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TEGEVUSARUANNE 2020
LÜHIÜLEVAADE CAROLIN ILLENZEERI FONDIST
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärgiks on raha ja mitterahaliste
vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste
toetamiseks.
Fondil on üheliikmeline juhatus ja kuus nõukogu liiget. Fondi tegevjuhi
kohustusi täidab juhatuse liige.
Missioon ja visioon
Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest selleks, et
aidata katta sihtrühma laste koolituskulud ja/või toetada nende huvitegevust.
CIF toetab
1. Alg-, põhi- ja gümnaasiumiharidust.
2. Võimaluse korral kutseharidust.
3. Võimaluse korral rakenduslikku kõrgharidust ning bakalaureuse- ja magistriõpet.
4. Võimaluse korral, fondi piisavate rahaliste vahendite olemasolul
huvitegevust.
Iga-aastaselt makstakse 1. septembri saabumise puhul ranitsatoetust
kõigile esimesse klassi minevatele ning alg-, põhi- ja gümnaasiumiastmes kooliteed jätkavatele
lastele summas 330 eurot lapse kohta. 2020 aastal maksime seda toetust kokku summas 11 550
eurot.
2020. aastal maksti välja kaks ülikoolistipendiumit kokku summas
2700 eurot ja huvitegevuse toetusi kokku summas 10 426 eurot
ning Nordeconi laagritoetust summas 1610 eurot.
Juhtimine
Fondi patroon on Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.
Fondil on 6 - liikmeline nõukogu, koosseis (31.12.2020):
Nõukogu esimees:
Vello Väinsalu – MTÜ OSMTH esindaja

Nõukogu liikmed:
Veljo Volt – OSMTH esindaja nõukogus
Krista Mulenok – Eesti NATO Ühingu esindaja
Renzo Rajaste – Eesti Kaitseväe esindaja
Peeter Kuimet – Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja
Lauri Kurvits – Eesti Reservohvitseride Kogu esindaja
Igapäevaselt juhib Fondi tegevust tegevjuht (juhatuse liige)
Iti Aavik

2020 aastal toimus seitse nõukogu koosolekut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.01.2020
11.02.2020
5.05.2020
28.08.2020
27.10.2020
11.01.2020
16.12.2020

Lühivaade 2020 aastale
2020 aasta alguses tundus, et saame jätkata seatud kursis. Oli mitmeid toredaid pakkumisi
koostööle. Plaan oli jätkata meie peamiste sündmuste korraldamist nagu "Heategvuslik õhtusöök
presidendiga", "Laulud sõdurile" kontsert, "Heategevuslikud golfipallid" ning "Fondi sünnipäev
Rannahotellis".
Aasta alguses toimusid mõned koostööprojektid, kuid märtsis seiskus Eesti elu COVID19
pandeemia tõttu ja olime sunnitud oma tegevust ümber planeerima. Kõigepealt jätsime ära
"Heategevusliku õhtusöögi presidendiga", siis korraldasime uues formaadis kontserdi "Laulud
sõdurile", suvel korraldasime heategevusliku sündmuse "Maalid Malist" ning sügise hakul ka
"Heategevuslikud golfipallid". Oktoobris oli selge, et Eestit tabab teine COVID19 pandeemia laine,
jätsime ära Fondi sünnipäeva Rannahotellis ja keskendusime veebiülestele tegevustele.
2020 aastal jooksul uuendamise ka Fondi kodulehe ja panustasime Fondi Youtube kanali sisukaks
muutmisele.

2020 TEGEVUSTE JA SÜNDMUSTE ÜLEVAADE
KOOSTÖÖPARTNERID
Meie suurimaks koostööpartneriks on Eesti Kaitsevägi, kellega koostöös korraldame mitmeid
sündmusi, nagu näiteks "Laulud sõdurile" ja "Heategevuslikud golfipallid".

