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Raamatupidamise
aastaaruande
lisad
Lisa1 Arvestusp6him6tted

Uldine informatsioon
Raamatupidamise
aastaaruandekoostamiserkasutatudarvestusmeetodid
ja hindamisaruseo
TaevasTV7 MTU 2010 aasta raamatupidamise
aastaaruanneon koostatudkoosk6rasEesti
hea raamatupidamistavaga,
mis
tuginebrahvusvaheliselt
tunnustatudarvestus-ja aruandlusep6him6tetele.
Arvestusp6himotted
ning informatsiooniesitusviison
koosk6lasndueteja alusprintsiipidega,
mis on kehtestatudraamatupidamise
seadusesja mida taiendavadEesti vabariigi
Raamatupidamise
Toimkonnapooltveljaantudjuhendid.RTJ
14
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kasumiaruandekoostamiselraamatupidamise
seaduserisas2 toodudkasumiaruande
skeeminr 1 p.hjar koosrarud

Finantsvarad
Finantsvaradeks
loetakseraha' luhiajalisifinantsinvesteeringuid,
n6udeidostjatevastuia muid Iiihi-ja pikaaiarisi
n6udeid Finantsvarad
algseltarvelenende soetusmaksumuses,
v6etakse
millekson antudfinantsvaraeest makstud
v6i saadudtasu 6igraneviiairtus.Argne
soetusmaksumus
sisaldabk6iki finantsvaraotseseltseotud
tehingukulutusi.
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N6uded ja ettemaksed
Muud n6uded
Koikimuid noudeid(viitlaekumised'
antud laenudning muud rtihi-ja pikaajarised
n.uded), verjaarvatudedasimuugi
noudeid'kajastataksekorrigeeritud
eesmargiromandatud
soetusmaksumusesEdasimriugi
eesmairgir
soetatudn6udeidkajastatakse6igrase
veartusemeetodil
NOudedostjatevastu
N6udeidostjatevastu kaiastatakse
bilansiskorrigeeritudsoetusmaksumuses
ostjatertraekumataarved on biransis
tdenaoliseltlaekuvatestsummadest
hinnatuo
lehtudes seeiuureshinnatakse
iga kriendiraekumataarveiderardi,
kliendimaksev6imekohta' Ebatoendoliselt
arvestadesteadaorevatinformatsiooni
laekuvadn6udedon kaiastatakse
kasumiaruanderuhmas,,kaubad,
materjarteenused
on kantudbilansistvelja varem
alla hinnatudebar6enaoriste
n6ueteraekumisikajastarakse
#:ti"Tt'r:J'ded
ebat6eneoriste
n6uetekuru

