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Tegevusaruanne
LÜHIÜLEVAADE CAROLIN ILLENZEERI FONDIST

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
Oleme asjatundlik ja usaldusväärne organisatsioon, kelle eesmärgiks on koostöös partneritega , läbi oma tegevuse, suurendada fondi laste
kindlustunnet hariduse omandamisel ning toetada fondi laste huvitegevust. Toetades huvitegevust pakub fondi erivanuses lastele võimalust
osa saada nende andeid ja võimekust arendavatest tegevustest. Huvitegevuse toetamine loob tugeva aluse lapse edasistele õpingutele ning
karjäärivalikutele.

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

2012 PEAMISED SUUNAD
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fondi 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 sihtrühma laste
koolituskulud ja/või toetada nende huvitegevust.
CIF’i allfondiks on Haridusfond.
Haridusfondi eesmärk on teenistusülesannete täitmisel langenud või raskelt vigastatud kaitseväelaste laste toetamine nende haridusteel,
konkreetselt toetades laste hakkamasaamist ja toimetulekut ühiskonnas.
Toetame:
•

Kutseõpet, mis võimaldab koheselt minna õpitud ametiga tööjõuturule ja/või jätkata iseseisvalt õpinguid kõrghariduse saamiseks;

•

Toetame võimaluste piirides kõrghariduse omandamist;

•

Toetuse saajate/taotlejate vanus on piiratud lähtuvalt täiskoormusega õppekaval õppimise normaalajast, ehk taotleja ei tohi olla õppinud
kauem õppekava nominaalkestusest, samas taotlemise piirvanuseks on 24 eluaastat (ka);

•

Toetuse suuruse määramisel võetakse arvesse ka kõik teised toetused, mida taotleja saab või hakkab saama sh, kuid mitte ainult riiklik põhija täiendav toetus, õppekulude, eluaseme- ja transpordikulude katteks.

Juhtimine
Fondi kõrgeim organ on juhatus ja nõukogu. Juhatus on organ, mis juhib ja esindab fondi.
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Nõukogu on organ, mis kavandab fondi tegevust, korraldab fondi juhtimist ja teostab järelevalvet fondi tegevuse üle
Fondi nõukogu liikmed 2012 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.

•

Victoria Punga. Eesti NATO Ühing esindaja. Nõukogu liige alates 17.02.2012.

•

Siim Saliste. Eesti Kaitseväe esindaja. Nõukogu liige alates 17.02.2012.

Nõukogu pidas 2012. aastal kolm koosolekut. Olulisemad nõukogus käsitletud teemad olid:
•

Heategevusliku õhtusöögi ettevalmistus

•

Heategevuskontserdi korraldus

•

Laste huvitegevuse toetamine, põhimõtted

•

Raha maksmine kooliteed alustavatele ja jätkavatele fondi lastele

•

Tegevussuunad 2013 aastaks

Fondi igapäevatööd juhib üheliikmeline juhatus. 2012. aasta lõpu seisuga kuulus juhatusse:
•

Victoria Punga – kuni 17.02.2012

•

Angela Kalluste- alates 17.02.2012

I Fondi põhitegevuse,milleks on rahaliste vahendite kogumine hukkunud või raskelt vigastatud kaitseväelaste abivajavate laste
koolituskulude toetamiseks, kokkuvõte.

Täna on fondi toetada 44 eri vanuses last, kolm noorimad neist on sündinud 2012. aastal ning vanemad aastal 1993.
Lapsed elavad üle kogu Eesti: Tallinnas, Pärnus ja Pärnumaal, Ida-Virumaal, Raplamaal, Tartus, Valgas, Võrus ning Saaremaal.
Suurema ühiskondliku tähelepanu saavutamiseks ja annetuste kogumiseks korraldab sihtasutus igal aastal kaht suuremat heategevuslikku
üritust.
•

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.

2012 aastal toimus õhtusöök Mustpeade majas. Planeeritud osavõtjate arv oli 130. Õhtusöögil osales kokku 105 külalist.
•

2012 aastal alustas fond koostööprojekti Kaitseväega. 22. juunil, vahetult enne Võidupüha, korraldas sihtasutus heategevuskontserdi.
ETV ja Vikerraadio abiga toimus otseülekanne kontserdist ja avatud olid annetusnumbrid.

