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Tegevusaruanne
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) toimus esmakordselt 1997.aastal. Festivali praegune
ulatus saavutati 2002.aastal. 19. Pimedate Ööde Filmifestival toimus 13. – 29.novembril 2015
Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Paides, Kärdlas.
Põhiprogrammi raames linastus kokku 226 filmi, paljud filmid kattusid erinevates programmides.
Põhiprogrammi keskmes olid kolm võistlusprogrammi (lisa 5). Programmimeeskond koosnes 18
inimesest üle maailma. Programmidirektor on Tiina Lokk.
Rahvusvaheline võistlusprogramm (18) – Rahvusvaheline Produtsentide Liitude
Föderatsioon FIAPF (Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films)
kinnitas Pimedate Ööde Filmifestivali alates 2014. aastast rahvusvaheliselt sertifitseeritud
võistlusprogrammiga festivalide hulka. Sellega kaasnes PÖFFile maailmas 15. filmifestivalina
võimalus korraldada seni spetsialiseeritud EurAsia võistlusprogrammi asemel rahvusvahelist
võistlusprogrammi, kuhu kuuluvad filmid üle maailma. Regulatsioonide kohaselt olid
vastuvõetavad filmid, millel oli maailma, rahvusvaheline või Euroopa esilinastus. Antud
võistusprogramm koosnes seitsmest maailma esilinastusest, neljast rahvusvahelisest ja
seitsmest Euroopa esilinastusest
Tridensi debüütfilmide võistlusprogramm (14) – Rahvusvaheline võistlusprogamm, kus
läksid arvesse ainult režissööride esimesed täispikad mängufilmid. Regulatsioonide kohaselt
sai võistlusprogrammi kandideerida ainult maailma või rahvusvahelise esilinastusega filmid.
Antud võistlusprogramm koosnes seitsmest rahvusvahelisest ja seitsmest maailma
esilinastusest.
Tridensi Eesti filmi auhind (6) – Eesti filmitootmisettevõtetes toodetud või kaastoodetud
mängufilmid, mis on esilinastunud vahemikus 2014. aasta sügisest 2015. aasta sügiseni.
Antud programmis oli üks maailma esilinastus.
Võistlusprogrammivälised filmid (2) – Need kaks võistlusprogrammivälist filmi olid
režissööride debüütfilmid, mis ei võistelnud eri põhjustel küll auhinnale, kuid väärisid kindlasti
esiletõstmist.
Väljaspool võistlusprogramme olid põhiprogrammi filmid jaotatud järgmiselt:
Gruusia kino fookuses (14) – koostöös Gruusia Filmikeskus ja Gruusia Saatkonnaga
linastusid 14 uut ja vana linateost Gruusia filmikunstist aastatest 1929–2015. Kaasa arvatud
PÖFFi avafilm kui ka Gruusiat esindav film rahvusvahelises võistlusprogrammis. Loomulikult
ei puudunud programmist ka selliste suurepäraste Gruusia lavastajate nagu Otar Iosseliani,
Zaza Urušadze, Tengiz Abuladze jpt. parimad tööd.
Erilinastused (5) – erilinastuste puhul jättis PÖFF endale vabaduse pöörata tähelepanu viiele
eriilmelisele filmile, mis väärivad esiletõstmist oma vormilise lahenduse ja teemapüstituse
poolest. Siin on ära märgitud ka PÖFFi lõpufilm.
Panoraam (55) – Panoraami programmist leiame filme, mida olid pidanud tarvilikuks esile
tõsta eri festivalid üle kogu maailma. Siin oli filme, mis on ehtinud festivalide programme üle
maailma, filmid, mida võib leida ka Eesti kinolevist, ning teosed, mis linastusid esmakordselt
just PÖFFil. Kokku kaks rahvusvahelist ja kaks Euroopa esilinastust.
Foorum (44) – eriarvamusi ja dispuute tekitanud filmid ning teosed, mis vaatlesid
traditsioonilisi teemasid uue nurga alt. Kokku oli kaks maailma, neli rahvusvahelist ja kaks
Euroopa esilinastust.
Screen Internationali kriitikute valik (8) – 2015. aasta filmfestivalide parimad linateosed,
mis on filmiajakirja Screen International kriitikute hinnangul parimad. Programm, mis andis
hea ülevaate kogu aasta kinokunstist.
PÖFFi vitamiinilaks (15) – PÖFFi programmimeeskonna poolt välja valitud positiivsed filmid.
Antud programmis oli kolm rahvusvahelist esilinastust.
Doc@POFF (11) – filmid maailma dokumentalistika hetkeparemikust (sh filmi- ja
muusikaainelised kultuuridokumentaalfilmid. Antud programmis oli üks maailma ja üks
