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LÜHIISELOOMUSTUS
Teadaolevalt on Baltimaade pangad Euroopa Majandusühenduse piires ettevõtjate jaoks kalleimad teenusepakkujad
sularaha käitlemisel ja teatud liiki maksete sooritamisel. Tegelikult on olemas pankadele mõned alternatiivid, mis on
juba küllaltki populaarsed nn vana Euroopa riikides, nagu näiteks klientide arveldused oma makseasutuste kaudu.
Ka Balti riikide ettevõtjad on hakanud mõtlema maksete efektiivsema käitlemise teenuste osutamisele läbi selleks
loodavate makseasutuste. Alates 1. maist 2011 võivad makseteenuseid Eestis osutada üksnes need asutused, mis on
saanud vastava tegevusloa.
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadused on jõustunud kõikides Balti riikides aastatel 2009 - 2011, järgides EU
direktiivi 2007/64/EC nõudeid makseteenuste siseturu järelvalve ja litsentseerimise osas. Antud direktiiv võimaldab
sooritada rahaülekandeid kasutades selleks nii pankasid kui ka muid makseasutusi, -agente ning pangaväliseid
telekommunikatsioonilisi ja IT-lahendusi.
Makseasutused on pankade kõrval ka valuutavahetajad, kes pakuvad rahasiirde teenust ühest riigist teise.
Makseasutused on pankadele alternatiiviks.
Kuigi litsentsimisega kaasneb seaduses sätestatud reeglite järgimise kohustus, võimaldab see laiendada tegevust
teistesse EL riikidesse.
Samas, kuna makseteenuste osutajate tegevus on piiratud, on nõudmised litsentsi saamiseks tunduvalt leebemad
võrreldes krediidiasutustega. Sellist vormi kasutavate ettevõtjate jaoks kehtivad erinõudmised nii omakapitali
suuruse kui ka juhtimisstruktuuri, sisekontrolli ja riskijuhtimise tasemele ning nõudmised erimeetmete
rakendamisel makseteenuste kasutajate andmete säilitamiseks ning rahapesu ja terrorismi finantseerimise
vältimiseks.

