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Tegevusaruanne
LÜHIÜLEVAADE CAROLIN ILLENZEERI FONDIST /CIF/

Ülesanded ja eesmärgid
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 Eesti eest võidelnud
kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.
Carolin Illenzeeri Fond asutati 25. veebruaril 2011 aastal.
Fondi struktuur
Fondil on üheliikmeline juhatus ja 5 nõukogu liiget. Fondi tegevjuhi kohustusi täidab juhatuse esimees.
Missioon ja visioon
Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest selleks, et aidata katta sihtrühma laste koolituskulud ja/või toetada nende huvitegevust.
CIF’i allfondiks on Haridusfond.
Haridusfondi eesmärk on konkreetselt toetada laste hakkamasaamist ja toimetulekut ühiskonnas. Haridusfondile püstitatud eesmärkide täitmisel
lähtume konservatiivsuse printsiibilkoostatud ootuste juhtimise mudelist, mis määratleb nii sihtrühma kui fondi rahastajate/annetajate õigustatud
ootused ning nende ootuste täitmiseks fondi vajaliku reaaltootluse.
Ootuste juhtimine on tegevuste kogum, mis piiritleb haridusfondi toetuste kriteeriumid (võttes aluseks haridusfondi eesmärgi), mahu ja
sihipärasuse, tagab haridusfondi eesmärkide täitmise ja haridusfondi jätkusuutlikkuse, sihipärasuse, toimimisselguse ja läbipaistvuse.
CIF toetab:
1.Kutseõpet põhihariduse baasil;
2.Kutsekeskharidust;
3.Kutseharidust keskhariduse baasil;
4. Võimaluse korral, sh, kuid mitte ainult, fondi piisavate rahaliste vahendite olemasolul rakenduslikku kõrgharidust ning bakalaureuse- ja
magistriõpet.
Väärtused
Usaldus- oleme asjatundlikud, peame kinni lubadustest ja meie otsused on põhjendatud ning läbipaistvad.
Koostöö- oleme avatud partnerite ettepanekutele ja keskendume lahenduste leidmisele, oleme kättesaadavad ja nõustamisvalmid, peame lugu
iseendast, kolleegidest ja partneritest.
Uuenduslikkus- oleme avatud uutele ideedele ja oleme ise nende algatajaks, oleme loovad saavutamaks head terviklahendust
Juhtimine
Fondi kõrgeim organ on juhatus ja nõukogu.
Fondi nõukogu liikmed 2013 aasta lõpu seisuga:
• Lauri Kurvits, nõukogu esimees. Mittetulundusühingu OSMTH esindaja. Nõukogu liige alates 25.02.2011.
• Toomas Peek, fondi finantsjärelvalve. Eesti Reservohvitseride Kogu esindaja. Nõukogu liige alates 25.02.2011.
• Kaido Pihlakas. Eesti Reservohvitseride Kogu esindaja. Nõukogu liige alates 25.02.2011.
• Hellar Lill, Kaitseministeerium. Nõukogu liige alates 17.03.2012.
• Siim Saliste. Eesti Kaitseväe esindaja. Nõukogu liige alates 17.02.2012.
Fondi igapäevatööd juhib üheliikmeline juhatus. 2013. aasta lõpu seisuga kuulus juhatusse:
• Angela Kalluste- alates 17.02.2012
Täna on fondi toetada 46 eri vanuses last, noorim sündis 2013. aasta suvel ning vanemad aastal 1993.
Lapsed elavad üle kogu Eesti: Tallinnas, Pärnus ja Pärnumaal, Ida-Virumaal, Raplamaal, Tartus, Valgas, Võrus ning Saaremaal.

TEGEVUSARUANNE 2013
Suurema ühiskondliku tähelepanu saavutamiseks ja annetuste kogumiseks korraldab sihtasutus igal aastal kaht suuremat heategevuslikku
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üritust.