rahvusvaheline esilinastus.
Midnight Movies (6) – Žanri piire nihutavad ööfilmid tõid publikuni ülevõlli fantaasiat, pöörast
ulmet ja kaasakiskuvat põnevust.
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Klassika (2) – PÖFFi klassikaprogramm tõi vaatajateni legendaarse Tšehhi animaatori ja
filmilavastaja Karel Zemani imelise maailma. Kõrvuti vastselt restaureeritud fantaasiafilmiga
„Instruction for Destruction“ näidati ka dokfilmi Karel Zemani loomingust.
Eriprogramm Moekino (10) – moemaailma telgitagustesse vaatavad mängu- ja
dokumentaalfilmid.
Goethe Instituut esitleb: Uus Saksa Film (10) – 10 uut täispikka mängufilmi, mis
iseloomustavad kõige paremini praegust Saksa kino suunda. Programmis oli kaks
rahvusvahelist ja üks Euroopa esilinastus.
Euroopa Parlamendi Filmiauhind LUX (3) – Euroopa Parlamendi filmiauhind LUX sündis
2007. aastal eesmärgiga toetada ja väärtustada Euroopa filmikunsti ning aidata kaasa
Euroopa filmide levile väljaspool nende koduriike. Auhind on mõeldud Euroopas toodetud või
kaastoodetud täispikkadele mängu- ja dokumentaalfilmidele, mis räägivad Euroopa
probleemidest, uskumustest, identiteedist ja aitavad meil paremini mõista, kui erinevad ja
samas sarnased me oleme.
Kuumad teemad (12) – PÖFFi eriprogrammi "Kuumad teemad" eesmärk on suunata
avalikkuse tähelepanu eri riike ja ühiskondi käsitlevatele filmidele, kus kajastatakse
aktuaalseid humanitaarseid ja sotsiaalseid teemasid. Programmi raames linastub 15 täispikka
dokumentaal- ja mängufilmi Afganistaanist, Armeeniast, Aserbaidžaanist, Hollandist, Itaaliast,
Kasahstanist, Prantsusmaalt, Šveitsist, USAst ja Usbekistanist. Programm sündis koostöös
Eesti Vabariigi välisministeeriumi Arengukoostöö fondiga ning sellega kaasnesid avalikud
arutelud ja diskussioonid filmides tõstatatud küsimuste lahendamiseks.
Eesti Olümpiakomitee esitleb: spordifilmide eriprogramm (7) – spordifilmide programmis
olevad filmid avavad spordisangarite tihti keerulist võitlust edu ja õnnestumise nimel;
• Animafilmide festival Animated Dreams (AD, alates 1999) – sisaldab võistlusprogrammi viimase
kahe aasta lühianimatsioonidest, filmitegija retrospektiivi ja eriprogrammi ühe riigi animafilmidest.
• Tudengi- ja lühifilmide festival Sleepwalkers (SW, alates 2000) – rahvusvahelises võistlusprogrammis osalevad viimase kahe aasta tudengi- ja lühifilmid (mängu-, dokumentaal- ja animafilmid),
rahvuslikus konkursis osalevad Eesti lühifilmid, lisaks on kavas eriprogrammid ja filmikool. Alates
2012. aastast on PÖFFi ametlikuks partneriks SW korraldamisel Balti Filmi- ja Meediakool.
• Laste- ja noortefilmide festival Just Film (JF, alates 2001) – sisaldab laste- ja noortefilmide
konkurssi ning filmitegija või -žanri retrospektiivi.
• Rahvusvaheline filmitööstuse programm Industry@Tallinn koondab ühtse nimetajana enda alla
nii PÖFFi rahvusvahelise filmitööstuse paneelarutelud ja koolitused (alates aastast 2009) kui ka
Baltic Event filmi- ja kaastootmisturu üritused (BE, alates 2002). Eesmärgiks on luua sidemeid
Eesti ja naaberregioonide filmitegijate ning rahvusvaheliste filmitööstuste vahel, edendada
kaastootmis- ja levivõimalusi ning arendada kohalike filmitegijate teadmisi tipprofessionaalide poolt
läbi viidud kohtumiste, linastuste, koolituste ning seminaride abil. Kui Baltic Event tutvustab
rahvusvahelistele filmi- ja teleprofessionaalidele uusimaid Baltimaades valminud mängufilme ning
arendab koostööprojekte, siis PÖFFi Industry programmi fookuses on viimastel aastatel olnud
Ameerika ja Aasia turud. Kõige olulisemana saab välja tuua selle, et 2013. aastal sõlmiti ürituse
raames koostöömemorandum Lõuna-Korea ja Eesti filmiinstituutide vahel.
• Black Market Online (BMO, alates 2010) on üritust toetav veebikeskkond, mis on suunatud eelkõige
filmiprofessionaalidele ja võimalikele ostjatele, andes aastaringselt ülevaate regionaalsest
filmitoodangust, töösolevatest projektidest, filmilevist ning filmitööstuse kontaktidest Baltikumis ja
