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Mlttetulundusijhing Taevas TV7 Krisilik Uhino

Tegevusaruanne

2010. a. majandusaasta aruanne

Taevas TV7 MTU asutati 08' 12'20oga ja mittetulundusiihingu asutajad on seadnud eesmergiks toetada igati krisrikku kasvatust6od ninglevitada kristlikku evangeeliumi nii Eestis kui ka valismaar erektroonirise meedia kaudu. Kirjastada ia revitada vaimuriku srsuga teoseid.Kaasata oma tegevusse eri vanuses inimesi' eelk6ige toetada raste ja noortelctod Konardada riritusi ja kooritusi eerk6ige erektroonirise meedia
fi::" 

*" rahvusvahelist koostctod erinevate kristlike organisatsioonidega ja - meediaga. Esimene reresaade raks eetrisse .l5..detsember

fflff ffj*:::|"*t" 
konelema huvitavaid inimesi , kes jasaksid oma teadmisi ia oskusi vaataiatesa, ola igaktitssetr abiks noorte

Mittetulundusiihing saab pohilised kaibevahendid tegevuseks tihingu toet4atertannetuste ja mitmesugusre toetusre naor.201o.a saadi
:",,"H;:'."'#.._T:,fff::ii","11flj;l"JT:lH["j,".":lJ"i:::., !",'.,'.""*, *r"ii,l,i] o,,r.,,,," riibiviimiseks rendirud ruumide kuru, mis
Mitteturundusuhingu juhatus koosneb 3 riikmest. Juhatuse riikmetere t66tasu ei makstud.
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Raamatupidam ise aastaaruan ne

Bilanss
(kroonides)

Kohustused ja netovara

Kohustused

Pikaajalised kohustusecr

V6lad ja ettemaksed

Kokku pikaajaltsed kohustused

Kokku kohustused

Netovara

Aruandeaasta tulem

Kokku netovara

Kokku kohustused ja netovara

2010. a. majandusaasta aruanne

31.12.2010

I 805

I  805

9 805

403

403

403

I 402

08,12.2009 Lisa nr

9 402

9 805
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2010. a. majandusaasta aruanne

Tulud

Annetused ja toetused

Kokku tu lud

Kulud

Mitmesugused tegevuskulud

Kokku kutud

Kokku p6hitegevuse tulem

Aruandeaasta tulem

08.i2.2009 - Lisa nr
31.12.2010

1 8 6 8 0  r  3
1

18 680 l
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

Rahavood p6hitegevusest

P6hitegevuse tulem

POhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood p6hitegevusest

j xor<*u rahavood
- i

I Raha ja raha ekvivalentide muutus :
'l

I Rahaja raha ekvivalendid perioodi t6pus

2010. a. majandusaasta aruanne

08.12.2009 _ 08.12.2009 _
31.12.2010 0E.12.2009

I 402

403

I 805

9 80s

I  805

9 8 0 5  0

6 r4,i/-fnd
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem g 402

31.12.2010 g 402

2010 a. majandusaasta aruanne

I  402

I  402

&:**r ?Aru,
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestusp6him6tted

Uldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamiser kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisaruseo

Taevas TV7 MTU 201 0 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud koosk6ras Eesti hea raamatupidamistavaga, mistugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse p6him6tetele. Arvestusp6himotted ning informatsiooni esitusviis onkoosk6las nduete ja alusprintsiipidega, mis on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida taiendavad Eesti vabariigiRaamatupidamise Toimkonna poolt veljaantud juhendid. RTJ 14

l"'rffi11[:*H:"t 
kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse risas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 p.hjar koosrarud

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha' luhiajalisi finantsinvesteeringuid, n6udeid ostjate vastu ia muid Iiihi- ja pikaaiarisi n6udeid Finantsvarad v6etaksealgselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud v6i saadud tasu 6igrane viiairtus. Argnesoetusmaksumus sisaldab k6iki finantsvara otseselt seotud tehingukulutusi.

