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TEGEVUSARUANNE
MTÜ Eesti Pagulasabi missiooniks on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis
ja väljaspool. 2021. aastal jagunesid Eesti Pagulasabi tegevused nelja suurema
valdkonna vahel:
1) tugiteenuste pakkumine rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis;
2) humanitaarabi pakkumine väljaspool Eestit;
3) sundrände, pagulaste integratsiooni ja humanitaarabi alane
kompetentsikeskus;
4) sotsiaalne ettevõtlus.
Organisatsiooni põhimeeskond oli 2021. aasta lõpus 15-liikmeline. Aasta lõpu
seisuga oli Eesti Pagulasabi juhatus kaheliikmeline: Eero Janson ja Anu Viltrop.

Tugiteenused
Üheks Eesti Pagulasabi tegevussuunaks 2021. aastal oli Eestilt rahvusvahelise
kaitse saanud inimeste toetamine tugiisikuteenuse, kogemusnõustamise, vaimse
tervise toe, kohanemisprogrammi ja teiste kohanemist toetavate teenuste
pakkumisega.
Pagulasabi poolt pakutav tugiisikuteenus koosneb neljast erinevast teenuseosast:
● administratiivsete ja esmase kohanemise küsimustega tegelev tugiisik, kes
tegutseb toetatava perega reeglina esimese 3-4 kuu jooksul;
● pärast tugiisikuteenuse lõppemist saab klient administratiivsete küsimuste ja
probleemide puhul nõustamist teenuse koordinaatori vastuvõtult Tallinnas või
Tartus;
● oma sarnaste kogemuste pinnalt uusi saabujaid toetav kogemusnõustaja,
kellel on vastav ettevalmistus.
Projekti raames leiab aset nelja tüüpi kohanemist toetavaid teenuseid:
● eluoskuste töötoad: ettevalmistus tööle asumiseks, lapsevanematele
suunatud koolitused, digitaalse kirjaoskuse koolitused,
peremajandamise töötoad;
● vaimset tervist toetavad grupitegevused: naistegrupp, meestegrupp;
● keeleõpet toetavad vabatahtlikud keelepartnerid;
● tööturule sisenemist toetavad vabatahtlikud tööalased mentorid.
Lisaks sellele pakuti araabiakeelset psühholoogilist nõustamist online kanalite
kaudu. 2021. aasta tegevuste sisu ja laadi mõjutas Covid-19 pandeemia, viiruse
leviku tipphooajal oli näiteks keeruline läbi viia eluoskuste töötubasid ja meestening naistegruppe.

Tänu Euroopa Liidu ametkondade töötajate algatusele saime pakkuda
pagulastaustaga inimestele materiaalset ja vaimset tuge Covid-19 põhjustatud
mõjude leevendamiseks. Pagulaste seas läbi viidud küsitluse tulemuste põhjal
jagasime neile vajaduspõhiselt rahapõhist abi ning lastele sülearvuteid
distantsõppeks. Samuti pakkusime emakeelset psühholoogilist nõustamist ning
viisime stressi ja ärevuse leevendamiseks läbi heliteraapia seansse.
2021. aastal jätkas Eesti Pagulasabi koostöös IOM Eesti esindusega
kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse saajate mooduli koolituste
pakkumisega. Tegevus jätkub ka 2022. aastal.
Tugiteenuste pakkumisel ja edasiarendamiseks viidi 2021. aastal ellu järgmised
projektid:
1) Tugiteenuste projekt “Tugiisikuteenuse ja kohanemist toetavate teenuste
pakkumine rahvusvahelise kaitse saajatele” (rahastaja: Euroopa Liit AMIF-i
kaudu ja Siseministeerium, kestus: juuli 2018-detsember 2021).
2) Kohanemisprogramm “Rahvusvahelise kaitse saanud isikute
kohanemisprogramm III” (rahastaja: Euroopa Liit AMIF-i kaudu ja
Siseministeerium, kestus: september 2020-detsember 2022).
3) Covid-19 mõjude leevendamise eriprojekt “Materiaalse ja vaimse tervise toe
pakkumine pagulastele Covidi-mõjudest taastumiseks” (rahastaja: EU
töötajate Covid-19 solidaarsusfond).