22. juunil toimus kontsert Pärnu Endla teatris pealkirjaga "Laulud sõdurile".
Heategevuskontserdil astusid üles välismissioonil Eesti sõduritele laulnud muusikud: Untsakad, Ines, Lea Liitmaa, Marvi Vallaste, Birgit Varjun,
Lenna, Kristjan Kasearu, Tanel Padar, Eesti Kaitseväe Orkester. Õhtut juhtis Rain Simmul. Toimus otseülekanne ETV-s ja Vikerraadios. Avatud
olid kolm annetusnumbrit. Annetustelefonid olid avatud 22. ja 23. juunil:
900 7001 - annetus 5 eurot
900 7002 - annetus 15 eurot
900 7003 - annetus 35 eurot
Meediakajastus:
ETV ja Vikerraadio
Otseülekanne 22. juunil ja kordus 23.juunil.
ONLINE meediakajastus
Ilmusid artiklid fondi ja kontserdi kohta Pärnu Postimehes, Maalehes, Publik.ee, Delfis, Vaba Aeg, Postimees online väljaandes.
Turundus:
Eesti Televisiooni kodulehel avaldati häälklipp, plakat ja lugu,mis kajastas fondi tegevust ja eesmärki ja nimetatud kontserti. Vikerraadios
häälklipp (juuni algusest kuni 23.juuni kuupäevani), Raadio 2 saatelõik fondist ja nädalavahetusest Pärnus /paraad ,kontsert/.
19. juuni Terevisiooni otseetris esines Hannes Võrno, kes rääkis fondist ja Pärnu kontserdist.
22. juunil Kultuurisaadete eetris Andres Kuusk. Rääkis Võidupüha programmist 22 ja 23 juunil mida ETV näitab.
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Promoklipp ETV – s alates 8. juunist.
Reklaampinnad Piletilevis:
Pop-up, scroll-bänner, küljebänner, plakatid Statoilide ekraanidel alates 13.juunist kuni 22. juunini.
Facebookis lõime ürituse „Laulud sõdurile“.
Kõikidesse Pärnu hotellidesse jagasime laiali kontserti tutvustavad flaierid. Liikuvad reklaamid Pärnu Linnavalitsuse ekraanidel linnas.
Valmis fondi patrooni nimel e-kutsekaart,mille saatsime laiali kõikidele õhtusöögist osavõtnutele ja mida sai kasutada soovi korral ka presidendi
kantselei oma koostööpartneritele ja kontaktidele laialisaatmiseks.
Välireklaam
JC Decaux reklaamid Tallinna linnas alates 8. juunist.
Reklaam ARTIST siseraadios.
Valmistasime häälklipi siseraadiole. Klippi edastati Järve Keskuses, Ülemiste Keskuses, Viru Keskuses, Solaris Keskus toidupoes, Viimsi
Keskuses, Sikupilli Keskuses, Lasnamäe Centrumis, Mustika Keskuses, Pärnu Kaubamajakas, Pärnu Port Arturis ja Pärnu Keskuses.
Projektiga saavutatud tulemused:
Projektiga koguti fondile rahalisi vahendeid ligi 70 000 eurot. Kuna meediakajastust oli piisavalt, siis läbi heategevuskontserdi sai kajastust ka
fond ise ning fondi tegevus. Fond broneeris kontserdile enda nimel 150 kohta,mida müüsime ilma Piletilevile vahendusprotsenti maksmata.
Toimis edukalt.
Projekti käigus ilmnevad kitsaskohad:
Ettevalmistusaeg oli liiga lühike. Tähelepanu peab pöörama, et eelarve, meediakajastus ja koostööpartneritega kokkulepped saaks kinnitatud
vähemalt 2 kuud enne heategevuskontserti. Projekt on liikuv, see tähendab käib kaasas Presidendi Kantselei, paraadi ja ETV otseülekandega.
Kuigi eelarvelise poole kattis suures osas Kaitsevägi, peaks siiski mõtlema ürituse reklaamväljunditele ja sellele, milliste kanalitega on
produktiivsem koostööd teha. Lokaliseerida välireklaami kontserdi toimumise linna ja lisada riiklik televisioon ja raadio+ eratelevisioon ja -raadio.
Kindlaks tuleb määrata projekti juht. Tööülesanded kõikide osapoolte vahel tuleb väga konkreetselt paika panna.

