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Mittetulundusühing KINOBUSS 2009. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Kinobuss MTÜ alustas tegevust 2002. aastal.

Põhitegevuseks on filmide levitamine Eesti territooriumil ja erandkorras ka välismaal ise kogu tehnika ja filmidega kohale sõitmise meetodil.

Kinobuss MTÜ üheks põhiprojektiks on suvine ringsõit läbi kõikide maakondade korraidades nö liikuvat rändfilmifestivali, heas mõttes

propageerides filmide vaatamist, nii kodumaiste kui ka väärtfilmide vaatamist päritolumaalt kus iganes teisest riigist.

Kaasprojektideks on vastavalt kutsetele teostada filmitöötubasid ja filminäitamist rahvamajades, kultuurimajades üle Eesti kas eraldiseisvate või

seotult teiste k.a. kohalike poolt organiseeritud projektidena.

Kinobuss MTÜ tegevuskavasse kuulub jätkuvalt nii suvise rändfilmifestivali korraldamine kui ka kõikide satelliitfilmileviprojektide elluviimine ja/või

neis kaasalöömine.

Kinobuss MTÜ on tegevusjõuljne ja plaanib oma igapäevast tegevust jätkata.

Mittetulundusühingus on kuus põhikohaga töötajat, peale selle
kaasatakse projektidesse lepingulisi töötajad. Töötajate tööjõukulud
koos maksudega olid 2009.a. 1076880.

Kinobussi tegevus ja projektid 2009

1. Regionaalne kinotegevus ja filmiievi

2009. tegevust mõjutas väga suuresti majanduskriis ja seda eriti aasta teises pooles, mil kahanes tunduvalt nii kohtade (kinopunktide) arv, kuhu

Kinobuss ise kohale sõidab kui ka publiku arv. Seetõttu andis see tunda nii sissetulekutes kui kulude katmisel, sest nii vaatajate kui ka kohalike

omavalitsuste (kes osaliselt toetasid Kinobussi väljasõitu teatud kinopunktidesse) eelarved kahanesid tunduvalt ning tegevust kultuuri vallas

vähendati tunduvalt. Nii pidi vähendama väljasõite kui kahandama ka piletihinda, mis tavapärase 35/45 krooni asemel on tänaseks hetkeks 25

krooni.

Kokku näidati 2009 aastal25 filmi, mis kogusid kokku12 711.

Filmiaasta 2009 oli raskem nii majanduslikult kui ka kohaliku filmitoodangu mõttes, sest linastus ju ainult 4 suuremat filmi ("Vasha", "Buratino.

.pangarööv. ning dokfilmi .Disko ja Tuumasõda").

2009 tõi seeqa Kinobuss maale neli uut filmi: auhinnatud lastefilmid" Torm" ("Myrsky", Soome, 2008, esilinastus 1.09.09) ning "Levist väljas"

("No Network", Island, 2007, esilinastus 27.11.09), noortele suunatud musta huumoriga animeeritud kosmoseseikiuse "Reis Saturnile" ("Reijsen

til Saturn", Taani, 2007, esilinastus 1.11.09) ning vampiirifilmi "Külmaamps" ("Frostbite", Rootsi 2007).

2. Teised tegevused ja projektid

Eesti filme tutvustati ka mujal maailmas- mais ja juunis rändas Kinobuss ringi Balkani poolsaarel ning viis läbi noortele suunatud

filmi-animakoolitused seitsmes riigis ..CineExpress" projekti raames (projekti toetas täiesmahus NATO haridusprogramm); mais-juunis esindas

Kinobuss koos Emajõe Lodjaseltsiga Eestit (Eesti filmikultuuri) ning kultuuripealinn Tallinn 2011 ~, Saksamaal ninQ NovQorodis (projekt oli

toetatud Kultuuripealinn 2011 poolt, osaliselt 40 000 toetas ka Kultuurkapital).

Kevadel (aprillis - mais) viis Kinobuss Tartus läbi filmiharidusliku koolitusprojekti "Loodusharidus filmi kaudu - Looduslodi 1". Koostöös Emajõe

Lodjaseltsiga toimusid õpilastele suunatud looduslodjaretked ning õpe õues vormis keskkonnaõpe, mida analüüsiti visuaalselt ehk filme tehes.