:i:r::tilriilT$in::Jil;:ilJl;l",il"Jffi;1..:'n,* rinanrsvarast turenevatere rahavoosudere v6ita annab kormandare

ffi:::iT:iil#""",i"iii",or"var st peevar, .',' *"uu,'j'JffitT.o"il:Tff"":""H::1ff::li::H'il::ff1'J"

Raha

;^i[ffi::ldjilx:t'rt":^ j["?teerrtud' pansakontode jiidsid vorretdud pankadesa. Rahavoosude aruandes on kasfletud rahana ainurr

velisvaluutas toimunud tehingud ning vdrisvaruutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

)"ilIl-'":T'I;i,:J:[*|;:.1:i,ff'iil:]:::1":'':"i:."u"'o tehinsu roimumise peevarame'iku* kehtinud Eesti pansa
mida kaiastatakse 6israse vearruse meetodir, hinnatakse r,:"ffit 11"]TH"j:::Tiil,.:lJ::L;-TJ'[Tfi:il1tJil::[:**valuutakursside alusel vdlisvaluutatehingutest saadud kasumidia kahjumid kaiastatakse kasumraruandes perioodi turu ja kuruna

N6uded ja ettemaksed

Muud n6uded
Koiki muid noudeid (viitlaekumised' antud laenud ning muud rtihi- ja pikaajarised n.uded), verja arvatud edasimuugi eesmargir omandatudnoudeid' kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses Edasimriugi eesmairgir soetatud n6udeid kajastatakse 6igrase veartuse meetodil
NOuded ostjate vastu
N6udeid ostjate vastu kaiastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses ostjatert raekumata arved on biransis hinnatuotdenaoliselt laekuvatest summadest lehtudes seeiuures hinnatakse iga kriendi raekumata arveid erardi, arvestades teadaorevat informatsioonikliendi maksev6ime kohta' Ebatoendoliselt laekuvad n6uded on kaiastatakse kasumiaruande ruhmas,, kaubad, materjar teenused
#:ti"Tt'r:J'ded 

on kantud bilansist velja varem alla hinnatud ebar6enaoriste n6uete raekumisi kajastarakse ebat6eneoriste n6uete kuru

2010. a. majandusaasta aruanne

Materiaalne ja immateriaalne p6hivara



MittetulundusUhing Taevas TV7 Kristlik Uhing 2010 a maiandusaasta aruanne

Materiaalseks pohivaraks loetakse ettev6tte enda ma,andustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tooeaga Ule iihe aasta ia
maksumusega alates 5000 krooni (Varad, mille kasulik tooiga on Ule 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5OO0 krooni, kajastatakse
kuni kasutusele vdtmiseni vehevdertusliku inventarina (varudes) ja vara kasuluselevdtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud
vaheveartuslike inventaride Ule peetakse arvestust bilansivdliselt )

Materiaalne p6hivara voetakse 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 tddseisundisse ja -asukohta Materiaalset
pOhivara kaiastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vOimalikud veertuse
langusest tulenevad allahindluseo

P6hivara parendusvalljaminekud, mis suurendavad pohivara todj6udlust ule algselt arvatud taseme.ia t6eniioliselt osalevad tisanduvate tulude
tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis p6hivarana. Kulutused, mis tehakse eesmargiga tagada ning siiilitada varaobjektilt tulevikus
saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaaIselt lahtudes jargmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

. Ehitised ja rajatised 20-30 aastat

. Tootmisseadmed 8-12 aastat

. Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat

.  Muu inventar ia lT seadmed 3-5 aastat

Maad ei amortiseerita

Juhul kui materiaalse p6hivara objekt koosneb tjksteisest erislatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud elueao, on
need komponendid voetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, maarates neile eraldi amortisatsiooninormid vaslavalt nende kasulikule
elueale.

Juhul kui pdhivara kaetav vaartus (s o korgem kahestjargnevast neitajast: vara neto muiigihind v6i vara kasutusvaadus) on vaiksem
tema bilansilisest jdaikmaksumusest, on materiaalse p6hivara objektid alla hinnatud nende kaetavate vaertusele

Laenukasutuse kulutused (naiteks intressid), mis on seotud materiaalse p6hivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik
vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Taevas TV7 MTU ei ole veel teinud investeeringuid p6hivarasse

Finantskohustused

K6ik finantskohustused (volad tarnijatele, voetud laenud, viitvolad, ning muud ttihi- ja pikaajalised v6lakohustused) v6etakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka koiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soelusmaksumuse meetodil

LUhiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on i.ildjuhul v6rdne nende nominaalveenusega, mist6ttu li.ihiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades
sisemise intressimaera meetodit