Põhjamaades, Venemaal ning Kesk- ja Kagu-Aasia regioonis. Veebikeskkonnas on võimalik uusi
teoseid turvaliselt ka vaadata.
PÖFFi missiooniks on maailma filmikultuuri tutvustamine Eesti vaatajatele ja seeläbi filmikultuuri
populariseerimine Eestis, filmi- ja kinoprofessionaalide omavahelise suhtluse arendamine rahvuslikul
ja rahvusvahelisel tasandil ning Eesti filmikultuuri tutvustamine välisriikides.
PÖFFi peamised toetajad on Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Tartu linnavalitsus, Tallinna
Kultuuriväärtuste Amet, Välisministeerium, Eesti Olümpiakomitee, EAS, Ettevõtlusamet, Tallinna
Spordi-ja Noorsooamet, Eesti Filmi Instituut ning välisriikide fondid ja saatkonnad.
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Ettevõtetest olid 2015.aastal suuremateks partneriteks Nordea pank (festivali hooaja peasponsor) ja
kino Kosmos ning Nordic Hotel Forum, Starman, Toyota Baltic, Tridens, Tallinna Vesi ja Five Seasons.
PÖFFi patrooniks on Eestis resideerivad välisriikide suursaadikud rotatsiooni korras. 2015. aastal oli
patrooniks Gruusia suursaadik.
Rahvusvahelistest võrgustikest on PÖFF Aasia Kino Edendamise Võrgustiku (NETPAC) toetajaliige,
Kesk ja Ida-Euroopa Filmifestivalide Liidu (CentEast) liige ning Rahvusvahelise Produtsentide Liitude
Foderatsiooni (FIAPF) poolt tunnustatud, kui assotsieerunud festival aastast 2006.
Laiemat kandepinda potentsiaalse publiku hulgas aitab kinnistada iga-aastane publikuhääletus
festivali lemmikfilmi leidmiseks. Auhinnaks publiku lemmikfilmile on Tallinna linn välja pannud 2000
euro suuruse preemia.
Laste- ja noortefilmide festival Just Film
Viieteistkümnes laste- ja noortefilmide festival Just Film (JF) toimus põhifestivali ajal 13.-22.
novembrini Coca-Cola Plazas ja Solaris Kinos. Kokku toimus 125 seanssi.
Programm jagunes sel aastal viite ossa: lastefilmid (13 filmi), noortefilmid (22 filmi), DOC@Just ehk
dokumentaalfilmid (8 filmi), lapse õiguste eriprogramm (11 filmi) ja liiklusohutuse teemaline
eriprogramm (4 filmi). Lisaks toimus kodanikupäeva raames veel kolm seanssi. Kokku oli kavas 58
filmi.
Animafilmide festival Animated Dreams
Seitsmeteistkümnendat korda toimunud animafilmide festival Animated Dreams (AD) toimus 18.–
22.11.2015 kinodes Sõprus, Artis, Coca-Cola Plaza, BFM ja Kanuti Gildi SAALis. Kokku toimus
Animated Dreamsil 48
seanssi, 1 workshop koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga, 1 Balti
animatsioonistuudiote ümarlaud Nordic Hotel Forumis ning õhtused eriüritused. Võrreldes eelmiste
aastatega tõusis Animated Dreams 2015 seansside, linastunud filmide, osalejate kui ka
toimumiskohtade arv.
Rahvusvaheline Tudengi- ja lühifilmide Festival Sleepwalkers
Pimedate Ööde filmifestivali alafestival Sleepwalkers (SW) toimus 17.–21. novembril 2015 Tallinna
Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis (BFM). Festival toimus 16. korda,
neist viimased neli on seda korraldatud koostöös BFMiga. Festivali muudab unikaalseks see, et seda
korraldab BFMi eestvedamisel kogu Tallinna Ülikool tervikuna, kaasates vabatahtlike ja
meeskonnaliikmetena erinevate erialade üliõpilasi ja õppejõudusid. Sleepwalkersi oluline tunnusmärk
on koostöö filmikoolide, -üliõpilaste ja -tööstuse vahel. Festivali keskus oli BFMi Nova õppehoone.
Kokku 20 seanssi toimusid SuperNova kinosaalis ja spetsiaalselt festivali ajaks Sleepwalkers
Cinemaks kujundatud telestuudios. Lisaks näidati festivali filme PÖFFi programmi raames Tallinnas
kinos Artis, kinos Solaris ja Tartus kinos Ekraan.
PÖFFi rahvusvahelise filmitööstuse programm Industry Days
Industry@Tallinn on talvehooaja kõige kiiremini arenev filmitööstuse konverents ning ärisündmus, mis
koondab rahvusvahelisele filmitööstusele suunatud PÖFFi networking’u, koolituse ja showcase’i
programmi ning regiooni suurimat filmi- ja kaastootmisturgu Baltic Event. Koostöös Eesti filmiklastriga
