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TEGEVUSARUANNE 2019 
 
SISSEJUHATUS  
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine           
teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks.  
Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest selleks, et aidata katta laste koolituskulud              
ja/või toetada nende huvitegevust. 
 
Carolin Illenzeeri Fondi lugu sai alguse 27. detsembril 2005, kui kristliku maailmavaatega          
ohvitseride sõpruskond otsustas, et veendumused ja väärtushinnangud peaksid lisaks sõnadele          
väljenduma ka tegudes ning võeti eesmärgiks aidata välismissioonil langenud kaitseväelase Arre           
Illenzeeri tütart tema haridusteel.  Aja möödudes mõte arenes ja otsustati toetada ka teiste Eesti             
Kaitseväe teenistusülesannete täitmisel langenud või raskelt viga saanud relvavendade laste          
haridusteed, millest lähtuvalt asutati 25. veebruaril 2011. aastal Sihtasutus Carolin Illenzeeri Fond.  
 
 
FONDI  JUHTIMINE 
Fondil on kuueliikmeline nõukogu ja üheliikmeline juhatus.  
Nõukogu esimees on Vello Väinsalu, kes esindab MTÜ-d OSMTH (kristlikke ohvitsere ühendav            
organisatsioon) ja nõukogu liikmeteks on: 

● Veljo Volt –  MTÜ OSMTH  
● Krista Mulenok – Eesti NATO Ühing  
● Renzo Rajaste – Eesti Kaitsevägi 
● Peeter Kuimet – Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei 
● Lauri Kurvits – Eesti Reservohvitseride Kogu  

 
Fondi juhatuse liige on Iti Aavik, kes täidab ka tegevjuhi kohustusi. 
Fondi patroon on Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. 
 
 
KUIDAS FOND AITAB? 
Fondi toel harrastatakse väga erinevaid tegevusi. Tehakse kõvasti sporti — mängitakse korvpalli,            
jalgpalli, võrkpalli, käiakse judos, maadlemas, ujumas ning ratsutamas. Fond toetab muusikahuvilisi           
lapsi, tuge on antud klaveri ja kitarri õpinguteks ning koorilauluks. Kunstihuvilised lapsed on             
saanud käia keraamikaringis ning paar last on vajanud keeleõpet.  
 
Kaks noorukit on tänaseks jõudnud ka ülikooli ning nemad saavad Fondilt õppestipendiumit.            
Koolialguse puhul toetame kõiki kooli minevaid lapsi. 



 
Kuna tegemist on ennekõike haridustee toetamisega, siis peab Fond eriti oluliseks võimaldada            
vajadusel ülikooliharidust kõigile lastele. Suurem osa nimistus olevaid lapsi on lasteaias, algkoolis            
või põhikoolis. Vahendeid selleks, et Fondi lapsi saaks tulevikus ka ülikooliõpingutel toetada,            
kogutakse juba täna. 
 

 
Foto: erakogu 
 
Laagritoetuse toel osalesid osad lapsed sporditurniiridel, teised käisid spordilaagrites, kolmandad          
said osaleda oma elu täiesti esimeses huvilaagris. Nii mõnigi laps sai tänu sellele meetmele              
võimaluse, mida ilma toetuseta poleks olnud, tegeleda süvendatult oma huvialaga.  
 

 



Foto: erakogu 
 
Lisaks rahalisele toetusele, peab Fond oluliseks pidada meeles hukkunud või raskelt vigastada            
saanud kaitseväelaste perekondi ja juhtida avalikkuse tähelepanu veteranidele, kes on panustanud           
Eesti riigikaitsesse —  seda oma elu ning tervise hinnaga.  
Fond soovib tagada kindlustunnet ja teadmist meie riigikaitsjates, et kui midagi nendega peaks             
juhtuma, siis on olemas Fond, kes aitab nende lastel erinevatel viisidel haridust omandada. 
 
Fondi näol on tegemist tulevikku suunatud fondiga, mille olemasolu annab kindlustunnet kõigile            
peredega kaitseväelastele, kes peavad sageli oma elu ja tervist ohtu pannes täitma oma tõotusega              
antud kohust.  
 