Annetused ja toetused

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

Maksustamine

Maksustamist reguleerib EV Maksukorraldusseadus ja sellest tulenevad 6igusaktid(tulumaksu-, sotsraatmaksuseadus it
maksukorraldusega seotud 6igusaktid)

Seotud osapooled

Ettevote loeb osapooli seotuks juhul, kui tiks osapool omab kas kontrolli teise osapoole tile voi otulist m6ju teise osapoole aritistele
otsustele. Seotud osapooled on:
1. Emaettevote (ning omanikud);

f t 7 t
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2. TUtar- ja sidusettev6tted;

3. Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevdtteo;
4 Aktsiaseltsi ' osauhingu' mittetulundustihingu tegevdirektor, juhatus ia noukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, velja arvatudjuhul' kui antud isikutel puudub v6imalus avaldada olulist moju ettev6tte drilistele otsustele Lisaks on seotud osapoolteks eehevalt kirjeldatudisikute lahisugulased ja nende pooll kontrollitavad v6i nende olulise m6ju all olevad ettevdtted.

Tulud

Taevas TV 7 MTU tuludena on kajastatakse tihingu tegevuseks ja urituste korraldamiseks saadud annetused, mitmesugused toetused niiEestist kui velisriikidest.

Tuluna ka.iastatakse mitmesuguste trr.ikiste ja salvestiste muuk ning tutu mr.iugist kajastatakse siis, kui k6ik olulised omandiga seotud riskid onliiinud iile ostjale, mtliigitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusvaarselt mddratav ning tehingust saadava tasu laekumine on toendolineTulu teenuse mriUgist kajastatakse teenuse osutamise jdrel.
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on t6eneoline ja lulu suurust on v6imalik usaldusve6rselt hinnata. Intressitutu kajastataksekasutades vara sisemisesl intressimdara, valja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel sellistel juhtudel arvestatakse intressitulukassaoOhiselt

Kulud

Kulud on kaiastatud vastavuses tekkepdhisele printsiibile Kulud vdetakse aryesse, millal need tehti, mitte tasumise jergi Kulude kajastamise onjiirgitud ka tulude -kulude vastavuse printsiipi rulevaste perioodide kulud kaiastatakse n6uete biransikirjel ,,tulevaste perioodide kulud" ntetlemakstud renl, ettemakstud perioodika ine

Lisainformatsioon

Bilansijargsed sundmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist m6jutavad asjaolud, mis ilmnesid bitansikuupdeva 3l detsember 2010 ja aruande koostamise kuupaeva vahemikul, kuid on seotud aruanoe perioodi v6i varasemarerperioodidel toimunud tehingutega
Bilansijdrgsed sundmused' mida ei ole varade ja kohustusle hindamisele arvesse voetud, kuid mis otuliselt m6jutavad jiirgmise majandusaastatulemust, avalikustatakse nende olemasolu korral aastaaruande lisades

Lisa 2 Raha
(kroonides)

Arveld uskontod

Swedbank AS

Seb Pank AS

Kokku raha

Lisa 3 Annetused ja toetused
(kroonides)

31.12.2010

I 805

6 863

2 942

9 805

08.12.2009 -
31.',tz.2010

18 680

18 680

Mit teslhtotsatarbel ised annetused ja toetused



Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

MittetulundusUhing Taevas TVZ Krisflik Uhing

UUr ja rent

Mitmesugused bLirookulud

Pangateenus

Muud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Muude all on kajastatud mitmesugused side ja teate saatmiskutud

Lisa 5 Seotud osapooled
(kroonides)

Setud isikutega ja seotud osapooltega ei ole tehtud tehinguid

2010. a majandusaasta aruanne

08.12 .2009.
31.12.2010

4 342

749

980

3 207

I 278

01'01'2011 uhines Eesti Eurotsooniga ia Eesti kroon (EEK ) asendus euroga( EUR)siis selest lulenevalt konveteeris ellevotesellest kuupdevasl alates oma raamatupidamiskontode saldod umberarvesluse Eesti kroonidest eurodesse v6rdlusandmedkonverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466EEruEUR. 201 1.a jergnevaid majandusaastaaruandeid hakatakse koostama eurooes.

Lisa 6 Stindmused parast bilansipdeva
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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


