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Olemarina Jahlklubi

2009. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruan ne
MTO Olemarina Jahlklubi asulali 7.delsembril 2008.a. Asulamiskoosolekul seali tegulsemise

eelkOige ajaloolise Tilgu sadama alai

merespordialade ja harraslusmeresoidu arendamiseks vajalike lingimusle loomine ning sellele tuginedes purjelamise arendamine. Sam uti seati
asutamiskoosolekul valilud juhatusele Olesandeks jahtklubi liikmeskonna suurendamine ja

jahtklubi kandepinna laiendamine. Otemarina

Jahtklubi liikmete arv kasvas asutamiskoosolekul kogunenud 43 liikmest 68 liikmeni 2009 aasta IOpu seisuga.
Olulisemaleks toimnguteks kujuneski aruandeaastal ajaloolise Tilgu sadama alai paikneva lautri korrastamine. Harku Vallavalitsue otsusega anti
Tilgu sadama kinnistust 7557 m2 suurune osa jahtklubile 10 aaslaks kasulada. Jahlklubi liikmete Ohiste jOupingulustega kogu see ala korrastali ,
piirati aiaga osa territooriumist ning loodi tingimused OOpilevaringse mehitalud valve legutsemiseks . Taastali ka sOgistormide pooll kannatada
saanud juurdepaasutee sadamamuulile, millel asuvalt slipilt paases

probleemideta merele ja tagasi kaldale. Ohutuse lagamiseks

tilhistati nouetekohaste meremarkidega ka sadama sissesOidutee. Olulisemateks investeeringuteks kujuneski valvatava jahtklubi territooriumi
piirdeaia rajamine, valvuritele ja lautri korraldajale tMks vajaliku soojaku hankimine ning territooriumi elektroonilise valvesOsteemi hankimine
hooaja lopus. Tulenevalt vilikeste alusle piiratud meresoidusuullikusest oli ka Tilgu sadama legevus hooajaline. Aktiivne hooaeg kestab mais
oktoobrini ehk ca 6 kuud.
Usaks Olemarina Jahtklubi liikmetelt laekunud sisseaslumis ja liikmemaksudele kasutati sealud eesmilrkide saavutamiseks ka slipi
kasutamisest ning alusle hoiustamisest saadud teenustasu ning rannakorisluse lepingu alusel teenilud vahendeid.
korraldati lastele kaks Ohe nadalast suvelaagrit. Laagris tutvustati lapsi heade meresoidutavade ja

Purjelamise arendamise

purjetamise algteadmistega, tehti ka esimene meresoiduproov. Koost60s Harku Vallavalitsusega komplekteeriti suvelaagrites silmapaistnud
lastest treeninggrupp, mille koosseisus oli lastel talvisel ajal voimalik tegeleda OldfOOsilise eltevalmistuse ja purjetamise algteadmiste
omandamisega, Tabasalu OhisgOmnaasiumi ruumide baasil. Nende laste baasil peaks algaval hooajal komplekteeruma juba merel praktilist
purjelamiskooliluSI alustav grupp.
Olulisemateks invesleeringuleks algaval hooajal saab olema lastele purjetamiskoolituse andmiseks vajalike lingimuste loomine slipi ja ellingu
rajamise

Sam uti ka piirdeaiaga kaitslud, valvatava sadamaala vOimaliku laiendamisega seonduvad investeeringud.

Otemarina Jahtklubi seitsmeliikmeline juhatus kogunes kOigi tegevuste ja lahendamist vajavate probleemidega seonduvalt juhatuse
koosolekutele kokku 24 korral. Juhatuse liikmed tegid oma t66d Ohiskondlikel alustel, ilma tasuta.
Palgalisi tMlajaid oli

laandaluna palgal keskmiselt 4 inimest.
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Otemarina Jahtklubi

