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Esipuhe      

Kasvua joka  

osa-alueella 

Vaikka vuosi 2020 toi poikkeusolot sekä 

maailmalle että maailmanmarkkinoille, 

Voiman toiminta jatkoi tukevasti 

nousujohteisena. Tämä ei ollut sattumaa, 

sillä olemme alusta asti rakentaneet 

toimintomme kestävästi. Tavoitteenamme 

on luoda riippumaton ekosysteemi, joka 

kestää suuremmatkin kolhut, oli kyse sitten 

paikallisesta häiriöstä tai esimerkiksi 

pandemiasta.  

Tuloslaskelman perusteella tulevaisuus 

näyttäytyy yhtiöllemme lupaavana. 

Kassavirtamme lähestyy vakaasti 

positiivisuutta, sillä sekä liikevaihto että 

asiakasmäärät kasvoivat vuoden mittaan. 

Kasvusta tekee myös huomionarvoisen se, 

että ainoastaan 6 % resursseistamme 

kohdennettiin myyntiin ja markkinointiin - 

loput 94 % käytettiin tutkimukseen,  
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tuotekehittelyyn sekä ekosysteemimme 

rakentamiseen.  

Olemme kasvattaneet yhteistyötämme 

uusien valmistus- ja jalostuskumppanien 

kanssa, ja solmimme lisäksi tärkeän 

kauppakumppanuuden StoneX Group Inc. 

-yhtiön kanssa. Tämän yhteistyön kautta 

pystymme parempaan riskinhajautukseen 

sekä tarjoamaan asiakkaillemme syvää 

likviditeettiä. 

Viime vuosi oli kaiken kaikkiaan merkittävä 

yhtiömme kehityksen kannalta. 

Palkkasimme monia keskeisiä tekijöitä, 

minkä johdosta meillä on nyt yhtiön 

sisäinen IT-ryhmä ja compliance-toiminto 

sekä omaa design- ja ESG-osaamista. 

Nostimme kypsyystasoamme kehittämällä 

prosesseja, dokumentaatiota ja hallintoa, 

minkä ansioista kykenemme 

hyödyntämään kapasiteettiämme 

tehokkaammin. Laadimme myös yhtiön 

laki- ja compliance-kehykset 

varmistuaksemme siitä, että toimintamme 

vastaa lakeja ja määräyksiä. Vaikka teimme 

paperilla tappiota edellä mainittujen 

toimien myötä, näemme nämä 

pikemminkin investointeina tulevaan.   

Myös organisaatiorakenteemme on 

selkeytynyt, kun aloitimme johtoryhmän ja 

hallituksen kokoamisen. Tätä kirjoittaessa 

molemmat ovat toiminnassa ja 

jälkimmäinen on virallisesti hyväksytty 

yhtiökokouksessa 2021. 

Voima 
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Toimitusjohtajan viesti                                               

Kestävyys ja velkataakka: 

Voiman perustajan ja 

toimitusjohtajan viesti 

Monet yritykset saavat palstatilaa 

hiilijalanjälkensä vuoksi, mitä puolestaan 

pyritään kompensoimaan esimerkiksi 

uusiutuvalla energialla tai puiden 

istutuksella. Minusta tähän keskusteluun 

olisi hyvä tuoda esille toinenkin näkökanta 

- varsinkin täällä Suomessa, jossa meillä on 

vuosisatojen kokemus metsiemme 

hoitamisesta ja kunnioittamisesta. 

Suomalaiset ja eritoten vanhempani sekä 

heidän vanhempansa ovat ansainneet 

elantonsa suoraan luonnosta, ja 

sukupolvien myötä olemme oppineet 

kunnioittamaan luontoa yhteisenä 

perintönämme. Tästä syystä ympäristön 

lisäksi olisi syytä tuoda esiin eräs toinenkin 

huoli kestävyyteen liittyen.  

Nimittäin jälkipolvien velkataakka. 

Kuvittele antavasi vastasyntyneelle 

lapsellesi lahjaksi kymmenien tuhansien 

eurojen edestä velkaa. Niin, eihän se 

tietenkään mikään lahja olisi: se on 

riippakivi, ja valtionvelan nousun myötä 

jokainen eurooppalainen saa siitä osansa 

kannettavaksi.  

Ympäristöasioista tai 

epäoikeudenmukaisuudesta on ihan 

aiheellista kantaa huolta. Niiden lisäksi 

huomiota pitäisi kuitenkin kiinnittää myös 

velkaantumiseen, sillä se voi pahimmassa 

tapauksessa johtaa sekä ympäristön että 

yhteiskuntien vakaviin ongelmiin. Velka 

vetää ihmisiä köyhyyteen, mikä puolestaan 

heikentää heidän rooliaan yhteiskunnassa 

ja saa heidät hankkimaan elantoaan tavoin, 

jotka eivät ole ympäristön kannalta 

kestäviä. Köyhyys on myös vahingollista 

perheille: olen itse joutunut seuraamaan  
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 läheltä, miten velkaantuneisuus tuottaa 

lähipiirille niin stressiä, uupumusta kuin 

pettymystäkin.  

  

Vastuullinen henkilö ei kuormita jälkipolvia 

vaan jättää lapsilleen ja lapsenlapsilleen 

aitoa perintöä. Kolmen kauniin lapseen 

isänä olenkin valmis tekemään parhaani 

perinnön välittämiseksi eteenpäin. Mutta 

koska jokainen meistä on myös osa 

ympäröivää yhteiskuntaa, tulisi tämä 

periaate mielestäni tuoda yleisesti 

hallinnon tasolle. Suomi on aina pyrkinyt 

maksamaan velkansa - olimmehan me 

ainut maa, joka toisen maailmansodan 

jälkeen maksoi sotakorvauksensa viimeistä 

penniä myöten - ja mielestäni juuri tässä on 

sitä vastuullisuutta, jonka soisi kestävän.  