(Estonian Film Commission) on juba kuuendat korda toimunud sündmuse eesmärk toimida värava ja
vahendajana Eesti ja naaberregioonide filmitegijate ning rahvusvahelise filmitööstuse vahel, edendada
kaastootmis- ja levivõimalusi ning arendada kohalike filmitegijate teadmisi tippprofessionaalide poolt
läbiviidud kohtumiste, linastuste, koolituste ning seminaride abil. Lisaks tutvustab Industry@Tallinn
plahvatuslikult arenenud meediatööstuse idufirmasid ja uusi tehnoloogiaid ning arendab
potentsiaalikaid žanrifilmide talente.
2015. aastal võttis nädala kestnud programm fookusesse perspektiivika teleseriaalide tootmise
valdkonna ning koostöövõimalused Ameerika indie-sektoriga, tutvustati Hiina ning Ida-Aasia turgude
ning filmilevieripärasid, arendati produtsentide postproduktsiooni alaseid teadmisi kaasuuringute abil
ning valgustati stuudiote ning võttepaviljonide ärimudelite telgitaguseid.
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Filmi- ja kaastootmisturg Baltic Event
14. rahvusvaheline lmi- ja kaastootmisturg Baltic Event (BE) toimus Nordic Hotel Forumis 16.–18.
novembrini 2015. BE keskendub Balti regiooni ning Skandinaavia, aga ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikide
ning Venemaa kaastootmisprojektidele, peatselt linastuvatele lmidele (Works in Progress) ja juba
valmis lmide linastustele (Screenings).
2015. aastal osales Tallinna BE-l 48 müügiagenti, filmilevitajat ja teleostjat, 34 filmifondide
rahastajat/investorit, 100 produtsenti ja 52 muud filmiprofessionaali (sh meedia, režissöörid,
stsenaristid jt), seega olid olemas head eeldused aktiivseks müügiks. Üritusele oli akrediteeritud kokku
234 rahvusvahelise lmitööstuse esindajat.
BE Screenings programmis näidati viimase aasta jooksul Balti riikides valminud või peatselt ekraanile
jõudvaid linateoseid eesmärgiga tutvustada uuemat filmitoodangut müügiagentidele, filmilevitajatele,
telejaamade ostjatele ja filmifestivalide programmijuhtidele.
Kokkuvõte
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali juhatus peab 2015.aasta novembris ja detsembris põhiüritusena
Tallinnas ja Tartus läbiviidud festivaliprojekti 19. PÖFF kordaläinuks. Festival äratas positiivseid
vastukajasid ka välismaal ja leidis heakskiidu nii Eesti ajakirjanduses kui ka avalikkuse ja samuti
paljude filmiprofessionaalide poolt.
19. Pimedate Ööde Filmifestivali külastas kokku 80 600 vaatajat (2014: 77 500).
Lisaks põhifestivalile korraldab PÖFF igal aastal Haapasalu Õudus - ja fantaasiafilmidefestivali ja
Tartu Armastusfilmide festivali Tartuff ning Kumu dokumentaali.
Haapasalu Õudus - ja fantaasiafilmidefestival
29.aprill – 1.mai toimuv Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival (HÕFF) on kevadeti Eesti
mudapealinna Haapsalu vallutav õudus- ja fantaasiafilmide maraton. HÕFFi programmis kohtab
viimaste aastate parimaid õõva- ja fantaasiafilme, unustatud klassikat, trash- ning kultus-, friigi- ja
ekstreemkino. Rahvusvaheliste filmikülaliste ning tervet Haapsalut haarava ärevusega on HÕFF
muutunud teravaid kinoelamusi otsivate filmifännide kevadhooaja tippsündmuseks.
HÕFFi eesmärgiks on tutvustada Eesti ja lähiriikide kinopublikule õudus-, fantaasia- ja kultusfilmide
žanre ning maailmakino varamut läbi võimalikult laiahaardelise ja kaasaegse filmivaliku. Kuigi Eesti
naaberriikides toimub mitmeid õudus- ning fantaasiafilme linastavaid filmiüritusi, on HÕFFist
kujunenud rahvusvahelises mõõtmes küll väike, kuid omanäoline ja tunnustatud filmifestival, mida
kiidetakse tänu unikaalsele atmosfäärile ja tugevale programmile. Lisaks on HÕFF Baltimaades
ainuke žanrikino kultiveeriv festival, mis kuulub ka Euroopa žanrikino festivalide paremikku
ühendavasse organisatsiooni Melies.
Tartu Armastusfilmide festivali tARTuFF
Vabaõhu filmifestivali eesmärk oli tuua Tartu sumedatesse augustiöödesse armastust, soojust ja
