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Tegevusaruanne
GFC on makseasutus, mille peamiseks tegevuseks on klientidele maksekontode avamine, nende maksete teostamine ning klientidele
maksevahendite väljastamine, juhindudes kõikidest makseasutustele kohanduvatest seadustest ja normatiivaktidest. Makseteenuste
pakkumiseks vajaliku tegevusloa on GFC-le 05.06.2013 otsusega nr. 4.1-1/22 väljastanud Finantsinspektsioon, kes teostab ka GFC tegevuse
üle järelevalvet.
Näeme enda strateegiana maksete efektiivsema käitlemise teenuste osutamist ning oleme positsioneerinud ennast pankadele alternatiivse
makseasutusena. Meie eesmärk on pakkuda klientidele kiiret ja mugavat makseteenust läbi maksevahendite ja kaasaegsete IT lahenduste.
2015. aasta vältel asetses põhirõhk GFC tegevuses sisemiste protseduuride uuendamisel ja pakutavate toodete ning teenuste arendamisel
klientide paremaks teenindamiseks.
Kuna GFC-le esmaselt väljastatud tegevusluba ei hõlmanud õigust väljastada maksevahendeid, samas selliste teenuste osutamise vajadus oli
ilmne nii olemasolevaid harjumusi (kaardimakseid) kui ka tulevikutrende (e-kaubanduse osakaalu suurenemist) arvestades, taotles GFC 2015.
aastal maksevahendite, makseinstrumentide ja makseviiside väljastamise ning omandamise tegevusluba. Finantsinspektsioon väljastas
tegevusloa 23.10.2015 otsusega nr. 4.1-1/115.
Uute teenuste pakkumise sisuks on võimaldada klientidele kõiki igapäevaselt vajalikke makseteenuseid ning see ei mõjuta olemasolevate
teenuste pakkumist. Teenused täiendavad teineteist ning muudavad GFC klientidele atraktiivsemaks, suurendades konkurentsivõimet ja
mõjudes positiivselt GFC arengule.
GFC on maksekäsundite vahendamise keskkonna SWIFT liige (tunnuskood GFCBEE22), mille kaudu teostatakse klientide maksetehinguid ja
suheldakse korrespondentpankadega, samuti ollakse alates detsembrist 2014 MasterCard maksesüsteemi otsene liige. GFC klientide
maksetehingute kogusumma oli 2014. aastal 100 806 eur ning 2015. a 523 537 eur.
GFC ainuaktsionäri GFC Holding OÜ 24.06.2015.a otsusega suurendati aktsiakapitali 34 uue aktsia (nimiväärtus 1 260 eur) võrra, mis väljastati
ettevõttele Moncornet Assets Inc tingimustel: sissemakse suurus 42 840 eur ja ülekurss summas 149 250,40 eur. GFC aktsiakapitali suurus
peale aktsiakapitali tõstmist moodustab 446 040 eurot.
2015. aasta lõpul taotles GFC luba pakkuda piiriülestelt osutatavaid teenuseid Poola Vabariigis. Finantsinspektsioon väljastas tegevusloa
29.02.2016 otsusega nr. 4.1-1/25. GFC planeerib Poola Vabariigis kliente teenindada peamiselt veebikeskkonna ja maksevahendite kaudu.
2016. aastal jätkatakse makseteenuste arendamisega, keskendutakse täiendava personali kaasamisele, tootearendusele ja IT süsteemide
täiustamisele ning kliendibaasi kasvatamisele.
Maksevahendeid on plaanis hakata väljastama 2016 aasta teises pooles, mil jõuab lõpule tootearenduse koostööprojekt rahvusvahelise
kaardiorganisatsiooniga MasterCard.