TEGEVUSARUANNE
GFC Good Finance Company AS (edaspidi GFC) on 2013. aasta kevadel loodud makseasutus. Seega ettevõttel oli
teine tegevusaasta.
GFC põhitegevus on suunatud Eesti Vabariigi territooriumil makseteenuste osutamisele eelkõige Euroopa Liidu
juriidilistest isikutest residentidele ja mitteresidentidele, kuid ka teistes riikides registreeritud juriidilistele isikutele.
Töös klientidega kasutatakse individuaalset lähenemist, mis saavutatakse personaalse teenindamise kaudu ning
paindliku töögraafikuga, tagades maksimaalse kiiruse standardtoimingute osas ja range ajalise reguleerimise iga
tegevuse puhul, samuti võimalikult kiire otsuste langetamise klienti puudutavate küsimuste osas. GFC näeb
tulevikus makseteenuste osakaalu kiiret kasvu ja töötab ka uute teenuste turuletoomise nimel klientide vajadustest
lähtuvalt.
GFC kavatseb aktiivselt panustada Eesti finantsteenuste turu arendamisse. Omanikud ei välista tulevikus ettevõtte
laienemist Balti- ning teistesse naaberriikidesse. GFC tegutseb tegevusloa alusel, juhindudes Makseasutuste ja eraha asutuste seaduse (lühend -MERAS) ja teiste Eesti Vabariigi seaduste sätetest, Finantsinspektsiooni ja Eesti
Panga normatiivaktidest ning kooskõlas makseasutuse põhikirjaga, nõukogu ja juhatuse otsustega, sisekorra
eeskirjade ja protseduurireeglitega. GFC on kohustatud rakendama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse nõudeid oma majandus-, kutse- ning ametitegevuses. Finantsjärelevalvet äriühingu üle teostab Eesti
Finantsinspektsioon.
• GFC sai 05.06.2013 tegevusloa järgmisteks tegevusteks:
1. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakseid maksekontole
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt
3. Maksetehingu täitmine, sh raha ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
4. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseasutuse kliendile antud laenuna
5. Rahasiire
• 2013 aastal GFC avas peakontori Tallinna kesklinnas, Juhkentali tänaval.
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2014 aasta põhieesmärkideks oli:
• dokumentide ette valmistamine lisa tegevusloa saamiseks makseteenuste osutamiseks
• ettevõtte käivitamine (suhete loomine krediidiasutuste-, MasterCard ja SWIFTiga jne)
• hinnapoliitika paikapanemine
• tarkvara soetamine ja veebilehekülje valmistamine
• personaali värbamine ja koolitus
• läbirääkimiste alustamine klientidega lepingute sõlmimiseks ja valmistuda ette teenuste osutamiseks
Oma eesmärkidega on ettevõte edukalt hakkama saanud.
• Tänase seisuga on sõlmitud korrespondentsuhte loomise leping Lätis tegutseva pangaga kus on GFC nimele avatud
korrespondentkonto, mille kaudu on GFC-l võimalik teostada oma klientide huvides maksetehinguid järgnevates
valuutades: USD, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CHF, JPY, PLN, LTL, KZT, UAH, BYR, RUR. Samuti GFC on
saanud Eestis tegutsevalt pangalt kirjaliku kinnituse korrespondentlepingu sõlmimise ja korrespondentkonto
avamise kohta.
• GFC sai maksekäsundite vahendamise keskkonna SWIFT liikmeks ning talle on omistatud tunnuskood (BIC ehk
business identification code) GFCBEE22. Seega omab GFC tehnilist keskkonda, mille kaudu makseid teostada.
Alates 1. veebruarist 2014 kehtib nõue, et makseteenuste osutajad omistaksid oma klientidele SEPA (single euro
payment area) reeglitele vastavaid maksekonto numbreid. Konto formaat on riigiti erinev. Eestis kehtiv formaat
sisaldab nõuet kajastada muuhulgas «panga tunnuskoodi». GFC-le on omistatud 45 tunnuskood.
GFC juhatus koosneb kahest isikust. 2014. majandusaastal maksti juhtkonnale tasu summas 59,0 tuhat eurot.
Töötajatele arvestatud tasu aruandeaastal oli 19,0 tuhat eurot. Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 3.
Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks
2015. aastaks on GFC Good Finance Company AS endale püstitanud järgmised eesmärgid:
•
•
•
•

Välja töötada uus ja efektiivne müügistrateegia, mis võimaldab suurendada ettevõtte käibekapitali
Pakkuda parimat teenust kliendirahulolu tagamiseks
Suurendada klientide arvu ning ettevõtte konkurentsivõimet
Jätkata uute kliendisõbralikumate makseteenuste arendamist ja uute turgude hõivamist.

Praeguseks hetkeks on ettevõte tegevuse käivitamise faasis ja pidevalt arenev. GFC Good Finance Company AS
põhieesmargiks järgmisel majandusaastal on tugevdada oma positsioon finantsturgudel ja klientidele pakkuda
kvaliteetset teenust.
GFC peamised finantsnäitajad
Finantssuhtarv
Puhas käibekapital, ehk töökapital
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
Maksevõime kordaja

Valem
Käibevara-Lühiajalised kohustused (tuh eurot)
Käibevara / Lühiajalised kohustused (kordades)
Käibevara - Varud - Ettemaksed / Lühiajalised
kohustused (kordades)

2014
125,5
12,9
7,6

2013
147,9
1609
1074
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Finantsseisundi aruanne
(eurodes)

VARAD
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Käibevara kokku
VARAD KOKKU
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Lühiajalised kohustused kokku
KOHUSTUSED KOKKU
Omakapital
Aktsiakapital
Eelmise perioodide jaotamata kasum
Jaotamata kasum (- kahjum)
OMAKAPITAL KOKKU
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

Lisa nr

31.12.2014

31.12.2013

3
4

79 371
56 665
136 036
136 036

98 822
49 169
147 991
147 991

5

10 510
10 510
10 510

92
92
92

6

345 600
-52 101
-167 973
125 526
136 036

200 000
0
-52 101
147 899
147 991
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Koondkasumiaruanne
(eurodes)
Lisa nr

2014 18.02-31.12.2013
657

0

-59 008
-110 195

-4 261
-50 036

-168 546

-54 297

555
18
573

0
2 196
2 196

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

-167 973

- 52 101

Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)