Seda projekti toetas täies mahus Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Samuti võttis Kinobuss osa laulupeo pidustustega seotud "Laulupeo Tule Teekonnast", mis toimus vahemikus 13.-27.06. Teekond algas Tartust

ning lõppes Pärnus ja vahemaad läbiti ajalooliste laevadega. Igal õhtul toimus väikeasulates rohke kultuuriprogramm, kus Kinobuss näitas

laulupeoga seotud arhiivikaadreid, dokfilme jms. Seda projekti toetas Eesti Filmi SA.

Samuti jõudsid arengustaadiumisse rahvusvahelised koostööprojektid .Screenit" (kolme Põhjamaa ning Eesti filmihariduse alane koostööprojekt

lastele ja noortele). Septembris toimus arengukonverents koostöö arendamiseks Balti, Saksa, Hollandi ning Poola filmi- ja

kultuuriorganisatsioonidega (toetas Eesti Filmi SA).

Jätkus rahvusvaheline koostööprojekt "Animated Sience" (2007-2009). Antud projekt on edendanud väljatöötatud metoodika ning

interaktiivse õppematerjali "Öppimine animatsiooni kaudu" arendamist, test-töötubade läbi viimist õpetajatega.



Mittetulundusühing KINOBUSS 2009. a. majandusaasta aruanne

.Projekti eelarve sisaldas ka omafinantseeringut - 4000 eurot /62 586 krooni. Kultuurikapitali aastatoetus kattis osaliselt antud

omafinantseeringu osamäära.

3. Lisks viidi läbi filmikoolitusedkoolides, noortekeskustes ja ürituste raames, osaleti erinevatel väikeüritustel, nt MOFF, Mobiilifilmide Festival
- töötubadega, Pimedate Ööde Filmifestivalil animatöötubadega jpm)
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kinobuss MTÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt

mittetulundusühingu vara, kohustusi ja majandustegevuse tulemus~. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise

seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud. mis ilmnesid bilansi kuupäeva

31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 27.06.2010 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsiooni! äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande

koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajaslatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval

perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Kinobuss MTÜjätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2008 Lisa nr31.12.2009

72617

202307

415

275 339

202499

150472

9083

362054

3

319957

319957

682011

Varad
~.."

Käibevara
--~ c"""'""o'--

Raha

Nõuded ja ettemaksed

Varud

Kokku käibevara

Põhivara

Materiaalne põhivara

Kokku põhivara

Kokku varad

238309

238309

513648

115000

248591

363591

363 591

15000

219542

234542

234542

6

447

-297

150

513

165062

282407

447469

682011

Kohustused ja netovara

Kohustused

Lühiajalised kohustused
---

Laenukohustused

Võlad ja ettemaksed

Kokku lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
--"-",,, .., c,

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem

Kokku netovara -
Kokku kohustused ja netovara

469

412

057

648
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2009 2008 Lisa nr

Tulud

Annetused ja toetused

Tulu ettevõtlusest

Muud tulud

Kokku tulud

752 560

1 988298

480

2741 338

-503 248

.1 329923

.1 076880

-112913

-4128

.3027092

-636 423

-558 730

-820172

-70462

-26697

.2112484

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseerltud projektide otsesed kulud

Mitmesugused tegevuskulud

Tööjõukulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus

Muud kulud

Kokku kulud

Kokku põhitegevuse tulem

Finantstulud ja -kulud

Aruandeaa~ta tulem

.285 754

-11658

.2!17412

300342

-17935

2R2407

1 284838

1 127988

0

2412826
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Rahavoogudearuanne
(kroonides)

2008

-285754 300342

112913

112913

-25776

-198617

70

70

-59

310

Rahavood põhitegevusest
"""" ,,---

Põhitegevuse tulem
--"", ;.,,""""---

Korrigeerimised ':

