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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 teol-
lisuusalan asiakkaita varten on oma Voima 
Miners -yksikkö.

Kommentit

Voima Gold Oy 
Voima Gold Ab 

Voima Gold Ltd. 
2843889-9 

7/2017 
Helsinki 

Lahti 
Rovaniemi 

28  
www.voimagold.com

Virallinen nimi 
Rinnakkaistoiminimet 
 
Y-tunnus 
Perustettu 
Päätoimipaikka 
Sivutoimipaikka 
Lisäkiinteistön sijainti 
Henkilöstö 
Verkkosivut

Emoyhtiö 
Tytäryhtiö

Voima Capital Oy 
Voima Gold Financing Oy

Sami Alatalo 
Tapani Järvinen 

Risto Päivänsalo 
Marko Viinikka

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen

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 asia-
kirjoista, 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 merkit-
tävä 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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Voiman yhteystiedot

Hallinnoitavat varat (kg) T&k-kulut (t €)

3/2022 tähänastiset luvut
Hallitus

Yhtiörakenne

Avaintiedot

Yritysprofiili

Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes käynnistyi onnistuneesti. Tammikuussa rikkoontui 
ensimmäistä kertaa sadantuhannen euron myyntikate ja heti perään uudestaan helmikuussa 
131 tuhannen euron katteella. Tahti ei kuitenkaan hyytynyt tähän, sillä maaliskuussa rikkoon-
tuivat kaikki edelliset myyntiennätykset 6,6 miljoonan euron liikevaihdolla ja 206 tuhannen 
euron myyntikatteella. Kasvuluvuin tämä merkitsi +112 % liikevaihdon kasvua ja +184 % 
myyntikatteen kasvua ensimmäisen neljänneksen aikana. Voima kykeni todistamaan Client 
Treasury -yksikön tehokkuuden ja skaalautuvuuden erityisesti maaliskuussa, jolloin Client 
Treasurerit osoittivat tuntuvaa kehitystä. Seuraava askel on aloittaa myynnin skaalaus  
tuomalla mukaan lisää Client Treasurereita ja kehittämällä Voiman asiakashankintaa. Toinen 
tärkeä kehitysalue on digitaalinen myynti, jossa suunnitelmissa on tehdä palkkauksia, 
jotta tälle osa-alueelle saadaan täysi omistajuus. Myös operatiivista hienosäätöä on vielä 
tehtävänä organisatorisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Tutkimus- ja tuotekehityksen 
saralla maaliskuussa saimme mukaan 2 uutta henkilöä IT-puolelle ja 1 henkilön tuotepuolelle. 
Tuntuvat investoinnit tutkimus- ja tuotekehitykseen näyttävät vielä lykkäävän tuloksente-
kokykyä vuoden 2022 aikana. 
− Marko Viinikka, toimitusjohtaja

Nettomyynti 
14,6 milj. € 

(+112 %)

Hallinnoitavat varat 
886 kg 
(+94 %)

Myyntikate (kk)  
206,2 t € 
(+271 %)

Aktiiviset asiakkaat 
1 272 

(+54 %)

Maaliskuun MRR 
30,2 t € 
(+133 %)

MRR 
78,3 t € 
(+128 %)

Suluissa olevat prosenttiluvut kuvastavat muutosta vuodentakaisesta. Aktiiviset asiakkaat ovat asiakkaita, joilla on 
Voima Accountillaan yksi gramma kultaa tai enemmän. Yhteensä asiakkaita on 4 560. MRR (toistuva liikevaihto / kk) 
viittaa kuukausittain veloitettuihin turvatilimaksuihin (0,99 % p.a.).

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

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

Lue lisää osoitteessa voimagold.com

Myyntikate (%) 
+3,00 % 

(viime vuonna 2,24 %)

Myyntikate 
438 t € 
(+184 %)
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