-167 973

-52 101

Müügitulu
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud

7
8

Ärikasum(-kahjum)
Finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
Intressitulud
Finantstulud ja –kulud kokku

9
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Rahavoogude aruanne (alustades ärikasumist)
(eurodes)
Lisa nr
Rahavood äritegevusest
Ärikasum
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Saadud intressid
Kokku rahavood äritegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Aktsiakapitali sissemakse
Antud laenud
Antud laenude tagasimaksed
Kokku rahavood investeerimistegevusest

4
5
9

6

Rahavood kokku
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

3
9
3

31.12.2014 18.02-31.12.2013
-168 546
-7 496
10 418
18
-165 606

-54 297
-49 169
92
2 196
-101 178

145 600
0
0
145 600

0
-87 500
+87 500
0

-20 006

-101 178

98 822
555
-20 006
79 371

200 000
0
-101 178
98 822
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Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

Aktsiakapital

Jaotamata kasum/
kahjum

Kokku

Saldo seisuga 18.02.2013

200 000

0

200 000

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
Saldo seisuga 31.12.2013

200 000

-52 101
-52 101

-52 101
147 899

-167 973

-167 973
145 600
125 526

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
Aktsiakapitali sissemakse
Saldo seisuga 31.12.2014

145 600
345 600

-220 074

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 6.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

GFC Good Finance Company AS (edaspidi GFC) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu
poolt.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel,
mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2014 ja lõppes 31. detsembril 2014. Raamatupidamise aastaaruande
arvnäitajad on esitatud eurodes ja täisühikutes.
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande
koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu
seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastataruande koostamispäeva seisuga.
Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud
hinnanguist.
Uued standardid ja nende mõju aruandele
Järgmised uued või muudetud standardid ja tõlgendused muutusid ettevõttele kohustuslikuks alates
1. jaanuarist 2014:
IAS 32 "Finantsinstrumendid: esitamine" muudatused finantsvarade ja finantskohustiste tasaarvestamises,
millega antakse lisasuunised standardite ebaühtlase kohaldamise vähendamiseks. Ettevõtte hinnangul oluline
mõju finantsaruandele puudub.
IAS 36 "Varade väärtuse langus" muudatused mittefinantsvara kaetava väärtuse avalikustamise nõuetes,
millega selgitatakse, et varade kaetavat väärtust käsitletava teabe avalikustamise ulatus piirdub juhul, kui
kõnealune väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha arvatud võõrandamiskulud, langenud väärtusega
varadega. Ettevõtte hinnangul oluline mõju finantsaruandele puudub.
Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis hakkasid esmakordselt kehtima 1. jaanuaril
2014 alanud aruandeaastal, ei olnud olulist mõju ettevõttele.
Välja on antud uusi või muudetud standardeid või tõlgendusi, mis muutuvad ettevõttele kohustuslikuks alates
1. jaanuarist 2015 või hilisematel perioodidel ja mida ettevõte ei ole rakendanud ennetähtaegselt.
IFRS 9 "Finantsinstrumendid": klassifitseerimine ja mõõtmine. Standard muutub ettevõttele kohustuslikuks
1. jaanuarist 2018, ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Uus standard reguleerib finantsvarade ja –
kohustuste klassifitseerimist, võttes seejuures üle enamuse IAS 39 nõudeid finantskohustuste
klassifitseerimiseks. IFRS 9 kehtestab ka uue mudeli väärtuse languse kahjumite kajastamiseks – oodatava
krediidikahjumi mudeli. Samuti muudab see riskimaandamisarvestuse nõudeid, et siduda
raamatupidamisarvestus paremini riskijuhtimisega. Ettevõte hindab muudatuse mõju finantsaruandele.
“Avalikustamise prjekt” – IAS 1 muudatused. Standardi muudatus rakendub 1. jaanuaril 2016 või hiljem
algavatele aruandeperioodidele, ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Muudatused selgitavad standardi
IAS 1 juhiseid olulisuse, info koondamise, vahesummade esitamise, finantsaruannete struktuuri ja
arvestuspõhimõtete avalikustamise osas. Ettevõte hindab muudatuste mõju finantsaruandele.
Ettevõte on otsustanud käesolevaid standardeid, muudatusi ja tõlgendusi mitte kasutusele võtta enne nende
kohustuslikke kohaldamise kuupäevi.
Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldatavasti olulist mõju
ettevõttele.
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A. Finantsvarad
GFC-l on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid ja muud nõuded.
Raha ja raha ekvivalendid ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised
nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid
kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
B. Raha ja raha ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode
jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja
muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad
raha ja raha ekvivalendi mõistele.
C. Finantskohustused
Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas
summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt
arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel
perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates
bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12
kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast,
kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist,
kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus
bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.
D. Ettevõtte tulumaks
Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu
makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega
mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi
maksumääraks on 20/80 (kuni 31.12.2014 21/79) väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on
võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega
kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal
perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja
kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide
väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.
Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara
maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud
tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks
jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel.
E. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta; Eestis asuvate ettevõtete
arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu
toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud
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monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber
arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise
tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.
F. Tulude arvestus
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.
Intressitulu
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt
hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi
laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu tekkepõhiselt.
G. Kohustuslik reservkapital
Vastavalt äriseadustikule moodustatakse kohustuslik reservkapital iga-aastastest puhaskasumi eraldistest.
Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab
1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali
suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.
Lisa 2

