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TEGEVUSARUANNE 2021 

LÜHIÜLEVAADE CAROLIN ILLENZEERI FONDIST 

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärgiks on raha ja miDerahaliste 

vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud EesP 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 

kaDa 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 lastele kooli alguse toetust. 

Seda saavad kõik alg-, põhi- ja gümnaasiumi õppesse minevad õpilased, summas 330 eurot lapse 

kohta. 2021 aastal maksime seda toetust kokku summas 12 540 euro eest. 



2021. aastal maksP välja kolm ülikoolisPpendiumit, millest üks toetas magistriõpinguid ja seda 

kokku summas 6600 eurot ja huvitegevuse toetusi kokku summas 25465,16 eurot ning 

Nordeconi laagritoetust summas 2458 eurot. 

Toetuste piirmäärad: 

*  Lapsevanema või hooldaja taotluse alusel 

** Taotluse alusel ainult fondi rahaliste vahendite olemasolul, põhjendatud taotluse korral võib 

makstav toetus olla suurem 

** Toetusi saab taotleda jooksval õppeaastal ja eelistatult eDeulatuvalt. 

JuhRmine 

Fondi patroon on EesP Vabariigi president Alar Karis. Fondil on 6 - liikmeline nõukogu, koosseis 

(31.12.2021): 

Nõukogu esimees: 

Vello Väinsalu – MTÜ OSMTH esindaja 

Nõukogu liikmed: 

Krista Mulenok – EesP NATO Ühingu esindaja 

Renzo Rajaste – EesP Kaitseväe esindaja 

Liis Mure– EesP Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja 

Lauri Kurvits – EesP Reservohvitseride Kogu esindaja 

Toetuse nimetus 2021

Kooliaasta alguse toetus alg- ja 
põhikooli klasside õpilastele

330 *

Kooliaasta alguse toetus 
gümnaasiumi või kutsekooli 
õpilastele

330 *

Ülikooli sPpendium 2200 *

Huvitegevuse toetus 550 **



Riho Terras– OSMTH esindaja nõukogus 

Igapäevaselt juhib Fondi tegevust tegevjuht (juhatuse liige) IP Aavik 

2021 aastal toimus seitse nõukogu koosolekut: 

5.02.21, 19.02.21, 14.04.21, 14.07.21, 30.07.21, 14.10.21, 3.11.21 

Lühivaade 2021 aastale 

2021 aasta alguses oli selge, et COVID on jätkuvalt meie ümber ning peame pidevalt kohanema 

vastavalt olukorrale. Eelnenud aasta oli näidanud, et suudame muutuvate oludega kohaneda ning 

meie ümber on jätkuvalt toetajad ning annetajad. 

Plaan oli jätkata seniste suursündmuste nagu "Heategvuslik õhtusöök presidendiga", "Laulud 

sõdurile" kontsert, "Heategevuslikud golfipallid" ning "Fondi sünnipäev 

Rannahotellis"korraldamist. Kohaneda vajadusel jooksva ja muutuva olukorraga seoses 

pandeemiaga. Vajadusel jäDa sündmused ära, edasi lükata või teisiP korraldada. 

"Heategevusliku õhtusöögi presidendiga" lükkasime olude tõDu traditsioonilisest aprillist 

juulisse. Tavapärasele väga pidulikule sündmusele lõime suvel ka natuke vabama õhkkonna.  

"Laulud sõdurile" kontsert toimus Mereväes. Esmakordselt näitasime kontserdi kordust 20. 

augusPl. 

Sügisel toimus Niitväljal "Heategevuslikud golfipallide" sündmus. Oktoobris saime aru, et 

pandeemia tõDu ei saa korraldada Fondi sünnipäeva Rannahotellis ega annetustalguid viisil, mis 

tooks inimesi füüsiliselt kokku. SeetõDu oli aasta lõpus sunnitud keskenduma tegevustele veebis. 

Seekordsetel annetustalgutega otsisime edukalt püsiannetajaid. Pandeemia ägenemise tõDu 

jätsime ära Fondi sünnipäevapeo Rannahotellis. 



 

Laste külaskäik Fondi patrooni KersP Kaljulaiu juurde Kadrioru lossi. 