Põhivara kulum ja väärtuse langus

Kokku korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

Kokku rahavood investeerimistegevusest

31 265

31 265

.200318

.200318

100000

100000

129882

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood 110573

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

Raha ja raha ekvivalentide muutus

Raha ja raha AkvivalAndid nArinndi Innll~

202499

.129882

77 fi17

91926

110573

?n? 4qq

462

462

913

891



Mittetulundusühing KINOBUSS 2009. a. majandusaasia aruanne

Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara

Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2007

Aruandeaasta tulem

31.12.2008

0 165062

282407

447469

165062

282407

4474690

Aruandeaasta tulem

31.12.2009

.297412

150057

.297412

150 0570
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on

IFRS-i standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandiuse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on

kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid

ning info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on

muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades. Raha ekvivalentideks peetakse IOhiajalisi kõrge likviidsusega

investeeringuid. mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk

(nt IOhiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides. mis investeerivad raha ja raha ekvivalendi mõistega kooskõlas

olevatesse instrumentidesse).

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga kliendi

vastu hinnatakse eraldi, arvestades teada'olevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani

ning allahindlus kajastatakse bilansi kirjel "Ebatõenäoliselt laekuvad summad".
Nõuete puhul, mis ei ole isikupäraselt olulised ja mille kohta pole teavet nende väärtuse langemisest, kasutatakse ligikaudse hindamise

meetodit. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud rohkem kui 365 päeva, hinnatakse alla 50% ulatuses ning rohkem kui 730

päeva maksetähtaja ületanud nõuded hinnatakse alla 100% ulatuses.
Allahindiuse summa kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruande kirjel või kirjel "Turustuskulu' (skeemi 2 korral).

Aruandeperioodillaekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja

kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja

Kõiki muid nõudeid (Iaenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgilomandatud nõudeid,

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks

võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades

sisemise intressimäära meetodit. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud vöetakse arvele soetusmaksumuses. mis koosneb ostuhinnast. muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest

veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kas kaalutud keskmise soetusmaksumuse. FIFO vöi individuaalse hindamise meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest. mis on väiksem - kas soetusmaksumusitootmisomahind vöi neto realiseerimisväärtus.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kui varem allahinnatud varude

neto realiseerimisväärtus hilisematel perioodidel taas töuseb. tOhistatakse varasem allahindlus

Materiaalne ja im materiaalne põhivara

Põhivarade kasulik eluiga on rohkem kui aasta ja maksumus alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik eluiga on rohkem kui aasta, kuid mille

soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari Ole peetakse arvestust bilansiväliselt.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb Oksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need

komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm, lähtudes selle

kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000
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Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

ehitised 12

~aSinad}aSeadmed.,.,.,.",
muu materiaalne põhivara I ~! 3
(arvutustehnika) :,

aluseks vara kasulik eluiga ning kasutusintensiivsus. Igal bilansipäeval

võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse, eeldatava järelejäänud kasuliku eluea ning lõppväärtusega.

Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäära

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt

hinnata või vahe on ebaoluline, eeldatakse amortiseerimisel, et põhivara lõppväärtus on null.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, väljastatud võlakirjad ning muud IOhi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende

soetusmaksumuses, mis hõlmab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

LOhiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on enamasti võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu

IOhiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud

soetusmaksumust arvestatakse sisemise intressimäära meetodil.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väl!akuulutamise perioodil, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja

kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu eraldist ei moodustata enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:. olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale

. müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle

. tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta

. tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline

. tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Vara kasutada andmisest saadav tulu intresside, litsentsitasude ja dividendidena kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu

suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavatest teenustest kajastatakse, lähtudes osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval ja eeldusel,

et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulud ja kulud) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust

saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samal perioodil teenuse osutamisega kaasnevate kuludega.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

31.12.2009

36290

36327

72617

31.12.2008

1806

200693

202499

Sularaha kassas

Arvelduskontod

Kokku raha
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

31.12.2009

199878

2429

202307

31.12.2008

134 073

16399

150472

Nõuded ostjate vastu

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Kokku Nõuded ja ettemaksed

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

31.12.2009

Ettemaks Maksuvõlg

30934

13488

22154

31.12.2008

Ettemaks Maksuvõlg

10537

7741

13328

676

490296

2133

2429

3536 296

5566

16399

Käibemaks

Üksikisiku tulumaks

Sotsiaalmaks

Kohustuslik kogumispension

Töötuskindlustusmaksed

Eltemaksukontojääk

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 70112 22235
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(kroonides)

