan vuoden 2020 tapahtumista vuodelle 2021. Kyseisen
pandemian vaikutukset saattavat vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen myös vuoden 2021
aikana ja vuonna 2022
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 aiempien tilikausien
liikevaihdosta, ja kyseinen tapahtumakonsepti tulee niin ikään muodostamaan suuren 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 liikevaihdonsa riippuvuutta yksittäisestä Color Obstacle Rush
-tapahtumakonseptista. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että Yhtiö tulee onnistumaan
tavoitteissaan
Yhtiön uusiin tapahtuma- ja elämyskonsepteihin tähtäävä kehitysprosessi ei välttämättä
johda lopulliseen konseptiin, joka olisi kaupallistettavissa ja saavuttaisi tavoitteiden mukaista
liikevaihtoa ja kannattavuustasoa
Mikäli Yhtiö onnistuu kehittämään uusia menestyviä tapahtuma- ja elämyskonsepteja sekä
tuottamaan ja toteuttamaan valittujen kumppaneiden tapahtumia, ne saattavat johtaa Yhtiön
olemassa olevien tapahtuma- ja elämyskonseptien kysynnän laskuun, jonka seurauksena
Yhtiön liikevaihto kokonaisuutena ei kasva tai kasvaa vain maltillisesti
Yhtiön valitsemat uudet asiakas- ja markkinasegmentit eivät välttämättä pysty ylläpitämään
Yhtiön kasvua ja saavutettua liiketoiminnan kannattavuustasoa
Yhtiön liiketoiminta on kasvanut nopeasti ja merkittävästi, eikä ole varmuutta siitä, että Yhtiö
pystyy hallitsemaan kasvuaan tehokkaasti ja vastaamaan kasvun tuomiin haasteisiin ja
vaatimuksiin siten, että Yhtiö säilyttää liiketoimintamallinsa kautta saavuttamat merkittävät
kilpailuedut
Vapaa-ajan markkinoilla erilaiset markkina-ajurit ja markkinatrendit, mukaan lukien muuttuvat
kuluttajien vapaa-ajan mieltymykset, kulutustottumukset sekä muutokset tulotasossa,
muuttavat jatkuvasti olemassa olevaa kilpailuasetelmaa. Jos Yhtiö ei kykene onnistuneesti
vastaamaan markkinoilla oleviin muutoksiin ja uusiin markkinatrendeihin, tällä voi olla
negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn,
taloudelliseen asemaan, tulevaisuuden näkymiin sekä Yhtiön osakkeiden arvoon
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
Yhtiö 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

.
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Yhtiö ylläpitää vakuutusturvaa, johon sisältyy erilaisia vapaaehtoisia ja pakollisia
vakuutuksia. Yhtiön vakuutukset kattavat muun muassa omaisuusvahingot,
ryhmätapaturmavahingot, tapahtumiin liittyvät vastuuvahingot ja kuljetusvahingot. Yhtiölle
kielteinen päätös missä tahansa oikeudenkäynnissä tai viranomaismenettelyssä voi
vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan

RUSH FACTORY OYJ TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAV
Oman pääoman tuotto ‐% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto ‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] /

sijoitettu pääoma keskimäärin.
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

PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEE
Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen.
Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia, ja ne on laadittu kansallisen
lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e)
edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINE
Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 19.10.2021
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HALLITU
Lisätietoja
Mika Metsämäk
Toimitusjohtaj
mika@rushfactory.
+358 44 5544 89

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 8
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälinee
www.rushfactory.

Rush Factory Oy
Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia
tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset
hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja
unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn
kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä
toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm.
vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia sekä olemalla riippumaton
tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva
luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat,
mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.
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TULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA

1.1.2021
-30.6.2021

1.1.2020
-30.6.2020

1.1.2020
-31.12.2020

LIIKEVAIHTO

750 901,90

13 297,90

151 007,13

0,00

32 119,32

299 357,18

-170 197,10

-405 935,46

-567 299,82

-65 215,66

350 880,20

348 632,61

-130 717,19

-91 588,15

-175 852,20

-366 129,95

-146 643,41

-394 519,41

-196 463,77

-163 413,49

-322 710,00

-30 814,76

-23 818,42

-50 092,77

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot likauden aikana
Varastojen lisäys / vähennys
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

-5 429,32

-4 998,83

-10 359,26

-232 707,85

-192 230,74

-383 162,03

-56 571,79

-61 004,30

-134 412,53

-56 571,79

-61 004,30

-135 080,79

Liiketoiminnan muut kulut

-462 540,59

-748 593,07

-1 111 610,58

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-367 048,28

-1 103 054,30

-1 574 008,50

1 661,24

10 762,99

10 836,64

-2 515,86

-15 968,97

-15 221,67

-854,62

-5 205,98

-4 385,03

-367 902,90

-1 108 260,28

-1 578 393,53

Tilikauden verot

88,10

-408,67

-8 379,79

Tuloverot yhteensä

88,10

-408,67

-8 379,79

-367 814,81

-1 108 668,95

-1 586 773,32

Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Konserniliikearvon poisto

0,00

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-668,26

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 VOITTO (TAPPIO)
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TAS