Kestävyys tarkoittaa kykyä säilyä. Tältä 

kantilta harva raha on yhtä kestävää kuin 

kulta. Se on alkuaine, minkä vuoksi kaikki 

maailmanhistorian aikana löydetty kulta on 

olemassa tänäkin päivänä. Sen 

kierrätysaste on melkein 100 %, koska 

kaikki ovat läpi vuosituhansien 

ymmärtäneet kullan arvon - sitä ei heitetä 

pois. 

Me Voimalla uskomme vakaasti siihen, että 

paperirahan arvonkehitys tapahtuu kultaa 

vasten eikä toisin päin. Vaikka seteleillä ja 

digitaalisella valuutalla on selkeät 

hyötynsä, on kulta arvonsäilyttäjänä 

yksinkertaisesti lyömätön ominaisuuksineen 

ja historiallisine taustoineen. Kultaa 

arvostetaan universaalisti yli kulttuurien, 

yhteiskuntaluokkien ja sukupolvien.   

Vaikka kullan omistaminen on yleistä, sen 

käyttö rahana on vielä alihyödynnettyä eikä 

sitä olla toistaiseksi tuotu osaksi 

arkielämää. Nämä ovat haasteita, joihin 

Voima on sitoutunut vastaamaan. 

Historia on näyttänyt, että asiat tapahtuvat 

nopeasti; tämän vuoksi haluan kehottaa 

päättäjiä - olipa kyseessä perheen, yhtiön,  
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pankin tai hallituksen pää - 

työskentelemään turvallisen ja pitkäikäisen 

rahan puolesta. Tuodaan yhdessä takaisin 

raha, joka ei ole kenenkään velkaa. 

Tuodaan takaisin se palkinto, joka todella 

kiteyttää tehdyn työn arvon. Tämä on 

tärkeää minkä tahansa organisaation tai 

valtion luottamuksen rakentamisessa, 

koska raha ei pelkästään heijasta 

luottamusta vaan nimenomaan on 

luottamuksen osoitus.  

Olen iloinen, että julkaisimme lapsille 

suunnatun Voima Accountin viime vuonna, 

sillä se juuri on yksi lääke sukupolvien 

välisen velkakuilun parantamiseen. 

Liiketoiminnan toisessa päässä 

laajensimme myös institutionaalisia 

toimintojamme uusien työntekijöiden ja 

strategian myötä. Halusitpa siis kerryttää 

omia säästöjäsi, pitää huolta perheestäsi ja 

heidän varoistaan tai hoitaa organisaatiosi, 

kuntasi tai valtiosi varallisuutta, Voima on 

juuri sinua varten. Meidän tehtävämme on 

tarjota kestäviä ratkaisuja. 

Ratkaisuja, kuten Voima Account. 

Hyvä lukija, kiitän lukemiseen käyttämästäsi 

ajasta. Kiitän lisäksi kaikkia asiakkaitamme 

siitä luottamuksesta, jonka he ovat meille 

suoneet: me lupaamme työskennellä 

ahkerasti joka päivä ansaitaksemme tuon 

luottamuksen yhä uudelleen ja uudelleen. 

Teitä varten, 

Marko Viinikka 
Voiman perustaja ja toimitusjohtaja
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Työntekijät 

Voiman työntekijöiden kuva 15.2.2021 

Vasemmalta oikealle: Jasper, Samuli, Klaus, Teemu, Sam, Tarmo, Niko, Marko, Indrek, Emmi-Julia, Pekka ja Robin. 

Koko henkilökunta ei ole kuvassa. 
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Toimintaamme ohjaa          
Tarkoitus 

Me uskomme, että 

tulevaisuudellasi on 

merkitystä. Ahkeruus ja 

oikeudenmukaisuus 

merkitsevät. 

Kovasta työstä saamasi palkkio on 

arvokasta. Mutta se valuutta, missä tämä 

palkkio maksetaan, ja sen säilytystapa eivät 

tällä hetkellä heijasta tätä arvoa. Tämän 

vuoksi me teemme työtä sinun ja jokaisen 

kovan työn tekijän puolesta, jotta voisit 

seurata unelmiasi saamallasi palkkiolla - 

omilla ehdoillasi. 

Missio 

Luoda turvallisin pankki 

johtamalla muutosta kohti 

kultapohjaisia 

pankkipalveluita. 

Kun katsoo yhtiömme tarkoitusta, on 

ymmärrettävää, että valitsimme 

toimintamme pohjaksi juuri kullan. Kulta on 

rahaa, jota ihmiskäsi ei kykene luomaan; se 

on rahaa, jota on arvostettu läpi 

historiallisen ajan; rahaa, joka ei ole 

kenenkään velkaa. Tämän varaan me 

pyrimme rakentamaan turvallisimman 

pankin, jossa rahasi ovat täysin sinun 

hallinnassasi. 

Visio 

Auttaa jokaista toteuttamaan 

unelmansa rahalla, joka 

kestää. 

Tahdomme, että kaikilla olisi pääsy 

käyttämään luotettavaa ja kestävää rahaa. 

Tällä rahalla he voivat toteuttaa toiveitaan 

ja pyrkimyksiään jopa pitkällä aikavälillä - 

mutta ennen kaikkea kestävästi, 

sukupolvelta toiselle. 
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Voima               

Tehty kestämään Voima Gold Oy:n perusti heinäkuussa 2017 

toimitusjohtaja Marko Viinikka. Yhtiö luotiin 

tarjoamaan ratkaisua ostovoiman 

heikentymiseen sekä finanssimaailman 

epävarmuuteen tarjoamalla asiakkaille 

kestävää rahaa, josta paras esimerkki on 

fyysinen kulta.  

Voiman pyrkimys on minimoida 

vastapuoliriskit ja hallinnoida kaikkia yhtiön 

kriittisiä toimintoja. Yhtiön asiakkaat ovat 

rahojensa laillisia omistajia, ja heidän 

kultansa on turvallisessa säilössä sekä 

täysin vakuutettu. Toiminnassa on pyritty 

riippumattomuuteen aina kun mahdollista, 

esimerkiksi panostamalla tietoturvaan ja 

ohjelmistokehitykseen. 