2009. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ariseadustikust lahtuvalt on MTU Otemarina Jahtklubi juhatus koostanud raamatupidamise aastaaruande ja kinnitab, et:
1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid
on vastavuses EV raamatupidamisseaduse ja hea raamatupidamistavaga;
2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab firma finantsseisundit ja majandustulemusi aigesti ja aiglaselt;
3) MTU Otemarina Jahtklubi on jatkuvalt tegutsev.
Uldkoosolek kinnitas 17.06.09 2009.majandusaastaaruande koostamise aigsust ja taielikkust.
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Otemarina Jahtklubi

2009. a. majandusaasta anuanne

Tulemiaruanne
(kroonides)

09.03.2009 31.12.2009

Lisa nr

204000

6

27014

7

Tulu ettevOtlusest

123560

8

Kokku tulud

354 574

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kulud
Mitmesugused tegevuskulud

116016

9

ToojOukulud

207262

10

7112

4

POhivara kulum ja vMrtuse langus
Kokku kulud

-330390

Kokku pohitegevuse tulem

24184

Aruandeaasta tulem

24184
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

09.03.2009 •

Lisa nr

31.12.2009
Rahavood pohitegevusest
Pohitegevuse tulem

24184

Korrigeerimised
Pohivara kulum ja vMrtuse langus

7112

Kokku korrigeerimised

7112

Pohitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood pohitegevusest

4

83238
48
100358

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse pohivara soetamisel

67842

Kokku rahavood investeerimistegevusest

67842

Kokku rahavood

32516

Raha Ja raha ekvlvalentide muutus

17 234

Raha Ja raha ekvivalendld perloodi lopus

17 234

4
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Otemarina Jahtklubi

2009. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara

Akumuleeritud tulem
08.03.2009

o

o

Aruandeaasta tulem

24184

24184

31.12.2009

24184

24184
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2009. a. majandusaasla aruanne

Otemarina Jahtklubi

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspohimotted

Uldine informatsioon
Kilesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamalupidamislava kohaselt. Eesti hea raamalupidamistava on
IFRS standarditele. kui rahvusvaheJiselt tunnuslalud arvestuse ja aruandluse p6himotetele. tuginev raamatupidamislava. mille pohinouded on
kehtestatud Raamalupidamise seadusega ning mida tiliendavad Raamalupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostalud Eesti kroonides

Raha
Bilansis kajastatakse raha ja pangakonlode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskonlode jMke.

Materiaalne ja immaterlaalne p6hlvara
Pohivarana kajastatakse bilansis varad maksumusega Ole 10 000 krooni, elueaga Ole Ohe aasta. Pohivara vOetakse arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasuluselevolmisl voimaldavatesl kuludest.
P6hivara amortiseeritakse lineaarsel meetodillilhludes kasulikusl elueast. Amortisalsiooninorm on 20% aastas.

P6hivara arvelev6tmise alampiir

10000

Tulud
MOOgi ja intressitulu kajaslalakse tekkep6hiselt

Lisa 2 Raha
(kroonides)

31.12.2009
Sularaha kassas

10308

Arvelduskontod

6926

17 234

Kokku raha

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvolad
(kroonides)

31.12.2009
Maksuvolg
Oksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
TOOluskindluslusmaksed
Kokku mak"sude ettemaksed ja maksuvolad

7929
24048
2405
34382
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Lisa 4 Materiaalne pohivara
(kroonides)

Kokku
Ehitised

Muu

Lopetamata

materlaalne

projektld ja
Ettemaksed

pohlvara

ettemaksed

31.12.2009
Soetusmaksumus

43804

14512

26540

Akumuleeritud kulum

3576

3536

0

Jiilikmaksumus

40228

23004

14512

14512

84856

14512

77 744

7112

Lisa 5 Volad ja ettemaksed
(kroonides)

31.12.2009
Volad larnijalele

Lisa nr

118

Volad tMvotjatele

22701

Maksuvolad

34382

Muud volad

1593

Saadud eltemaksed

21000

Kokku volad ja ettemaksed

79794

3

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

09.03.2009 31.12.2009
Miltesihlolstarbelised lasud
Liikmemaksud
Sisseaslumislasud

Kokku liikmetelt saadud tasud

68000
136000

204000

Lisa 7 Annetused ja toetused
(kroonides)