KONSERNITASE

1.1.2021
-30.6.2021

1.1.2020
-30.6.2020

1.1.2020
-31.12.2020

22 523,83

36 229,67

26 724,45

V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Ainee omat hyödykkeet
Ainee omat oikeudet
Liikearvo

0,00

0,00

0,00

3 300,00

4 500,00

3 900,00

25 823,83

40 729,67

30 624,45

95 227,80

87 692,80

87 692,80

29 163,12

0,00

18 083,91

361 723,87

363 679,04

383 204,60

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 063 769,69

684 948,31

738 682,14

1 549 884,48

1 136 320,15

1 227 663,45

1 575 708,31

1 177 049,82

1 258 287,90

457 492,86

524 956,11

522 708,52

0,00

0,00

0,00

457 492,86

524 956,11

522 708,52

Myyn saamiset

128 978,41

103 315,63

83 359,31

Muut saamiset

177 646,87

89 117,83

98 647,34

Siirtosaamiset

692 081,53

412 199,18

375 119,20

Lyhytaikaiset yhteensä

998 706,80

604 632,64

557 125,85

612 642,53

1 016 320,58

381 588,33

2 068 842,19

2 145 909,33

1 461 422,70

3 644 550,50

3 322 959,15

2 719 710,60

Muut ainee omat hyödykkeet
Ainee omat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistetut
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Ennakkomaksut
Vaihto-omaisuus yhteensä

Lyhytaikaiset

Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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1.1.2021

1.1.2020

1.1.2020

-30.6.2021

-30.6.2020

-31.12.2020

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
1 863 324,08

1 863 324,08

1 863 324,08

Muut rahastot yhteensä

1 863 324,08

1 863 324,08

1 863 324,08

Edellisten likausien voi o (tappio)

-2 096 559,31

-472 352,48

-474 225,55

-367 814,81

-1 108 668,95

-1 586 773,32

202 000,00

0,00

0,00

-149 050,04

532 302,65

52 325,21

3 130 301,76

2 368 950,42

2 351 047,78

Ostovelat

416 429,56

164 471,14

134 954,28

Muut velat

121 357,93

84 429,83

82 738,97

Siirtovelat

125 511,29

172 805,11

98 644,36

3 793 600,55

2 790 656,50

2 667 385,39

3 793 600,55

2 790 656,50

2 667 385,39

3 644 550,51

3 322 959,15

2 719 710,60

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma
Muut rahastot

Tilikauden voi o (tappio)
Oman pääoman ehtoinen laina
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot

Lyhytaikainen yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
H1 2021

H1 2020

Tilinpäätös 31.12.2020

-367 903

-1 108 260

-1 578 394

56 572

61 004

135 081

855

5 206

4 385

-7 778

0

0

-318 254

-1 042 050

-1 438 928

-441 581

62 622

110 129

65 216

-133 205

-130 957

1 126 215

1 468 808

1 337 540

1 661

0

0

431 596

356 175

-122 216

-2 516

-5 206

-4 385

88

-409

-383

430 829

350 560

-126 984

-373 992

-247 118

-403 639

Ostetut tytäryh öosakkeet

0

0

-668

Investoin en rahavirta (B)

-373 992

-247 118

-404 307

Rahoituksen rahavirta

0

0

0

Maksullinen osakean

0

0

0

202 000

0

0

Lainojen takaisinmaksut

0

0

0

Maksetut osingot

0

0

0

Rahoituksen rahavirta (C)

202 000

0

0

Yhteensä

258 837

103 442

-531 291

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/-)
Oikaisut (+/-):
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut oikaisut
Rahavirta ennen käy öpääoman muutosta
Käy öpääoman muutos
Lyhytaikaisten koro omien saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Lyhytaikaisten koro omien velkojen muutos
Saadut korot ja osingot sekä valuu akurssivoitot
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korko- ja rahoituskulut
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)
Investoin en rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja ainee omiin hyödykkeisiin

Pitkäaikaisten lainojen nostot

Muuntoerot

27 783

Rahavarat likauden alussa

381 588

912 879

912 879

Rahavarat tilikauden lopussa

612 643

1 016 321

381 588

Muutos

258 837

103 442

-531 291
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSE

Oma pääoma

Konserni
H1 2021

H1 2020

Tilinpäätös 31.12.2020

Sido u oma pääoma
Osakepääoma

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Osakepääoma

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Sido u oma pääoma yhteensä

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1 863 324,08

1 863 324,08

1 863 324,08

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1 863 324,08

1 863 324,08

1 863 324,08

Voi o/tappio edellisiltä likausilta

-2 064 866,97

-478 093,65

-478 093,65

-31 692,34

5 741,17

3 868,10

-2 096 559,31

-472 352,48

-474 225,55

-367 814,81

-1 108 668,95

-1 586 773,32

0,00

0,00

0,00

Lisäykset

202 000,00

0,00

0,00

Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 30.6

202 000,00

0,00

0,00

Vapaa oma pääoma yhteensä

-601 050,04

282 302,65

-197 674,79

Oma pääoma yhteensä

-149 050,05

532 302,65

52 325,21

Vapaa oma pääoma

Muuntoerot
Voi o edellisiltä likausilta
Tilikauden voi o/tappio
Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 1.1.
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