Materiaalneja immateriaalne p6hivara
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Materiaalsekspohivaraksloetakseettev6tteenda ma,andustegevuses
kasutatavaidvarasidkasulikutooeagaUle iihe aastaia
maksumusegaalates5000 krooni (Varad,mille kasuliktooigaon Ule 1 aasta,kuid mille soetusmaksumuson alla 5OO0krooni,kajastatakse
kuni kasutuselevdtmisenivehevdertuslikuinventarina(varudes)ja vara kasuluselevdtmise
hetkelkantaksekulusse.Kuludessekantud
vaheveartuslike
inventarideUle peetaksearvestustbilansivdliselt
)
Materiaalnep6hivaravoetaksealgseltarveletema soetusmaksumuses,
mis koosnebostuhinnast(k.a tollimaksja muud mittetagastatavad
maksud)ja otseseltsoetamisegaseotudkulutustest,mis on vajalikudvara viimisekstema tddseisundisseja -asukohta Materiaalset
pOhivarakaiastataksebilansistema soetusmaksumuses,
milleston maha arvatudakumuleeritudkulumja vOimalikudveertuse
langusesttulenevadallahindluseo
P6hivaraparendusvalljaminekud,
mis suurendavadpohivaratodj6udlustule algseltarvatudtaseme.iat6eniioliseltosalevadtisanduvatetulude
tekkimiseltulevikus,kapitaliseeritakse
bilansisp6hivarana.Kulutused,mis tehakseeesmargigatagada ning siiilitadavaraobjektilttulevikus
saadavattulu, kajastataksenende kuludetekkimiselaruandeperioodi
kuludes.
Amortisatsiooni
arvestatakselineaaIseltlahtudesjargmistesteeldatavatestkasulikesteluigadest:
. Ehitisedja rajatised20-30 aastat
. Tootmisseadmed8-12 aastat
. Muud masinadja seadmed 5-10 aastat
. M u u i n v e n t a r i al T s e a d m e d 3 - 5 a a s t a t
Maad ei amortiseerita
Juhul kui materiaalsep6hivaraobjekt koosnebtjksteisesterislatavatestkomponentidest,
millelon erinevadkasulikudelueao,on
need komponendidvoetud raamatupidamises
arveleeraldivaradena,maaratesneile eraldiamortisatsiooninormid
vaslavaltnende kasulikule
elueale.
Juhul kui pdhivarakaetavvaartus(s o korgemkahestjargnevastneitajast:vara neto muiigihindv6i vara kasutusvaadus)
on vaiksem
jdaikmaksumusest,
tema bilansilisest
on materiaalsep6hivaraobjektidalla hinnatudnende kaetavatevaertusele
Laenukasutusekulutused(naiteksintressid),mis on seotudmateriaalsep6hivaraehitusega,kapitaliseeritakse
perioodijooksul,mis on vajalik
vara otstarbekohasesse
kasutusvalmidusse
viimiseks Muid laenukasutusekulutusikajastataksetekkeperioodilkuluna.
TaevasTV7 MTU ei ole veel teinud investeeringuid
p6hivarasse
Finantskohustused
K6ikfinantskohustused
(voladtarnijatele,voetudlaenud,viitvolad,ning muud ttihi-ja pikaajalisedv6lakohustused)
v6etaksealgseltarvele
nendesoetusmaksumuses,
mis sisaldabka koikisoetamisegaotseseltkaasnevaidkulutusi Edasinekajastaminetoimub
korrigeeritud
soelusmaksumusemeetodil
LUhiajaliste
finantskohustuste
korrigeeritudsoetusmaksumuson i.ildjuhulv6rdnenende nominaalveenusega,
mist6ttuli.ihiajalisi
finantskohustusi
kajastataksebilansismaksmiselekuuluvassummas.Pikaajalistefinantskohustuste
korrigeeritudsoetusmaksumusearvestustoimubkasutades
sisemiseintressimaerameetodit

Annetused ja toetused
Annetusteja toetustenaon kajastataksemittetulundusuhingule
era-ja juriidilisteltisikuteltlaekunudsummad.

Maksustamine
MaksustamistreguleeribEV Maksukorraldusseadus
ja sellesttulenevad6igusaktid(tulumaksu-,
sotsraatmaksuseadus
it
maksukorraldusega
seotud6igusaktid)
Seotud osapooled
Ettevoteloeb osapooliseotuksjuhul, kui tiks osapoolomab kas kontrolliteise osapoole
tile voi otulistm6ju teiseosapoolearitistele
otsustele.Seotudosapooledon:
1. Emaettevote(ning
omanikud);
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2. TUtar-ja sidusettev6tted;
3. Teisedsamassekonsolideerimisgruppi
kuuluvadettevdtteo;
4 Aktsiaseltsi' osauhingu'mittetulundustihingutegevdirektor,
juhatusia noukoguning oluliseosalusegaeraisikutest
omanikud,velja arvatud
juhul' kui antud isikutelpuudubv6imalusavaldada
olulistmoju ettev6ttedrilisteleotsustele Lisakson seotud
osapooltekseehevalt kirjeldatud
isikutelahisugulasedja nende pooll kontrollitavadv6i nende olulise
m6ju all olevadettevdtted.