Humanitaarabi
2021. aastal jätkas Eesti Pagulasabi humanitaarabi andmist Ukrainas, Jordaanias,
Liibanonis ja Gruusias ning laiendas oma tegevust Keeniasse.
Ida-Ukrainas jätkati konﬂikti tõttu kannatanud naiste toetamist väikeettevõtlusega
alustamisel, eesmärgiga tagada sisepõgenikele ja rindelähedaste asulate elanikele
iseseisev toimetulek. Koostöös kohapealse partneri Unity for the Future’iga toetati
24 naiste poolt juhitud ettevõtte alustamist rahalise toetuse ja mentorluse abil.
Samuti pakuti aasta jooksul Välisministeeriumi toel humanitaarabi Ukraina
rindelähedastes asulates elavatele inimestele, sh andes rahalist abi talveks
valmistumisel ja lastele koolitarvikute soetamisel ning jagades haavatavas olukorras
vanuritele neile vajalikke hügieenitarvikuid ja meditsiinitarvikuid.
Humanitaarabi valdkonnas jätkati 2021. aastal tegevustega Lähis-Idas, eesmärgiga
toetada Liibanonis ja Jordaanias elavate Süüria pagulaste iseseisvat jätkusuutlikku
toimetulekut. Jordaanias rajati Eesti Pagulasabi kohapealse esinduse poolt
hüdropooniliste kasvuhoonete kompleks, mis pakub tööd Süüriast põgenenud
inimestele ning on samas ka teenäitajaks veesäästlike põllumajandustehnoloogiate
juurutamisel Jordaania põhjaosas.

Liibanoni suunal jätkati koostöös kohapealse partneriga Sawa for Development &
Aid haavatavatele Süüria pagulastele suunatud täiendõppekoolitustega kolmes
valdkonnas (puutöö, õmblemine ja kudumine) ning arendati edasi sotsiaalset
ettevõtet Master Peace. 2020. aasta augustis Beirutis toimunud plahvatusele järel
viidi ellu ka linna kõige enam kannatanud piirkondade ülesehitusele suunatud
projekt koostöös pikaajalise partneri Sawa for Development & Aid’iga.
Esmakordselt alustati tegevust Gruusias ning Keenias. Gruusias viidi koostöös
kohaliku partneri For Better Future läbi sisepõgenike asulates elavatele naistele
suunatud ettevõtlusprogramm, mille raames alustas 40 mikro- ja väikeettevõtet.
Keenias alustati koostöös kohapealse partneri Action Africa Help’iga Kakuma
pagulaslaagris ja Kalobeyei integreeritud asulas ettevõtlusprogrammi
ettevalmistamisega ning seal elavatele pagulastele suunatud eluoskuste töötubade
läbiviimisega.
Eriprojektina koguti annetusi ja lähetati vajalikke tarvikuid Leedu Punasele Ristile,
tulemaks toime suve lõpus Leedu saabunud põgenike suure arvuga.
Olulise arenguna läbis Eesti Pagulasabi 2021. aastal edukalt Euroopa Liidu
humanitaarabi rahastu ECHO sertiﬁtseerimisauditi ning omab nüüd ECHO
raamlepingu sertiﬁkaati. Ettevalmistav visiit viidi ellu Pakistani, kuhu on põgenenud
palju Afganistanist pärit inimesi. Humanitaarabi suuna üldist arengut juhtis Eesti
Pagulasabi humanitaarabi strateegia aastateks 2021-2023.
2021. aasta lõpus olid jätkuprojektide lepingud sõlmitud Ukraina ja Gruusia
ettevõtlusprogrammide suunal.
Humanitaarabi valdkonnas viidi 2021. aastal ellu järgmised projektid:
1) Humanitaarabi projekt “Rindelähedaste asulate toetamine humanitaarabiga
Ida-Ukrainas” (partner: Unity for the Future, rahastaja: Välisministeerium,
kestus: juuni 2020-märts 2021).
2) Humanitaarabi projekt “Rindelähedaste asulate toetamine humanitaarabiga
Ida-Ukrainas (2)” (partner: Unity for the Future, rahastaja: Välisministeerium,
kestus: juuni 2021-mai 2023).
3) Arengukoostöö projekt “Haavatavate naiste ettevõtluse toetamine IdaUkrainas (2)” (rahastaja: Välisministeerium, kestus: detsember 2020-jaanuar
2022).
4) Humanitaarabi projekt “Süüria pagulaste iseseisva jätkusuutliku toimetuleku
toetamine Jordaanias ja Liibanonis (2)” (partner: Sawa for Development &
Aid, rahastaja: Välisministeerium, kestus: juuli 2020-jaanuar 2022).
5) Humanitaarabi projekt “Beiruti plahvatuse tagajärgede leevendamine läbi
eluasemete rehabiliteerimise ja toimetulekutoe pakkumise” (partner: Sawa for
Development & Aid, rahastaja: Välisministeerium, kestus: detsember
2020-jaanuar 2022).