II Huvitegevuse toetamine
Aprillis laekus fondile kaks taotlust. Ühes taotluses paluti lapsele ratast ja teises rulluiske. Fondi nõukogu rahuldas mõlemad taotlused. Fond
soetas ratta ja kaitsekiivri ning rulluisud, põlvekaitsmed ning ohutuskiivri. 22 mai 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. 2013 aasta
tegevusplaani kinnitades tuleb nõukogul ja juhatusel see otsus vastu võtta ja täitmisele pöörata.

III Ühekordsed projektid
1. KÜSK projekt
Fond esitas 2012 aasta märtsis Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projekti,mille eesmärk oli saada rahastus fondi rinnamärgi väljatöötamiseks ja
tootmiseks, mis oleks olnud müügiks, kingiks annetajatele ja mis läbi fondi patrooni, kaasas kingina, oleks fondi ja fondi tegevusi tutvustanud
väljaspoole Eestit. Voor oli kahes osas-projekti tehnilise vastavuse ja projekti sisulise vastavuse kontroll. KÜSK fondi projekti ei rahastanud.
Peamiseks põhjuseks oli, et fond on veel vähe tegutsenud. Eksperdid leidsid aga et idee on kahtlemata huvitav ning soovitasid annetuste
kogumisele kui ühele potentsiaalsele tuluallikale edaspidi kindlasti fondi tegevuses rohkem tähelepanu pöörata.
2. Fondi liitmine Sampo panga /praegu Danske/ heateo lehel ISEKAS
Fondile korjati pisut üle 900 euro rahva annetusi. Projekti hindas nii fond kui ka pank mitte õnnestunuks. Eeldatav põhjus- panga kliendid ei tea
siiski fondist ja fondi tegevusest palju. Fondi tutvustamiseks aga on keskkond piiratud tähemärkidega.
3. Koostöö Rock Cafega
Ettepanek fondile tuli Rock Cafe poolt , mille mõtteks oli korraldada 2012 aasta augustis nende siseruumides heategevuslik rockkontsert. Idee
oli saada esinema lavale 41 staari, täpsel nii palju, kui sel ajal fondis toetust vajavaid lapsi oli. Projekt ei realiseerunud kuna edaspidisest
koostööst, kokkusaamistest ja mõtte elluviimiseks Rock Cafe esindajad ühendust ei võtnud, ei vastanud kõnedele ega meilidele.
4. Uku Suviste video „Võitmatu“ esitlus ja fondile raha kogumine
Tegemist oli kodanikualgatusliku projektiga,mille eesmärgiks oli levitada artisti loodud muusikavideot. Avatud sai annetusnumber. Fond otsustas
siiski, et kuna video ei teeni fondi eesmärki ja ei sobi kokku fondi hea tavaga, on kommertslik ja monitoorib rohkem artisti, kui fondi missiooni,
fond videoklipi levitamises ja promotsioonis ei osale.
5. Osalemine NATO heategevuslikul laadal Brüsselis
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18. novembril toimus Brüsselis NATO heategevuslaat, kuhu fond saatis Välisministeeriumi abil oma toetajate valmistatud kaupa. Projekti
eesmärgiks polnud niivõrd raha korjamine, kui koostööpartnerite leidmine ja fondi tegevuse tutvustamine väljaspoole Eestit. Kuna
ettevalmistusaeg jäi napiks, ei saa selle aasta projekti edukaks lugeda. Siiski on fondil huvi ja eesmärk seda projekti edasi arendada, sest Eesti
Brüsselis asuva NATO kogukonna toetus on olemas ning fondile on edastatud projektist osavõtmiseks ka taotlusvorm. Projekti tuleb jätkata.

Kokkuvõte ühekordsete projektide kohta:
Fond lähtub projektide elluviimisel ja kostöös partneritega edaspidi alljärgnevast:
1. Fondi põhikirjalistest eesmärkidest
2. Koostööprojekte algatatakse lähtudes sellest, et fondiga käib kaasas kõrgendatud avalik huvi ja koostööprojekte valitakse edaspidi väga
tähelepanelikult ja läbimõeldult.

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. Valitu 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.