sallivust. Projekti eesmärgid on populariseerida kino ja filmikunsti Tartus, pakkuda Tartu ja selle
ümbruse inimestele suve ajal kvaliteetset kultuuri, luua sidemeid erinevate kultuurivaldkondade vahel muusika, kirjandus, kino, teater, kunst ning tutvustada Tartut kui kultuurilinna ja siseturismi sihtkohta.
Kokku linastub iga aasta augustis tARTuFFil 12 täispikka filmi Raekoja platsil. Raekoja platsi 2000kohalises Eesti suurimas vabaõhukinos, millele lisanduvad veel söögikohtades istumise võimalused,
linastub 19x8-meetrisel ekraanil 12 täispikka filmi.
Kumu dokumentaal
Kumu Dokumentaal on Pimedate Ööde Filmifestivali ja Kumu kunstimuuseumi ühisprojekt aastast
2006. Kumu Dokumentaal on ainus iganädalane dokumentaalfilimide programm Eestis. Programmi
võib laias laastus jagada kaheks - filmid kunstist ja kunstnikest ja üldine dokumentaalprogramm
fookusega kultuuril. Filmid meie programmis kutsuvad vaatama, avastama ja mõtlema maailmale meie
ümber. Seansse juhatavad sisse oma ala spetsialistid vastavalt filmi teemale. Kõikide filmide juures on
publiku arutelu oodatud. Kumu Dokumentaal teeb koostööd kõikide teiste Eesti dokumentaalfilmide
festivalidega, näidates tihti ka parimat valikut nende kavadest. Filmid linastuvad Kumu
kunstimuuseumi auditooriumis.
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Tulevikuplaanid
Peamine põhjus, miks festivali eelarve 2016. aastal on suurem, kui eelmisel aastal, on, see, et
festival peab tooma Eestisse üha rohkem filmikülalisi ning filmitööstusega seotud inimesi, kes on
festivali arengu kohapealt võtmetähtsusega, kellest sõltub, kas PÖFF suudab rahvusvaheliselt
püsida pildis ning olla festival, kellega arvestatakse. Lisaks peab PÖFF 2016. aastal tooma kõik
olulised inimesed festivalile, kes on olnud kas festivali asutamise juures või aidanud
märkimisväärselt kaasa selle arengule.
Korraldada Cannes’i filmifestivali vastuvõtt (koostöös EFI-ga), mis on pühendatud Pimedate Ööde
Filmifestivali juubelile. Sinna on plaanis kutsuda rahvusvahelise filmitööstusega seotud inimesi,
kes on PÖFF-i arengu seisukohalt olulised.
Anda festivali juubeli puhul välja pildialbum, mis näitaks festivali läbi 20 aasta ning teeks ühtlasi ka
kummarduse kõigile, kes on festivaliga seotud olnud.
Korraldada suurejooneline festivali juubelivastuvõtt, kuhu on kutsutud kõik Pimedate Ööde
Filmifestivali asutajaliikmed, toetajad ja koostööpartnerid.
Külaliste eelarve suureneb.
Muuta PÖFF veelgi atraktiivsemaks väliskülalistele, et see oleks kas peamine või täiendav põhjus
Tallinnasse reisimiseks.
Suurendada sponsorite toetuse osakaalu PÖFF-i, sh alafestivalide ja Industry programmi
finantseerimisel.
Otsida turunduses uusi ja värskeid väljundeid jõudmaks kitsamate sihtgruppideni, see vajab
turunduse- ja kommunikatsioonimeeskonna täiendamist.
Arendada edasi turunduse ja kommunikatsiooni tegevusi sponsorite ja partnerite kanalite kaudu.
Tuua turunduskommunikatsioonis rohkem fookusesse võistlusprogrammi filmid, mis on unikaalsed
lähtuvalt uuest A-kategooriast (aastal 2015 oli festivalil 45 maailma- või Euroopa esilinastust).
Luua PÖFF-i oma liikmekaart ja kliendi/filmifänni lojaalsusprogramm, mis võimaldaks filme
vastavalt külastaja soovidele neile paremini planeerida ja kuvada.
Senisest suuremal määral turundada ja kommunikeerida nii sise- kui ka välisturul PÖFF-i
põhiprogrammi, alafestivale ning Industry osa koos, ühtse tervikuna.
Uute lahenduste abil suurendada tõlgetega linastuvate filmide arvu vähemalt 2/3 võrra.
Jätkata festivali haldustarkvara Eventivali arendamist lähtudes PÖFF-i vajadustest, samuti
arendada välja PÖFF-i uus koduleht.
Viia edukalt ellu erinevad innovaatilised multimeediaprojektid (Just Filmi ja Animated Dreamsi
meediaprojektid).
Arendada välja pressikeskus.
Kujundada PÖFF-i ajakirjast regulaarselt neli korda aastas ilmuv meil ja mujal toimuvaid
filmisündmusi kajastav ajakiri.
Digital Cornerist kujundada välja regionaalne mess.