Voimalla on asiakkaita ympäri maailmaa. 

Heihin kuuluu niin yksityishenkilöitä, 

yrityksiä kuin instituutioita. Yksittäisten 

asiakkaiden kultasäästöjen määrissä voi 

olla suuriakin eroja, mikä todistaa, että 

Voiman palvelut on tehty kaikenkokoisille 

säästäjille. 
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Voima Account            

Säästötili kestävälle  

rahalle 

Voiman päätuote Voima Account on 

säästötili, jonka avulla asiakkaat voivat 

säästää sekä puhtaassa kullassa että 

euroissa. 

Kultasäästöjä säilytetään Voiman omassa 

holvissa Helsingissä. Kolmannen osapuolen 

toimijat tarkastavat säästöt säännöllisesti 

niiden määrän, puhtauden ja tilittämisen 

osalta. Voiman asiakkaat voivat hallinnoida 

säästöjään joko digitaalisesti ketterän 

sovelluksen avulla tai fyysisesti 

vierailemalla yhtiön toimistolla Helsingissä. 

Turvallisen holvisäilytyksen lisäksi enintään 

30 % kultasäästöistä pidetään Voiman 

kauppakumppaneilla avatuilla kultatileillä. 

Tämän ja eurosäästöominaisuuden ansiosta 

yhtiö kykenee tarjoamaan asiakkailleen 

välitöntä ja syvää likviditeettiä, koska kultaa 

ja euroja voi vaihtaa nopeasti mielensä 

mukaan.  

Voima Accountiin ollaan paraikaa 

kehittämässä uusia ominaisuuksia, kuten 

luotto- ja maksupalveluita. Tilistä ollaan siis 

rakentamassa täysimuotoista tuotetta arjen 

pankkitarpeisiin. 

Varallisuutesi on heille kuuluva. 

Vanhemmat voivat nyt avata Voima 

Accountin lapsillensa. 
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Suomi      

Turvallinen sijainti  

varoillesi 

1 https://fragilestatesindex.org/2020/05/08/fragile-states-
index-2020-annual-report/ 
2 https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-
decade-of-lost-productivity-growth 

Lähteenämme on vuoden 2019 Global Competitiveness 
Report, sillä vuoden 2020 raportti keskittyy listauksissaan 
poikkeuksellisesti elpymisen prioriteetteihin. 

3 https://www.prosperity.com/rankings?pinned=FIN 
4 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl 

• Suomi on maailman vakain valtio.
Fund for Peace—Fragile States Index Annual Report 2020 1

• Suomessa omistusoikeuden suoja on maailman paras.
World Economic Forum—The Global Competitiveness Report 2019 2

• Suomessa on maailman vakaimmat pankit.
World Economic Forum—The Global Competitiveness Report 2019 2

• Suomessa on maailman riippumattomin oikeuslaitos.
World Economic Forum—The Global Competitiveness Report 2019 2

• Suomessa on maailman paras hallinto.
Legatum Institute—The Legatum Prosperity Index 2020 3

• Suomessa on maailman luotettavimmat poliisivoimat.
World Economic Forum—The Global Competitiveness Report 2019 2

• Suomessa on maailman kolmanneksi vähiten korruptiota.
Transparency International—Corruption Perceptions Index 2020 4    
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Haasteet   

Missiomme ei ole itsestäänselvyys 
Vuoden 2020 aikana havaitsimme haasteita, jotka on jaettavissa kolmeen pääkategoriaan. 

Rekrytointi 

Osa viime vuoden puolella solmituista 

työsuhteista jouduttiin päättämään. 

Etsiessämme näihin liittyviä syitä, nousi 

yhtenä osatekijänä esille työkulttuuri ja 

siihen soveltuvuus. Selkeimmille 

rekrytointiprosesseille oli selvästi tarvetta - 

samoin kuin keinoille mitata hakijan 

soveltuvuutta työyhteisöön, kuten 

toimintamme laajuuden ja tavoitteiden 

esiintuominen. Hakijoiden valinnan lisäksi 

parannettavaa on lisäksi hallinnoinnissa 

sekä uusien tulokkaiden 

perehdyttämisessä. 

Periaatteet ja yhdenmukaisuus 

Mikäli periaatteita ei onnistuta ilmaisemaan 

selkeästi tai niitä pidetään 

itsestäänselvyytenä, voivat ne nopeastikin 

muuttua työntekijöiden korvissa pelkäksi 

sanahelinäksi. Selkeyttämisen saralla 

olemme edenneet hyvin, sillä julkistimme 

viime vuonna yhtiömme tarkoituksen, 

mission ja vision sekä VerifiedValue™-

konseptin. Työtä on kuitenkin vielä tehtävä: 

voimme esimerkiksi havainnollistaa 

paremmin, miten yhtiömme mission voi 

ottaa huomioon työntekijän päivittäisessä 

työssä. 

Viestintä 

Viestintä on kaiken keskiössä. Olemme 

jatkuvasti pyrkineet parantamaan sitä, 

kuinka eri sidosryhmille viestitään, 

minkälaista sävyä ja termistöä 

kommunikaatiossa tulisi käyttää ja miten 

tarkoitettu viesti saadaan perille. Tämä 

heijastuu myös kattavassa suunnittelussa: 

olemme nähneet paljon vaivaa 

asettaaksemme projekteillemme selkeät 

vaiheet sekä tavoitteet. 
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Liikevaihto      

Liikevaihdon kasvu 

* Tilikausi 2019 oli 15 kuukautta. 
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Hallinnoitavat varat   

Kultavarojen kasvu 
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Kullan hankinta  

Kullan hankinta  

vuonna 2020 

Miners- ja muut asiakkaat 

Miners-asiakkaat ovat tärkeitä 

kumppaneitamme, kuten kultaseppiä tai 

kaivosyhtiöitä, jotka tuovat kierrätyskultaa 

Voiman ekosysteemiin. 

