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Tegevusaruanne
Eesti Pimemassööride Ühing (edaspidi EPMÜ) on 1999. aastal loodud mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab nägemispuudega massööre üle
Eesti.
Seisuga 31.12.2009 kuulub EPMÜsse 68 nägemispuudega massööri.
Kogu Ühingu tööd koordineerib viieliikmeline juhatus, mis tegutseb ühiskondlikel alustel. Osalise tööajaga töötasid Ühingus ajavahemikus jaanuar-detsember
2009 EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse juhataja, sekretär-administraator, 5 massööri ja 3 massaaži algkursuse õpetajat . EPMÜ 2009. aasta palgafond
kokku oli 231 562 EEKi.
2009 aastal EPMÜ juhatus juhindus oma tegevuses Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest ning üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskavast.

EPMÜ poolt korraldatud koolitus- ja muu tegevus toimus peamiselt rahastatud projektide baasil.
2009. aastal toetati järgmisi EPMÜ juhatuse poolt algatatud projekte:
1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet toetas EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse käigushoidmist 66 000 krooniga. Eraldatud toetus võimaldas EPMÜ
Keskuse aadressil Hariduse 6 Tallinn töös hoida ning arendada edasi EPMÜ tegevust ning täita Ühingu põhikirjalisi eesmärke.
2. Projekt “Nägemispuudega inimeste massaaži kutseõppe arendamine Eestis”. Projekti rahastati Hasartmängumaksu Nõukogu poolt EV
Sotsiaalministeeriumi kaudu summas117 600.- EEK. Projekti raames võeti tööle Keskuse juhataja ja sekretär-administraator,tähistati Ühingu 10-ndat
tegevusaastat , trükiti EPMÜ tegevust ja Erakooli tutvustavaid buklette (200tk.), korraldati täiendkoolitusi ning tasuti Keskuse sidekulusid.

Täiendkoolitustoetuste raames korraldati järgmised koolitused:
Tai NUAD Bo-RARN massaai kursus (120) h,
Saunamassaaži kursus (4h),
Kinesioloogia kursus (20h),
Kliendiseisundi hindamine ja anamneesi kogumine (20h),
Uute massaaživahendite tutvustus (2h),
Liikumisõpetus ja rühihoid (6h),
FIE-na toimimise põhialused (6h).

Täiendkoolitusi viidi läbi 2009 aastal kokku 178 tundi.

2009 aastal toimus 1 EPMÜ üldkoosolek ja 8 juhatuse koosolekut, kus kuulati ära 2008. aasta revisjoni arvamus, kinnitati Ühingu 2008
majandusaasta aruanne, kiideti heaks ühingu 2009. aasta planeeritav tegevuskava, valiti Ühingu juhatus, arutati koolituste ning muu tegevuse arenguvõimalusi
ning majandusküsimusi. Ühingu liikmed osalesid aktiivselt EPMÜ tegevuses ning tegid mitmeid ettepanekuid töö korraldamiseks ja koolitustegevuse
arendamiseks.

2009 aastal laekus liikmemaksu5750.-EEK. Seisuga 31.12.2009 oli EPMÜ kahel pangakontol kokku 102 385.00EEK ja sularaha kassas 12 525.00EEK.

2005 aastast tegutseb EV Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusloa alusel erakool Eesti Pimemassööride Ühingu Koolitus- ja
Massaažikeskus, mis korraldab koostöös Eesti Töötukassaga massaaži algkursusi nägemispuudega inimestele.
2009 aastal võitis EPMÜ riigihanke, mille raames korraldati massaaži algkursus (800h)
8-le nägemispuudega inimesele.

EPMÜ on Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse (NIRK) asutajaliige ning on määranud oma esindaja NIRK Üldkoosolekule. EPMÜ
on Eesti Pimedate Liidu ja Eesti Massööride Liidu liige. EPMÜ esindaja kuulub Eesti Kutsekoja massööride kutsekomisjoni .

2009. aastal arendas EPMÜ koostööd Eesti Töötukassaga, MI Massaažikooliga, OÜ Grossinguga, Lahemaa Tervisekooliga,,
Sotsiaalkindlustusametiga, EV Sotsiaalministeeriumi ning Tallinna Linnavalitsusega.
Ühingu 10. aastapäeva puhul korraldati Ühingu tegevust 10 aasta lõikes kokkuvõttev aastapäevaüritus ning ajakirjas „Sotsiaaltöö“ ilmus
nägemispuudega massööride koolitust ja tööd tutvustav artikkel.