Kuidas suudetakse ning kavatsetakse täita kohustusi 2016/2017.majandusaastal?
Siinkohal on oluline välja tuua antud organisatsiooni rahastamise mudeli keerukus, mis on paljuski
majandusliku ebastabiilsuse põhjuseks. Sisuliselt alustatakse igal aastal festivali tegemist alla 10%
garanteeritud eelarvega. Eelarve kinnitatakse jooksva majandusaasta septembrikuus, kui on selge ca
80% eelarvest. Vajadusel tehakse eelarves korrektuurid, kui on oht, et puuduolev tulubaas ei täitu.
Kuni festivali lõpuni (novembri lõpp) on selgusetu piletitulu number, mis on kogu eelarvest
suurusjärgus 20%. MTÜ majandusaasta on läbi aastate olnud kas nullis, väikeses kasumis või
kahjumis. Kahjuks on see keeruka ja ebastabiilse rahastamismudeli ning lühiajaliste toetuslepingute
tõttu paratamatus. 19 tegevusaasta jooksul on õnnestunud alati kõik kohustused katta, seda eelkõige
tänu mõistlikele ja paindlikele pikaajalistele koostööpartneritele/hankijatele. Seega hinnatakse festivali
majandusseisu mitme aasta perspektiivis. Eelnevatest perioodidest tekkinud kahjumeid plaanitakse
katta tulevaste perioodide kasumi arvelt ning kulude kokkuhoiult.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.03.2016