 
 
TEGEVUSTE JA SÜNDMUSTE ÜLEVAADE 
 
KOOSTÖÖPARTNERID  
Fondi suuremaks koostööpartneriks on Eesti Kaitsevägi, kellega koostöös korraldatakse mitmeid          
sündmusi, nagu näiteks "Laulud sõdurile" ja "Heategevuslikud golfipallid".  
 
ANNETAJAD 
Eraannetajad 
Fond on vabatahtlikel annetustel toimiv sihtasutus. Fondi annetajate profiil on väga erinev.            
Samaväärselt olulised on nii suured kui ka väikesed annetused. Igast väikesest summast tuleb             
lõpuks kokku suur, mis võimaldab Fondi peresid toetada. 
Fondil on kolme peamist tüüpi annetajaid: 
a) igakuised püsikorraldusega annetajad; 
b) aastas korra suurema summa annetajad;  
c) annetajaid, kes teevad annetuse fondile mõne konkreetse sündmuse raames. 
 
Ettevõtted 
Lisaks eraannetajatele on leidnud mitmed ettevõtted, et nende laste haridus, kelle vanemad on Eesti              
riiki kaitses enda eluga ja tervisega riskinud, on toetamist väärt. Eriti sümpaatne on, et ettevõtjad on                
lisaks raha annetamisele leidnud põnevaid viise, kuidas annetamistesse kaasata enda          
koostööpartnereid ja kliente ning tõsta avalikkuse teadlikkust Eesti kaitseväe veteranide peredest.  
 
Annetuste kogumise kogemust olid nõus jagama Tanel Sepp ja Gerd Müller. Heategevusliku            
kontserdile “Laulud sõdurile” tehtud vaheklipis räägib kaitseministeeriumi ametnik Tanel Sepp,          
kuidas ta oma sõpradega veinibaaris TIKS head teeb ning Gerd Müller jagab meiega, miks              
Nordecon arvab, et parim sünnipäevakink on annetus Carolin Illenzeeri Fondile. Vaata videolugu            

SIIT. 
 
 
Armastan aidata keskkond 
Alates 2019. aastast liitus Carolin Illenzeeri Fond veebikeskkonnaga "Armastan aidata", mis viib            
kokku abivajajaid ning annetajaid.  
 



 
 
SÜNDMUSED 
 
Nordeconi 30. sünnipäev 
2019. aasta veebruaris tähistas ehitusettevõte Nordecon oma 30. sünnipäeva, kinkide asemel palusid            
nad teha annetuse Fondile. Kokku koguti annetustena 17 800 eurot, mis võimaldab selle rahaga              
loodud uue meetme abil osaleda lastel erinevates huvilaagrites. 
 

 
 
Marta osalemas suvises maadluslaagris.  
Foto: erakogu 
 
Heategevuslik õhtusöök Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga 
22. aprillil 2019 toimus Kultuurikatla Black Box saalis traditsiooniline heategevuslik õhtusöök koos            
Fondi patrooni Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga. Traditsioon on sai alguse juba Fondi            
loomisel selle patrooniks olnud Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilves' ajal. 
 



 
Fondi patroon, Vabariigi President õhtusöögil kõnet pidamas 
Foto: Erlend Štaub  
 
 
Külalised lunastasid sissepääsuks pileti, kohapeal toimus ka kunstioksjon, meenete müük ning           
astusid üles mitmed Eestis tuntud muusikud nagu näiteks Maarja-Liis ja Rein Rannap, Inger ning              
Mamma Mia laulustuudio.  
 

 
Rein Rannapi ja Maarja-Liis Ilusa lummav etteaste 
Foto: Erlend Štaub  
 
Heategevuslikul oksjonil olid müügiks viie kunstniku tööd, sealhulgas Epp-Maria Kokamäe "Väike           
ingel", mis maaliti spetsiaalselt selle õhtusöögi tarbeks.  
 



