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Toimintakertomus 

Toimintaympäristö 

Viime tilikaudella Coinmotionin oma liiketoiminta kehittyi suotuisasti erityisesti vuoden jälkimmäisen          
puoliskon aikana huolimatta korona -viruksena aiheuttamasta epävarmuudesta yleisesti        
taloudessa. Myös toimialan yleinen kehitys oli positiivista, ja toimialan kiihtynyttä kasvua oli osittain             
ajamassa digitalisaation harppauksellinen kasvu sekä epävarmuus pääomamarkkinoita ja        
erityisesti kansallisvaluuttoja kohtaa ennennäkemättömien globaalien elvytystoimien seurauksena.       
Omassa liiketoiminnassa sekä toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.        
Sääntelyn kehitys Euroopassa ja erityisesti Suomessa oli muuttumaton tilikautena, koska          
Suomessa toimialaan koskeva sääntelykehikko oli saatettu voimaan jo vuonna 2019. Euroopassa           
laajemmin tämä voimaansaattaminen oli vielä kesken, mutta sillä ei ollut vaikutusta yhtiön            
liiketoiminnan harjoittamiseen rajojen yli muihin ETA -maihin. 
 
Virtuaalivaluuttatoimialan yleinen toimintaympäristö kehittyi hyvin suotuisasti eteenpäin tilikauden        
aikana. Yleinen käyttäjäadaptaatio mitattuna konsernin käyttäjämäärillä, kaupankäyntivolyymeilla       
sekä yleisesti saatavilla olevilla toimialadatalla on kehittynyt tilikauden loppua kohti voimakkaasti           
parempaan suuntaan. Keskeisimmän virtuaalivaluutan, Bitcoinin, verkon laskentateho on noussut         
myös voimakkaasti viime tilikauden aikana, joka on merkki verkon turvallisuuden parantumisesta           
entisestään. Toimialalla bitcoin -valuutan suhteellinen painoarvo verrattuna muihin        
virtuaalivaluuttoihin on pysynyt vakaana tilikauden aikana. Kokonaismarkkina-arvossa mitattuna        
arvoltaan suurin kasvu on tapahtunut bitcoinin ja etherin ulkopuolella niin kutsutuissa           
stablecoineissa sekä hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemissä toimivien virtuaalivaluuttojen        
osalta. 
 
Toimialalla on toteutunut edelleen vähäinen määrä yrityskauppoja, eli toimialan konsolidaatioaste          
on matala. Toimiala kasvaa ja kehittyy voimakkaasti, jolloin toimijoiden kasvustrategia perustuu           
ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun oman toimintansa kehittämisen kautta. Sääntelymuutosten        
aiheuttamat kustannuspaineet etenkin pienille toimijoille voivat olla ajurina konsolidaation         
aktivoitumiseen Euroopassa.  

Coinmotion konserni 

Coinmotion on vuonna 2012 perustettu kryptovaluuttojen vaihdantaan ja säilytykseen erikoistunut          
suomalainen konserni. Coinmotion tarjoaa myös maksulaitoslain mukaisia maksupalveluja        
asiakkailleen osana palvelukokonaisuutta. Coinmotionilla on kahden joukkorahoituskierroksen       
myötä muodostunut laaja ja pääosin kotimainen osakaspohja. Coinmotion konsernin muodostavat          
emoyhtiö Coinmotion Oy ja sen täysin omistama tytäryhtiö Prasos Cash Management Oy.            
Coinmotion Oy:n osakkeilla käydään kauppaa Privanet Securities Oy:n ylläpitämällä         
listaamattomien osakkeiden kauppapaikalla. Helmikuussa 2020 Coinmotion Oy:n osake nostettiin         
kauppapaikan päälistalle.  
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Coinmotion Oy:llä on toiminnan harjoittamiseen Finanssivalvonnan myöntämä Maksulaitoksen        
Toimilupa, joka on notifioitu kaikkiin ETA-maihin. Toiseksi Coinmotion Oy on rekisteröitynyt           
Finanssivalvonnalle virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain (572/2019) mukaiseksi       
virtuaalivaluutan vaihdanta- ja säilytyspalveluksi. Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen       
virtuaalivaluutan tarjoajia koskeva rekisteröintivelvollisuus saatettiin yllä mainitulla kansallisella        
lailla voimaan Suomessa toukokuussa 2019. Lisäksi Coinmotionin tytäryhtiö, Prasos Cash          
Management Oy, on rekisteröitynyt omana yhtiönä samaisen lain puitteissa virtuaalivaluutan          
tarjoajaksi. 