Riskijuhtimine ja peamiste riskide kirjeldus

GFC tegevuse käigus tekkivate riskide kindlaksmääramise, juhtimise ja kontrolli põhimõtted on kehtestatud
juhatuse poolt välja töötatud riskijuhtimise poliitikaga, mis on välja töötatud kooskõlas MERAS seadusega.
Riskijuhtimise strateegia põhineb äriühingu äritegevuse kasumlikkuse ja võetavate riskide taseme vahelise
suhte optimeerimisel. Riskide hindamismetoodikate väljatöötamine ja kriteeriumite arvparameetrite
kehtestamine kuulub täielikult äriühingu juhatuse pädevusse. Riskijuhtumite põhimõtted ja metoodikat
vaadatakse regulaarselt üle ja uuendatakse vastavalt vajadusele.
A.

Operatsiooni risk

Operatsioonirisk on oht, et sisemised protsessid ja/või süsteemid ei toimi või toimuvad ebaadekvaatselt,
põhjustatuna tehniliselt veast või rikkest, makseasutuse personali tegevusest või tegevusetusest või välisest
sündmustest.
GFC-l on rakendatud võimalike kahjude minimiseerimiseks "nelja silma" printsiip, mille järgi peab raha või
ülekande teostamiseks olema kahe töötaja kinnitus. Operatsiooniriski hindamisel on oluline roll
vastavuskontrollil ning siseaudiitoril.
B. Omavahendid

Sissemakstud aktsiakapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum / kahjum
Käesoleva majandusaasta kasum / kahjum
Esimese taseme omavahendid kokku
Omavahendite minimaalsuurus aktsia minimaalsuuruse järgi
Neto-omavahendite ülejääk / puudujääk

31.12.2014
345 600
-52 101
-167 973
125 526
-125 000
526

31.12.2013
200 000
0
-52 101
147 899
-125 000
22 899

GFC kapitali juhtimisel täidab kapitalile kehtestatud nõuded, nagu need on MERAS seaduses ette nähtud.
Makseasutus on oma usaldusväärsuse tagamiseks ning makseteenuste osutamisega seotud riskide
vähendamiseks kohustatud pidevalt järgima usaldatavusnormatiive. 2014. aasta jooksul ei ole esinenud
probleeme nende nõuete täitmisega. GFC omavahendid ületavad seaduses ettenähtud piirmäära.
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2014. majandusaastal ettevõtte tegevus oli algusjärgus, seega juhtkonna hinnangul olulisi riske ei eksisteerinud.
Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada GFC jätkusuutlikkus ja kasv
praegustes tingimustes. Juhtkonna hinnangul ettevõte on jätkuvalt tegutsev.