 
Epp-Maria Kokamäe maal "Väike ingel" 
Foto: Erlend Štaub  
 
Õhtusöögiga koguti Fondi laste toetuseks 22 742 eurot.  
 
Fondi patrooni kõne, kokkuvõtte sündmusest ning kõik fotod on leitavad SIIT.  
Videot õhtusöögist saab näha SIIT.  
 
 
Heategevuslik kontsert "Laulud sõdurile"  
Juba kaheksandat korda toimuvast heategevuslikust kontserdist tegi ETV otseülekande 22. juunil          
kell 19.00 ning kordussaate 23. juunil peale Võidupüha paraadi kell 12.10. 
Koos kordusega vaatas kontserti kokku 57 000 inimest ning telefoni teel annetati 37 000 eurot.  
 

 
Vabariigi President koos artistidega 
Foto: Erlend Štaub  
 
Kontserdil astusid üles Ariadne, Vennad Johansonid ja Kärt Johanson, Mari Jürjens, Laura,            
Helin-Mari Arder, Inga, Uku, Stefan ja Pearu Paulus, lauljaid saatis Kaitseväe orkester Teet Raiki              
juhendamisel. 
 



Oma kohalolekuga austasid kontserti Fondi patroon Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas,           
Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja kaitseminister Jüri Luik.  
 
Kõiki pilte ja kokkuvõtet sündmusest saab näha SIIT. 
Kontserti saab järgi vaadata SIIT. 
 
Heategevuslikud golfipallid 
15. septembril toimus viiendat korda Niitväljal golfivõistlus President Cup (Golfiklubi presidendi           
karikale). Võistlusele lisaks koguti ka annetusi nimeliste golfipallide müügiga, mis kaitseväe           
kopterist alla golfiväljakule (putting greenile) visati. Augule kõige lähemale saanud palli omanikku            
premeeriti kopteri lennuga.  
 

 
Foto: Eesti Kaitsevägi 
 
Eriliselt vihmast ilma aitasid trotsida NATO liitlassõdurid, kes rajal annetuspõhise erivõistluse           
korraldasid ning vihma trotsivatele mängijatele kuuma teed pakkusid. 
 

 
 
Foto: erakogu 
 
Nimeliste pallide müügiga ning rajal saadud annetustega koguti kokku 3000 eurot.  
 
Kokkuvõtte sündmusest ja kõiki fotosid saab näha SIIT. 



Kokkuvõtvat videot saab näha SIIT. 
 
Annetustalgud 
Esmakordselt toimusid Eestis annetustalgud, mis mujal maailmas on tuntud nime all Giving            
Tuesday. 3. detsembril kutsuti üle Eesti inimesi erinevate aktsioonidega toetama vabaühendusi.           
Lõime talgutel kaasa ning meil õnnestus koguda 470 eurot. 
 

 
Foto: erakogu 
 
Fondi sünnipäev Rannahotellis 
Pärnu Rannahotellis 28. detsembril peetud sünnipäevapeol ootas fond kinkide asemel annetusi,           
kohapeal toimus oksjon, kus näiteks sai lunastada muusikali “Ooperi Fantoom” pileteid, majutust            
Rannahotelli presidendi sviidis ning jahisõitu Pirita lahel. Kokku koguti 4434 eurot.  
 

 
Veteranid Agor Tettermann ja Urmas Aid pidu nautimas 
Foto: Erlend Štaub  
 



Kokkuvõtet ja kõiki fotosid saab näha SIIT. 
Kokkuvõtvat videot saab näha SIIT. 
 
Veinibaar TIKSI tuluõhtud 
Mõned korrad aastas saavad head sõbrad baaris kokku, teevad seal tasuta baaritööd ja koguvad              
annetusi Fondi lastele. Lisaks kohapeal kogutud annetustele ja jootrahale, annetavad Veinibaar           
TIKS selle õhtu tulust 20% Fondile. 2019. aastal koguti niimoodi 1288 eurot.  
 