6) Arengukoostöö projekt “Gruusia sisepõgenikest naiste jätkusuutliku
toimetuleku toetamine läbi väikeettevõtluse” (partner: For Better Future,
rahastaja: Välisministeerium, kestus: jaanuar 2021-jaanuar 2022).
7) Arengukoostöö projekt “Keenia pagulaslaagrite elanike toimetuleku toetamine
läbi väikeettevõtluse, ressursi-säästliku põllumajanduse ja eluoskuste
edendamise” (partner: Action Africa Help International, rahastaja:
Välisministeerium, kestus: september 2021-detsember 2022).
8) Humanitaarabi võimekuse tõstmise projekt “Eesti Pagulasabi administratiivse
võimekuse tõstmine ECHO raamlepinguks kvaliﬁtseerumiseks” (rahastaja:
Välisministeerium, kestus: juuni 2020-aprill 2021).
9) Humanitaarabi võimekuse tõstmise projekt “Eesti Pagulasabi tegevushaarde
laiendamine ja võimekuse tõstmine humanitaarabi pakkumisel” (rahastaja:
Välisministeerium, kestus: juuni 2021-märts 2022).

Kompetentsikeskus
Kompetentsikeskuse poole pealt jätkati möödunud aastal alanud haridusvaldkonna
projektidega, osaleti valdkonna huvikaitses ja jagati avalikkusele valdkonna kohta
asjakohast informatsiooni, koolitati pagulastega kokkupuutuvaid spetsialiste ning
tõsteti organisatsiooni kompetentsi kohanemise ja integratsiooni teemadel.
Haridussuunal jätkati haridusasutuste nõustamise ja jõustamisega rändetaustaga
laste vastuvõtul ja toetava koolikeskkonna loomisel. Samuti jätkati eraldi
lasteaedadele suunatud projektiga, eesmärgiga tõsta lasteaedade valmisolekut
rändetaustaga laste vastuvõtmisel. Muuhulgas jätkati 2021. aastal rändetaustaga
laste kohanemise ning mitmekultuurilise õpikeskkonna paremaks toetamiseks
lasteaedadele suunatud nõustamisprogrammiga.
2021. aastal jätkati “Saame tuttavaks!” üritustesarja koostöös sotsiaalse ettevõttega
Siin & Sääl. Üritustesarja raames viidi kahe aasta jooksul läbi 45 üritust üle Eesti
ning valmis raamat rändetaustaga inimeste lugudest. Hoolimata Covid-19
pandeemiast, viidi tegevused ellu plaanipäraselt. Samuti toimusid suvel juba
traditsiooniks saanud lastelaagrid.
Huvikaitse suunal olid olulisemad teemad Afganistani põgenikekriis ning Valgevene
piiril toimunud kriis, kus suur hulk inimesi, nende seas ilmselt rahvusvahelist kaitset
vajavad inimesed, ületasid või üritasid ületada Euroopa Liidu välispiiri.
Kompetentsikeskuse valdkonnas viidi 2021. aastal läbi järgmised projektid:
1) Haridusprojekt “Eesti õpetajaskonna ettevalmistamiseks erineva
rändetaustaga laste vastuvõtmisel ja mitmekultuurilisust toetava
õpikeskkonna loomiseks” (rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium, kestus:
aprill-detsember 2021).