31.03.2015

Lisa nr

7 872

53 872

2

93 142

63 731

3

101 014

117 603

101 014

117 603

Võlad ja ettemaksed

229 781

96 216

4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

182 000

179 000

7

Kokku lühiajalised kohustused

411 781

275 216

411 781

275 216

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-157 613

-199 789

Aruandeaasta tulem

-153 154

42 176

Kokku netovara

-310 767

-157 613

101 014

117 603

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

Lisa nr

Annetused ja toetused

896 581

836 354

8

Tulu ettevõtlusest

606 232

619 780

9

25 299

65 922

10

1 528 112

1 522 056

-1 263 990

-1 074 380

11

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

-281

0

12

Mitmesugused tegevuskulud

-108 238

-125 067

13

Tööjõukulud

-302 306

-279 100

14

Muud kulud

-5 581

-471

-1 680 396

-1 479 018

-152 284

43 038

Intressikulud

-444

-305

15

Muud finantstulud ja -kulud

-426

-557

16

-153 154

42 176

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem

Aruandeaasta tulem

9
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

Lisa nr

-152 284

43 038

11 473

41 052

0

650

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

133 565

-80 507

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

858 697

844 512

7

-896 581

-836 354

7

-45 130

12 391

Laekunud sidusettevõtjate müügist

0

1 278

Antud laenude tagasimaksed

0

10 194

Laekunud intressid

26

131

Kokku rahavood investeerimistegevusest

26

11 603

Makstud intressid

-444

-305

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-444

-305

-45 548

23 689

53 872

30 871

-45 548

23 689

-452

-688

16

7 872

53 872

2

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus

Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

16

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

15

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.03.2014

-199 789

-199 789

42 176

42 176

31.03.2015

-157 613

-157 613

Aruandeaasta tulem

-153 154

-153 154

31.03.2016

-310 767

-310 767

Aruandeaasta tulem

Kahjumi katmiseks on alates 2014.majandusaastast tehtud kuludes mitmeid kärpeid ning tegeletud aktiivselt täiendavate tuluallikate
leidmisega (uued toetajad ja sponsorid). Kõik senised kohustused on suudetud täita tänu koostööpartnerite paindlikkusele
maksetähtaegade rakendamise osas ning Nordea panga poolt mittetulundusühingu kasutada antud käibekrediidile.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival 01.04.2015-31.03.2016 majandusaasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga, mis tugineb IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt väljaantavad juhendid (RTJ).
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse raha, lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.
Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.
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
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga
valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse bilansipäeval ümber
arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja
-kahjumid esitatakse aruandeperioodi tulude ja kulude aruandes muu finantstulu ja -kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Lühiajaliseks
loetakse nõudeid, mille eeldatav realiseerumisaeg on ühe aasta jooksul.
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete
laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade
nüüdisväärtusest. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Algse
soetusmaksumuse korrigeerimised viiakse läbi ainult juhul, kui need on asjakohased. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus
on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt
laekuvas summas.
Varud
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis
on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude soetusmaksumuse kulusse kandmisel lähtutakse konkreetselt iga objekti soetamiseks tehtud kulutustest (individuaalmaksumuse
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meetod).
Edasine kajastamine bilansis toimub soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varude
allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 2237 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2237 eurot, kajastatakse
koheselt kuluna.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset (kahaneva jäägi) meetodit.
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses ning kajastatakse bilansis jääkväärtuses.
Amortiseeritavat immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt 3 kuni 10 aasta jooksul. Amortiseeritava immateriaalse
põhivara amortiseerimisel lähtutakse eeldusest, et selle lõppväärtus on null.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

2237 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid

3 aastat

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, võetud laenud muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub
korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliseks loetakse finantskohustusi, mille tagasimaksmise aeg on ühe aasta jooksul. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele
kuuluvas summas.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelisi toetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused on eraldatud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke
kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.
Tulemiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.
Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist, mille kohaselt teenuse osutamisest saadavad tulud ja tulem kajastatakse proportsionaalselt samades
perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Seotud osapooled
Mittetulundusühing loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.
Seotud osapooled on mittetulundusühingu liikmed ja mittetulundusühingu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud
isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.03.2016

31.03.2015

0

1 968

Pangakontod

7 116

51 084

Paypali konto

756

820

7 872

53 872

Kassa

Kokku raha

14

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival

2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.03.2016

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Nõuded aruandvatele
isikutele
Laekumata sihtotstarbelised
toetused
Muud viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

9 945

9 945

10 145

10 145

-200

-200

1 681

1 681

16 714

16 714

16 714

16 714

702

702

60 296

60 296

3 804

3 804

93 142

93 142

31.03.2015

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Nõuded aruandvatele
isikutele
Laekumata sihtotstarbelised
toetused
Muud viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr

12 kuu jooksul

6

7

Lisa
nr

21 902

21 902

22 102

22 102

-200

-200

3 277

3 277

18 733

18 733

18 733

18 733

407

407

19 412

19 412

0

0

63 731

63 731

6

7
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.03.2016
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

183 359

183 359

Võlad töövõtjatele

22 324

22 324

5

Maksuvõlad

15 950

15 950

6

Muud võlad

814

814

814

814

4 959

4 959

4 959

4 959

2 375

2 375

229 781

229 781

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide tulud
Krediitkaardi võlgnevus
Kokku võlad ja ettemaksed

31.03.2015

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

33 180

33 180

Võlad töövõtjatele

16 796

16 796

5

Maksuvõlad

12 428

12 428

6

Muud võlad

20 075

20 075

Muud viitvõlad

20 075

20 075

Saadud ettemaksed

12 600

12 600

12 600

12 600

1 137

1 137

96 216

96 216

Tulevaste perioodide tulud
Krediitkaardi võlgnevus
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Töötasude kohustus
Puhkusetasude kohustus
Võlad aruandvatele isikutele
Kokku võlad töövõtjatele

31.03.2016

31.03.2015

3 247

0

18 322

16 457

755

339

22 324

16 796
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Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.03.2016
Ettemaks
Käibemaks

31.03.2015

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

544

0

1 694

0

Üksikisiku tulumaks

0

5 099

0

4 403

Sotsiaalmaks

0

9 555

0

7 062

Kohustuslik kogumispension

0

604

0

461

Töötuskindlustusmaksed

0

692

0

502

Ettemaksukonto jääk

1 137

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1 681

1 583
15 950

3 277

12 428

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.03.2014

Saadud

Tulu

31.03.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Riiklikud toetused

176 000

482 789

-483 789

175 000

Munitsipaaltoetused

0

76 025

-72 025

4 000

Toetused - Eesti fondid

0

59 000

-59 385

-385

Toetused kultuurikeskustelt ja
saatkondadelt

0

60 500

-60 500

0

-24 570

110 042

-104 499

-19 027

0

56 156

-56 156

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

151 430

844 512

-836 354

159 588

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

151 430

844 512

-836 354

159 588

Toetused - välisfondid
Muud annetused

31.03.2015

Saadud

Tulu

31.03.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Riiklikud toetused

175 000

489 985

-509 469

155 516

4 000

71 200

-68 200

7 000

-385

62 226

-62 239

-398

0

31 629

-31 629

0

-19 027

143 657

-165 044

-40 414

0

60 000

-60 000

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

159 588

858 697

-896 581

121 704

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

159 588

858 697

-896 581

121 704

Munitsipaaltoetused
Toetused - Eesti fondid
oetused kultuurikeskustelt ja
saatkondadelt
Toetused - välisfondid
Muud annetused
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Laekumata sihtotstarbelised toetused (31.03.2016 negatiivne saldo) on ära toodud lisas 3 "Nõuded ja ettemaksed".
Positiivne saldo on bilansis kajastatud kohustusena.
Annetuste ja toetuste tulu on täiendavalt ära toodud lisas 8.