09.03.2009 .
31.12.2009
Miltesihlolsalarbelised annetused ja toelused

27014

Kokku annetused ja toetused

27014
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Ole marina Jahlklubi

Lisa 8 Tulu ettevotlusest
(kroonides)

09.03.2009 •
31.12.2009
MOOdud leenused

42080

Laslelaager

36480

Rannakorislus

45000

123560

Kokku tulu et1evotlusest

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

09.03.2009 31.12.2009
OOr ja renl
Milmesugused bOrookulud

-5862
-619

Malerjal varuosad

-50071

Laslelaagrikulud

-24093

Vilikevahendid ja IMriislad

-15717

Reklaamikulud

-12722

Juriidilised kulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

-732
-6200

·116016

Lisa 10 Toojoukulud
(kroonides)

09.03.2009 •
31.12.2009
Palgakulu
Solsiaalmaksud
Kokku ttiojoukulud
Tootajate keskmlne arv taandatuna Uiistooajale

154 428
52834

207262
4

Lisa 11 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmele arv majandusaasla lopu seisuga

31.12.2009
FOOsilisesl isikuslliikmele arv

48

Saldod seotud osapooltega rOhmade loikes
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31.12.2009
Nouded

Asulajad ja Iiikmed

9 000

Kohustused

21000

09.03.2009 31.12.2009
Tulud

Asulajad ja Iiikmed

204 000

Tegev-ja korgemale juhtkonnale ei ole arveslatud tasusid ja muid olulisi sooduslusi.
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Otemarina Jahtklubi

2009.a. majandusaasta aruanne

MTO Otemarina lahtklubi 2009.a majandusaruanne on kinnitatud tildkoosoleku otsusega
l7.juunil20l0.a.

Rasmus Hirtentreu,

juhatuse liige/kommodoor

Armin Mutle, juhatuse liige/asekommodoor

Enn Tammaru, juhatuse liige/asekommodoor

Raul Boberg,

juhatuse liige/asekommodoor

Heikki Sibul, juhatuse liige

Tonu Pomerants, juhatuse liige

BiHar Luukas,

juhatuse liige
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MTU OTEMARINA JAHTKLUBI
Revisjoni aruanne

Revisjon koosseisus:
Evelyn Alamets esimees
ja liikmed:
Veiko Toomlaid, Toomas Ristlaan
toimetasime ilhingu majandustegevuse ja raamatupidamise revisjoni 23 aprillil
2010.a.
Muudatused sisse viidud 07. juuni 201 O.a. ja 17. juuni 20lO.a.
Revisjoni kaigus kontrollisime ilhingu juhtdokumente, raamatupidamist ja selle
organiseerimist.
MTO Otemarina lahtklubi loodi 07.12.2008.a, kuhu kuulub 68 liiget, noorJiikmeid O.
Asutamisliikmeid 43, juurde voeti liikmeid 25, valja arvati Iiikmeid O. Tasutud
liikmemaks 65, tasumata 3
Majandusaasta periood 07.12.2008 - 31.12.2009
MTO Otemarina lahtklubi tegevust revideeritakse esimest korda.
Raamatupidamise revideerimise kiiigus oli kontrollitud:

I. ilhingu 2009. aasta aruanne ning selle vastavus kehtivale seadusandlusele ning heale
raamatupidamistavale;
2. raamatupidamise vastavust olemasolevatele algdokumentidele;
3. sissetuleku ja valjamineku operatsioonide ja tehtud kannete 5igsust;
4. majandustegevust ja selle finantseerimist jooksval aastal;
5. aruande kohustuslike isikute kasutuses olevate summade valjaandmise, vahendite
kasutamise ja aruandluse oigsust.
Juhtdokumentide revideerimise kiiigus oli kontrollitud:
1. illd- ja juhatuse koosolekute otsuste vastavust seadustele;