Peamised finantssuhtarvud:
2015 2014
Likviidsuskordaja
5.3
12.9
Võlakordaja
12.2% 7.7%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Likviidsuskordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
Võlakordaja (%) = koguvõlgnevus / koguvara
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

48 890

79 371

2

Nõuded ja ettemaksed

123 994

56 665

3

Kokku käibevara

172 884

136 036

Nõuded ja ettemaksed

93 529

0

Kokku põhivara

93 529

0

266 413

136 036

27 512

10 510

4 966

0

32 478

10 510

32 478

10 510

Aktsiakapital nimiväärtuses

446 040

345 600

Ülekurss

149 250

0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

-220 074

-52 101

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-141 281

-167 973

233 935

125 526

266 413

136 036

Varad
Käibevara
Raha

Põhivara

Kokku varad

3

Kohustused ja omakapital
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Eraldised
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused

4

Omakapital

Kokku omakapital
Kokku kohustused ja omakapital

5
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Kasumiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Müügitulu

25 614

657

6

Muud äritulud

87 418

0

7

-174 015

-59 008

8

-85 460

-110 195

9

-146 443

-168 546

3

18

5 159

555

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

-141 281

-167 973

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-141 281

-167 973

Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Kokku ärikasum (-kahjum)
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

Ärikasum (kahjum)

-146 443

-168 546

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-160 858

-7 496

21 968

10 418

3

18

-285 330

-165 606

Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest

249 690

145 600

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

249 690

145 600

-35 640

-20 006

Lisa nr

Rahavood äritegevusest

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood äritegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

79 371

98 822

-35 640

-20 006

5 159

555

48 890

79 371

5

2

2
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Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku
Aktsiakapital
nimiväärtuses
31.12.2013

Ülekurss

Jaotamata kasum
(kahjum)

200 000

Aruandeaasta kasum
(kahjum)
Emiteeritud aktsiakapital

145 600

31.12.2014

345 600

-167 973

-167 973

-220 074

125 526

-141 281

-141 281

100 440

Muud muutused
omakapitalis
31.12.2015

147 899

145 600

Aruandeaasta kasum
(kahjum)
Emiteeritud aktsiakapital

-52 101

100 440
149 250

446 040

149 250

149 250
-361 355

233 935

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 5.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
GFC Good Finance Company AS (edaspidi GFC) 2015. 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 2015 ja lõppes 31. detsembril 2015. 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Uued standardid ja nende mõju aruandele
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 projekt – 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.

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.

Raha
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.
Välisvaluutas toimunud tehingud 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 monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval
8
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ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena
tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.
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.

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.
Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu
ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.
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
kassapõhiselt.

Maksustamine
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.

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
9
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kahe töötaja kinnitus. Operatsiooniriski hindamisel on oluline roll vastavuskontrollil ning siseaudiitoril.
B. Omavahendid
31.12.15 31.12.14
446 040 345 600 Sissemaksutud aktsiakapital
149 250
0 Aažio
-220 074 -52 101 Eelmiste perioodide jaotamata kasum / kahjum
-141 281 -167 973 Käesoleva majandusaasta kasum / kahjum
233 935 125 526 Esimese taseme omavahendid kokku
-125 000 -125 000 Omavahendite minimaalsuurus aktsia minimaalsuuruse järgi
108 935
526 Neto-omavahendite ülejääk / puudujääk
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. 2015. aasta jooksul ei ole esinenud probleeme nende nõuete täitmisega. GFC omavahendid ületavad seaduses
ettenähtud piirmäära.
2015. majandusaastal 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 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Arvelduskontod EUR

41 606

77 226

Arvelduskontod USD

6 920

621

353

43

11

1 481

48 890

79 371

Sularaha kassas EUR
Klientide vahendid EUR
Kokku raha
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

100 400

100 400

0

100 400

100 400

0

73 594

23 594

50 000

73 594

23 594

50 000

Ettemaksed teenuste
eest

16 810

0

16 810

Deposiit

26 719

0

26 719

217 523

123 994

93 529

Ostjatelt
laekumata arved
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2014

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

56 665

56 665

0

56 665

56 665

0

56 665

56 665

0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
18 796

18 796

Võlad töövõtjatele

4 773

4 773

Maksuvõlad

3 932

3 932

11

11

27 512

27 512

Võlad klientidele
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

2 908

2 908

Võlad töövõtjatele

6 121

6 121

Võlad klientidele

1 481

1 481

10 510

10 510

Kokku võlad ja ettemaksed

Maksuvõlgade all kajastub detsembrikuu käibedeklaratsiooni esitamisega tekkiv käibemaksuvõlg, mille tasumise tähtaeg oli 2016 aasta
jaanuaris mil see sai ka tasutud.
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Lisa 5 Aktsiakapital
(eurodes)