Coinmotion-konsernin liiketoiminta 

Coinmotion-konsernin emoyhtiö tarjoaa kryptovaluuttojen vaihdantaa, säilytystä sekä       
maksupalveluja Coinmotion.com sivuston kautta. Emoyhtiö tuottaa myös ajankohtaista sisältöä         
Bittiraha.fi sivustolle.  
 
Coinmotion-palvelussa Coinmotion Oy tarjoaa mahdollisuuden Bitcoinien, Etherien, Litecoinien,        
XRP:n sekä Stellarin ostoon, myyntiin ja säilytykseen. Asiakkaat pystyvät myös vastaanottamaan           
ja lähettämään tuettuja kryptovaluuttoja palvelun kautta. Oheispalveluina Coinmotion tarjoaa myös          
kuukausisäästöominaisuutta, Holvi-palvelua sekä korkotiliä. Euro-siirrot käyttäjien välillä alustan        
sisällä, SEPA maksut kolmansien osapuolien tilille sekä laskujen maksupalvelu ovat mahdollisia           
maksupalvelujen käyttäjille Coinmotion-alustassa.  
 
Bittiraha.fi-palvelu sivusto keskittyy kryptovaluuttoihin liittyvän sisällön tuotantoon. Sivustolla ollut         
bitcoinien osto- ja myyntilomake on korvattu Coinmotion-palvelun rekisteröitymislomakkeella.        
Sivustolla ollut nettikauppa on lopetettu vuoden 2021 alussa keskittääksemme         
henkilöstöresursseja Coinmotion-palveluun.  
 
Konsernin tytäryhtiö Prasos Cash Managementin kautta Coinmotion Oy tarjoaa Bitcoinien sekä           
Litecoinien osto- sekä myyntimahdollisuutta käteisellä automaattiverkoston kautta. Automaatteja        
kutsutaan Bittimaatti-nimellä ja niitä on yhdessätoista lokaatiossa.  
 
Denarium.com-sivuston kautta Coinmotion Oy myi kryptovaluuttoihin liittyviä oheistuotteita (mm.         
fyysiset bitcoin-lompakot). Denarium-tuotteiden valmistus ja myynti lopetettiin heinäkuussa 2020. 
 

Taloudellinen asema 

Coinmotion-konsernin päättynyt tilikausi oli voitollinen ja operatiivisen toiminnan kannattavuus         
parani. Liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuoden tasolta ja oli 118,7 tuhatta euroa (-600,9 teur1).             
Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 650,9 tuhatta euroa (-1 266,6 teur). Tilikauden voitolliseen             
tulokseen vaikutti merkittävästi kasvanut liikevaihto sekä konsernin rahoitusomaisuuteen        

1 Vertailukausi oli kuuden kuukauden pituinen. Vertailutiedot muutettu vertailukelpoisiksi. 
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kohdistetut virtuaalivaluuttojen myynnit. Oman pääoman tuotto nousi 2,4 prosenttiin (-18,2). Koko           
pääoman tuotto oli  1,9 prosenttia (-14,9).  
 
Coinmotion-konsernin liikevaihto oli 3 570,9 tuhatta euroa (1 845,5 teur). Kasvua vertailukauteen            
oli 93,5 prosenttia. Tuotot koostuivat pääosin välityspalveluiden välityspalkkioista. Palkkiotuottojen         
kasvuun vaikutti panostukset markkinointiin ja Coinmotion-alustan optimointiin sekä suotuisa         
markkinatilanne. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 96,1 tuhatta euroa koostuen pääosin tilikauden           
aikana saaduista tuista liiketoiminnan kehittämiseen. 
 
Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 3 548,3 tuhatta euroa (2 146,0 teur). Liiketoiminnan kulut             
kasvoivat 65,3 prosenttia vertailukaudesta. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökulujen osuus oli 1          
336,9 tuhatta euroa (1 231,2 teur). Kasvu johtui henkilömäärän lisäyksestä. 
 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Osakkeet ja oma pääoma 

Yhtiön osakekanta on yhteensä 221 693 osaketta ja osakepääoma on 125 000 euroa. Yhtiöllä on               
kahden joukkorahoituskierroksen myötä noin 1 500 osakasta. Suurimmat viisi omistajaa ovat           
suomalaisia yksityishenkilöitä ja heidän omistusosuutensa ovat 26,01 %, 9,02 %, 6,83 %, 5,49 %              
ja 3,64 %. Loppuosa eli 49,01 % jakautuu noin 1 500 pienomistajalle. Coinmotion-konsernin oma              
pääoma on 3 760,8 tuhatta euroa (3 173,8 teur). 
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Vakavaraisuuden hallinta, riskien hallinta ja riskiasema 

Coinmotion konsernin tase ja rahoitus 
Coinmotion-konsernin taseen loppusumma oli 4,7 milj. euroa. Konsernilla ei ole korollista vierasta            
pääomaa. Vieras pääoma oli yhteensä 963 tuhatta euroa. Coinmotion-konsernin         
omavaraisuusaste oli 79,6  prosenttia (82,8).  
 
Coinmotion konsernin vakavaraisuus 
Coinmotion-konsernin vakavaraisuuden hallinta on järjestetty maksulaitoksia säätelevien lakien ja         
määräysten mukaisesti. Vakavaraisuuden hallinnan perustana on, että maksulaitoksen omien         
varojen määrä, laatu ja kohdentuminen riittävät jatkuvasti kattamaan maksulaitokseen kohdistuvat          
olennaiset riskit. 
 
Maksulaitostoimintaan vaadittavan omien varojen määrän laskennassa Coinmotion-konserni       
käyttää kulusidonnaista laskentamenetelmää. Coinmotion-konsernin omat varat olivat 3 761         
tuhatta euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 186 tuhatta euroa tilikauden          
päättyessä . 
 
Riskienhallinta ja epävarmuustekijät 
Coinmotion riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa Yhtiön         
hallitus. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta ja organisoinnista on toimitusjohtajalla. Yhtiön         
riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategian ja tulonmuodostuksen häiriötöntä toteuttamista ja          
varmistaa, että Yhtiön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan, rajoitetaan ja          
liiketoiminnasta aiheutuvia riskejä valvotaan. Sääntelyn tilan Suomessa on vakiintunut, sillä          
virtuaalivaluuttatoimialaa koskeva sääntely on ollut voimassa Suomessa jo vuodesta 2019.  
 
Emoyhtiö Coinmotion Oy:llä merkittävimmät tunnistetut riskit liittyvät operatiivisiin riskeihin, ja sen           
alla erityisesti tietoturvallisuuteen sekä ulkoisiin riskeihin. Coinmotion on laatinut         
tietoturvapolitiikan, riskienhallinnan mallin sekä kuvauksen tietoturvaan ja toiminnan jatkuvuuteen         
liittyvistä riskipisteistä. Organisaation tietoturvallisuuteen liittyvät toimintamallit 
sekä merkittävimmät uhkakuvat ovat yhtiön tiedossa.  
 
Coinmotion Oy:llä ei ole luottoriskejä. Yhtiöllä on kohonnut markkina- ja likviditeettiriski liittyen            
virtuaalivaluuttojen kurssikehitykseen Yhtiön omien varojen altistumisen kautta. Operatiivisilla        
riskeillä tarkoitetaan suoraa tai epäsuoraa taloudellista tappiota, joka aiheutuu riittämättömistä tai           
epäonnistuneista sisäisistä prosesseista kuten tietojärjestelmistä, henkilöstöstä tai ulkoisista        
tekijöistä. Lisäksi operatiivisiin riskeihin sisältyvät maine-, oikeudelliset-, compliance- ja         
tietoturvariskit. 
 