 

 
 
Teater Vanemuine ja Rotary klubi 
Meie püsiannetajate hulka kuulub ka teater Vanemuine, kes iga aasta meie lastele tasuta             
teatrielamusi pakub, Rotary klubi võimaldas jällegi meie lastele tasuta kino pileteid.  
 
HEATEGEVUSLIKUD MEENED 
Lisaks spordisärkidele müügile laiendasime valikut ka Helina Nelise keraamiliste ehetega ning           
Stella Soomlaisi nahast käepaelte ja rahataskutega. Oleme meeneid müünud erinevatel Fondi           
sündmustel, aastal 2020 valmib e-pood, kus tooteid osta saab. 
 

 
 



 
 
 
KOKKUVÕTE 2019 
 
Carolin Illenzeeri Fond toetas kõiki kooliskäivaid lapsi koolialguse toetusega ning üliõpilasi           
stipendiumiga, jagasime toetusi huvihariduse harrastamiseks ning laagrites osalemiseks. Tagamaks         
fondi rahaliste vahendite olemasolu korraldas Fond erinevaid heategevuslikke sündmusi ja suhtles           
annetajatega.  
 
Koolialguse toetus on 300 eurot ühe lapse kohta ja kokku maksti seda toetust 11 200 eurot. Fond                 
andis välja kaks ülikooli stipendiumit, mille kogusumma oli 4000 eurot, huvitegevuseks eraldati            
4899 eurot ning erinevaid laagritoetusi jagati 1679 eurot. 
Kokku jagas Fond 2019.aastal toetusi 21 778 euro eest. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 235 282 165 718 2

Finantsinvesteeringud 106 108 99 749 3

Nõuded ja ettemaksed 751 3 055 4

Kokku käibevarad 342 141 268 522  

Kokku varad 342 141 268 522  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 6 676 1 354 6

Kokku lühiajalised kohustised 6 676 1 354  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 26 310 24 194  

Kokku pikaajalised kohustised 26 310 24 194  

Kokku kohustised 32 986 25 548  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 242 974 219 166  

Aruandeaasta tulem 66 181 23 808  

Kokku netovara 309 155 242 974  

Kokku kohustised ja netovara 342 141 268 522  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 188 171 130 660 8

Kokku tulud 188 171 130 660  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -78 507 -71 753 9

Jagatud annetused ja toetused -21 478 -15 360 10

Mitmesugused tegevuskulud -11 815 -4 472 11

Tööjõukulud -16 561 -15 039 12

Muud kulud -9 -5  

Kokku kulud -128 370 -106 629  

Põhitegevuse tulem 59 801 24 031  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 6 356 -247  

Muud finantstulud ja -kulud 24 24  

Aruandeaasta tulem 66 181 23 808  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 59 801 24 031  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 304 1 483 4

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 5 321 -362 6

Laekunud intressid 24 24  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
2 116 -86  

Muud rahavood põhitegevusest 0 1  

Kokku rahavood põhitegevusest 69 566 25 091  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -6 359 -99 996  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -6 359 -99 996  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Muud laekumised finantseerimistegevusest 6 357 0  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 6 357 0  

Kokku rahavood 69 564 -74 905  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 165 718 240 623 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 69 564 -74 905  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 235 282 165 718 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 219 166 219 166

Aruandeaasta tulem 23 808 23 808

31.12.2018 242 974 242 974

Aruandeaasta tulem 66 181 66 181

31.12.2019 309 155 309 155
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga,

mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti fianantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud

raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja rahalähendid kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja tähtajalisi

hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Kõik välisvaluutas toimunud tehingud ning finantsvarad ja -kohustused on raamatupidamises kajastatud eurodes tehingu, või

aruandekuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Varem alla

hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud

nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 400 eurot ja mille kasulik eluiga on üle

ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    400 EUR

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide

kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti

soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise

alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit, hinnates igal aastal põhivara amortisatsiooninorm

vastavalt põhivara turuväärtusele ümber.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised

võlakohustused) 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.

Annetused ja toetused
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Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil

annetus või toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel

(võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

Sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse lähtudes sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes

perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused ja annetused on mõeldud).