Foto: Heiki Laan 

2021 TEGEVUSTE JA SÜNDMUSTE ÜLEVAADE 

KOOSTÖÖPARTNERID 

Meie suurimaks koostööpartneriks on EesR 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. 



E[evõ[ed 

Lisaks eraannetajatele on leidnud mitmed eDevõDed, et nende laste haridustee toetamine, kelle 

vanemad on EesP riiki kaitstes riskinud enda elu ja tervisega, on toetamist väärt. EriP sümpaatne 

on, et eDevõtjad on lisaks raha annetamisele leidnud põnevaid viise, kuidas annetamisse kaasata 

enda koostööpartnereid ja kliente ning suurendada avalikkuse teadlikkust EesP kaitseväe 

veteranide peredest. 

Armastan aidata keskkond 

Alates 2019 aastast liitusime veebikeskkonnaga "Armastan aidata", mis viib kokku abivajajaid 

ning annetajaid, 2021 on annetused ka selle kanali kaudu suurenenud. 

SÜNDMUSED 

LAULUD SÕDURILE KONTSERT 
Salvestus 12. juuni Mereväes, Tallinnas, Miinisadamas. 

Eeter: Kanal2 22. juuni õhtul, 23. juuni hommikul ja 20. augusR hommikul. 

2021. aasta kontserdi meediapartneriks oli Kanal2. 2020 edukaks osutunud koostöö leidis sujuva 

jätku ning kontserdi ja selle turundusega tegeles kogu PosPmees Grupp andes Fondile läbi 

erinevate meediumite laiema kõlapinna. Intervjuud erinevates raadiojaamades koostöö MyHits 

raadioga, kes tegi saadet kontserdi päeval ka kohapeal,  kajastused erinevates ajalehtedes ning 

intervjuu Kanal2 Õhtu saates. 

Kevadel kontserP korraldama hakates, ei olnud taaskord teada, mis piirangud meid kontserdiks 

ees ootavad. 2020 aastal oli vastu võetud otsus, et korraldame kontserte ka edaspidi 

militaarobjekPdel. Sellest lähtuvalt oli teada, et saame kontserdi teha vabas õhus kinnisel 

kaitseväe territooriumil  ning et hoolimata piirangutest peaks olema võimalik kontserP edukalt 

korraldada. 

Kontserdi meedikajastus oli väga hea, kokku tuli 24 erinevat meediakajastust. 

22. juuni õhtu summa ekraanil oli 24 080, 23. juuni kordussaade tõi juurde 4955 eurot ja 20. 

augusP kordussaade 7845 eurot. 



 

Marko Matvere ja Liisi Koikson laulmas “Tuulevaiksel ööl” 

Foto: Erlend Štaub 

HEATEGEVUSLIK ÕHTUSÖÖK VABARIIGI PRESIDENDIGA 

5. juuli 2021, Maarjamägi, Ajaloomuuseumi aed 
Tavaliselt toimub heategevuslik õhtusöök aprillis veteranide päeva lähedal. Kahjuks oli 2021 

kevadel taaskord pandeemiline olukord piisavalt tõsine, et rahvarohket sündmust siseruumides 

korraldada ei olnud võimalik. Kuna ei olnud soovi sündmust ära jäDa, siis otsustasime jooksvalt 

pandeemilist olukorda jälgides, et korraldame heategevusliku õhtusöögi suvel ja vabas õhus. 

Jälgisime pidevalt olukorda ja kui tundus, et olukord on piisavalt turvaline, korraldasime 

õhtusöögi.  EriP edukaks osutus heategevuslik kunsPoksjon, millega koguP 14 300 eurot. 

Vaata õhtusööki kokkuvõtvat videot SIIT. 

https://www.youtube.com/watch?v=qgcBjKA-q4w&t=4s


 

KersP Kaljulaid kõne heategevuslikul õhtusöögil 

Foto: Kalev Lilleorg 

HEATEGEVUSLIKUD GOLFIPALLID 

12. september Niitvälja Golfikeskus 

Aastatega on välja kujunenud suhteliselt kindel formaat. Ka tänavu toimus rajal mitu erivõistlust. 

Kahjuks ei saanud sündmusel osaleda Kaitseväe kopter, mis võms sündmuselt atrakPivsust ja ei 

olnud võimalik saada ka nii palju tähelepanu meedialt. 