EPMÜl on pidev kontakt Eesti Pimedate Liidu ja tema piirkondlike Põhja-, Lõuna-, Lääne-, ja Ida-Eesti Pimedate Ühinguga, kes suunavad oma
liikmeid EPMÜ poolt korraldatavatele massaaži algkoolitustele.
EPMÜ juhatus on laialdase teavitustöö kaudu tutvustanud nägemispuudega massööride õppimise ja töötamise võimalusi nii nägemispuudega
inimeste seas kui ka ühiskonnas laiemalt. Massööri elukutse on nägemispuudega inimeste seas endiselt populaarne ja seisuga 31.12.2009 soovib EPMÜ-le
esitatud avalduse alusel osaleda massaaži algkursusel 12 nägemispuudega inimest.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 toodud MTÜ Eesti Pimemassööride Ühingu 2009.aasta
raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
Juhatus kinnitab, et:
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea
raamatupidamistavaga.
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust
ja rahavoogusid.
Juhatuse hinnangul on MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing jätkuvalt tegutsev.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Lisa nr

114 910

54 152

2

88 168

25 206

3,4

203 078

79 358

203 078

79 358

Võlad ja ettemaksed

44 638

4 528

Kokku lühiajalised kohustused

44 638

4 528

44 638

4 528

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

74 830

103 471

Aruandeaasta tulem

83 610

-28 641

158 440

74 830

203 078

79 358

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4,5

Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2009

2008

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

31 855

4 600

7

Annetused ja toetused

603 000

248 475

8

Tulu ettevõtlusest

153 214

204 185

Kokku tulud

788 069

457 260

-427 747

-270 997

-45 314

-35 212

9

Tööjõukulud

-231 562

-179 817

10

Kokku kulud

-704 623

-486 026

83 446

-28 766

Finantstulud ja -kulud

164

125

Aruandeaasta tulem

83 610

-28 641

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Kokku põhitegevuse tulem

11
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2009

2008

83 446

-28 766

-62 962

-5 322

40 110

-5 372

164

125

60 758

-39 335

Kokku rahavood

60 758

-39 335

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

54 152

93 487

60 758

-39 335

114 910

54 152

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

11
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2007

103 471

103 471

Aruandeaasta tulem

-28 641

-28 641

31.12.2008

74 830

74 830

Aruandeaasta tulem

83 610

83 610

158 440

158 440

31.12.2009
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Pimemassööride Ühingu 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatu¬pidamistavaga lähtudes olulisuse printsiibist. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse
ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a.
arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste
koosseisus.
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest
tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed
finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil ,
hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.
Tehingutest saadud netokasum või -kahjum kajastatakse tulude ja kulude aruandes netosummas periooditulu või -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses.
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti
tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Individuaalselt mitteoluliste nõuete puhul hinnatakse väärtuse langust kogumina,
arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil
omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),
mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid
kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude
viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud
transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.
Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
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Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja
maksumuse alammäär 10000 krooni. Vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse
väheväärtusliku inventarina ja kantakse kuludesse selle soetamise hetkel. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud
mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset
põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses , millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.
Põhivara parendusväljaminekud , mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude
tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus
saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle
kasulikust tööeast. Maad ei amortiseerita.
Kasum ja kahjum põhivara müügist kajastatakse kasumiaruandes netosummana.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

10000

Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Ettevõte kui rentnik:
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse
finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär
on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama.
Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara
eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised kohutused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil.
Kohustused, millede tähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, kajastatakse bilansis pikaajaliste kohustustena, ülejäänud
lühiajaliste kohustustena.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja
kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendidena väljamakstud
summalt.
Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid
välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud
Tulu kaupade 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 teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.
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Lisa 2 Raha
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Sularaha kassas

12 525

33

Arvelduskontod

102 385

54 119

Kokku raha

114 910

54 152

31.12.2009

31.12.2008

82 557

20 875

5 611

831

0

3 500

88 168

25 206

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

Nõuded ostjate vastu
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemaksed
Kokku Nõuded ja ettemaksed

Lisa nr

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

31.12.2009
Ettemaks

31.12.2008

Maksuvõlg

Ettemaks

Üksikisiku tulumaks

0

4 879

0

Sotsiaalmaks

0

7 705

0

Töötuskindlustusmaksed

0

1 264

0

Ettemaksukonto jääk

5 611

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

5 611

831
13 848

831

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Võlad tarnijatele

30 790

4 528

Maksuvõlad

13 848

0

Kokku võlad ja ettemaksed

44 638

4 528

Lisa nr

4
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Netomeetod
31.12.2009
Saadud

31.12.2009
Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sotsiaalministeerium

117 600

Tln.Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

66 000

Sotsiaalkindlustusamet

24 500

Eesti Töötukassa

394 900

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

603 000

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

603 000

31.12.2008
Saadud

31.12.2008
Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sotsiaalministeerium

137 625

Tln.Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

66 000

Sotsiaalkindlustusamet

44 850

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

248 475

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

248 475

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

2009

2008

5 750

4 600

26 105

0

31 855

4 600

2009

2008

122 455

164 275

30 759

29 500

0

10 410

153 214

204 185

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sihtotstarbelised tasud
Osalustasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(kroonides)

Massaaziteenus
Ruumide rent
Muu müük
Kokku tulu ettevõtlusest
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

2009

2008

Mitmesugused bürookulud

9 545

11 074

Koolituskulud

4 700

0

Telefon

9 040

11 032

Massaazitarvikud

2 848

6 610

Raamatupidamine

4 720

4 720

12 712

0

1 749

1 776

45 314

35 212

2009

2008

212 279

134 896

19 283

44 921

231 562

179 817

4

4

2009

2008

Intressitulud

164

125

Kokku finantstulud ja -kulud

164

125

31.12.2009

31.12.2008

68

55

Remondikulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 10 Tööjõukulud
(kroonides)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud
(kroonides)

