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Tegevusaruanne

Taevas TV 7 Kristliku Ühingu 2012 põhitegevuseks oli  kristlikku evangeeliumi levitamine nii Eestis kui ka välismaal elektroonilise meedia

kaudu. Taevas TV7 teleprogrammi  edastasid  Elion ja Starman Eestis.   2012.a novembrikuu algusest edastab Taevas TV7 kanalit ka STV.

 Kanalit oli võimalik vaadata  interneti kaudu nii Eestis kui ka välismaal.  Toodeti viis  eestikeelset saatesarja "Jumala jooksutüdrukud", "TV7

jälgedes",   "Pastorid areenil",  "Piiblilood", "Minevikust uude ellu", "Muutus" ja "Ärka".

Taevas TV7 KÜ tööd toetasid  vabatahtlikud tõlgid, kes tõlkisid soome- ja inglisekeelseid saateid eesti keelde.  Keskmiselt  18  vabatahtlikku olid

aitamas saadete  tõlkimisel.   Tänu nende panusele oli ligikaudu  kolmandik Taevas TV 7 kanali  kevadisest saatekavast t eestikeelne. Et tõlked

oleksid korreksted korraldati  tõlkijatele kolm koolitusüritust. Alates 01.08.2012.a sai Taevas TV 7 oma iseseisva  ja 100% eestikeelse

saatekava.

2012.a anti välja  kaks numbrit ajakirja " TV7 uudised" .  Esimene ilmus  märtsis ja  postitati  kõigile Haapsalu, Saaremaa ja Hiiumaa eraisikutele.

Esimese numbri tiraaz oli 28 000.   Teise numbri tiraaz oli 15 500  ning need postitati Rapla, Paide, Türi ja Keila eraisikutele.  Ajakirja levitati ka

Taevas TV7 üritustel  ning vabatahtlike lehejagajate abil ka üle Eestimaa.

Taevas TV üritused toimusid Kuressaares ja Tallinnas. Tallinnas tähistati samal ajal ka Taevas TV7 kolmandat aastapäeva. . Üritustel jagati

informatsiooni Taevas TV 7 tegevusest ja jagati samas ka vaimulikku sõnumit.

Taevas TV 7 KÜ sai  ka omale tööruumid Tallinnas, Suitsu 10. Uues kohas alustati tööd 1.september 2012.

TV7 kirjastus andis välja 2 eestikeelset raamatut: " Sõnum Jumalalt" ja " Isa Süles".  Raamatut"Isa süles". Majandusaastal

 realiseeriti raamatut"Sõnum Jumalalt"  595euro eest ning " Isa süles " 368euro eest.

 Mittetulundusühing saab  põhilised käibevahendid  tegevuseks  ühingu toetajatelt annetuste  ja mitmesuguste toetuste näol. 2012.a  saadi

eraisikutelt annetusi  16621,83Eurot, see on 79,28% enam kui eelmisel aruandeaastal.  Samuti on suurenenud annetajate arv, mis näitab

samuti  vaadatavuse tõusu.  Taevas TV 7  tegevust toetasid ka mitmed kogudused    ja  mittetulundusühingud.  Aruandeaasta  kogutulud olid

kokku 18706,44 euri, sellest annetustest 16801,44 ja raamatute realiseerimisest 963euri ning reklaami edastamisest  942euri.

Majandusaasta tegevuskulud  kokku oli summas 17523,15euri, mis finantseeriti  100% Taevas TV 7toetajatelt saadud annetustest.

Majandusaasta tulem oli  559,22euri.

Investeeringud

Põhivarasse ei investeeritud. . Kulumit arvestatakse lineaarselt, summas 624euri.

 Mittetulundusühingu juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

 .
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 4 142 2 947 2

Kokku käibevara 4 142 2 947  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 1 070 1 694 3

Kokku põhivara 1 070 1 694  

Kokku varad 5 212 4 641  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 58 46  

Kokku lühiajalised kohustused 58 46  

Kokku kohustused 58 46  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 595 601  

Aruandeaasta tulem 559 3 994  

Kokku netovara 5 154 4 595  

Kokku kohustused ja netovara 5 212 4 641  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 16 801 9 271 4

Muud tulud 1 905 0  

Kokku tulud 18 706 9 271  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -17 523 -5 071 5

Põhivara kulum ja väärtuse langus -624 -208  

Muud kulud -1 0  

Kokku kulud -18 148 -5 279  

Põhitegevuse tulem 558 3 992  

Finantstulud ja -kulud 1 2  

Aruandeaasta tulem 559 3 994  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 558 3 992  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 624 208  

Kokku korrigeerimised 624 208  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 12 20  

Kokku rahavood põhitegevusest 1 194 4 220  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -1 902  

Laekunud intressid 1 2  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 -1 900  

 

Kokku rahavood 1 195 2 320  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 947 627 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 195 2 320  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 142 2 947 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 601 601

Aruandeaasta tulem 3 994 3 994

31.12.2011 4 595 4 595

Aruandeaasta tulem 559 559

31.12.2012 5 154 5 154
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Taevas TV7 Kristlik Ühing 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele. Arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas nõuete ja

alusprintsiipidega, mis on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt

väljaantud juhendid. RTJ 14

Taevas TV 7 Kristlik Ühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

põhjal koostatud tulude ja kulude aruanne

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane

väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara  otseselt kaasnevaid tehingukulutusi. va 

lühi-ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse õiglases väärtuses, mille õiglane väärtus on

usaldusväärselt hinnatav.

Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatakse:  a)nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning lühi-ja pikaajalised nõuded(sh laenunõuded)

b)lunastustähtajani hoitavad finantsinvesteeringud(näit. börsil noteeritud võlakirjad)

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale

osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või

kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle

Raha

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud, pangakontode jäägid võrreldud pangaväljavõtetega. Rahavoogude aruandes on käsitletud rahana

 ainult ühingu pangas ja kassas olevat sularaha.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit,

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused,

mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa

Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Muud nõuded

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.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud

tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni

kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatakse kasumiaruande rühmas „ kaubad, materjal teenused

„Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu

vähenemisena.
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Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 320 eur. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 eurot, kajastatakse

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud

väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad

maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset

põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. 

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude

tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus

saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest: 

• Ehitised ja rajatised 20-30 aastat

• Tootmisseadmed  8-12 aastat

• Muud masinad ja seadmed  5-10 aastat

• Muu inventar ja IT seadmed  3-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

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

need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule

elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem

tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, 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. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetustena on kajastatakse mittetulundusühingule  era- ja juriidilistelt isikutelt laekunud summad.

Maksustamine

Maksustamist reguleerib EV Maksukorraldusseadus ja sellest tulenevad õigusaktid(tulumaksu-, sotsiaalmaksuseadus jt

maksukorraldusega seotud õigusaktid)

Seotud osapooled

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele

otsustele. Seotud osapooled on:

1. Emaettevõte (ning emaettevõtte omanikud);

2. Tütar- ja sidusettevõtted;

3. Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

4. Aktsiaseltsi , osaühingu, mittetulundusühingu  tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud

juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud

isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
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Tulud

Taevas TV 7 Kristlik Ühingu  tuludena  kajastatakse  ühingu tegevuseks ja ürituste korraldamiseks  saadud annetused, mitmesugused toetused

nii  Eestist kui välisriikidest.

Tuluna  kajastatakse  mitmesuguste trükiste  ja salvestiste müük  ning tulu  müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on

läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. 

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse

kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu

kassapõhiselt. 

Kulud

Kulud on kajastatud vastavuses tekkepõhisele printsiibile. Kulud võetakse arvesse, millal need tehti, mitte tasumise järgi. Kulude kajastamise on

järgitud ka tulude -kulude vastavuse printsiipi. Tulevaste perioodide kulud kajastatakse nõuete bilansikirjel "tulevaste perioodide kulud" nt

ettemakstud rent, ettemakstud perioodika jne

Bilansijärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi

kuupäeva 31.detsember 2012 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid  on seotud aruande perioodi või varasematel

perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansijärgsed sündmused, mida ei ole  varade ja kohustuste hindamisele arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta

tulemust, avalikustatakse nende olemasolu korral aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Arvelduskontod 4 142 2 947

Swedbank AS 3 749 1 872

Seb Pank AS 393 1 075

Kokku raha 4 142 2 947
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Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

  

Ostud ja parendused 1 902 1 902

Amortisatsioonikulu -208 -208

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 1 902 1 902

Akumuleeritud kulum -208 -208

Jääkmaksumus 1 694 1 694

  

Amortisatsioonikulu -624 -624

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 1 902 1 902

Akumuleeritud kulum -832 -832

Jääkmaksumus 1 070 1 070

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 16 801 9 271

Kokku annetused ja toetused 16 801 9 271

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2012 2011

Rahaline annetus 16 801 9 271

Kokku annetused ja toetused 16 801 9 271
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Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2012 2011

Üür ja rent 10 100

Energia 410 108

Kütus 410 108

Mitmesugused bürookulud 1 476 172

Koolituskulud 0 91

Pangateenus 42 32

Raamatupidamisteenused 450 552

väikevahendid 219 229

sõiduteenused 2 295 939

Opereerimise kulud Ristin tuki 12 621 0

Muud 0 2 848

Kokku mitmesugused tegevuskulud 17 523 5 071
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Aruande elektroonilised kinnitused
Mittetulundusühing Taevas TV7 Kristlik Ühing (registrikood: 80300348) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete

õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi Kinnitaja roll Kinnituse andmise aeg

Mare Kais Sisestaja 08.03.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude usuorganisatsioonide tegevus 94919 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4422227

Mobiiltelefon +372 56698593

E-posti aadress paivi.pitko@tv7.fi

Veebilehe aadress www.tv7.ee