Kohapeal tomis meenete müük. Kokku kogusime ligi 3000 eurot. 



 

EesP ja NATO sõdurid golfirajal annetusi kogumas. 

Foto: Erlend Štaub 

ANNETAMISTALGUD 

COVID19 pandeemia tõDu otsustasime taaskord, et füüsiliselt sündmust korraldada ei saa ning 

teeme midagi onlines. Tänavu otsustasime, et püüame kahekordistada enda püsiannetajate 

võrgusPkku. Seadsime väljakutse, jagasime seda akPivselt sotsiaalmeedias ning meil õnnestus 

oma eesmärk saavutada. 



 

Foto: erakogu 

FONDI SÜNNIPÄEV 

Viiruse leviku tõDu jätsime peo ära ning keskendusime annetuste kogumisele veebis. 

Videotervituse aasta lõpu ja Fondi sünnipäeva puhul edastas Fondi Patroon Alar Karis. 

HEATEGEVUSLIKUD MEENED 

Müüme jätkuvalt heategevuslikke meeneid. 2020 aastal valmis e-pood, kus tooteid mugavalt osta 

saab. Aastal 2021 lisasime kodulehele annetamise liidese, mille kaudu on väga mugav hakata 

Fondi püsiannetajaks või teha rahaline ühekordne annetus. 

Müüme Helina Nelise keraamiliste ehteid, Fondi logoga golfipalle, Stella Soomlaisi nahast 

käepaelu ja rahataskuid. Oleme meeneid müünud erinevatel fondi sündmustel ja e-poes. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKMkxX45jYE&t=2s
https://www.carolinillenzeerifond.ee/anneta


 

SOTSIAALMEEDIA KANALID 

Tegeleme akPivselt sellega, et tõsta Fondi nähtavust, lisaks meie suurematele sündmustele 

teeme seda läbi meie sotsiaalmeedia kanalite. Meil on akPivsed kontod Instagramis, Facebookis 

ja Youtubes. Jagame kanalites pidevalt Fondi puudutavat päevakajalist infot ja suurendame enda 

jälgijaskonda. 

YOUTUBE KANAL 

Jätkame sisu loomist Youtubes, meie hiPd koguvad vaatajaid juurde - näiteks Lenna esitatud Lili 

Marleen on aastaga saanud juurde üle 10 000 vaatamise ja tänaseks on videol juba 101 762 

vaatamist. 

Vaatajate seas on kõige rohkem populaarsust kogunud Johansonide "Tuhat tänu", Uku Suviste " 

Laula mu laulu" ning Riho Sibula "Videvik". Nende vaatajate numbrid suurenevad kogu aeg. 

Youtube kanalilt leiab "Laulud sõdurile" kontserdi vaheklippe ja laule. SamuP meie sündmuste 

videomaterjale ning Fondi patrooni tervitusi. Kanal on tänaseks üsna sisukas ja annab hea 

ülevaate Fondi tegemistest ning on suureks abiks Fondi tutvustamisel. 

https://www.instagram.com/carolinfond/
https://www.facebook.com/carolinfond
https://www.youtube.com/channel/UCPMOk_t-3cbC4YFzYIG0HjQ
https://www.youtube.com/channel/UCPMOk_t-3cbC4YFzYIG0HjQ


 

KUIDAS FOND AITAB 

Fondi nimistus on 61 last, meie ridades on lapsi vastsündinutest kuni ülikooliealisteni välja. 

 Carolin Illenzeeri Fond loeb sai alguse 27. detsembrit 2005. aastal kui kui kristliku 

maailmavaatega ohvitseride sõpruskond otsustas, et veendumused ja väärtushinnangud 

peaksid lisaks sõnadele väljenduma ka tegudes ning võeR eesmärgiks aidata välismissioonil 

langenud kaitseväelase Arre Illenzeeri tütart tema haridusteel. Sarnaste perede lisandumisel 

hakaR ka teisi sarnaseid peresid toetama, millest lähtuvalt asutaR 25. veebruaril 2011. aastal 

Sihtasutus Carolin Illenzeeri Fond. 