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

836 581

488 698

60 000

347 656

896 581

836 354

509 469

483 789

68 200

72 025

318 912

280 540

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

Rahaline annetus

896 581

836 354

Kokku annetused ja toetused

896 581

836 354

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

Tulu piletimüügist

298 310

289 615

Reklaamteenused

245 627

265 936

4 025

6 086

Muude programmide korraldustasud

36 951

18 376

Muud tulud

21 319

39 767

606 232

619 780

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

25 299

58 610

0

7 312

25 299

65 922

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest
sh muud

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Tulu kataloogide ja ajakirjade müügist

Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 10 Muud tulud
(eurodes)

Kuluhüvitised
Muud
Kokku muud tulud
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

Tööjõukulud

-207 569

-95 303

Programmi kulud

-450 142

-418 720

Tehnika kulud

-195 293

-197 281

Turunduskulud

-260 482

-214 124

Eriüritused

-83 220

-88 256

Muud

-67 284

-60 696

-1 263 990

-1 074 380

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

-281

0

Kokku jagatud annetused ja toetused

-281

0

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

-20 656

-18 356

Energia

-2 518

-3 987

Kütus

-2 518

-3 987

-3 812

-4 433

-477

-1 726

-41 904

-58 908

Liikmemaksud

-5 385

-1 280

Pangateenused

-1 692

-1 828

Sidekulud

-7 156

-7 813

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent

Mitmesugused bürookulud
Koolituskulud
Raamatupidamine, audit, jm kulud

IT kulud

-20 090

-19 845

Transpordikulud

-2 618

-3 251

Muud

-1 930

-3 640

-108 238

-125 067

Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

Palgakulu

-379 755

-275 428

Sotsiaalmaksud

-128 255

-93 364

-1 865

-5 611

Kokku tööjõukulud

-509 875

-374 403

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

-207 569

-95 303

14

12

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

Intressikulu arvelduskrediidilt

-444

-305

Kokku intressikulud

-444

-305

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015

-452

-688

26

131

-426

-557

31.03.2016

31.03.2015

12

12

Puhkusereservi muudatus

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 15 Intressikulud
(eurodes)

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
Intressitulu
Kokku muud finantstulud ja -kulud

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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31.03.2016
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad
Tegev- ja kõrgema juhtkonna
ning olulise osalusega eraisikust
omanike lähedased pereliikmed
ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

01.04.2015 31.03.2016

Ostud

Sidusettevõtjad

31.03.2015

Kohustused

Nõuded

Kohustused

1 191

1 664

2 745

1 608

0

1 200

0

4 980

Müügid

Antud laenude
tagasimaksed

Saadud laenud

Saadud laenude
tagasimaksed

0

0

0

0

0

Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning
nende valitseva või
olulise mõju all
olevad ettevõtjad

66 955

13 502

0

0

0

Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning
olulise osalusega
eraisikust omanike
lähedased
pereliikmed ning
nende valitseva või
olulise mõju all
olevad ettevõtjad

28 166

0

0

0

0

01.04.2014 31.03.2015
Sidusettevõtjad

Ostud

Müügid

Antud laenude
tagasimaksed

Saadud laenud

Saadud laenude
tagasimaksed

0

0

10 194

0

0

Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning
nende valitseva või
olulise mõju all
olevad ettevõtjad

62 189

17 807

0

0

0

Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning
olulise osalusega
eraisikust omanike
lähedased
pereliikmed ning
nende valitseva või
olulise mõju all
olevad ettevõtjad

11 154

0

0

0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
01.04.2015 31.03.2016

01.04.2014 31.03.2015
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38 665

37 750

Juhatuse liikmetele on makstud juhatuse liikme tasu 6000 eurot (2014: 6000.-) ja töötasu 32665 eurot (2014: 31750.-).
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.09.2016
Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival (registrikood: 80044767) 01.04.2015 - 31.03.2016 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MIKK GRANSTRÖM

Juhatuse liige

22.09.2016

STEN-KRISTIAN SALUVEER

Juhatuse liige

22.09.2016

TIINA LOKK-TRAMBERG

Juhatuse liige

28.09.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kinofilmide linastamine

59141

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6314640

Mobiiltelefon

+372 53002617

E-posti aadress

info@poff.ee

E-posti aadress

mikk.granstrom@poff.ee

