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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne
 

Mittetulundusühingu Taevas TV7 Kristlik Ühing põhitegevuseks on meediatöö kaudu
eestikeelse kristliku sõnumi levitamine ja inimeste vaimse tervise toetamine. Taevas TV7
telekanali programmi edastavad Eestis Telia, STV, Elisa, Levikom, Uus Programm ja Telset.
Saateid on võimalik vaadata reaalajas ka kodulehel ja telefonirakenduse vahendusel. Telekanal
on jälgitav 24/7 ning veebilehel on leitav ka rikkalik saadete arhiiv.Mittetulundusühing Taevas
TV7 Kristlik Ühing saab kõik tegevuseks vajalikud käibevahendid ühingu toetajatelt annetuste
ja toetuste näol, vähesel määral ka trükiste levitamisest saadud tulust ning eetriaja müügist.
Ühingu toetajad on peamiselt eraisikud.
2021 a saadi annetusi 109,884 euro väärtuses, mis on 12,603 euro võrra rohkem, kui 2020
aastal.

Annetajaid oli 446, neist 220 püsiannetajat. Eesmärgiks on 2022 a jooksul püsitoetajate hulka
kahekordistada, arendades muuhulgas vastalanud sõbraklubi projekti.

Taevas TV7 Kristliku Ühingu tulud ja tegevuskulud on lahti kirjutatud majandusaasta aruande
lisades. Majandusaasta lõppes kasumiga summas 6808,75€.

Kohaliku toodangu tegemiseks töötab ühingus viieliikmeline tootmistiim, kelle käe all valmis
aasta jooksul 18 sarja. Aasta suurim projekt oli laste lauluvõistlus “Laulumaa”, kuhu
kandideerimiseks esitati 90 sooviavaldust nii Eestist kui Soomest. Võitja sai auhinnaks
personaalselt loodud laulu ühes videoga.
Eestikeelse toodangu kasvatamiseks otsib ühing pidevalt partnereid, kelle saateid kanalil
kokkuleppe alusel näidata. 2021 aasta peamised kaastootjad olid K-meedia, Tallinna
Täisevangeelne Hosianna kogudus, 3D kogudus. 2022 aasta plaanide hulka kuulub
laiapõhjaline koostööprojekt kogudustega erinevatest konfessioonidest.
Kolmveerandi kogu toodangust moodustab võõrkeelsete saadete maht. Palgalisena töötab
kanali jaoks neli tõlki-toimetajat. Lisaks on abiks vabatahtlikud, kes tõlgivad soome, rootsi- ja
inglise keelseid saateid eesti keelde.

2021. aastal oli 10 vabatahtlikku tõlkijat, kokku tõlgiti aasta jooksul 25 sarja. Tänu nende
panusele oli TV7 saatekavas uusi huvitavaid saatesarju, nagu nt Ville Männistö “Lase Sõnal
süttida” (õpetusssari) või ajakohane tervisesaade “Healthy living”. Jätkusid rahvusvaheliselt
tuntud telejutlustajate Joyce Meyer´i, Derek Prince´i ja David Pawsoni sarjad.
 

2021. a andis Taevas TV7 Kristlik Ühing  välja ühe ajalehenumbri TV7 Uudised, mille tiraaž
oli 30 000. Seda levitati tasuta nii kogudustes kui ka vabatahtlike lehe jagajate abil mitmetel
üritustel.

TV7 kirjastus andis välja kaks uut raamatut: Eve Juuriku “Palved Jumala Sõnast” (tiraaž 500
tk) ja Jan Cedercreutzi “Jumal on armastus” (tiraaz 300 tk).  Tulud kaupade müügist 2021 a 
17,709 eurot.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 4 960 1 656

Nõuded ja ettemaksed 6 501 5 647

Kokku käibevarad 11 461 7 303

Kokku varad 11 461 7 303

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 11 648 14 774

Kokku lühiajalised kohustised 11 648 14 774

Kokku kohustised 11 648 14 774

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -7 471 -4 242

Aruandeaasta tulem 7 284 -3 229

Kokku netovara -187 -7 471

Kokku kohustised ja netovara 11 461 7 303
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Annetused ja toetused 109 884 96 961

Muud tulud 247 197 237 513

Kokku tulud 357 081 334 474

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -79 676 -73 167

Tööjõukulud -270 018 -264 347

Muud kulud -103 -189

Kokku kulud -349 797 -337 703

Põhitegevuse tulem 7 284 -3 229

Aruandeaasta tulem 7 284 -3 229
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 7 284 -3 229

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -854 -514

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -3 126 2 205

Kokku rahavood põhitegevusest 3 304 -1 538

Kokku rahavood 3 304 -1 538

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 656 3 194

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 304 -1 538

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 960 1 656
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 -4 242 -4 242

Aruandeaasta tulem -3 229 -3 229

31.12.2020 -7 471 -7 471

Aruandeaasta tulem 7 284 7 284

31.12.2021 -187 -187
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Taevas TV7 Kristlik Ühing 2021. 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 -kohustised

MTÜ arvestusvaluuta on EURO. 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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Finantskohustised

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. 

Annetused ja toetused

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

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. Mittetulundusühingu kuludeks on põhiliselt Ühingu tegevuseks tehtavad kulud.

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

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.

Bilansijärgsed sündmused

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

kuupäeva 31.detsember 2014.a 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.
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Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu -202 690 -197 143

Sotsiaalmaksud -67 328 -67 204

Kokku tööjõukulud -270 018 -264 347

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 15 15