Lisa 12 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2009

2008

96 300

72 464

Muid soodustusi tegev- ja kõrgem juhtkond saanud ei ole.
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REVISJONI AKT
02.06.2010
Akt käsitleb Eesti Pimemassööride Ühingu tegevust ajavahemikus 01.01.2009–
31.12.2009. Kontrolli teostas 2008 aasta 19 juuni üldkogu otsusega kinnitatud revident Eero
Tõniste. Kontrollimise juures viibis ja andis selgitusi EPMÜ juhatuse liige Janne Jerva.
Seisuga 31.12.2009 kuulub Eesti Pimemassööride Ühingusse 68 liiget. Ühing peab oma
liikmete kohta andmebaasi, mis on sisestatud arvutisse.
Kontrollimise perioodil toimus 8 juhatuse koosolekut. Juhatuse koosolekutel juhinduti
EPMÜ põhikirjaliste eesmärkide ja kohustuste täitmisest. Samuti on järgitud üldkoosoleku poolt
kinnitatud tegevuskava. On arutatud Ühingu sisulist tööd ja arendustegevuse põhisuundi,
projektide tööd, jooksvaid tööalaseid küsimusi, valmistatud ette EPMÜ üldkoosolek ning
koordineeritud Erakooli EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse tegevust. On järgitud
seadusandlusest tulenevaid nõudmisi – näit. kooskõlastatud EPMÜ töölepingud
Tööinspektsiooniga.
On toimunud üks üldkoosolek, kus arutati 2008 majandusaasta tulemusi, 2009 aasta
tegevuskava, Ühingu koolitustegevuse ning välissuhete arendamist, EPMÜ majanduslikku
olukorda ja liikmeid puudutavaid küsimusi. Valiti aastateks 2009-2011 Ühingu juhatus.
Eesti Pimemassööride Ühingus revisjoni perioodi jooksul toimunud tegevus:
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toetusel on hoitud käigus EPMÜ Koolitus- ja
Massaažikeskus aadressil Hariduse 6 Tallinnas.
EV Sotsiaalministeeriumi toetuse baasil töötasid Ühingus koolituskeskuse juhataja ja
sekretär administraator. Sama arendusprojekti raames viidi läbi aprillikuus EPMÜ 10.
aastapäevaüritus, tasuti osaliselt keskuse sidekulusid ning täiendkoolituskulusid .
2009 aastal töötas Ühingus 5 massööri. Ühingul on majandustegevusregistri järgi
massaažiteenuse osutamise luba, mida igal aastal uuendatakse.
2009 aastal toimus massaaži täiendkoolitusi kokku 178 tundi, kus osales 44 Ühingu
liiget.
Juulis toimus EPMÜ suvekool, millest võttis osa 51 Ühingu liiget ja saatjat.
EPMÜ viieliikmeline juhatus tegutseb ühiskondlikel alustel. Ühingus töötasid
mittetäieliku tööajaga koolituskeskuse juhataja, sekretär-administraator, 5 massööri ja 3
massaažiõpetajat. 2009. aasta palgafond kokku oli 231 562 krooni.
Ühingu raamatupidamist hoiab korras raamatupidamisfirma “OÜ Finantsproff”. EPMÜ
tegutseb peamiselt rahastatud sihtotstarbeliste projektide alusel. 2009 aastal osaleti ka ühes
riigihankes, mille raames toimus 800 tunnine massaaži algkursus 8-le nägemispuudega
inimesele.
2009 aasta peamisteks rahastajateks olid:
- Eesti Töötukassa 394 900.-EEK
- Hasartmängumaksunõukogu 117 600.-EEK
- Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 66 000.00
- Sotsiaalkindlustusamet 24 500.-EEK
Eelarve täitmisel ebaotstarbelisi kulutusi ei täheldatud.
31.detsembri 2009 seisuga oli Ühingu kassas 12 525.00 krooni sularaha ja kahel pangakontol
kokku 102 385 .00 krooni.
Lähtudes sellest, et Eesti Pimemassööride Ühingu raamatupidamise arvestuses ja aruandluses on
andmed tõepärased ja põhikirja rikkumisi ei tuvastatud, teeb revident üldkoosolekule ettepaneku
kinnitada EPMÜ 2009 majandusaasta aruanne.
Kontrolli teostas revident Eero Tõniste.

Aruande digitaalallkirjad
Eesti Pimemassööride Ühing (registrikood: 80067596) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

AARE UUSTAL

Juhatuse liige

18.06.2010

JANNE JERVA

Juhatuse liige

18.06.2010

MARGUS KIIN

Juhatuse liige

19.06.2010

HARRY KARE

Juhatuse liige

19.06.2010

MARJU RAUDJÄRV

Juhatuse liige

25.06.2010

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

9499

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

jannejerva@hot.ee