ANNETAJAD
Eraannetajad
Carolin Illenzeeri Fond on eraannetustel toimiv sihtasutus. Meie annetajate profiil on väga erinev
ja olulised on nii suured kui ka väikesed annetused. Igast väikesest summast tuleb lõpuks kokku
suur, mis võimaldab meie sihtperesid toetada.
Meil on annetajaid, kes on teinud igakuise püsikorralduse, on annetajaid, kes annetavad aastas
korra suurema summa ning ka neid annetajaid, kes koguvad fondile raha mingi muu sündmuse
raames.
Ettevõtted
Lisaks eraannetajatele on leidnud mitmed ettevõtted, et nende laste haridustee toetamine, kelle
vanemad on Eesti riiki kaitstes riskinud enda elu ja tervisega, on toetamist väärt. Eriti sümpaatne
on, et ettevõtjad on lisaks raha annetamisele leidnud põnevaid viise, kuidas annetamisse kaasata
enda koostööpartnereid ja kliente ning suurendada avalikkuse teadlikkust Eesti kaitseväe
veteranide peredest.
Armastan aidata keskkond
Alates 2019 aastast liitusime veebikeskkonnaga "Armastan aidata", mis viib kokku abivajajaid ning
annetajaid, 2020 on annetused ka selle kanali kaudu suurenenud.

Foto: erakogu

SÜNDMUSED
2020 jaanuar - veebruar
Aasta alguses, enne pandeemiat olid mitmed meeldivad koostööprojektid. Tundus, et meid on
märgatud ja tuli põnevaid pakkumisi.
Raamatu "Vabaduse Rist" esitlus "Tartu Rahu 100" programmi raames. Raamatu müügitulu
annetasid autorid Carolin Illenzeeri Fondile. Summa: 1000.- eurot.
● Kaido Pihlakas raamatu "Külapoisist emeriitadvokaadiks" autorina annetas samuti
raamatust saadud tulu fondile. Summa: 524.- eurot.
● EFP BattleGroup kogus Fondi jaoks ühe heategevusliku jooksu käigus raha - 1060 eurot.
Ühtlasi peeti Fondist ettekanne Tapal teenivatele NATO sõduritele.
●

Fondi tegevjuht Iti Aavik Tapal - ettekanne liitlastele.
Foto: erakogu
YOUTUBE KANAL
Pandeemia ajal tekkis võimalus tegeleda aktiivsemalt Youtube kanali sisu loomisega. Kõik
Youtubes leitavad kontserdi salvestused koguti kokku üheks playlistiks - näha saab neid SIIT. Need
ei ole Fondi vaid teiste osapoolte poolt üles laetud. Kõige populaarsem on aastal 2012 Lenna
esitatud Lili Marleen, mis kogunud 91 260 vaatamist ja pea 13 000 vaatamist Riho Sibula "Videvik".
2019 kontserdi valitud lugusid saab vaadata SIIT.
Mitmed lood on kogunud palju vaatamisi: Uku Suviste " Laula mu laulu" üle 9000 ning
Johansonide "Tuhat tänu" üle 17 000 vaatamise. Need numbrid suurenevad kogu aeg. Üles on
laetud 2019 aasta kontserdi vaheklipid ning kogu muud videomaterjali, mis kättesaadav oli.
Lisatud on ka 2020 kontserdi materjalid, vaheklipid ja kõik muud videod, mida vahepeal tootnud
oleme. Kanal on tänaseks üsna sisukas ja annab päris hea ülevaate Fondi tegemistest.

LAULUD SÕDURILE KONTSERT
Salvestus 18. juuni Tapa Sõjaväelinnakus, eetris KANAL 2-s 22. juuni õhtul ja 23. juuni hommikul.