I HEATEGEVUSLIK ÕHTUSÖÖGIGALA LENNUSADAMAS
Aprilli viimasel nädalal kutsub sihtasutuse patroon, president Toomas Hendrik Ilves, kõiki ühiskonna ja avaliku elu tegelasi osalema
heategevuslikul õhtusöögigalal. Gala loob võimaluse tutvustada fondi ja selle tegevust, tutvustada toetajaid, luua häid kontakte ning teha
koostööd ühise eesmärgi nimel fondi laste heaks.
2013 aastal toimus õhtusöök Lennusadamas. Kutseid saatis CIF välja 1030. Planeeritud osavõtjatjate arv oli saadetud kutsete alusel 400.
Õhtusöögil osales kokku 197 külalist. Võrreldes eelmiste aastate õhtusöögiga on osalejate arv kasvanud. Samas oodatavat tulemust ei
saavutatud. Põhjuseks, miks külaised pidid õhtusöögist osavõtust keelduma, oli see, et kutsed saateti välja ajavahemikul 1-5 aprill. Ilmselgelt
jäädi kutsete saatmisega hiljaks. Diplomaatiline korpus ja äriringkond reisib palju, on oma töögraafiku pikalt ette planeerinud ning õhtusöögil
mitteosalemise üheks põhjuseks saimegi vastuseid, et kuupäev on juba broneeritud või viibitakse Eestist eemal. Siiski saab 2013 aasta
õhtusööki pidada kordaminekuks.
Võrreldes 2012 aasta õhtusöögi tuludega kasvas 2013 aasta tulu 61%.
KOKKUVÕTE JA PÜSTITATAVAD ÜLESANDED 2014 aasta õhtusöögiks 22. aprillil Lennusadamas
Kutsutavate nimekiri on laienenud ja üritus jättis elegantse mulje. Seega õhtusöögi formaat jääb samaks nagu eelmistel aastatelgi. Et saavutada
2014 aastal oodatav tulemus võetakse ette järgmised sammud: täiendatakse kutsutavate nimekirja pidevalt, kutsed saadetakse
etteteatamisajaga kaks kuud varem välja, kasutatakse avalikku meediat, et nimetada patrooni tegevust Fondi heaks. Koostööpartneriks
kaitseministeeriumi avalike suhete osakond. Luuakse kaks muudatust õhtusöögi formaadis: saab olema sissepääsul auvahtkond ning
õhtusöök on eelürituseks ka Veteranipäevale ning tutvustab päeva sümbolit, sinilille. Mõlemad täiendused annavad galale vaid lisaväärtust ja
auväärsust. Õtusöögi hind, mis oli eelmisel aastal 100 eurot, jääb ka sellel aastal samaks.
2014 aasta õhtusöögi eesmärgid: täiendada ja laiendata kutsutavate nimekirja. Saavutada 2013 aasta planeeritav tulemus ja Lenusadamasse
kokku kutsuda 400 külalist.