Kauppa- ja jalostamokumppanit 

Voiman pääasiallinen kauppakumppani on 

StoneX Group Inc., ja 

jalostamokumppaneina ovat Metalor 

Technologies SA & Argor-Heraeus SA. 
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 Asiakkaat       

Asiakasmäärien kasvu 

Asiakkaidemme määrä nousi viime vuonna 

448:sta 1 865:een. Lisäksi 

liiketoimintayksikkömme Voima Minersin 

asiakasmäärät sekä volyymit kasvoivat. 

Uusi yksikkömme Voima Waymakers 

kiihdytti omalta osaltaan viime vuoden 

kasvua. Yksikön ideana on, että yksittäiset 

Waymaker-asiakkaat kertovat 

verkostoilleen Voimasta ja laajentavat näin 

palveluidemme käyttäjäkuntaa. Vuonna 

2020 Waymakerit toivat meille 83 uutta 

asiakasta, jotka puolestaan kasvattivat 

hallinnoitavien varojen määrää 59,9 

kilogrammalla. 

Voima Accounteja on avattu ympäri maailman: 

🇦🇫  🇦🇺  🇦🇹  🇧🇪  🇧🇴  🇧🇷  🇧🇬  🇨🇦  🇨🇱  🇨🇷  🇨🇿  🇩🇰  🇪🇬  🇪🇪  🇫🇮  🇫🇷  
🇩🇪  🇭🇰  🇭🇺  🇮🇸  🇮🇪  🇮🇱  🇮🇹  🇯🇵  🇱🇻  🇱🇹  🇱🇺  🇲🇾  🇲🇹  🇲🇨  🇲🇪  🇲🇦  
🇳🇦  🇳🇱  🇳🇿  🇳🇴  🇵🇱  🇵🇹  🇵🇷  🇷🇴  🇷🇸  🇸🇬  🇸🇰  🇸🇮  🇪🇸  🇸🇪  🇨🇭  🇹🇼  
🇹🇭  🇹🇷  🇺🇦  🇬🇧  🇺🇸  🇺🇾  🇻🇪  🇻🇳  
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Tuloslaskelma  
1.1.2020 - 31.12.2020 1.10.2018 - 31.12.2019

L I I K E V A I H T O 19 213 743,01 6 667 743,96

 Liiketoiminnan muut tuotot 50 000,00 0,00

 Materiaalit ja palvelut

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   Ostot tilikauden aikana -19 208 655,27 -6 302 801,98

   Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 493 289,86 -278 193,22

  Ulkopuoliset palvelut -52 880,87 -4 273,12

 Materiaalit ja palvelut yhteensä -18 768 246,28 -6 585 268,32

  Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot -730 469,23 -294 266,61

  Henkilösivukulut

   Eläkekulut -91 320,88 -35 887,25

   Muut henkilösivukulut -15 575,00 -6 372,58

 Henkilöstökulut yhteensä -837 365,11 -336 526,44

 Poistot ja arvonalentumiset

  Suunnitelman mukaiset poistot -247 824,66 -212 101,08

 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -247 824,66 -212 101,08

 Liiketoiminnan muut kulut -746 735,78 -577 739,68

Taulukko jatkuu alla.
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Luvut ovat euromääräisiä. 

Liikevaihto: Ylärivi osoittaa, että kasvoimme edelliseen 

tilikauteen verrattuna +188 % sekä vastaavaan 

vertailukauteen (tammi–joulukuu 2020) verrattuna +280 

%. Vuoden lopulla myynnin ja digitaalisten kanavien 

ylösajo oli vielä suurelta osin kesken, ja se on jatkunut 

vuoden 2021 ensimmäiselle neljännekselle. 

Myyntikate: Myyntikate kasvoi 82 tuhannesta eurosta 

(vuosi 2019) 495 tuhanteen euroon (vuosi 2020), mikä 

tarkoittaa +501 % parannusta. Vuoden 

kokonaismarginaali parani 1,2 prosentista 2,6 prosenttiin. 

Voima Miners hankki keskimäärin 13,2 kg kultaa vuonna 

2020, mikä merkitsi +83 %:n kasvua edelliseen vuoteen 

verrattuna, jolloin vastaava luku oli 7,2 kg. 

EBIT: EBIT tippui -1,0 miljoonasta eurosta -1,3 miljoonaan 

euroon ja suurimpana tekijänä tähän olivat kasvaneet 

palkkakustannukset, jotka nousivat +149 %: 337 

tuhannesta 837 tuhanteen euroon. Palkkakustannusten 

nousu johtui Voiman strategisesta päätöksestä palkata 

sisäisesti henkilöstöä, tarkoituksena pystyttää vahvat 

rakenteet tulevaisuuden liiketoiminnalle. 

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat +29 % (578 

tuhannesta 747 tuhanteen euroon). Keskimäärin 

kuukausitasolla liiketoiminnan muut kulut olivat 62 tuhatta 

euroa. 

Jatkoa viime sivulta.

L I I K E V O I T T O (- T A P P I O)

 Rahoitustuotot ja -kulut

  Muut korko- ja rahoitustuotot

   Muilta 578,26 0,00

 Korkokulut ja muut rahoituskulut

  Saman konsernin yrityksille -1 168,81 0,00

  Muille -132 310,46 -24 478,95

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 469 329,83 -1 068 370,51

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 469 329,83 -1 068 370,51

1.1.2020 - 31.12.2020 1.10.2018 - 31.12.2019
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Tase: Vastaavaa 
31.12.2020 31.12.2019

V A S T A A V A A

 PYSYVÄT VASTAAVAT

  Aineettomat hyödykkeet

   Kehittämismenot 783 364,36 1 022 802,41

   Aineettomat oikeudet 24 809,49 28 484,97

   Muut pitkävaikutteiset menot 151 350,99 218 076,01

  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 959 524,84 1 269 363,39

  Aineelliset hyödykkeet

   Rakennukset ja rakennelmat

    Omistusrakennukset ja -rakennelmat 608 512,15 654 314,11

   Koneet ja kalusto 54 239,86 79 514,06

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 662 752,01 733 828,17

 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 622 276,85 2 003 191,56

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

  Vaihto-omaisuus

   Muu vaihto-omaisuus 494 038,38 748,52

  Vaihto-omaisuus yhteensä 494 038,38 748,52

Taulukko jatkuu alla.
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Luvut ovat euromääräisiä. 