2020. aasta kontserdiks vahetasime meediapartnerit. Võtsime kõikidest telekanalitest
hinnapakkumised, lisaks kontserdi edastamisele teles võtsime arvesse ka pakutavat
turundusplaani. Postimees Grupi pakkumine oli terviklik, mis pakkus lisaks kontserdi edastamisele
ka rohkelt võimalusi ristturunduseks ja kontserdi nähtavuse parandamiseks. Tutvustasime
Postimees Grupi plaani Kaitseväe juhtkonnale ning Fondi patroonile. Mõlemad leidsid, et terviklik
meediaplaan tasub katsetamist. Nii otsustasime edasi liikuda Postimees Gruppi, kajastada
kontserti Kanal2s ning kasutada nende teisi meediakanaleid kontserdile turundamiseks.
Kevadel kontserti korraldama hakates, ei olnud teada, mis piirangud meid kontserdiks ees
ootavad. Oli teada, et Kaitseliidu paraadi pandeemia tõttu ei toimu ja seega ei ole kontsert
selle linnaga seotud, kus paraad toimub. Oli dilemma, kas teha kontsert publikuta stuudios,
tühjas Alexela saalis või hoopis Tapa sõjaväelinnakus. Otsustasime Tapa kasuks, mis takkajärgi
vaadatuna tundub pandeemia kingitusena. Kontsert sai visuaalselt väga ilus ja eriilmeline. See
viis mõttele, et kontserti võiks ka edaspidi militaarobjektidel läbi viia.
Tutvustasime mõtet viia kontserdi korraldus lahku Võidupüha paraadidest ning teha neid
erinevatel militaabobjektide Fondi Patroonile ning Kaitseväe juhtkonnale. Mõlema poolt saime
positiivse tagasiside. Leiti, et nii saame militaarset atmosfääri märgatavalt paremini laiemale
publikule edastada. Nii sündis põhimõtteline otsus, et edaspidi toimuvad kontserdid järjest
erinevates kaitseväe baasides, mida saab võimalusel ühendada reservi minevate ajateenijate
lõpupeoga. Kontsert toimub salvestusena juuni alguses ning läheb eetrisse 22. juuni õhtul ning
kordusena järgmisel päeval. Koostöö meediaga oli Tapa kontserdi raames väga hea. Kontserdiga
seonduvalt oli 27 meedikajastust. Kontserdi korraldusliku poole pealt võib eraldi võib välja tuua
väga sujuva koostöö Kaitseväe/ 1. jalaväebrigaadiga ning Postimees grupiga.
Esimese õhtu annetusnumber ekraanil oli 27 350.Kordusaade lõppes summaga: 31 835.-

Eneli Lepik laulmas "Päästke noored hinged"
Foto: Jelena Rudi

Aastast 2020 tuli ka lugu ja laul, mida nii lavastaja kui ka paljud teised on nimetanud läbi
aegade suurimaks õnnestumiseks. Vigastatu laps Eneli Lepik koos Grete Paiaga nii vaheklipp kui
ka nende ühine esitus kontserdil. Parim just seetõttu, et toimis tervikuna, rääkis fondi lugu, oli
soe ja südamlik.
MAALID MALIST
Maalikunstnik Karl -Erik Talvet Mali missioonist inspireeritud maalinäitus.
Koostööd pakkus kunstnik ise ja näitus pidi algselt toimuma kevadel, aga lükkus COVIDi
tõttu suvesse.
Näituse avamine
Oli suunatud pigem kunstiringkonnale ja kunstniku relvavendadele.
Näitust kajastus ka AK uudistes.
Oksjon
Meie turunduse rõhk läks oksjonile. Kutsusime Fondiga seotud organisatsioone, ettevõtteid ja
inimesi. Kuna keset suve suurt ei toimu, siis saime ka meediatähelepanu. Reporter tegi pika
loo. Maale ostsid Kaitseministeerium, Prantsuse saatkond, Tamrex Ohutus, kaitseväe juhataja
ning mõned eraisikud. Sündmus oli meeleolukas, kohal oli piisavalt inimesi.
Kokku müüdi maale 3510 euro eest.