II HEATEGEVUSKONTSERT „LAULUD SÕDURILE“
Toimumisaeg 22.06.2013 Haapsalu raudteejaama galerii.
Heategevuslikul kontserdil astusid üles: Jäääär, Kristjan Randalu,Sandra Nurmsalu, Oliver Kuusik, Kädy Plaas, Heigo Rosin. Seda
kammerorkestri ja ETV tütarlastekooriga.
Pileti hinnaks oli 20 €. Välja müüdi kõik 200 kohta. Avatud olid annetustelefonid:
900 6705 - 5 eurot,
900 6715 - 15 eurot,
900 6735 - 35 eurot,
ETV otseetris näidati kontserti 22.06 kl 19:30 ja 23.06 kl 12:08 oli kontserdist kordus.
Püstitatud eesmärk:
Tutvustada Carolin Illenzeeri Fondi tegevust, koguda fondile annetusi.
Täiendavalt oli püstitatud ülesanne erineda eelmisel aastal toimunud esimesest kontserdist ning eristuda selgelt samal aastal toimunud
Veteranirockist, mis samuti ETV otsesaatena inimesteni jõudis.
Vaheklipid olid pikemad, põhjalikumad ja püüdsid veelgi rohkem avada fondi tegevust ja kajastada tehtut.
Võrreldes esimese kontserdiga Pärnus, oli vormistuslik külg kõrgetasemelisem.
Vaadatavus keskmiselt:
22.06 48 tuhat
23.06 40 tuhat (kordus)
Võrdluseks 2012. aasta
22.06 59 tuhat
23.06 85 tuhat (kordus)
Võrdlusest näeme väikest vaatajate arvu langust otsesaatel ja suuremat erinevust kordussaatel.
Millest see võiks tingitud olla, on väga raske analüüsida.
Kordussaate puhul peab silmas pidama, et kuigi vaadatavus võrreldes eelmise aastaga oli väga palju väiksem, ei olnud see vahe televaatajate
osakaalus üldsegi nii suur. Vastavalt 35 ja 29 protsenti kogu televaatajate hulgast vaatas just „Laulud sõdurile“ saadet.
See tähendab, et televiisorite taga oli sellel päeval üldse väga palju vähem vaatajaid.
Märkima peab ka seda, et otsesaadete puhul kasvatasime me mõlemal juhul saate ajal vaatajate hulka (enne meid oli madalama reitinguga
saade). 2012 alustasime pisut kõrgemalt ja olime oma kasvus pisut aeglasemad. 2013 aga alustasime madalamalt ja kasvatasime alguses
kiiresti ja päris lõpuks jõudsime isegi kõrgemale kui 2012.
Järelikult pakkus saade inimestele huvi.
Kordussaatel oli aga olukord vastupidine. Meie ees olev paraad on traditsiooniliselt ülikõrge vaadatavusega ja nii on mõlemal aastal tulnud
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korduse alguses leppida langusega ja ülejäänud saate jooksul on vaatajate hulk jäänud stabiilseks.
Mingi roll on siin ehk ka sellel, et osa inimesi vaatas otsesaadet ja kordust enam vaadata ei soovinud.
Võrreldes 2012. aastaga oli 2013. aastal ka paraadi vaadatavus oluliselt väiksem.
Paraadi lõpus vastavalt 2012 -110 tuhat ja 2013 – 59 tuhat.
Arvatavasti mängib siin rolli ka ilm ja muud kõrvalised tegurid, mis inimeste käitumist sellisel päeval mõjutavad.
Selle saate puhul vaatajate hulgast veelgi tähtsam, on annetuste kogumine.
Kahjuks peab tõdema annetajate arvu langust võrreldes 2012. aastaga.
Annetused
2012

Emt

Elisa

5.00 €

6211

15.00 €
35.00 €

Tele 2

Kõned

Annetatud raha

1261

7472

37,360.00 €

1531

299

1830

27,450.00 €

346

66

412

14,420.00 €

Kokku raha:

79,230.00 €

Kõned
kokku:

9714

2013
5.00 €

1649

490

387

2526

12,630.00 €

15.00 €

424

125

68

617

9,255.00 €

35.00 €

128

32

13

173

6,055.00 €

Kokku raha:

27,940.00 €

Kõned
kokku:

3316

2012. aastal oli kokku 9714 annetajat ja 2013 vaid 3316 annetajat.
Vaatajate koguarvust oli see vastavalt 6,7 ja 3,7 protsenti. Siit võime järeldada, et seekord läks meie sõnum korda väiksemale hulgale
vaatajatest, kui eelmisel aastal.
Rõõmustav oli aga see, et annetuse suurus annetaja kohta suurenes 2013. aastal veidikene. 8,16 euro pealt 8,43 peale.
vaatajaid