2. illdkoosoleku jajuhatuse otsuste oiguslikkustja vastavust ilhingu liikmete huvidele ja
ilhingu eesmarkidele;
3. ilId-jajuhatuse koosolekute protokolli vormi vastavust nouetele ja selle allkirjastamist;
4. ilhingu illdkoosoleku otsuste taitmist;
5. ilhingu liikmeks vastuvotmise- ja valjaarvamise kordaja sellest kinnipidamist;
6. ilhingu liikmete arvestuse pidamist;
7. ilhingu liikmete ja teiste isikute avalduste ja kaebuste arvestust ning nende
lahendamist;
8. ilhingu iild- ja juhatuse koosolekute protokollide arvestamise ja hoidmise korda;
9. illd- ja juhatuse koosolekute otsuste ja korralduste teavitamist ilhingu liikmetele ja
teistele asjahuvilistele.
Majandustegevuse oiguslike aluste ja sihipiirasuse revideerimise kiiigus oli
kontrollitud:

I. lepingute solmimise ja lopetamise vastavust seadusele ning lepingute
taitmist;

2. Ghingu juhtimis-, majandus- ja muude kulude 6igustatust ja sihiparasust.
2009.a. saavutatu:
1. Avati OMYC arveldusarve Sampo Pangas;
2. Kujundati OMYC sGmboolika (heraldikatoimkond);
3. Valmis OMYC kodulehekGlg (heraldikatoimkond);
4. Moodustati Navigatsiooni ja mereohutuse toimkond;
5. Tehti Harku Vallavalitsusega koostood;
6. S61miti Harku Vallavalitsusega GGrileping;
7. Tehti poordumine Harku Vallavalitsusele, paJvega vajalike insenervorkude
Ghendamiseks toimivatesse sGsteemidesse (elekter, side, vesi, kanalisatsioon);
8. Viidi labi GhisGritused: 2 Gldkoosolekut,
Heakorrastustalgud,
AvaGritus;
9. Teostati sadamaaJaja sellega kGlgneva rannaala heakorrastusWad.
10. Korraldati 2 laste ja noorte suvelaagrit;
11. Tehti ettepanek liikmeskonnale moodustada omapere noortestja lastest noorte
sektsioon;
12. Teostati piirdeaia valjaehitamine;
13. Hangiti valvuri- ja sadamakaptenikonteiner, kuivkaimlad, veehaare + pumpJa koos
hGdrofooriga, elektrikilp ja mobiiltelefon;
14. Teostati lautri ja lautrile viiva tee korrastamine;
15. Peeti labiraakimised sadama kapteni ja Ghe madruse leidmiseks;
16. V6eti Wale OMYC Tilgu lautri kapten H. Luukas;
17. H. Sibul asus koondama OMYC arhiivi ja nimetati OMYC kroonikuks;
18. Leiti turvafirma Tilgu lautri valveks;

Revisjoni kaigus tehti jargmised jareldused juhatuse poolt esitatu pohjal:
Revisjonikomisjonile esitati alljargnevad dokumendid:
• Oldkoosoleku protokollid
2tk
• OMYC P6hikiri ;
• Asutamisleping;
• Harku Vallavalitsusega solmitud GGrileping;
• Raamatupidamise eeskirjad;
• Varade nimekiri;
• Saldoandmik, kassaorderid;
• Bilanss, aastaaruanne, kasumiaruanne;
• Kuludokumendid;
• Lepingud, lisad, aktid;
• Hinnapakkumused;
• Sadama eeskirjad;
• Sadama teenuste hinnakiri.

Revisjonikomisjonile ei esitatud:
• 2009.a. tegevuskava;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009.a eelarve;
Dokumentide register;
Lepingud, lisad, aktid;
Hinnapakkumused;
Ametijuhendid ja tOolepingud, ohutusjuhendid;
H. Luukase informatsioon OMYC nagemuse kohta (Protokoll nr 2)
H. Luukase nagemuse pohjal koostatud ajaloolise Tilgu sadama mitteregistreeritud
lautrikoha arengukava (Protokoll nr 2);
OMYC vajalike insenerrajatiste ja hoonestuse kava (ProtokoH nr 3)
Navigatsiooni ja mereohutusetoimkond - tabel vajadustest, olemasolevastja
puuduvast;
Hinnapakkumus kaevu ja veetrassi trassi valja ehitamiseks;
Territooriumi valgustus - poordumine Harku Vallavalitsusele