HEATEGEVUSLIKUD GOLFIPALLID
13. september Niitvälja Golfikeskus
Tänavu toimus rajal rohkem erivõistlusi kui meil tavaliselt olnud on. Varem on olnud üks erimäng tänavu oli kolm.
• Erimäng NATO sõduritega - tee/kohv ja nänni müük.
• Keila Õllesaali erimäng.
• Golfikujuliste kookide müük.
Tänavu olid eriti aktiivsed ja hea jutuga NATO sõdurid, mis ilmselgelt lõbustas mängijaid ning
avas ka nende rahakotirauad.
Sündmust kajastas ka meedia. Reporter tegi lõigu, KUKU tegi intervjuu Fondi tegevjuhi Iti Aavikuga ja Elu24
avaldas sündmusest galerii. Loomaks natuke uudsust ja tegemaks midagi teisti kui tavaliselt, kutsusime
laulma Grete Paia. Samuti oli väga elav meenete müük. Kokku kogusime ligi 4000 eurot, mis on 1000 eurot
rohkem kui aasta varem.
Ära peab märkima, et esmakordselt õnnestus ka pall kopterist auku saada.

NATO sõdurid koos mängijatega rajalt
Foto: Mats Soomre
ANNETAMISTALGUD
COVID19 pandeemia oli võtnud sisse juba suure hoo ning langetasime otsuse, et teeme talgud tänavu
virtuaalselt.
Tegime Fondist nii eesti- kui ingliskeelse video, plaaniga levitada seda meie sotsiaalmeedias ning
annetajate hulgas. Rääkisime sotsiaalmeedia vahendusel iga päev mõne lapse loo, Fondi
kommunikatsiooni toetasid oma kanalites kaitseministeerium ja kaitsevägi.
Eestikeelne video.
Inglisekeelne video.
Kokku annetati: 13 726 €

FONDI SÜNNIPÄEV
Carolin Illenzeeri Fond loeb enda sünnipäevaks 27. detsembrit 2005. aastal kui 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. Sarnaste perede lisandumisel hakati ka teisi sarnaseid peresid toetama, millest lähtuvalt
asutati 25. veebruaril 2011. aastal Sihtasutus Carolin Illenzeeri Fond.
Suurt pidu viiruse tõttu teha ei saanud. Ära jäänud peo asemel Rannahotellis tegime videotervituse Grete
Paiaga.
Pikk versioon tervitusest.
Lühike versioon tervitusest.
Sünnipäevatervitused edastasid Fondile kaitseväe juhataja, kaitseminister ja Fondi patroon Kersti
Kaljulaid tegi videotervituse.
Telefoniannetusi laekus 275.- euro eest

Kaitseminister Jüri Luige õnnitlused Fondile
Foto: kaitseministeerium

HEATEGEVUSLIKUD MEENED
Müüme jätkuvalt heategevuslikke meeneid. 2020 aastal valmis e-pood, kus tooteid mugavalt osta
saab.
Müüme Helina Nelise keraamiliste ehteid, Fondi logoga golfipalle, Stella Soomlaisi nahast käepaelu
ja rahataskuid. Oleme meeneid müünud erinevatel fondi sündmustel ja e-poes.

KUIDAS FOND AITAB
Fondi nimistus on 58 last, meie ridades on lapsi vastsündinutest kuni ülikooliealisteni välja.
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.
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,
tegele
da süvendatult oma huvialaga.

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.

Foto: erakogu

Lisaks rahalisele toetusele, peame oluliseks pidada meie perekondi meeles ja juhtida avalikkuse
tähelepanu veteranidele, kes on panustanud Eesti riigikaitsesse ja seda oma elu ning tervise
hinnaga.

KOKKUVÕTE
Aasta kujunes oodatust hoopis teistsuguseks, kuid andis palju uusi huvitavaid tõukeid. Alates
sellest, et kontserdid hakkavad toimuma militaarbaasides kuni online kampaaniateni välja.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