annetajaid

annetajate %

annetatud raha

eurot vaataja kohta

eurot annetaja kohta

2012

144000

9714

6.7

79230

0.55 €

8.16 €

2013

88000

3316

3.7

27940

0.32 €

8.43 €

Milliste lugude ja millise muusikaga inimesi sellise heategevussaate juures annetama innustada, on alati tunnetuse küsimus, mingit kindlat
valemit, mida järgida, kahjuks ei ole. Ei saa välistada, et meie teemad ja muusika olid 2013 liiga tõsised ja inimesed küll muretsesid ja elasid
meile kaasa, kuid rahakoti oleksid avanud hoopis parema meelega lõbusamas meeleolus. Oma raamid seadis ka etteantud kohavalik raudteejaama galerii oma suurusega võimaldas kasutada vaid kammerlikumaid koosseise.
Sellest lähtuvalt oli kogu kava veidi tõsisem ja rohkem klassikalise muusika kallakuga. Kas repertuaarivalik sai „saatuslikuks“ annetuste
vähesusele saab teada vaid uuesti ja pisut teisiti proovides. Tuntud artistid aitavad kindlasti ka jaanilaupäeval publikut teleri ette, kuid näiteks
vihmane ilm teeb seda veelgi tõhusamalt. Tulevikus paneme suuremat rõhku raadiokuulajatele ja püüame otsesaadet teha huvitavaks
külalistega kes videoklippide vahele oma mõtteid ja lugusid jutustavad.
KOKKUVÕTE ja EESMÄRGID 2014 aasta kontserdiks:
2013 aastal oli kontserdi kava liiga tõsine. Kontsert peab olema atraktiivne ja pakkuma erinevaid esinejaid ja muusikat. Kontsert peab katma
muusikamaitset ka 35+, sest need on võimalikud annetajad. Kaasata esinema A klassi artiste. Soov esinema saada Ain Anger ja Annely Peebo.
2014 aasta kontsert toimub Valgas. Formaat jääb samaks ka 2014 aastal. Samuti koostööpartnerid, kellega on leitud sobiv ja hea töösuhe.
Koostööd teha kaitseministeeriumi avalike suhete osakonnaga, kes aitavad kontserti reklaamida. Broneerida varakult välireklaami pinnad. Teha
koostööd Valga linnavalitsuse meediaosakonnaga projekti reklaamismiseks.

III

HUVITEGEVUSE TOETAMINE
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Alates 2012 aastast on CIF maksnud kõikidele kooliteed alustavatele ja jätkavatele lastele koolialgustoetust 200 eurot netos. Seda traditsiooni
jätkati ka 2013 aastal. 2012 aastal oli selleks summaks 5101 eurot ja 2013 aastal summas 4704 eurot. 2013 aastal alustas erihariduse
omandamist Fondi esimene stipendiaat, kellele kirjutati välja tsekk 1500 eurole õppeaasta kohta. Koolitoetuse maksmist jätkame. Teeme
koostööd Rotary klubi ja Kanada eestastega et leida stipendiaadile võimalus täiendada oma õpitud oskusi (lapsehoidja eriala) ning täiendada
oma keeleoskust ingliskeelses keskkonnas.
2013 aastal jätkus hea ja usaldusväärne koostöö teater „Vanemuine“ meeskonnaga.
Fondi lapsed koos oma vanematega said vaadata Tartu teatris ja Tallinna Nokia kontserdimajas järgmisi etendusi: „Helisev muusika“, „Greace“,
„Lotte jõulupidu“.
Koostöö teatriga jätkub ka 2014 aastal.
Eesti Energia abil külastasime laste ja nende vanematega augustis Kohtla kaevandusparki. Veetsime toreda päeva muuseumis ja meile
korraldati meeleolukas safari ning lõunasöök.
2013 aastal laekus lastevanematelt viis taotlust rataste soetamiseks. Kolm taotlust olid põhjendatud ja Fondi nõukogu rahuldas need. Fond
soetas lisaks ratastele ka turvavarustuse. 22 mai 2012 aasta nõukogu koosolekul otsustati, et huvitegevuse toetamiseks tuleb koostada
statuut,milles on ära toodud kindlad huvitegevuse toetamise printsiibid, mis peavad lähtuma Fondi põhitegevusest. Oli ettepanek ka, et töötada
välja avalduse vorm, mis on vajalik täita huvitegevuse taotlejal. Statuuti ja avalduse vormi pole seni loodud. 2014 aasta Nõukogu koosolekul
otsustati, et asjade soetamist lastele ei reglementeerita vaid kõiki taotlusi vaadatakse läbi ja tehakse otsus lähtudes asja otsesest vajadusest
lapse arenemise panustamisel.
Lisaks ratastele rahuldas Fond taotluse, kus lapsevanem soovis kahele oma pojale mäesuusavarustust. Koostöös Surfhaus`iga kogu varustus
koos turvavarustusega, lastele soetati.
Juulis sündis Fondi perre 46 laps. Fond käis vanematel külas ja kinkis omalt poolt lapsele turvahälli ja autosse turvatooli.
2014 aastal alustab Fond pilootprojekti „Töö, õppe- ja puhkelaager“.
Projekti eesmärk on osalevate laste suunamine tegema õigeid otsuseid nende haridusteel, õpetades varajases noorusest lastele
hakkamasaamist ja toimetulekut ühiskonnas, tehes seda läbi huvitavate loengute , õpetades lasele tööharjumust ja tööhuvi. Lisaks soovime
pakkuda lastele ja nende vanematele koostegutsemist ja vaba aja veetmist.
Projekt peaks andma lapsele huvi ja oskusi, mis on vajalikud nende isikliku arengu ja kodanikuaktiivsuse seisukohast. Andes lapsele varajases
eas võimalusi enda andeid ja huvisid valida on lapsel hiljem enesekindlam teha valikut mis kooli astuda ja mis elukutse valida. Kolmepäevane
suvelaager pakub neile tööpraktikat, inspireerivaid loenguid, kehalist aktiivsust.