Revisjoni tOo kaigus avastatud puudused:
• Revisjoni tulemusena tegime kindlaks, et ilhingu asjaajamine ja raamatupidamine
ei vastanud esialgu Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele, esines palju ebakolasid.
Uldkoosolekuks s1. 17. juuniks 201 O.a. olid olulised puudused korvaldatud.
• Uhingu raamatupidamine ei ole korrektne ja illevaatlik;
• Puudub selgus kulude suhtes;
• Pohivara kulum? Bilansi lisas margitud amortisatsiooni norm 20% ei vasta bilansis
arvutatud normile.
Aed- soetusmaksumus 26539,70
Soojak- soetusmaksumus 25 000.- (8 kuu amort. 3 333,33)
Vaieldav on ka piirdeaia pohivara olemus, kuna see ehitis/rajatis paikneb renditaval maal
ja ei parenda otseselt selle kinnistu vaartus1. Juhul, kui oleks tegemist MTU oma
kinnistuga siis oleks asi loogilisem.
• Palmers Eksport ostuarved (Tehing on sooritatud juhatuse liikmega seotud
ettevottega, ei ole lubatud). Uldkoosolek aktsepteeris tehingu tagantjarele
17.06.201 O.a.:
Arve nr 290953 01.06.2009 767 krooni
Arve nr 290954 01.07.2009 780 krooni
Arve nr 290955 15.08.2009 780 krooni
Arve nr 29113801.09.2009 780 krooni
Arve nr 291261 01.10.2009 780 krooni
Arve nr 291548 30.11.2009 480 krooni
• Leping Raul Bobergiga, puudub valjamakse pangast:
27.04.2009 summas 25000 krooni;
18.05.2009 summas 19 000 krooni;
nr.2/2009;3/2009 summas 11 000 krooni;
Tehing on sooritatud juhatuse liikmega, vastuolus pohikirjaga. Uldkoosolek aktsepteeris
tehingu tagantjarele 17.06.2010.a.:
• Leping Tonu Pomerants - 25.05.2009 summas 3 000 krooni;

Tehing on sooritatud juhatuse liikmega, vastuolus pohikirjaga. Oldkoosolek aktsepteeris
tehingu tagantjarele 17.06.201 O.a.:
• Sadama teenustest laekunud tulud dokumenteeritud summas 42 080 krooni
(sularahas);
• luhtimise dokumentatsioon on puudulik;
• luhtimistegevus on vastuolus OMYC pohikirja alljargnevate punktidega:
1) p. 4.3.8 Oldkoosoleku padevusse kuulub:
• luhatuse voi revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise voi tema vastu noude
esitamise otsustamine ja selles tehingus voi noudes jahtklubi esindaja maaramine 2)
4.7.4 lahtklubi liige ei voi haaletada, kui jahtklubi otsustab temaga voi temaga
vordset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu solmimist voi temaga
kohtuvaidluse alustamist voi lopetamist. lahtklubi liige, kes on juhatuse voi muu
organi liige, ei voi haaletada tema vastu noude esitamise otsustamisel. Sellisel juhul ei
arvestata esindatuse maaramisel nende jahtklubi liikmete haali.;
• Puuduvad Ulevaated juhatuse otsuste algus- ja lopp tulemi ning protsesside kohta;
• Puuduvad ettekannete tekstid, lahtudes juhatuse protokoll idest;
• Pole kinni peetud korrektsest dokumentide allkirjastamise korrast. Puuduvad juhatuse
otsustel koosolekul viibinud juhatuseliikmete allkirjad;
• Ajavahemikul
18.06.- 31.10.12.2009.a. puudub Uhingul juhatuse esimees st
kommodoor, kuna 18.06.2009.a. esitas Rasmus Hirtentreu avaldus OMYC
kommodoori ametist tagasiastumiseks seoses Eesti Kaitsevakke astumisega, mis
rahuldati alles 31.10.2009 Uldkoosolekul;
• 31.10.2009 U1dkoosoleku poolt val iti uus kommodoor Kristjan Boberg, kelle kohta on
ariregistris seisuga 26.04.2010.a. kanne tegemata, seega on alates 18 juunist 2009
tehtud juhatuse otsused kehtetud, kunajuhatus ei oma otsustusoigust;