Fondi toel harrastatakse väga erinevaid tegevusi. Tehakse kõvasP sporP — mängitakse korvpalli, 

jalgpalli, võrkpalli, käiakse judos, maadlemas, ujumas ning ratsutamas. Fond toetab 

muusikahuvilisi lapsi, tuge on antud klaveri ja kitarri õpinguteks ning koorilauluks. KunsPhuvilised 

lapsed on saanud käia keraamikaringis ning paar last on vajanud keeleõpet. 

Kolm noorukit on tänaseks jõudnud ka ülikooli ning nemad saavad Fondilt õppesPpendiumit. Üks 

kolmest on jõudnud välja magistriõpesse, üks läbis eelmisel aastal ajateenistuse ning alustas 

õpinguid tänavu. Koolialguse puhul toetame kõiki kooli minevaid lapsi. 



Kuna tegemist on ennekõike haridustee toetamisega, siis peab Fond eriP 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 täiesP esimeses huvilaagris. Nii mõnigi laps sai tänu sellele meetmele 

võimaluse, mida ilma toetuseta poleks olnud, tegeda süvendatult oma huvialaga. 

Lisaks rahalisele toetusele, peab Fond oluliseks pidada meeles hukkunud või raskelt vigastada 

saanud kaitseväelaste perekondi ja juhPda avalikkuse tähelepanu veteranidele, kes on 

panustanud EesP 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. 



 

Egne alustas õpinguid Sisekaitseakadeemias, Politseiteenituse erialal 

Foto: erakogu 

Lisaks rahalisele toetusele, peame oluliseks pidada meie perekondi meeles ja juhPda avalikkuse 

tähelepanu veteranidele, kes on panustanud EesP riigikaitsesse ja seda oma elu ning tervise 

hinnaga. 

KOKKUVÕTE 



2021 aastal oli selge, et viirus ei ole taandunud ja meid ootab ees veel mitu lainet.  Saime aru, et 

peame vajadusel kiiresP kohanema ning harjumuspäraselt teisiP korraldama. Näiteks 

heategevuslik õhtusöök sai üheks korraks pandeemia tõDu suvise  formaadi. 2021 aastal 

püüdsime eriolukordi enda kasuks keerata ja leida võimalusi teha midagi teistmoodi kui tavaliselt. 



Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne 

Bilanss 

(eurodes) 

Tulemiaruanne 

(eurodes) 

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 183 316 224 964 2

Finantsinvesteeringud 163 823 103 258 3

Nõuded ja ettemaksed 3 417 0 4

Kokku käibevarad 350 556 328 222  

Kokku varad 350 556 328 222  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 838 2 279 6

Kokku lühiajalised kohustised 1 838 2 279  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 29 016 28 792 7

Kokku pikaajalised kohustised 29 016 28 792  

Kokku kohustised 30 854 31 071  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 297 151 309 155  

Aruandeaasta tulem 22 551 -12 004  

Kokku netovara 319 702 297 151  

Kokku kohustised ja netovara 350 556 328 222  

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 162 204 75 230 8

Muud tulud 75 10  

Kokku tulud 162 279 75 240  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -84 419 -29 417 9

Jagatud annetused ja toetused -31 780 -26 286 10

Mitmesugused tegevuskulud -8 206 -8 641 11

Tööjõukulud -16 681 -20 011 12

17



Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond 2021. a. majandusaasta aruanne

Muud kulud 0 -1  

Kokku kulud -141 086 -84 356  

Põhitegevuse tulem 21 193 -9 116  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 1 318 -2 850  

Muud finantstulud ja -kulud 40 -38  

Aruandeaasta tulem 22 551 -12 004  

18



Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne 

(eurodes) 

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 21 193 -9 116  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -3 417 751 4

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -441 -4 397 6

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, 
toetustest 224 2 482 7

Kokku rahavood põhitegevusest 17 559 -10 280  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -59 247 0 3

Kokku rahavood investeerimistegevusest -59 247 0  

Kokku rahavood -41 688 -10 280  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 224 964 235 282 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -41 688 -10 280  

Valuutakursside muutuste mõju 40 -38  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 183 316 224 964 2

19



Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 309 
155

309 155

Aruandeaasta tulem -12 
004

-12 004

31.12.2020 297 
151

297 151

Aruandeaasta tulem 22 
551

22 551

31.12.2021 319 
702

319 702

20



Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad 

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 

Üldine informatsioon 

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond 2021. 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 