2012 EESMÄRGID JA NENDE TÄITMINE

Laulud
Sõdurile

Nato
jõululaat

Sampo 20

Õhtusöök
26.04.2012

Laekumised

73 149,95

250,00

1 406,00

11 660,00

Kokku sissetulekud

73 149,95

250,00

1 406,00

11 660,00

Kulud (projektiga seotud otsesed kulud)

9 748,04

0,00

12,30

6 759,82

Projekti kasum

63 401,91

250,00

1 393,70

4 900,18
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri fond juhatus on äriseadustikust ja sihtasutuste seadusest lähtuvalt koostanud
raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu vara, kohustusi ja netovara ning
majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava
nõudeid.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid
bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva 28.02.2013 vahemikul.
Juhatus kinnitab 2012.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
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Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Lisa nr

103 687

31 714

2

184

0

3

103 871

31 714

103 871

31 714

Võlad ja ettemaksed

1 539

567

Kokku lühiajalised kohustused

1 539

567

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

21 787

8 377

Kokku pikaajalised kohustused

21 787

8 377

23 326

8 944

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

22 770

0

Aruandeaasta tulem

57 775

22 770

Kokku netovara

80 545

22 770

103 871

31 714

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
5

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

6

Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

17.03.2011 31.12.2011

Lisa nr

Annetused ja toetused

88 081

30 790

7

Kokku tulud

88 081

30 790

-16 520

-6 241

8

Jagatud annetused ja toetused

-5 341

-402

9

Mitmesugused tegevuskulud

-3 173

-1 393

Tööjõukulud

-4 959

0

Muud kulud

-366

0

-30 359

-8 036

Põhitegevuse tulem

57 722

22 754

Finantstulud ja -kulud

53

16

Aruandeaasta tulem

57 775

22 770

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud

10
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

17.03.2011 31.12.2011

57 722

22 754

-184

0

972

567

53

16

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

13 410

8 377

Kokku rahavood põhitegevusest

71 973

31 714

Kokku rahavood

71 973

31 714

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

31 714

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

71 973

31 714

103 687

31 714

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Korrigeeritud saldo 17.03.2011

0

0

Aruandeaasta tulem

22 770

22 770

31.12.2011

22 770

22 770

Aruandeaasta tulem

57 775

57 775

31.12.2012

80 545

80 545
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond 2012.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.

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.
Tulud
Tulud kajastatakse lähtuvalt tulude- ja kulude vastavuse printsiibist.
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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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Arvelduskontod

103 687

31 714

Kokku raha

103 687

31 714

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Muud nõuded
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

183

183

1

1

184

184

üle 5 aasta

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks
Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

33
187
1 230
75
1 492

33
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

47

47

Maksuvõlad

1 492

1 492

Kokku võlad ja
ettemaksed

1 539

1 539

31.12.2011

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

72

72

Maksuvõlad

33

33

Muud võlad

462

462

Kokku võlad ja
ettemaksed

567

567

üle 5 aasta

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Netomeetod

2012

17.03.2011 31.12.2011

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Carolini fondi sissemakse

1 687

8 377

Ameerika annetus

11 722

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

13 409

8 377

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

13 409

8 377
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2012

17.03.2011 31.12.2011

1 615

2 947

Õhtusöök

11 660

19 990

Jalgratas

0

793

Queen kontsert

0

7 060

73 150

0

250

0

1 406

0

88 081

30 790

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

Kontsert Laulud Sõdurile
NATO jõululaat
Sampo 20
Kokku annetused ja toetused

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2012

17.03.2011 31.12.2011

95

19

Üür ja rent

449

0

Mitmesugused bürookulud

246

113

0

65

715

0

Projektijuhtimine, korralduskulud

8 191

5 729

Reklaam, müük

6 824

315

16 520

6 241

Transpordikulud

Riiklikud ja kohalikud maksud
Tööjõukulud

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2012

17.03.2011 31.12.2011

Laste prillid koos tulumaksuga

0

156

Jalgratas

0

246

5 101

0

240

0

5 341

402

Kooliaasta alguse toetused 18 last
Huviringi toetus
Kokku jagatud annetused ja toetused
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

2012

17.03.2011 31.12.2011

Palgakulu

3 729

0

Sotsiaalmaksud

1 230

0

Kokku tööjõukulud

4 959

0

1

0

31.12.2012

31.12.2011

3

3

2012

17.03.2011 31.12.2011

3 729

0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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