Varasto: Taseen vaihto-omaisuus esittää Voiman oman 

kullan määrän FIFO-menetelmällä  arvostettuna. 

Sijoitukset: Rahoitusarvopaperit sisältävät 

kultasidonnaisten pääomalainojen suojaukseen liittyvät 

rahoitustuotteet. 

Voiman käteispositiota arvioidessa tulee laskea mukaan 

Voiman omistama kulta sekä StoneX:llä olevan limiittitilin 

saldo, joka on merkitty ostovelkoihin. 

Jatkoa viime sivulta.

  Lyhytaikaiset saamiset

   Lainasaamiset 0,00 202,01

   Muut saamiset 112 813,62 25 450,00

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 112 813,62 25 652,01

  Rahoitusarvopaperit

   Muut arvopaperit 370 495,00 0,00

  Rahoitusarvopaperit yhteensä 370 495,00 0,00

  Rahat ja pankkisaamiset 1 277 109,47 229 259,70

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 254 456,47 255 660,23

V A S T A A V A A   Y H T E E N S Ä 3 876 733,32 2 258 851,79

31.12.2020 31.12.2019
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Tase: Vastattavaa  
31.12.2020 31.12.2019

V A S T A T T A V A A

 OMA PÄÄOMA

  Osakepääoma 5 000,00 5 000,00

  Osakeanti 0,00 987 700,00

  Muut rahastot (oy)

   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) 3 660 000,00 2 662 300,00

  Muut rahastot yhteensä 3 660 000,00 2 662 300,00

  Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 237 280,58 -1 168 910,07

  Tilikauden voitto (tappio) -1 469 329,83 -1 068 370,51

 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -41 610,41 1 417 719,42

 VIERAS PÄÄOMA

  Pitkäaikainen vieras pääoma

   Lainat rahoituslaitoksilta 457 909,00 314 892,00

   Pääomalainat 2 308 055,64 210 351,55

  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 765 964,64 525 243,55

  Lyhytaikainen vieras pääoma

   Saadut ennakot 0,00 33 678,40

   Ostovelat 879 065,83 70 369,73

Taulukko jatkuu alla.
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Luvut ovat euromääräisiä. 

Pitkäaikainen vieras pääoma sisältää Business Finlandin 

tuotekehityslainan 460 tuhatta euroa ja pääomalainat 2,3 

miljoonaa euroa. Business Finlandin lainan korko on 1 % 

per vuosi ja erääntyminen tapahtuu vuonna 2026. 

Ensimmäisinä erääntyvät pääomalainat 

erääntyvät 2022, mikäli haltijat eivät käytä 

konvertointioikeutta Voiman osakkeisiin. Pääomalainojen 

keskimääräinen korko on 5,2 % per vuosi. 

Lyhytaikainen vieras pääoma puolestaan pitää sisällään 

StoneX limiittitilin saldon 785 tuhatta euroa ja tavallisia 

ostovelkoja 94 tuhatta euroa. Muut lyhyet velat koostuvat 

ALV-veloista, eläke- ja sosiaalimaksuista, 

lomapalkkavarauksesta (54 tuhatta euroa) sekä 

pääomalainojen korkovarauksesta (68 tuhatta euroa). 

Jatkoa viime sivulta.

   Velat saman konsernin yrityksille 238,11 165 880,76

   Muut velat 55 612,73 13 467,04

   Siirtovelat 217 462,42 32 492,89

 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 152 379,09 315 888,82

 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 918 343,73 841 132,37

V A S T A T T A V A A   Y H T E E N S Ä 3 876 733,32 2 258 851,79

31.12.2020 31.12.2019
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Tase: Muut huomiot                 
Taseen ulkopuoliset vastuut liittyvät 

vuokravakuuksiin (49 tuhatta euroa). 

Arvonlisäverosaaminen liittyy sekä 

aineellisiin että aineettomiin 

investointeihin, joita tehtiin kullan 

säilyttämiseksi holvissa, sekä ALVin alaisiin 

talletusmaksuihin. Voima on saanut takaisin 

vuonna 2020 jo 81 tuhatta euroa (kahdelta 

vuodelta), ja yhden vuoden käsittely 

veroviranomaiselle on vielä kesken vuoden 

2020 lopulla. 

Voiman oikaistu oma pääoma oli 

31.12.2020 yhteensä 2 266 445,23 euroa 

(oma pääoma taseella + pääomalaina). 
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Kullan hinta 

Hyvä vuosi  

kullalle 

5 https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices 

 

 

 

Euron arvo heikentyi 12,5 % kultaan nähden vuonna 2020 5 
Tämä kehitys antaa selkeän näkökulman valuuttojen arvon heilahtelulle. Onkin aiheellista 
kysyä: “Muuttuuko kullan arvo euroon nähden - vai päin vastoin?” 