Kokku

Masinad ja

Muud masinad seadmed

ja seadmed

Arvutid ja
arvuti-
süsteemid

31.12.2007

Soelusmaksumus

Akumuleerilud kulum

Jääkmaksumus

232 162

138547

93615

239284

.142797

96487

471 446

.281 344

190102

471 446

.281 344

190102

Ostud ja parendused

Amortisatsioonikulu

4576

-1610

95741

.68852

200317

-70462

200317

-70462

31.12.2008

Jääkmaksumus 9658' 223376 319957 319957

Ostud ja parendused

Amortisatsioonikulu

31265

.96580

31 265

112913

31 265

.11291316 333

31.12.2009

Jääkmaksumus 80248 158061 238309 238309

lisa 6 laenukohustused
(kroonides)

31.12.2009 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

1 - 5 aasta jooksuljooksul üle 5 aasta

15000

OO 000

15000

15000

15000

100000

115000

115000

Lühiajalised laenud

laen 1

laen 2

Lühiajalised laenud kokku

Laenukohustused kokku

31.12.2008 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

1 - 5 aasta jooksul12 kuu jooksul üle 5 aasta

5000

5000

5000

15000

15000

15000

LOhiajalised laenud

laen 1

Lühiajalised laenud kokku

Laenukohustused kokku
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

31.12.2009

150080

5260

70 112

21 359

1780

248591

31.12.2008 Lisa nr

107263

=~_~~,~,1~~

p,,-

22235 5

,---","", 0

-.,--

37227 i

219542

Võlad tarnijatele

Võlad töövõtjatele

Maksuvõlad
-"-""--

Muud võlad

Saadud ettemaksed

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Netomeetod

31.12.2009

Saadud

31.12.2009

Tagastatud

752 560

752 560

752560

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

igaaastane

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

31.12.2008

Saadud

31.12.2008

Tagastatud

1 284838

1 284838

1 284838

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

igaaastane

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(kroonides)

2009

888298

1 100000

1 988298

2008

503943

624046

1127989

muu huvikoolitus

kino- ja videofilmide levitamine

Kokku tulu ettevõtlusest
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

2009

19 635

50002

50002

66731

82959

14856

91 834

177231

2008

Müügi eesmärgilostetud kaubad

Energia

Kütus 48

55

35

8

112

180

1950

Transpordikulud
~--.,""""" c.

Logistikakulud

Mitmesugused bürookulud

Lähetuskulud
..,".", ~"

Tööjõukulud

Muud

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
503248 636423

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

2009

100000

58940

58940

1111521

59462

1 329923

2008

50000

50000

50000

458730

Üürja rent

Küt~~"~
C~,. C"Mitmesugused bürookulud ~

c._,-;-,;,-.."
Muud

Kokku mitmesugused tegevuskulud 558730

Lisa 12 Tööjõukulud
(kroonides)

2009

804459

272420

1 076879

615282

204890

820172

231

Palgakulu

Sotsiaalmaksud

Kokku tööjõukulud

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8

15

707

419

588

297

462

000

950
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Lisa 13 Finantstulud ja -kulud
(kroonides)

2009

553

553

12 185

12185

-26

2008

6480

6480

16272

16272

Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt

Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt

Intressikulud
""--.,""""""""-

Muud intressikulud

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

Muud finanIstulud ja -kulud

Kokku finantstulud ja -kulud

-8 143

.1793511658

Lisa 14 Seotud osapooled
(kroonides)

.iikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2009 31.12.2008

FOOsilisest isikust liikmete arv

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu huvikoolitus 85529 Jah

Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine 59131 Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6284088

Mobiiltelefon +372 5100048

E-posti aadress info@kinobuss.ee

Veebilehe aadress www.kinobuss.ee