IV Lisaks:
Väljamaksed fondi lastele:
septembris otsustas fondi nõukogu, et makstakse igale fondi lapsele,kes läheb esimest aastat kooli või jätkab oma kooliteed 200 eurot (neto)
„ranitsatoetust“. Kõik maksud võttis fond enda kanda.
Personal:
2012 aasta teisel poolel vahetus fondis nõukogu ja juhatus. Valiti uus tegevjuht.
Kodulehekülg:
Fondil on toimiv kodulehekülg eesti ja inglise keeles. Plaan oli tõlkida fondi kodulehekülg ka prantsuse keelde. See plaan pole realiseerunud ja ei
näe selleks hetkel ka vajadust.
Sotsiaalmeedias Facebook on avatud fondi nimeline leht kus jagame fondi tegevuse ja käimasolevate projektide kohta informatsiooni.

2013 EESMÄRGID JA NENDE TÄITMINE

Projektide tulud / kulud 2013 aasta

Laulud
Sõdurile

Õhtusöök

Ilves ja
Orav

Kohtla
kaevanduspark

Laste
huvitegevus

Kokku sissetulekud

31 716,80

18 880,00

1 200,00

1 606,00

0,00

Kulud (projektiga seotud otsesed kulud)

13 024,64

10 528,58

1 260,57

362,76

81,99

Projekti kasum

18 692,16

8 351,42

-60,57

1 243,24

-81,99
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

128 922

103 687

2

87

184

129 009

103 871

129 009

103 871

Võlad ja ettemaksed

607

1 539

Kokku lühiajalised kohustused

607

1 539

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

23 046

21 787

Kokku pikaajalised kohustused

23 046

21 787

23 653

23 326

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

80 545

22 770

Aruandeaasta tulem

24 811

57 775

105 356

80 545

129 009

103 871

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
4

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

5

Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

7
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

Annetused ja toetused

66 476

88 081

6

Kokku tulud

66 476

88 081

-25 259

-16 520

7

Jagatud annetused ja toetused

-5 214

-5 341

8

Mitmesugused tegevuskulud

-4 098

-3 173

Tööjõukulud

-6 670

-4 959

Muud kulud

-525

-366

-41 766

-30 359

24 710

57 722

101

53

24 811

57 775

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

9
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

24 710

57 722

97

-184

-932

972

101

53

1 259

13 410

25 235

71 973

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

25 235

71 973

103 687

31 714

25 235

71 973

128 922

103 687
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

22 770

22 770

Aruandeaasta tulem

57 775

57 775

31.12.2012

80 545

80 545

Aruandeaasta tulem

24 811

24 811

105 356

105 356

31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond 2013.aasta majandusaasta aruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja tähtajalisi hoiuseid
tähtajaga kuni 3 kuud.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
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.
Finantskohustused
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
Sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse lähtudes sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna
nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toertused ja annetused on mõeldud).
Mittesihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse tuluna nende laekumisel.

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.
Üldhaldus ja turustuskulud kajastatakse kulude tekkimise perioodis.
Maksustamine
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete/ sihtasutuste kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud
tulumaksu nõudeid ega kohustusi.
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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)

Nordea pank
Swedbank
Kokku raha

31.12.2013

31.12.2012

118 228

92 509

10 694

11 178

128 922

103 687

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

29

187

Sotsiaalmaks

96

1 230

Kohustuslik kogumispension
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

6

75

131