Maksut 
Voima alkoi periä kuukausimaksua ja pudotti samalla kiinteän transaktiokulun. Näin 

pienimuotoisempi jatkuva säästäminen on houkuttelevampaa. 
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Kulta 100%

Euro 87,5%

1.1.2020 31.12.2020
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Uusia työntekijöitä                    

Voiman henkilökunta  

kasvoi 16:lla 

Niko Palonen 
Vice President of 
Institutional Sales

Niko Palonen palkattiin Voimalle 

johtamaan institutionaalisia ja korkean 

nettovarallisuuden asiakkuuksia. Niko on 

työskennellyt rahoituksen parissa jo 

melkein 19 vuotta, joten hänelle on 

kertynyt huomattavasti kokemusta ja 

näkemystä alalta. Aikaisemmin hän on 

työskennellyt BH Broker Housella 

myyntijohtajana sekä toiminut Aurejärvi 

Varainhoito Oy:n toimitusjohtajana ja 

osakkaana sekä eQ Varainhoidon 

johtajana. Lisäksi hän on ollut hallituksen 

jäsenenä Finda Oy:ssä - kotimainen 

sijoituskonserni, jolla on varallisuutta yli 

miljardin edestä. Niko on myös Voiman 

osakkeenomistaja holding-yhtiönsä kautta. 

Jasper van Veen 
Chief Design Officer

Jasper van Veen vastaa 

Voimalla brändinhallinnasta sekä 

digitaalisesta puolesta. Hollannissa 

syntynyt Jasper on tehnyt kunnioitettavaa 

uraa ulkomailla ennen Suomeen tuloaan: 

hän on esimerkiksi työskennellyt 

käyttökokemusvastaavana ING Bankissa 

Alankomaissa sekä Senior Vice President 

-nimikkeellä thaimaalaisessa TMB Bankissa. 
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Tapahtumia vuoden varrelta 
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Ensimmäinen kvartaali 
• Uuden toiminnanohjausjärjestelmän julkaisu 

• Uusien sovellusten julkaisu 

• Elektronisen asiakkaan tuntemisprosessin käyttöönotto 

• Alihankinnan asteittainen lopetus sekä yhtiön sisäisen IT-

tiimin kokoaminen 

• Compliance-toiminnon palkkaaminen

Toinen kvartaali 
• Tietoturva ja IT-infra yhtiön sisäisiksi 

• Hallinnoitavien varojen kasvu 250 kiloon 

• Voimalla muihin nuoriin fintech-yrityksiin 

verrattuna korkein liikevaihto Suomessa 

• Kumppanuuden aloitus StoneX:n ja Argor-

Heraeuksen kanssa

Kolmas kvartaali 
• Marko Viinikka valittiin mukaan EY 

Entrepreneur of the Year -kilpailuun 

• Merkittäviä rekrytointeja instituutiomyyntiin, 

designiin sekä finanssi- ja ESG-puolelle

Neljäs kvartaali 
• Voima pääsi finaaliin Revolutionary Fintech of the Year -kisassa 

• Voima valittiin mukaan Mastercardin Lighthouse-

kumppanuusohjelmaan 

• Lapsille suunnatun Voima Accountin julkistus 

• Robin Kipfer osallistui YK:n Geneven foorumiin, jossa 

keskusteltiin vaikuttavuussijoittamisesta sekä kestävästä 

rahoituksesta 

• VerifiedValue™-konsepti julki
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VerifiedValue™ ja varmentaminen                              

Luottamus on  

kaikki kaikessa    

Yksi vuoden 2020 kohokohdista oli 

VerifiedValue™-konseptin julkistaminen. 

Konsepti kuvaa Voiman kokonaisarvoa niin 

rahallisesta kuin ei-rahallisestakin 

näkökulmasta. VerifiedValue™ on 

suunniteltu valottamaan niitä toimia, joilla 

pyrimme ansaitsemaan sidosryhmiemme 

luottamuksen. Konseptiin liittyvä 

dokumentaatio on ladattavissa 

verkkosivuiltamme, ja siinä tuodaan 

läpinäkyvästi esille liiketoimintamme kaikki 

osa-alueet, ESG-tekijät sekä varmennukset. 

VerifiedValue™-konseptin yksi 

peruspilareista on varmennettavuus, jota 

tehdään sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

Ulkoista varmennusta varten olemme 

solmineet sopimuksen kolmen   

pääkumppanin kanssa:    

PricewaterhouseCoopers (PwC), Eurofins 

Labtium sekä Hill Audit. Vuoden 2020 

aikana PwC tarkasti kolmen kuukauden 

välein Voiman Helsingin holvin, Eurofins 

Labtium analysoi kerran puolessa vuodessa 

kullan puhtauden ja Hill Audit jatkoi 

toimimistaan yhtiömme tilintarkastajana. 

Samat kumppanit jatkavat kanssamme 

vuonna 2021 lukuun ottamatta Eurofins 

Labtiumia, sillä se ilmoitti lopettavansa 

jalometallituotteiden tarkastusleimaukset 

Suomessa. Tällä hetkellä meillä onkin 

käynnissä neuvottelut potentiaalisten 

kumppanien kanssa, jotta voimme 

varmistua palvelumme 

tinkimättömyydestä. 
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Strategiset pylväät tuleville vuosille    
Alla olevat suuntaviivat on piirretty yhtiömme tarkoituksen, mission ja vision ohjaamana. 

 

 Kannattavuus 

✦ Kassavirtapositiivisuus tavoitteena 

vuoden 2022 loppuun mennessä 

◦ Kannattavaa kasvua 

◦ Vakaat, kiinteät kustannukset 

◦ Hallinnoitavien varojen nopea 

kasvu 

✦ Statistiikan osaamisen (esim. CAC, CLV) 

ja yksityiskohtaisempien 

tietojärjestelmien kehittäminen 

✦ Yhtenäistetty raportointi vuoden 2022 

loppuun mennessä 

 

 Riippumattomuus 

✦ Kohti itsenäisempää ekosysteemiä 

vertikaalisen integraation avulla 

✦ Vastapuoliriskien minimointi  

✦ Kriittinen infrastruktuuri yhtiön hallussa 

◦ Turvalliset ja hajautetut 

kultavirrat 

◦ Vähemmän IT- ja 

datariippuvuuksia 

◦ Voima Minersin tutkinta- ja 

kehityslaitos 

◦ Asiakasvarojen hajautus 

konttorien lisääntyessä 

Tavoitteet pankkipalveluiden 

osalta 

✦ Voima tullaan näkemään, ymmärtämään 

ja tuntemaan turvallisena, varmana ja 

luotettavana finanssi-instituutiona 

◦ Kattavien, arkisten 

pankkipalvelujen tarjoaminen, 

kuten maksu- ja luottopalvelut 

◦ Selkeämpää viestintää 

arvolupauksesta 

◦ Kansainvälistä näkyvyyttä 

paikallisten haarakonttorien 

avulla 

◦ Vakaata johtamista ja 

compliancea 
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Jälkisanat         

Kohti taloudellista 

osallisuutta 

Tätä kirjoittaessa toimintamme perusta on 

hahmottumassa yhä selkeämmäksi. 