Jagatavad toetused ja annetused (sh jagatavad stipendiumid) kajastatakse

tekkepõhiselt kohustise ja kuluna hetkel kui on tehtud otsus nende väljamaksmise

kohta. Väljamaksmisel vastav kohustis kustutatakse.

Tulud

Tulud kajastatakse lähtuvalt tulude- ja kulude vastavuse printsiibist.

Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna nende laekumisel.

Sihtotstarbelised laekumised kajastatakse tuluna projekti lõppemisel.

Kulud

Sihtotstarbelised projektide kulud kajastatakse projekti lõppemisel.

Muud tegevuskulud kajastatakse kulude tekkimise perioodis.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete/ sihtasutuste kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud

tulumaksu nõudeid ega kohustusi.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

• asutajaliikmeid;

• tütar- ja sidusettevõtteid;

• teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h asutajaliikmete  teised tütarettevõtted);

• tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

• eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Luminor pank 124 967 52 488

LHV Pank 109 079 113 230

Swedbank 588 0

Swedbank USD 428 0

Kassa 220 0

Kokku raha 235 282 165 718
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Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Aktsiad ja osad Fondiosakud Muud

Soetamine 5 403 22 230 72 363 99 996

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

-206 -41 0 -247

31.12.2018 5 197 22 189 72 363 99 749

Soetamine 0 6 359 0 6 359

31.12.2019 5 197 28 548 72 363 106 108

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 0 0

Ostjatelt laekumata

arved
0 0

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 1

Muud nõuded 750 750

Viitlaekumised 750 750

Kokku nõuded ja

ettemaksed
751 751

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 055 3 055

Ostjatelt laekumata

arved
3 055 3 055

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 055 3 055

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 157 0 281

Sotsiaalmaks 0 302 0 474

Kohustuslik kogumispension 0 16 0 28

Töötuskindlustusmaksed 0 3 0 1

Ettemaksukonto jääk 1  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 478 784
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 5 133 5 133

Võlad töövõtjatele 627 627

Maksuvõlad 478 478

Muud võlad 438 438

Muud viitvõlad 438 438

Kokku võlad ja ettemaksed 6 676 6 676

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 21 21

Võlad töövõtjatele 549 549

Maksuvõlad 784 784

Kokku võlad ja ettemaksed 1 354 1 354

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 31.12.2017 Laekunud Tagasi makstud 31.12.2018

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Carolin 24 280 214 -300 24 194

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

24 280 214 -300 24 194

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

24 280 214 -300 24 194

 

 31.12.2018 Laekunud Tagasi makstud 31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Carolin 24 194 2 416 -300 26 310

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

24 194 2 416 -300 26 310

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

24 194 2 416 -300 26 310
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Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 57 324 33 129

Õhtusöök 43 725 31 515

Kontsert Laulud Sõdurile 62 406 63 234

Golf 2 461 2 782

Nordecon 17 800 0

Sünnipäev 2019 4 455 0

Kokku annetused ja toetused 188 171 130 660

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 188 171 130 660

Kokku annetused ja toetused 188 171 130 660

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Ürituste korraldamiseks ostetud teenused 0 71 753

Õhtusöök 21 387 0

Kontsert Laulud Sõdurile 55 037 0

Golf 223 0

Sünnipäev 2019 1 860 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
78 507 71 753

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Kooliaasta alguse toetused 10 900 10 000

Huvitegevus 4 899 2 360

Stipendiumid 4 000 3 000

Huvitegevus Nordecon 1 679 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 21 478 15 360
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused bürookulud 2 904 558

Raamatupidamisteenused 3 439 2 787

Koduleht 3 362 89

Juriidilised kulud 79 0

Muud 2 031 1 038

Kokku mitmesugused tegevuskulud 11 815 4 472

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 12 438 11 307

Sotsiaalmaksud 4 124 3 732

Puhkusereserv 0 0

Kokku tööjõukulud 16 562 15 039

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Juriidilisest isikust liikmete arv 3 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 627 0 549

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 11 823 11 733