Raha

224 964

235 282

2

Finantsinvesteeringud

103 258

106 108

3

Nõuded ja ettemaksed

0

751

4

328 222

342 141

328 222

342 141

Võlad ja ettemaksed

2 279

6 676

Kokku lühiajalised kohustised

2 279

6 676

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

28 792

26 310

Kokku pikaajalised kohustised

28 792

26 310

31 071

32 986

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

309 155

242 974

Aruandeaasta tulem

-12 004

66 181

Kokku netovara

297 151

309 155

328 222

342 141

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

6

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised

7

Netovara

Kokku kohustised ja netovara

13

Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond

2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

75 230

188 171

8

10

0

75 240

188 171

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-29 417

-78 507

9

Jagatud annetused ja toetused

-26 286

-21 478

10

-8 641

-11 815

11

Tööjõukulud

-20 011

-16 561

12

Muud kulud

-1

-9

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Mitmesugused tegevuskulud

-84 356

-128 370

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

-9 116

59 801

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

-2 850

6 356

-38

24

-12 004

66 181

Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

3
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

-9 116

59 801

751

2 304

4

-4 397

5 321

6

0

24

2 482

2 116

-10 280

69 566

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel

0

-6 359

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-6 359

Muud laekumised finantseerimistegevusest

0

6 357

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

6 357

Kokku rahavood

-10 280

69 564

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

235 282

165 718

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-10 280

69 564

-38

0

224 964

235 282

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest

7

Rahavood investeerimistegevusest
3

Rahavood finantseerimistegevusest

Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

3

15

Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond

2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018

242 974

242 974

66 181

66 181

31.12.2019

309 155

309 155

Aruandeaasta tulem

-12 004

-12 004

31.12.2020

297 151

297 151

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond 2020. 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)

31.12.2020

31.12.2019

156 481

124 967

LHV Pank

65 949

109 079

Swedbank

2 515

588

Swedbank USD

0

428

Kassa

0

220

19

0

224 964

235 282

Luminor pank

SEB
Kokku raha
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Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Aktsiad ja osad

Fondiosakud

Muud

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

Muud

2 842

11 869

-17 561

-2 850

31.12.2020

8 039

40 417

54 802

103 258

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.12.2019

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr

12 kuu jooksul

Lisa
nr

0

0

0

0

1

1

750

750

750

750

751

751

5
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Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2020
Ettemaks

31.12.2019

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

414

0

157

Sotsiaalmaks

0

737

0

302

Kohustuslik kogumispension

0

42

0

16

Töötuskindlustusmaksed

0

3

0

3

Ettemaksukonto jääk

0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

0

1
1 196

1

478

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

18

18

627

627

13

Maksuvõlad

1 196

1 196

5

Muud võlad

438

438

438

438

2 279

2 279

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2019
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

5 133

5 133

Võlad töövõtjatele

627

627

13

Maksuvõlad

478

478

5

Muud võlad

438

438

438

438

6 676

6 676

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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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

31.12.2019

Laekunud

Tagasi makstud

31.12.2020

Kohustised

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Carolin

26 310

2 482

0

28 792

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

26 310

2 482

0

28 792

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

26 310

2 482

0

28 792

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

18 681

57 324

1 650

43 725

37 343

62 406

3 940

2 461

Nordecon

0

17 800

Sünnipäev 2019

0

4 455

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Õhtusöök
Kontsert Laulud Sõdurile
Golf

Annetustalgud

13 616

0

Kokku annetused ja toetused

75 230

188 171

2020

2019

Rahaline annetus

75 230

188 171

Kokku annetused ja toetused

75 230

188 171

Rahalised ja mitterahalised annetused

21

Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond

2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2020

2019

0

21 387

1 990

55 037

27 018

223

Golf

169

1 860

Annetustalgud

240

0

29 417

78 507

Ürituste korraldamiseks ostetud teenused
Õhtusöök
Kontsert Laulud Sõdurile

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

Kooliaasta alguse toetused

11 550

10 900

Huvitegevus

10 426

4 899

Stipendiumid

2 700

4 000

Huvitegevus Nordecon

1 610

1 679

26 286

21 478

2020

2019

Mitmesugused bürookulud

3 673

2 904

Raamatupidamisteenused

3 665

3 439

Koduleht

0

3 362

Juriidilised kulud

0

79

Muud

1 303

2 031

Kokku mitmesugused tegevuskulud

8 641

11 815

2020

2019

15 029

12 438

4 982

4 124

0

0

20 011

16 562

1

1

Kokku jagatud annetused ja toetused

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Puhkusereserv
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2020

31.12.2019

3

3

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2020
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

31.12.2019

Kohustised

0

Nõuded

627

Kohustised

0

627

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2020

2019

13 919

11 823
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