Olemme valmiita ottamaan seuraavan 

askeleen kohti osallistavien 

finanssipalveluiden tarjoamista.  

Tavoitteenamme on tarjota 

pankkipalveluita jokaiselle, joka haluaa 

rahansa kestävän ja olevan turvassa. Tämä 

tarkoittaa myös sitä, että haluamme 

palvelumme myös niiden saataville, joilla ei 

ole tällä hetkellä mahdollisuutta käyttää 

pankkipalveluita ylipäätään, esimerkiksi 

henkilöille ja yhteisöille Afrikassa ja 

kolmansissa maissa. Näiden henkilöiden 

tulevaisuudella on yhtä lailla merkitystä 

kuin muidenkin, ja myös he ansaitsevat 

luotettavan käyttötilin, jonka kautta tehdä 

ostoksia tai ottaa luottoa. Tätä muutosta 

tulee johtamaan erityisesti Voima Miners 

-yksikkömme, jonka tarkoitus on luoda 

suhteita käsiteollisiin ja pienimuotoisiin 

kaivosyrityksiin, joiden kautta Voiman 

palveluja saataisiin näiden yritysten 

sidosryhmien ulottuville. 

Tahdomme kehittää kultapohjaista 

pankkitoimintaa kohti tätä taloudellista 

osallistamista. Me emme lainaa rahojasi 

eteenpäin ilman suostumustasi. Me 

pidämme ne turvassa ekosysteemissämme, 

ja ne ovat täysin sinun omistuksessasi ja 

käytössäsi. Me työskentelemme ahkerien 

ihmisten puolesta, joiden tavoitteena ei ole 

spekuloida vaan säästää rahaa. Kulta ei ole 

pelkästään pohatoille - se on myös heille, 

jotka yksinkertaisesti tahtovat rahansa 

kestävän. 

Voima 
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Leijona    

Voiman,  

oikeudenmukaisuuden  

ja omistautumisen  

symboli 

Leijonalla on oikea asenne: se ei 

välttämättä ole elinympäristönsä suurin ja 

vahvin, mutta se tiedostaa oman paikkansa 

ja arvonsa. Määrätietoisena eläimenä se ei 

pelästy suuriakaan muutoksia tai haasteita. 

Mekään emme ole alan suurin tai vahvin 

toimija, emmekä ole erehtymättömiä, 

mutta uskomme vakaasti olevamme 

oikealla tiellä. Meillä on leijonan asenne. 

Kruunu on johtajuuden symboli. 

Tahdomme olla vahva ja rehellinen toimija, 

johon sinä voit huoletta luottaa. 

Johtajuuden myötä on myös otettava 

vastuu, ja me pyrimme arvokkaasti 

vastaamaan meihin asetettuihin odotuksiin. 
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Tilinpäätöksen liitetiedot                   
Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMA 1:1:5 §) 

 Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä  

 esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 §) 

 Saamisten ja rahoitusarvopaperien sekä velkojen arvostusperiaatteet: 

 Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on  

 arvostettu KPL 5 luvun 2§:n mukaisesti. 

Vaihto-omaisuus 

 Raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankintameno on arvostettu FIFO-menetelmällä. 

Kehittämismenot 

 Yhtiö on aktivoinut sovelluksen kehityskuluja 29.9.2017–31.12.2019 yhteensä  

 1 022 952,68 euroa.  
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 Kehityskuluista 233 834,39 euroa poistetaan tasapoistoin arvioituna vaikutusaikanaan 4 

 vuodessa ja loput 789 118,38 euroa poistetaan tasapoistoin arvioituna    

 vaikutusaikanaan 8 vuodessa. Kehityskulujen poistot on aloitettu viimeistään tilikauden  

 1.1.–31.12.2020 aikana. 
  
Muu pitkävaikutteinen meno 
  

 Yhtiö on aktivoinut muita pitkävaikutteisia menoja tilikauden 29.6.2017–30.9.2018  

 aikana yhteensä 281 388,35 euroa. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan   

 tasapoistoin arvioituna vaikutusaikanaan 10 vuodessa.  

Pitkäaikaiset lainat (PMA 3:6 §) 

 Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat ovat yhteensä  

 114 475,00 euroa. 

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut 
(PMA 3:7 §) 

 Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä 
 

   Taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärä on 49 069,13 euroa.  
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Tiedot emoyrityksestä (3:8 §)  

 Yhtiö kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Voima Capital Oy ja kotipaikka Helsinki. 

Henkilöstö (PMA 3:11 §) 
 
 Tilikauden aikana yhtiön palvelukseen kuului keskimäärin 11 henkilöä. 

Toimintakertomusta vastaavat tiedot (PMA 3:13 §) 

Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi esitettävät tiedot 
  
 Yhtiö on hakenut Verohallinnolta arvonlisäveron palautusta pysyvien vastaavien   

 aktivointeihin liittyen vuosilta 2017–2019 yhteensä 147 627,81 euroa. Palautus on  

 huomioitu tilinpäätöksen luvuissa. Asian käsittely on kesken tilinpäätöshetkellä. 
  
Pääasiallinen sisältö maksullista osakeantia koskevassa päätöksessä 

 Yhtiön hallitus päätti kokouksessa 1.12.2019 suunnatusta maksullisesta osakeannista  

 hallituksen valitsemille sijoittajille, jossa tarjottiin merkittäväksi enintään 2 000   

 kappaletta yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 50,00 euroa per osake.  