Operatiivisia riskejä hallitaan kehittämällä toimintatapoja, tietojärjestelmiä, sisäisiä prosesseja sekä         
huolehtimalla riittävästä ohjeistuksesta ja henkilöstön osaamisesta. Myös jatkuvuussuunnittelu ja         
siihen liittyvä operatiivinen toipuminen on keskeisessä asemassa operatiivisten riskien hallinnassa. 
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Oikeudelliset riskit voivat liittyä sopimuksiin eri yhteistyö- ja sopimuskumppanien kanssa.          
Oikeudellisia riskejä hallitaan käyttämällä tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.  
 
Coinmotion on jossakin määrin riippuvainen Yhtiön avainhenkilöiden ammattitaidosta ja         
sitoutuneisuudesta Yhtiöön. Huomionarvoista on kuitenkin se, että henkilöstön vaihtuvuus on ollut           
tähän mennessä sangen vähäistä.  
 
Maineriskiä ja asiakkaiden luottamusta Yhtiöön ja tarjottuun palveluun hallitaan avoimuudella sekä           
aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä. Tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä Yhtiö minimoi          
käyttämällä kehittyneitä järjestelmiä, kattavalla sisäisellä kolmannen osapuolen säännöllisellä        
testauksella, koulutuksella ja tietoturvallisten toimintatapojen valvonnalla. Keskeiset menetelmät        
toimintaan liittyvien riskienhallinnassa ja riskien tunnistamisessa ovat: toimintatavat prosesseissa         
ja ohjeistukset, koulutus, raportointi ja valvonta, säännöllinen arviointi ja liiketoimintaprosessien          
kehitys ja mahdollisten poikkeamien läpikäynti ja jatkokehitys.  
 
Tytäryhtiön keskeisimmät riskit liittyvät myös operatiivisiin riskeihin, ja erityisesti         
tietoturvallisuuteen, tietojärjestelmien ja laitteiden ylläpitoon sekä sisäisiin prosesseihin.        
Coinmotion-konsernin riskienhallinta kattaa myös tytäryhtiön, joten riskienhallinta prosessit ja         
varautumiskeinot ovat tältä osin yhteneväiset. 
 
 
Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus 
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että koko konsernin liiketoiminnassa saavutetaan          
asetetut päämäärät ja tavoitteet suunnitelmallisesti sekä tehokkaasti konsernin vahvistamia         
tavoitteita ja menettelytapoja noudattaen. Sisäisellä valvonnalla pyritään siihen, että niin emoyhtiö           
kuin sen tytäryhtiö toimivat voimassa olevien sääntöjen ja säädösten mukaisesti tehokkaasti sekä            
luotettavasti niin, että konserni hallitsee riskejä oikea-aikaisesti ja mahdollisimman paljon ennalta           
ehkäisevästi. Sisäistä valvontaa toteutetaan konsernin kaikilla tasoilla se kaikki toiminnot kattaen. 
 
Coinmotion Oy:n sisäisen valvonnan tila on arvioitu syksyllä 2020 (syyskuu-joulukuu 2020)           
suoritetussa sisäisessä tarkastuksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n toimesta.        
Toimeksiannon yhteydessä arvioitiin asiakkaan tuntemiseen, tietoturvaan sekä toiminnan        
jatkuvuuteen liittyviä prosesseja. Tarkastuksen keskeisimmät havainnot liittyivät vahvistuneeseen        
compliance-resurssiin sekä jatkuvan monitoroinnin työkalujen käyttöönottoon. Sisäisen valvonnan        
tilaa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Toimintaan on kuitenkin kiinnitettävä jatkuvaa huomiota          
sisäisen valvonnan kattavuuden ylläpitämiseksi. 
 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

Tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiö on jatkanut palvelukehitystään Yhtiön strategian ja          
tavoitteiden mukaisesti laajentuen Euroopassa uusille markkinoille ja luomalla uusia palveluja          
keskittyen erityisesti Yhtiön pääpalveluun Coinmotion-sijoitusalustaan. 
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Coinmotion-konserni Tase 
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 31.12.2020 31.12.2019 
VASTAAVAA 
Pysyvät vastaavat 
 Aineettomat hyödykkeet 
   Liikearvo 0,00 5 375,22 
 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 5 375,22 
 Aineelliset hyödykkeet 
   Koneet ja kalusto 79 526,53 70 308,13 
   Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 26 405,31 
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 79 526,53 96 713,44 
 Sijoitukset 
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 19 621,88 39 243,75 
 Sijoitukset yhteensä 19 621,88 39 243,75 
Pysyvät vastaavat yhteensä 99 148,41 141 332,41 
Vaihtuvat Vastaavat 
 Vaihto-omaisuus 
   Keskeneräiset tuotteet 33 089,49 395 087,28 
   Valmiit tuotteet/tavarat 256 219,42 131 786,14 
   Muu vaihto-omaisuus 30 719,95 106 402,03 
 Vaihto-omaisuus yhteensä 320 028,86 648 596,38 
 Saamiset 
  Pitkäaikaiset 
   Muut saamiset 41 356,00 61 656,00 
   Siirtosaamiset 0,00 1 488,00 
  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 41 356,00 63 144,00 
  Lyhytaikaiset 
   Myyntisaamiset 14 859,54 400,00 
   Muut saamiset 755 546,66 53 785,51 
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 790 971,58 54 185,51 
 Saamiset yhteensä 832 327,58 117 329,51 
 Rahoitusarvopaperit 
   Muut arvopaperit 1 572 332,28 1 343 315,93 
 Rahoitusarvopaperit yhteensä 1 572 332,28 1 343 315,93 
 Rahat ja pankkisaamiset 1 900 320,86 1 582 093,04 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 625 009,58 3 691 334,86 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 724 157,99 3 832 667,27 
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31.12.2020 31.12.2019 
VASTATTAVAA 
Oma pääoma 
 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 125 000,00 125 000,00 
 Muut rahastot 2 784 391,53 2 783 707,53 
  Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 

2 784 391,53 2 783 707,53 

 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 200 529,38 898 460,81 
Tilikauden tulos 650 938,83 -633 303,68 
Oma pääoma yhteensä 3 760 859,74 3 173 864,66 
Vieras pääoma 
  Lyhytaikainen vieras pääoma 
   Ostovelat 116 576,46 69 673,90 
   Muut velat 75 188,97 51 532,22 
   Siirtovelat 771 532,82 537 596,49 
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 963 298,25 658 802,61 
Vieras pääoma yhteensä 963 298,25 658 802,61 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 724 157,99 3 832 667,27 
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Coinmotion-konserni Tuloslaskelma 
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01.01.2020 - 31.12.2020 01.07.2019 - 31.12.2019 
Liikevaihto 3 570 933,24 922 750,34 
 Liiketoiminnan muut tuotot 96 079,00 0,00
 Materiaalit ja palvelut 
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
   Ostot tilikauden aikana -15 398,93 -23 428,18 
   Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -252 885,44 -7 068,13 
   Ulkopuoliset palvelut -1 121 507,87 -263 413,45 
 Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 389 792,24 -293 909,76 
 Henkilöstökulut 
  Palkat ja palkkiot -1 140 534,33 -522 061,98 
  Henkilösivukulut -196 381,17 -93 544,44 
     Eläkekulut -167 002,51 -82 415,68 
     Muut henkilösivukulut -29 378,66 -11 128,76 
 Henkilöstökulut yhteensä -1 336 915,50 -615 606,42 
 Poistot ja arvonalentumiset 
  Suunnitelman mukaiset poistot -27 132,10 -12 738,72 
  Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 
hyödykkeistä 0,00 0,00

 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -27 132,10 -12 738,72 
 Liiketoiminnan muut kulut -794 493,79 -300 736,29 
Liikevoitto (-tappio) 118 678,61 -300 240,85 
 Rahoitustuotot ja -kulut 
  Tuotot muista pysyvien vastaavien 
sijoituksista 
   Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -19 621,87 0,00
  Muut korko- ja rahoitustuotot 
   Muilta 789 855,18 199,94 
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 
   Muille -200 656,15 -321 756,99 
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 569 577,16 -321 557,05 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 688 255,77 -621 797,90 
 Tilinpäätössiirrot 
 Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00
 Tuloverot -37 137,09 -10 257,68 
 Muut välittömät verot -179,85 -1 028,31 
Tilikauden voitto (tappio) 650 938,83 -633 303,68 
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(1.000 eur) 
Liiketoiminnan rahavirta: 