Kokkuvottes:
Revisjoni tulemusel leiab revisjonikomisjon, et Uhingu juhatus on teinud head tOad
Urituste, laste laagrite jmt. purjetamist edendavate Urituste korraldamisel. Liikmete
kaasamisel erinevate tegevuste ja Urituste korraldamisel.
Ohingu liikmete vastuvotmise ja valjaarvamise korrast on kinnipeetud, ning Uhingu
liikmete nimekirja uuendatakse regulaarselt.
Ohingu majandustegevuse koord ineerimine ja j uhtimistegevust on rahuldav.
Seotud isikud. Vastavalt MTO tegevust reguleerivatele seadustele peavad MTO juhatuse
liikmed tegema lepingu juhatuses olemise(esindatuse) kohta. Lepingus peavad olema
kajastatud juhatuse liikmete seotus teiste ariUhingutega. Ei ole tehtud Uhegi juhatuse
liikmega.
Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud
kooskolas hea
raamatupidamise aastaaruanne, on kajastatud korrektselt ja on
raamatupidamistavaga.

Revisjonikomisjon teeb oma otsuse MTU Otemarina JahtkJubi 2009 majandusaasta
aruande kinnitamise kohta peale 17.06.2010.a. toimunud iildkoosoleku haaletamist
juhatusliikmega tehtud tehingute kohta.

OTSUS: Kinnitada MTU Otemarina Jahtklubi 2009 majandusaasta aruanne, kuna
17.06.2009.a. toimunud illdkoosolek aktsepteeris koik tehingud, mis olid tehtud
juhatuse liikmetega.
Ettepanekud juhatusele:
I. Viia sisse dokumentide ja protokollide register;
2. luhatuse ning komisjonide protokollid muuta kattesaadavateks i.ihingu kodulehel
klubiliikmetele;
3. Edastada regulaarset infot jahtklubi juhtimistegevuse kohta k6igile liikmetele maillisti
kaudu;
4. Kaivitada kodulehel foorum piiratud juurdepaasuga ainu!t klubiliikmete!e.
5. Ohingu tegevuse paremaks juhtimiseks tuleks kindlasti koostada i.ihingu aasta eelarve
ja erinevate toimkondade i.irituste eelarved ja kinnitada meeskonnad ning jalgida
nende taitmist.
6. Leida uus raamatupidaja v6i osta raamatupidamise teenus sisse, kuumaksega mitte
rohkem, kui 500 krooni;
7. K6ik hankeotsused alates 5 000 kroonist markida juhatuse protokollides,
konkureerivate pakkujate nime, summade ja v6itja pakkumise ning kaotajate
eemalejaamise p6hjustega.

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku:
1. MTU Otemarina Jahtklubi 2010.a. liikmete illdkoosolekul panna
hiHiletamisele ennetahtaegselt juhatuse koosseisu muutmiseks;
2. Valida korraga juhatusse ainult ilks liige perest voi huvigrupist selleks, et
tagada juhtimistegevuses haalte erapooletust.

Revisjonikomisjon:
Tallinnas, 17.juuni 2010.a.

Evelyn Alamets

Toomas Ristlaan

Aruande elektroonilised kinnitused
Otemarina Jahtklubi (registrikood: 80283006) 09.03.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Kinnitaja nimi

Kinnitaja roll

Kinnituse andmise aeg

Piia Indermitte

Sisestaja

30.06.2010

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja
tegevused

93299

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6032368

Faks

+372 6076645

Mobiiltelefon

+372 5028848

E-posti aadress

info@karumaa.ee

Veebilehe aadress

www.omyc.ee