 Päätös tehtiin yhtiökokouksen 28.11.2019 antaman valtuutuksen perusteella. 
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 Osakkeita merkittiin 200 kpl ja merkintähinta oli 50 euroa osakkeelta, yhteensä  

 10 000 euroa. Osakeannin suuntaamiseen oli OYL 9:4. 1 §:n tarkoittama painava   

 taloudellinen syy, koska perusteena annilla oli yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen.  

 Osakkeet on rekisteröity toukokuussa 2020. 

Pääasiallinen sisältö hallituksen voimassa olevista valtuuksista 

 Osakkeenomistajat ovat ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.7.2017 päättäneet antaa  

 hallitukselle valtuutuksen päättää maksullisesta suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen 

 perusteella yhtiö voi laskea liikkeelle enintään 240 000 kappaletta yhtiön uusia   

 osakkeita siten, että yhdestä osakkeesta maksettava hinta on enintään 100,00 euroa.  

 Valtuutus oli voimassa 31.12.2020 asti. 

 Osakkeenomistajat ovat ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.11.2019 päättäneet antaa  

 hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien, osakepohjaisen  

 kannustinjärjestelmän ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien   

 antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta enintään 53 000 osakkeen edestä.  

 Valtuutus on voimassa 28.2.2021 asti. 
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Tiedot pääomalainoista (OYL 12 luku) 

Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kuluksi kirjaamaton korko: 

 Saadut vieraaseen pääomaan sisältyvät pääomalainat ovat yhteensä  

 2 308 055,64 euroa. 

Pääasialliset lainaehdot 

1. Pääomalaina ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia 

muita velkoja huonommalla etuoikeudella. 

2. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin, kuin yhtiön vapaan 

oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi 

päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän 

taseen mukaisen tappion määrän.  

3. Pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta. 

4. Lainan osuus 93 400,00 euroa maksetaan takaisin 1.4.2022, lainan osuus 504 920,00 

euroa maksetaan takaisin 28.5.2021 ja loppuosuus 1 709 735,64 euroa maksetaan takaisin 

31.12.2022, jos ehdot täyttyvät. 

5. Lainan korko on 5,5 % 210 352,00 euron osalta, korko on 8 % 93 400,00 euron osalta ja 

loppuosan 2 004 303,64 euron korko on 5 %. 

6. Pääomalainan velkojan suostumuksella pääomalainaa voidaan käyttää osakepääoman 

korotuksen maksuksi, muuntaa sijoitetuksi vapaaksi omaksi pääomaksi tai käyttää yhtiön 

tappion kattamiseen. 
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7. Korko maksetaan vuosittain. Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko 

siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella 

se voidaan maksaa. 

Kuluksi kirjaamatonta korkoa ei ole tilinpäätöshetkellä. 

8. Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin, jollei muuta ole yhtiön ja 

pääomalainojen velkojien kesken sovittu. 

9. Pääomalainat merkitään taseeseen vieraaseen pääomaan erillisenä eränä. 

10. Voima Gold Oy:llä on oikeus palauttaa laina milloin vain.  
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Laskelma osakeyhtiön oman pääoman riittävyydestä (OYL 20:23) 

Oma pääoma taseella -41 610,41

+ Pääomalaina 2 308 055,64

Oikaistu oma pääoma yhteensä 2 266 445,23

Oman pääoman muutokset 31.12.2020 31.12.2019

 Osakepääoma 1.1. 5 000,00 5 000,00

 Osakepääoma 31.12. 5 000,00 5 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 5 000,00 5 000,00

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 3 650 000,00 2 662 300,00

  Maksullinen osakeanti 10 000,00 987 700,00

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. -3 660 000,00 3 650 000,00

 Edellisten tilikausien voitto 1.1. -2 237 280,58 -1 168 910,07

 Edellisten tilikausien voitto 31.12. -2 237 280,58 -1 168 910,07

Tilikauden voitto (tappio) -1 469 329,83 -1 068 370,51

Vapaa oma pääoma yhteensä -46 610,41 1 412 719,42

Oma pääoma yhteensä -41 610,41 1 417 719,42
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Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta 

Tiedot johdannaisista 

 Suojattava kohde 

 Laina, 2 097 704 euroa 29.1.2020–31.12.2022, joka on sidottu kultaan. 

 Suojaava johdannainen 

 Kullan hintasuojaus euroa vastaan, sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä  

 –108 222,39 euroa. 

 Suojaustyyppi: hyödykehintariski 

 Yhtiö on laskenut liikkeelle kultasidonnaisia pääomalainoja, joiden hintariskin vaihtelua  

 johdannaisella suojataan. 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 660 000,00

Edellisten tilikausien voitto -2 237 280,58

Tilikauden voitto (tappio) -1 469 329,83

Aktivoidut kehittämismenot -783 364,36

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma -829 974,77
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Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä 

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. 
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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 vero-ohjeistusta. 

Kukin on itse vastuussa paikallisten lakien (esim. verolakien) ja säännösten noudattamisesta sekä kullan ostoon, myyntiin ja hallussapitoon liittyvien paikallisten 

verojen maksamisesta. 

Toiminimi:   Voima Gold Oy 

Rinnakkaistoiminimet:  Voima Gold Ab 

    Voima Gold Ltd 

Y-tunnus:   2843889-9 

Emoyhtiö:   Voima Capital Oy, Helsinki 

Copyright © 2021 

voimagold.com/fi   / 41 42

http://www.voimagold.com/fi


Voima 2020 
Vuosikertomus

Yhteystiedot                                     

Yleiskysymykset 
contact@voimagold.com 

+358 (0)9 612 1917 

voimagold.com 

Sijoittajasuhteet
ir@voimagold.com 

Voiman toimisto
Bulevardi 5

00120 

Helsinki 
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