Lisa 3

Raha ja raha ekvivalendid

Arvelduskontod EUR
Arvelduskontod USD
Sularaha kassas EUR
Klientide vahendid EUR
Raha ja raha ekvivalendid kokku
Lisa 4

31.12.2013
98 822
0
0
0
98 822

31.12.2014
56 665
56 665

31.12.2013
49 169
49 169

31.12.2014
1 481
2 908
6 121
10 510

31.12.2013
0
92
0
92

Nõuded ja ettemaksed

Ettemaksed teenuste eest
Nõuded ja ettemaksed kokku

Lisa 5

31.12.2014
77 226
621
43
1 481
79 371

Võlad ja ettemaksed

Võlad klientidele
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Kokku võlad ja ettemaksed
Lisa 6 Aktsiakapital

Aktsiakapital (eurodes)
Aktsiate arv (tk)
Aktsiate nimiväärtus (eurodes)

31.12.2014
345 600
320
1 080

31.12.2013
200 000
200
1 000

GFC aktsiakapital seisuga 31.12.2014 koosneb 320 lihtaktsiast nimiväärtusega 1 080 eurot, mille eest on
täielikult tasutud. Täpsustav informatsioon aktsiakapitali ja majandustegevuse jätkuvuse kohta on toodud lisas
11.
Lisa 7

Mitmesugused tegevuskulud

Sidekulu
FI järelevalve kulu
Panga teenus
SWIFT kulud
Muud teenused
Mitmesugused tegevuskulud kokku

2014
2 017
1 638
3 081
45 088
7 184
59 008

18.02-31.12.2013
1 068
1 250
1 070
0
873
4 261
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Tööjõukulud

Palgakulu
Puhkusereserv
Sotsiaalmaksud
Tööjõukulud kokku
Keskmine töötajate arv
Juhatuse liikmete arv

2014
78 108
6 121
25 966
110 195

18.02-31.12.2013
37 587
0
12 449
50 036

3
2

3
2

Aruandeperioodil on tegevjuhtkonna ja juhatuse liikmetele arvestatud tasusid kokku summas 59,0 (2013:
50,0) tuhat eurot.

Lisa 9

Finantstulud ja –kulud

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
Intressitulud
Finantstulud ja –kulud kokku

31.12.2014
555
18
573

31.12.2013
0
2 196
2 196

Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega
Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise
osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest
omanikud. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt
kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
• 2014. aastal nõukogu ja juhatuse liikmetega ning nendega seotud ettevõtetega tehinguid ei ole teostatud. GFC
kinnitab et ei ole aruandeperioodil ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid seotud osapooltele
ega saanud teenuseid neilt.
• 2014. majandusaastal maksti juhtkonnale tasu summas 59,0 (2013: 50,0) tuhat eurot ning arvestatud
puhkusereserv koos maksudega moodustas 5,1 tuhat eurot (2013: 0,0), muid soodustusi ei ole antud. Nõukogu
liikmetele tasusid ei makstud ega soodustusi ei antud.
Lisa 11 Majandustegevuse jätkuvus
GFC 2014 majandusaasta on lõpetanud kahjumiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes GFC
tegevuse jätkumisest. Juhtkonna hinnangul ei tekita saadud kahjum majandusraskusi 2015. aastal, kuna
vastavalt rahavoogude prognoosile suudab GFC katta kõik lühiajalised kohustused.
Seisuga 31. detsember 2014 on GFC omakapital 125 526 eurot. Aruande esitamise seisuga GFC aktsiakapital
on tõstetud 361 600 euroni ning aktsionärid on valmis majandusraskuste korral viivitamatult finantsiliselt
toetama ja tegema lisainvesteeringuid GFC majandustegevuse jätkuvuse tagamiseks.
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Tegevjuhtkonna allkirjad 2014. a majandusaasta aruandele
GFC Good Finance Company AS 2014. a majandusaasta aruande allkirjastamine
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Ilona Saart

Juhatuse liige

. märtsil 2015:

Allkirja andmise aeg
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
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MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK
GFC Good Finance Company AS juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kanda 2014. aasta
puhaskahjum summas 167 973 eurot alljärgnevalt:
31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku
Jaotamine
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)
Kokku

-52 101
-167 973
-220 074
-220 074
-220 074
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GFC Good Finance Company AS müügitulu vastavalt EMTAK 2008-le
EMTAK
64991

Tegevusala
Maksevahenduse teenus
Müügitulu kokku

2014
657
657

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI
Aktsionär
Isikukood Osalus
Aktsiate hulk ja nimiväärtus
Tiiu Järviste 46306290336 100% 320 aktsiat nimiväärtus 1080 eurot

Esindatus
nõukogu liige alates 04.02.2013
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