1.1.-31.12.2020 1.7.-31.12.2019 

 Myynnistä saadut maksut 2 855,9 945,9 
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 96,1 0,0 
 Maksut liiketoiminnan kuluista -2 911,3 −1 374,2 
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 40,7 −428,3 
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista 

-220,3 −321,7 

 Saadut korot liiketoiminnasta 789,9 0,2 
 Saadut osingot liiketoiminnasta   

 Maksetut välittömät verot -37,3 −11,2 
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 573,0 −761,1 
 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 
(netto) 

  

Liiketoiminnan rahavirta (A) 573,0 −761,1 
Investointien rahavirta:   
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,6 0,0 
 Investoinnit muihin sijoituksiin 19,6 −39,2 
Investointien rahavirta (B) 15,1 −39,2 
Rahoituksen rahavirta:   
 Omien osakkeiden hankkiminen 0,7 0,0 
 Osakeanti, SVOP 0,0 0,0 
 Lyhytaikaisten lainojen nostot 23,1 26,5 
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 
 Oikaisut edellisten tilikausien voittovaroihin -64,64 157,4 
       Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 0,0 
Rahoituksen rahavirta (C) -40,8 184,0 
Rahavarojen muutos (A+B+C) 547,2 −616,4 

    
Rahavarat tilikauden alussa 2 935,4 3 542,0 
Rahavarat tilikauden lopussa 3 472,6 2 925,4 
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Emoyhtiön tase 31.12.2020 31.12.2019 

VASTAAVAA 
Pysyvät vastaavat 
 Aineettomat hyödykkeet 
   Liikearvo 0,00 5 375,22 
 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 5 375,22 
 Aineelliset hyödykkeet 
   Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 26 405,31 
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00 26 405,31 
 Sijoitukset 
   Osuudet saman konsernin yrityksissä 572 534,93 572 534,93 
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 822,05 
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 19 621,88 39 243,75 
 Sijoitukset yhteensä 592 156,81 612 600,73 
Pysyvät vastaavat yhteensä 592 156,81 644 381,26 
Vaihtuvat Vastaavat 
 Vaihto-omaisuus 
   Keskeneräiset tuotteet 33 089,49 395 087,28 
   Valmiit tuotteet/tavarat 256 219,42 147 107,07 
   Muu vaihto-omaisuus 5 509,95 100 182,46 
 Vaihto-omaisuus yhteensä 294 818,86 642 376,81 
 Saamiset 
  Pitkäaikaiset 
   Muut saamiset 38 856,00 61 656,00 
   Siirtosaamiset 0,00 1 488,00 
  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 38 856,00 63 144,00 
  Lyhytaikaiset 
   Myyntisaamiset 14 859,54 400,00 
   Muut saamiset 
   Siirtosaamiset 

755 546,66 
16 043,14 

53 785,51 
0,00

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 786 449,34 54 185,51 
 Saamiset yhteensä 825 305,34 117 329,51 
 Rahoitusarvopaperit 
   Muut arvopaperit 1 572 332,28 1 343 315,93 
 Rahoitusarvopaperit yhteensä 1 572 332,28 1 343 315,93 
 Rahat ja pankkisaamiset 1 157 949,47 838 139,95 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 850 405,95 2 941 162,20 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 442 562,76 3 585 543,46 
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31.12.2020 31.12.2019 
VASTATTAVAA 
Oma pääoma 
 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 125 000,00 125 000,00 
 Muut rahastot 2 784 391,53 2 783 707,53 
  Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 