Aktsiakapital
Aktsiate arv (tk)
Aktsiate nimiväärtus

31.12.2015

31.12.2014

446 040

345 600

354

320

1 260

1 080

2015.aastal suurendati seni emiteeritud 320 aktsia nimiväärtust 1080.- eurolt 1260.- eurole, millega suurenes aktsiakapital 57 600.- euro võrra
ning emiteeriti 34 uut, 1260.- eurose nimiväärtusega aktsiat, millega suurenes aktsiakapital veel 42 840.- euro võrra. Aktsiate emissioon
toimus ülekursiga 149 250.- eurot.
GFC aktsiakapital seisuga 31.12.2015 koosneb 354 (31.12.2014: 320) lihtaktsiast nimiväärtusega 1 260 (31.12.2014: 1 080) eurot, mille eest
on täielikult tasutud. Täpsustav informatsioon aktsiakapitali ja majandustegevuse jätkuvuse kohta on toodud lisas 9.

Lisa 6 Müügitulu
(eurodes)

2015

2014

Eesti

25 614

657

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku

25 614

657

25 614

657

Tulu maksetehingutest

10 214

657

Muud tulud

15 400

0

Kokku müügitulu

25 614

657

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes
Müük Euroopa Liidu riikidele

Kokku müügitulu
Müügitulu tegevusalade lõikes

Lisa 7 Muud äritulud
(eurodes)

Arendustegevus
Muud
Kokku muud äritulud

2015

2014

85 000

0

2 418

0

87 418

0
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

Üür ja rent

21 015

804

Mitmesugused bürookulud

54 583

8 574

Mitmesugused põhitegevusega seotud kulud

95 925

49 630

2 492

0

174 015

59 008

2015

2014

Palgakulu

60 178

78 108

Sotsiaalmaksud

20 074

25 966

Puhkusereserv

5 208

6 121

85 460

110 195

6

3

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

GFC Holding OÜ

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2015

Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

14 674

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2015

2014

39 353

59 082

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.
• 2015. majandusaastal maksti juhatusele tasu summas 39 353 (2014: 59 082) eurot, muid olulisi soodustusi ei ole antud. Nõukogu liikmetele
tasusid ei makstud ja soodustusi ei antud.
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Lisa 11 Majandustegevuse jätkuvus
GFC 2015 majandusaasta on lõpetanud kahjumiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes GFC tegevuse jätkumisest.
Juhtkonna hinnangul ei tekita saadud kahjum majandusraskusi 2016. aastal, kuna vastavalt rahavoogude prognoosile suudab GFC katta kõik
lühiajalised kohustused.
Seisuga 31. detsember 2015 on GFC omakapital 233 935 eurot (2014: 125 526) . Aktsionärid on valmis majandusraskuste korral viivitamatult
finantsiliselt toetama ja tegema lisainvesteeringuid GFC majandustegevuse jätkuvuse tagamiseks.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2016
GFC Good Finance Company AS (registrikood: 12423254) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANDRES KIVI

Juhatuse liige

08.07.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
GFC Good Finance Company AS aktsionäridele
Oleme auditeerinud GFC Good Finance Company AS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2015,
kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande
koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on
esitatud lehekülgedel 4 kuni 14.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse
standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada
pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti), mis nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi
omandamaks põhjendatud kindluse, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskide hindamisel võtab vandeaudiitor arvesse
sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud
tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta arvamuse avaldamise eesmärgil.
Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.
Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse auditiarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt GFC Good Finance Company AS
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.
/digitaalselt allkirjastatud/
Madis Valk
Vandeaudiitori number 551
Donoway Eesti OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 256
Jõe 2b, 10151 Tallinn
08. juuli 2016

Audiitorite digitaalallkirjad
GFC Good Finance Company AS (registrikood: 12423254) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande
on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MADIS VALK

Vandeaudiitor

08.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

-220 074

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-141 281

Kokku

-361 355

Katmine
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale
jaotamist (katmist)

-361 355

Kokku

-361 355

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala

EMTAK kood

Müügitulu
(EUR)

Müügitulu %

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus
ja pensionifondid

64991

10214

39.88%

Jah

Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused

82991

15400

60.12%

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6290050

E-posti aadress

info@gfc.ee