1 492

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad töövõtjatele

476

476

Maksuvõlad

131

131

Kokku võlad ja
ettemaksed

607

607

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

47

47

Maksuvõlad

1 492

1 492

Kokku võlad ja
ettemaksed

1 539

1 539

üle 5 aasta
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2013

2012

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Carolini fondi sissemaksed

1 259

1 687

Ameerika annetus
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

11 722
1 259

13 409

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

13 073

1 615

Õhtusöök

18 880

11 660

Kontsert Laulud Sõdurile

31 717

73 150

NATO jõululaat

0

250

Sampo 20

0

1 406

Etendus Ilves ja Orav

1 200

0

Kohtla kaevanduspark

1 606

0

66 476

88 081

Kokku annetused ja toetused

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

Transpordikulud

323

95

Üür ja rent

864

449

Mitmesugused bürookulud

218

246

0

715

Projektijuhtimine, korralduskulud

10 639

8 191

Reklaam, müük

13 215

6 824

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

25 259

16 520

Tööjõukulud
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Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

4 704

5 101

34

240

476

0

5 214

5 341

2013

2012

Palgakulu

5 015

3 729

Sotsiaalmaksud

1 655

1 230

Kokku tööjõukulud

6 670

4 959

1

1

31.12.2013

31.12.2012

3

3

2013

2012

5 015

3 729

Kooliaasta alguse toetused
Huvitegevus
Jalgrattad
Kokku jagatud annetused ja toetused

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2013
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

87

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2014
Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond (registrikood: 90010350) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANGELA KALLUSTE

Juhatuse liige

03.03.2014

Resolutsioon:

Kinnitan

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ÜLEVAATUSE ARUANNE
Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond osanikele
Oleme üle vaadanud Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013,
kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta,
raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud
raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 7 kuni 14.
Juhatuse vastutus raamatupidamise aastaaruande eest
Juhatus vastutab raamatupidamise aastaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ning sellise
sisekontrolli eest, mida juhatus peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime ülevaatuse läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 .ISRE (Eesti) 2400 nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud
teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas
rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme kohustatud järgima ka asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus viiakse läbi
protseduurid, mis hõlmavad eelkõige järelepärimiste tegemist juhatusele ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane), analüütiliste
protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.
Kokkuvõte
Tuginedes meiepoolsele ülevaatusele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond
raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond finantsseisundit seisuga 31.12.2013
ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Aime Terasmaa
Vandeaudiitori number 381
Audiitorbüroo Fibroiin OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 131
51014 Tartu, Tuglase 19-209
04.03.2014

Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond (registrikood: 90010350) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande
on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

AIME TERASMAA

Vandeaudiitor

04.03.2014

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5124664

E-posti aadress

kalluste.angela@gmail.com