2 784 391,53 2 783 707,53 

 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 72 304,47 808 084,53 
Tilikauden tulos 640 653,70 -674 161,36 
Oma pääoma yhteensä 3 622 349,70 3 042 630,70 
Vieras pääoma 
  Lyhytaikainen vieras pääoma 
   Ostovelat 94 365,82 40 740,65 
   Muut velat 73 195,15 50 718,61 
   Siirtovelat 652 652,09 451 453,50 
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 820 213,06 542 912,76 
Vieras pääoma yhteensä 820 213,06 542 912,76 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 442 562,76 3 585 543,46 
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01.01.2020 - 31.12.2020 01.07.2019 -31.12.2019 
Liikevaihto 3 142 166,56 656 940,42 
 Liiketoiminnan muut tuotot 151 638,97 38 460,88 
 Materiaalit ja palvelut 
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
   Ostot tilikauden aikana -15 352,40 -23 428,18 
   Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -252 885,44 -7 068,13 
  Ulkopuoliset palvelut -1 113 714,53 -256 489,79 
 Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 381 952,37 -286 986,10 
 Henkilöstökulut 
  Palkat ja palkkiot -1 108 595,52 -498 316,94 
  Henkilösivukulut -189 374,17 -89 809,35 
  Eläkekulut -161 090,07 -78 975,79 
  Muut henkilösivukulut -28 284,10 -10 833,56 
 Henkilöstökulut yhteensä -1 297 969,69 -588 126,29 
 Poistot ja arvonalentumiset 
  Suunnitelman mukaiset poistot -7 125,50 -5 850,24 
  Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 
hyödykkeistä 0,00 0,00

 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -7 125,50 -5 850,24 
 Liiketoiminnan muut kulut -554 177,48 -256 783,80 
Liikevoitto (-tappio) 52 580,49 -442 345,13 
 Rahoitustuotot ja -kulut 
  Tuotot muista pysyvien vastaavien 
sijoituksista 
  Muut korko- ja rahoitustuotot 
   Muilta 759 785,58 199,94 
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 
   Muille -151 910,65 -230 987,86 
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 588 253,06 -230 787,92 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 640 833,55 -673 133,05 
 Tilinpäätössiirrot 
 Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00
 Muut välittömät verot -179,85 -1 028,31 
Tilikauden voitto (tappio) 640 653,70 -674 161,36 
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(1.000 eur) 
Liiketoiminnan rahavirta: 

1.1.-31.12.2020 1.7.-31.12.2019 

 Myynnistä saadut maksut 2 434,2 680,1 
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 151,6 38,4
 Maksut liiketoiminnan kuluista -2 631,7 −1 391,5 
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja 

-45,9 −672,9 

 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista 

-171,5 −230,9 

 Saadut korot liiketoiminnasta 759,8 0,2 
 Saadut osingot liiketoiminnasta 

 Maksetut välittömät verot -0,2 −1,0 
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 542,2 −904,7 
 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 
(netto) 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 542,2 −904,7 
Investointien rahavirta:   
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 

Investoinnit muihin sijoituksiin 
24,7
20,4

0,0 
-0,6

Investointien rahavirta (B) 45,1 −0,6 
Rahoituksen rahavirta:   
 Omien osakkeiden hankkiminen 0,7 0,0 
 Osakeanti, SVOP 0,0 0,0 
 Lyhytaikaisten lainojen nostot 22,5 29,0
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 
 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 0,0 
 Oikaisut edellisten tilikausien voittovaroihin -61,6 157,4 
Rahoituksen rahavirta (C) 38,4 186,4 
Rahavarojen muutos (A+B+C) 548,9 −718,9 

  
Rahavarat tilikauden alussa 2 181,5 2 900,3 
Rahavarat tilikauden lopussa 2 730,3 2 181,4 
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Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 

Tilinpäätöksen 31.12.2020 mukaan jakokelpoiset varat Coinmotion Oy:n tilinpäätöksessä ovat 3          
497 349,34 euroa. Tilikauden voitto oli 640 653,70 euroa. Hallitus esittää, että osinkona jaetaan              
1,30€/osake, yhteensä 283 484,50 euro a . 
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Tilinpäätöksen allekirjoitus  

Tilinpäätös allekirjoitetaan Visma Sign -palvelussa  
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___________________________________________ ___________________________________________ 

Heidi Hurskainen  

Toimitusjohtaja 

Henry Brade 

Hallituksen puheenjohtaja 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Taneli Tikka 

Hallituksen jäsen 

Joel Lehtonen  

Hallituksen jäsen 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Roni Blomberg 

Hallituksen jäsen 

Jesse Halonen  

Hallituksen jäsen 

___________________________________________ ___________________________________________ 
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Tilinpäätösmerkintä 

Tilinpäätösmerkintä allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -palvelussa.  

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

 

_________________________________________ 

Yrjö Haukatsalo 

KHT 
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