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). 
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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) 

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud 

(eurodes) 

 31.12.2021 31.12.2020

Luminor pank 78 421 156 481

LHV Pank 10 329 65 949

Swedbank 3 607 2 515

LHV portfellihalduse konto 65 777 0

Kassa 30 0

SEB 72 19

Luminor portfellihalduse konto 25 080 0

Kokku raha 183 316 224 964

  Kokku

Aktsiad ja osad Fondiosakud Muud
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed 

(eurodes) 

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 

(eurodes) 

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed 

(eurodes) 

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

Muud 68 450 34 606 -42 491 60 565

31.12.2021 76 489 75 023 12 311 163 823

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa 
nr

Nõuded ostjate vastu 3 
384

3 384  

Ostjatelt laekumata 
arved

3 
384 3 384  

Nõuded seotud osapoolte 
vastu 33 33 13

Kokku nõuded ja 
ettemaksed

3 
417 3 417  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa 
nr

Nõuded ostjate vastu 0 0  

Ostjatelt laekumata 
arved 0 0  

Nõuded seotud osapoolte 
vastu 0 0  

Kokku nõuded ja 
ettemaksed 0 0  

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 160 0 414

Sotsiaalmaks 0 347 0 737

Kohustuslik kogumispension 0 0 0 42

Töötuskindlustusmaksed 0 6 0 3

Ettemaksukonto jääk 0  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 513 0 1 196

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa 
nr
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Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 

(eurodes) 

Võlad tarnijatele 155 155  

Võlad töövõtjatele 704 704  

Maksuvõlad 513 513 5

Muud võlad 466 466  

Muud viitvõlad 466 466  

Kokku võlad ja ettemaksed 1 
838

1 838  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa 
nr

Võlad tarnijatele 18 18  

Võlad töövõtjatele 627 627  

Maksuvõlad 1 
196

1 196  

Muud võlad 438 438  

Muud viitvõlad 438 438  

Kokku võlad ja ettemaksed 2 
279

2 279  

 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

 

 31.12.2020 Laekunud Tagasi makstud 31.12.2021

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Carolin 28 792 224 0 29 016

Kokku 
sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks

28 792 224 0 29 016
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Lisa 8 Annetused ja toetused 

(eurodes) 

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 

(eurodes) 

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused 

(eurodes) 

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud 

(eurodes) 

Kokku 
sihtotstarbelised 
tasud, annetused ja 
toetused

28 792 224 0 29 016

 2021 2020

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 24 325 18 681

Õhtusöök 42 700 1 650

Kontsert Laulud Sõdurile 92 085 37 343

Golf 3 064 3 940

Nordecon 0 0

Annetustalgud 30 13 616

Kokku annetused ja toetused 162 204 75 230

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 162 204 75 230

Kokku annetused ja toetused 162 204 75 230

 2021 2020

Õhtusöök 27 896 1 990

Kontsert Laulud Sõdurile 55 989 27 018

Golf 534 169

Annetustalgud 0 240

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide 
otsesed kulud 84 419 29 417

 2021 2020

Kooliaasta alguse toetused 11 880 11 550

Huvitegevus 10 842 10 426

Stipendiumid 6 600 2 700

Huvitegevus Nordecon 2 458 1 610

Kokku jagatud annetused ja toetused 31 780 26 286
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Lisa 12 Tööjõukulud 

(eurodes) 

Lisa 13 Seotud osapooled 

(eurodes) 

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes 

 2021 2020

Mitmesugused bürookulud 1 444 3 673

Raamatupidamisteenused 3 942 3 665

Reklaam 1 326 0

Muud 1 494 1 303

Kokku mitmesugused tegevuskulud 8 206 8 641

 2021 2020

Palgakulu 12 563 15 029

Sotsiaalmaksud 4 118 4 982

Puhkusereserv 0 0

Kokku tööjõukulud 16 681 20 011

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

LÜHIAJALISED 31.12.2021 31.12.2020

Nõuded ja ettemaksed   

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

32 0

Kokku nõuded ja ettemaksed 32 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud 
olulised soodustused   

 2021 2020

Arvestatud tasu 12 229 13 919
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