Tulud
TaevasTV 7 MTU tuludenaon kajastataksetihingutegevuseksja
uritustekorraldamisekssaadudannetused,mitmesugusedtoetused
nii
Eestistkui velisriikidest.
Tuluna ka.iastataksemitmesugustetrr.ikisteja salvestistemuuk
ning tutu mr.iugistkajastataksesiis, kui k6ik olulisedomandiga
seotudriskidon
liiinudiile ostjale,mtliigituluja tehingugaseotudkulu on usaldusvaarselt
mddratavning tehingustsaadavatasu laekumineon toendoline
Tulu teenusemriUgistkajastatakseteenuseosutamisejdrel.
Intressitulukajastataksesiis, kui tulu laekumineon t6eneolineja
lulu suuruston v6imalikusaldusve6rselthinnata.Intressitutukajastatakse
kasutadesvara sisemiseslintressimdara,valja arvatudjuhtudel,
kui intressilaekumineon ebakindel sellisteljuhtudelarvestatakse
intressitulu
kassaoOhiselt

Kulud
Kuludon kaiastatudvastavusestekkepdhiseleprintsiibile
Kuludvdetaksearyesse,millalneed tehti,mittetasumisejergi
Kuludekajastamiseon
jiirgitudka tulude-kuludevastavuseprintsiipi
rulevaste perioodidekulud kaiastataksen6uetebiransikirjel
,,tulevaste
perioodidekulud"nt
etlemakstudrenl, ettemakstudperioodikaine
Lisainformatsioon
Bilansijargsed
sundmused
Raamatupidamise
aastaaruandeskajastuvadolulisedvaradeja kohustuste
hindamistm6jutavadasjaolud,mis ilmnesidbitansi
kuupdeva3l detsember2010 ja aruandekoostamise
kuupaevavahemikul,kuid on seotudaruanoeperioodi
v6i varasemarer
perioodideltoimunudtehingutega
Bilansijdrgsed
sundmused'mida ei ole varadeja kohustuslehindamisele
arvessevoetud,kuid mis otuliseltm6jutavadjiirgmise
majandusaasta
tulemust,avalikustataksenende olemasolukorral
aastaaruandelisades

Lisa2 Raha
(kroonides)

31.12.2010
Arvelduskontod
S w e d b a n kA S
S e b P a n kA S
Kokku raha

I 805
6 863
2 942
9 805

Lisa3 Annetusedja toetused
(kroonides)

08.12.2009
31.',tz.2010
Mitteslhtotsatarbelia
se
nd
n e t u s e dj a t o e t u s e d

1 86 8 0
1 86 8 0
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Lisa4 Mitmesugused
tegevuskulud
(kroonides)

08.12.2009.
31.12.2010
UUrja rent

4 342

MitmesugusedbLirookulud

749

Pangateenus

980

Muud

3 207

K o k k u m i t m e s u g u s e dt e g e v u s k u l u d

I 278

Muudeall on kajastatudmitmesugusedside ja teate saatmiskutud

Lisa 5 Seotud osapooled
(kroonides)

Setud isikutegaja seotudosapooltegaei ole tehtud tehinguid

Lisa 6 Stindmusedparastbilansipdeva

01'01'2011uhines Eesti Eurotsooniga Eesti kroon (EEK
ia
) asenduseuroga(EUR)siis selest lulenevaltkonveteerisellevote
sellestkuupdevaslalatesoma raamatupidamiskontode
saldod umberarvesluseEesti kroonidesteurodesse v6rdlusandmed
konverteeritiametlikuvaluutakursiga15,6466EEruEUR.
2011.a jergnevaidmajandusaastaaruandeidhakatakse
koostamaeurooes.
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Aruande elektroonilised kinnitused
Mittetulundusühing Taevas TV7 Kristlik Ühing (registrikood: 80300348) 08.12.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Kinnitaja nimi

Kinnitaja roll

Kinnituse andmise aeg

Mare Kais

Sisestaja

26.05.2011

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 4422227

Mobiiltelefon

+372 56698593

E-posti aadress

paivi.pitko@tv7.fi

