Fact Sheet
9/2021

Voima Gold Oy (2843889-9)

Yritysprofiili

Kommentit
“Keskeisin KPI-mittarimme, hallinnoitavat varat (AUM), on jatkanut suotuisaa kasvuaan
rikkoen syyskuussa 600 kilogramman rajan. Myyntimme on kuluvana vuonna ohittanut
kahden miljoonan euron rajapyykin neljästi, ja syyskuussa tehtiin 3,8 miljoonan euron
myyntiennätys. Tytäryhtiömme Voima Gold Financing Oy on lisäksi lanseerannut uuden
VoimaCredit™-tuotteen, joka on herättänyt jo paljon kiinnostusta.
Tästä voi päätellä, että tietoisuus palveluistamme on lisääntynyt ja että asiakkaat
luottavat meihin entistä enemmän. Ylipäätään asiakkuuden avaaminen tapahtuu nykyään
vaivattomammin uuden rekisteröintiprosessin myötä.
Olemme myös asettaneet toimintamme tueksi strategiset pylväät: kannattavuus,
riippumattomuus ja pankkipalvelutavoitteet. Tämän kehityksen myötä olemme
lähempänä kultapohjaisten pankkipalveluiden tarjoamista sekä arvolupauksen
toteutumista." − Marko Viinikka, toimitusjohtaja

Hallinnoitavat varat (kg)

T&k-kulut (t €)

Vuoden 2021 tähänastiset t&k-kulut ovat
720 t €, mikä on n. 50 % kokonaiskustannuksista (palkat & lt:n muut kulut).

9/2021 tähänastiset luvut
Nettomyynti

Hallinnoitavat varat

T&k-kuluihin sisältyvät seuraavat palkat ja kulut: Voima Miners
-liiketoimintakehitys, digital & design, kääntäminen & sisällöntuottaminen,
VerifiedValue™ & ESG ja 50 %:a yrityksen johdosta.

Aktiiviset asiakkaat

Syyskuun MRR

19,9 milj. €

605 kg

929

16,5 t €

(+45,9 %)

(+104 %)

(+51,5 %)

(+71 %)

Myyntikate

Myyntikate (%)

VGF-lainaportfolio

MRR

542,2 t €

2,73 %

>1 milj. €

121,8 t €

(kesäkuusta 2021)

(+169 %)

(+32,2 %)

Kannattavuusluvut eivät sisällä niitä kertaluontoisia myyntejä (820 t €) ja ostoja (803 t €) elokuulta 2020, jotka liittyivät kultataattujen pääomalainojen
manuaaliseen suojaamiseen. Aktiiviset asiakkaat ovat asiakkaita, joilla on Voima Accountillaan yksi gramma kultaa tai enemmän. Yhteensä asiakkaita on 2 472.
VGF-lainaportfolio viittaa myönnettyihin lainoihin. MRR (toistuva liikevaihto / kk) viittaa kuukausittain veloitettuihin turvatilimaksuihin (0,99 % p.a.).

Liikevaihdon kehitys (2020–2021)

Myyntikatteen kehitys

Voiman päätuote on kullalle ja euroille
tarkoitettu tili, Voima Account. Voiman
tytäryhtiö Voima Gold Financing Oy tarjoaa
lisäksi luotto- ja eurokorkotuotteita, joille
kulta toimii vakuutena: VoimaCredit™ ja
kultavakuudellinen euro-obligaatio.
Voima palvelee niin henkilöasiakkaita,
yrityksiä, varakkaita yksityishenkilöitä kuin
instituutioitakin. Isommille asiakkaille
tarjotaan räätälöityä palvelua, ja
teollisuusalan asiakkaita varten on oma
Voima Miners -yksikkö.
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Vastuuvapauslauseke Tämä dokumentti on laadittu tarkkuutta noudattaen. Mikäli sisältö kuitenkin poikkeaa Voiman tilintarkastajan Hill Audit Oy:n yhtiölle toimittamista asiakirjoista, tulee mahdollisten epäjohdonmukaisuuksien kohdalla
soveltaa jälkimmäistä dokumentaatiota. Näistä dokumenteista on mahdollista saada pyydettäessä jäljennös. Mitään tässä dokumentissa olevaa ei tule pitää sijoitussuosituksena tai kehoituksena kullan, kultaan liittyvien tuotteiden tai palveluiden
taikka muiden tuotteiden, palvelujen, osakkeiden tai rahoitusinstrumenttien myyntiin tai ostoon. Tämä dokumentti ei pyri ennustamaan kullan tai kultaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden tulevaisuutta tai odotettua hintakehitystä saatikka
esittämään epäsuorasti minkäänlaista sijoitusstrategiaa. Kullan kaltaisten hyödykkeiden vaihtamiseen tai omistamiseen liittyvä menetyksen riski voi olla huomattava. Kullan arvo voi muiden omaisuuserien tavoin joko nousta tai laskea, ja näin
kullan ostamiseen, myymiseen tai omistamiseen ja siihen sijoittamiseen voi liittyä merkittävä riski. Voima Gold Oy toimii Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntöjen alaisuudessa, eikä se tarjoa minkäänlaista oikeudellista neuvontaa tai veroohjeistusta. Kukin on itse vastuussa paikallisten lakien (esim. verolakien) ja säännösten noudattamisesta sekä kullan ostoon, myyntiin ja hallussapitoon liittyvien paikallistenvrojen maksamisesta.
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