
Fact Sheet 
6/2022

Voima Gold Oy (2843889-9)
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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Omistusrakenne

Voima Capital Oy 
69,65 %

30,35 % 
Yksityiset sijoittajat

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 paikallisten verojen maksamisesta.
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Yritysprofiili

“Vahvan Q1:n (+112 %) jälkeen myynti tasaantui niin kuin edellisvuonna. Kvartaalin kasvu 
kuitenkin pysyi Q1:n tasolla vertailukauteen nähden +110 % kasvulla. Kuukausittain 
toistuvan liikevaihdon (MRR) kasvu on ollut ilahduttavaa, vaikka se onkin vasta 
alkutekijöissään: kesäkuun MRR oli +150 % korkeammalla kuin vertailuvuonna, ja koko 
vuodelta kertynyt MRR oli +144 %. MRR-kasvussa veturina on säilytettävien varojen (AUA) 
tasainen kasvu. Tämän lisäksi myynnin marginaalit kohentuivat, ja myyntikate parani H1:n 
jälkeen +140 % (738 t € / 307 t €). Kulta vahvistui H1:n aikana 7,07 % (Q2: −1,57 %) euroon 
nähden. Palkkasimme lisää myyjiä ja uskomme tämän näkyvän H2:n kasvuluvuissa. Koko 
yrityksen henkilöstön kasvu kuitenkin viivästyttää kassavirtapositiivisuutta, joka saavutetaan 
nykyisellä kulurakenteella ja kasvuvauhdilla H1/23:n aikana. Lisäksi avaamme H2/22:n aikana 
Voima Storen, joka keskittyy kultatuotteiden myyntiin verkossa ja kivijalkamyymälässä. 
Uskomme tämän tukevan kasvustrategiaamme ja selkeyttämään tuoteitamme. Voimaa on 
myös ajettu tuotekeskeisempään suuntaan nimittämällä Arto Niskanen tuotejohtajaksi. 
Muutosten taustalla on pyrkimys palvella eri asiakasryhmiä selkeämmällä arvolupauksella.” 
– Marko Viinikka, toimitusjohtaja

Suluissa olevat prosenttiluvut kuvastavat muutosta vuodentakaisesta. Aktiiviset asiakkaat ovat asiakkaita, joilla on 
Voima Accountillaan yksi gramma kultaa tai enemmän. MRR (toistuva liikevaihto / kk) viittaa kuukausittain veloitettuihin 
turvatilimaksuihin (0,99 % p.a.).

Liikevaihdon kehitys (milj. €) Myyntikatteen kehitys (€)

Lue lisää osoitteessa voimagold.com

Nettomyynti 

23,4 milj. € 
(+111 %)

Säilytettävät varat 
960 kg 

(+109 %)

Myyntikate (kk) 
119,5 t € 
(+162 %)

Kuukausittainen MRR 
32,7 t € 
(+162 %)

Myyntikate (%) 

3,16% 
(viime vuonna 2,78 %)

Vuosittainen MRR 

180 t € 
(+144 %)

Aktiiviset asiakkaat 
1 447 

(+61 %)

Myyntikate

738 t € 
(+140 %)

Vuoden 2021 t&k-kulut olivat 1,0 milj. €, mikä oli n. 45 % kokonaiskustannuksista 
(palkat, lt:n muut kulut & poistot).