2) Teavitusprojekt “Saame tuttavaks! Kogukondlikud teabe- ja
koostöötegevused” (partner: Siin & Sääl, rahastaja: Euroopa Liit AMIF-i kaudu
ja Siseministeerium, kestus: november 2019-oktoober 2021).
3) Teavitusprojekt “Elu paguluses läbi viie pagulasnoore silmade” (rahastaja:
Välisministeerium, kestus: september 2021-august 2022).
4) Teavitus- ja noorteprojekt “Empowering refugee youth” (rahastaja: USA
saatkond Eestis, kestus: august 2021-juuli 2022).
5) Teavitusprojekt “Pagulas- ja rändetaustaga inimesed võimekamaks ja
nähtavamaks” (rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fond, kestus: märts
2021-oktoober 2022).
6) Teavitusprojekt “Kuula mu loo kõla” (rahastaja: MTÜ Mondo projekti “I am
European: Migration Stories & Facts for the 21st Century” vahenditest).

Sotsiaalne ettevõtlus
2019. aasta augustis asutati 100% Eesti Pagulasabi omandisse kuuluv sotsiaalne
ettevõte OÜ Siin & Sääl. Sotsiaalne ettevõte tegutseb peamiselt toitlustuse ja
koolituste pakkumise valdkonnas. 2021. aastal korraldati mitmesuguseid üritusi ja
kursuseid ning jätkati toidu kaasamüügiga.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

648 018

487 367

26 813

4 398

674 831

491 765

0

2 500

2 500

0

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad

2,3

Põhivarad
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse
Nõuded ja ettemaksed
Kokku põhivarad

2

2 500

2 500

677 331

494 265

54 021

44 479

3,4,5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

560 612

445 557

6

Kokku lühiajalised kohustised

614 633

490 036

614 633

490 036

4 229

7 508

Aruandeaasta tulem

58 469

-3 279

Kokku netovara

62 698

4 229

677 331

494 265

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

1 145 854

621 432

8 070

13 427

1 153 924

634 859

-1 068 418

-602 065

-23 910

-27 681

Tööjõukulud

-680

-8 427

Muud kulud

-2 500

0

-1 095 508

-638 173

58 416

-3 314

53

35

58 469

-3 279

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem

7

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

58 416

-3 314

Muud korrigeerimised

2 500

0

Kokku korrigeerimised

2 500

0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-22 415

5 516

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

124 597

140 024

53

35

163 151

142 261

Antud laenud

-2 500

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-2 500

0

Kokku rahavood

160 651

142 261

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

487 367

345 106

Raha ja raha ekvivalentide muutus

160 651

142 261

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

648 018

487 367

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

2

Rahavood investeerimistegevusest
2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019

7 508

7 508

-3 279

-3 279

4 229

4 229

Aruandeaasta tulem

58 469

58 469

31.12.2021

62 698

62 698

Aruandeaasta tulem
31.12.2020
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Hea raamatupidamistava põhinõuded
on kehtestatud Raamatupidamise Seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused ning Eesti Vabariigi
Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest ja tekkepõhiselt arvestatud netorealisatsiooni
hulka. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused ( võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused ) võetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus.
Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub
korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega,mistõttu lühiajalisi
finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse üldreeglina tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on
mõeldud. 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 potentsiaalsete kohustustena. Sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil.
Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. Vahendamiseks saadud ja edasi antud toetusi kajastatakse üheaegselt
tuludes ja kuludes.
Liikmemaksud kajastatakse tuludes nendes perioodides, mille eest need saadud on.

Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse peale tehingu toimumist ning tulu teenuste müügist teenuse osutamise järel. Kaupade müügitulud
kajastatakse netotuluna.
Maksustamine
Tööjõukuludelt arvestatud maksud kajastatakse kohustuse tekkimise kuul palgamaksude kuluna. Tööjõukuludest kinnipeetud maksud
kajastatakse väljamaksete tegemise kuul maksukohustusena. Tuludega kaasnevad maksud kajastatakse vastavalt kehtivatele seadustele.
Seotud osapooled
Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks ühingu juhatuse liikmeid.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

Lisa
nr

1 - 5 aasta jooksul

300

300

0

Ostjatelt
laekumata arved

300

300

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

678

678

0

Laenunõuded

2 779

279

2 500

Muud nõuded

53

53

0

53

53

0

25 503

25 503

0

25 503

25 503

0

29 313

26 813

2 500

Intressinõuded
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2020

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

Lisa
nr

1 - 5 aasta jooksul

300

300

0

Ostjatelt
laekumata arved

300

300

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

784

784

0

Laenunõuded

279

279

0

Muud nõuded

35

35

0

35

35

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

4 398

4 398

0

Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

3

3

Antud laenu intressimäär on 0%, alusvaluuta EUR ning tagastamise tähtaeg 31.12.2027.a.
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2021
Ettemaks

31.12.2020

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

4 813

0

4 410

Sotsiaalmaks

0

8 501

0

7 754

Kohustuslik kogumispension

0

509

0

334

Töötuskindlustusmaksed

0

618

0

562

Ettemaksukonto jääk

678

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

678

784
14 441

784

13 060

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

5 580

5 580

Võlad töövõtjatele

30 112

30 112

5

Maksuvõlad

14 441

14 441

3

Muud võlad

3 888

3 888

3 888

3 888

54 021

54 021

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2020

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

1 911

1 911

Võlad töövõtjatele

27 054

27 054

5

Maksuvõlad

13 060

13 060

3

Muud võlad

2 454

2 454

2 454

2 454

44 479

44 479

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Töötasude kohustis
Puhkusetasude kohustis
Kokku võlad töövõtjatele

31.12.2021

31.12.2020

27 480

17 084

2 632

9 970

30 112

27 054
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

31.12.2019

Laekunud

Tagasi makstud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2020
Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Välisministeerium

134 411

314 671

0

-272 982

176 100

Siseministeerium

150 136

290 090

-17 419

-228 992

193 815

0

100 000

0

-41 279

58 721

24 075

53 773

-74

-60 853

16 921

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

308 622

758 534

-17 493

-604 106

445 557

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

308 622

758 534

-17 493

-604 106

445 557

Haridus- ja
Teadusministeerium
Muud rahastajad

31.12.2020

Laekunud

Tagasi makstud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2021
Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Välisministeerium

176 100

938 023

0

-861 994

252 129

Siseministeerium

193 815

255 000

0

-171 440

277 375

Haridus- ja
Teadusministeerium

58 721

0

-10 000

-44 690

4 031

Muud rahastajad

16 921

65 050

-1

-54 893

27 077

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

445 557

1 258 073

-10 001

-1 133 017

560 612

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

445 557

1 258 073

-10 001

-1 133 017

560 612
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2021

2020

144

1 716

17 953

20 310

1 354

1 292

Lähetuskulud

27 405

24 954

Koolituskulud

6 673

10 150

300 737

249 742

59 349

63 160

6 037

0

Projektipartnerite kulud

635 634

230 741

Teavitustegevuste kulud

13 132

0

1 068 418

602 065

2021

2020

225 432

193 004

75 985

65 164

Kokku tööjõukulud

301 417

258 168

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

300 737

249 742

13

13

31.12.2021

31.12.2020

5

5

Transpordikulud
Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Humanitaarabi

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED

31.12.2021

31.12.2020

Tütarettevõtjad

2 500

0

Kokku nõuded ja ettemaksed

2 500

0

Nõuded ja ettemaksed
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31.12.2020

Antud laenud

Antud laenude
tagasimaksed

31.12.2021

Tütarettevõtjad

0

2 500

0

2 500

Kokku antud laenud

0

2 500

0

2 500

OSTETUD

2021
Teenused

Tütarettevõtjad

367

Kokku ostetud

367

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu

2021

2020

61 241

47 945
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2022
MTÜ Eesti Pagulasabi (registrikood: 80137003) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

EERO JANSON

Juhatuse liige

03.06.2022

ANU VILTROP

Juhatuse liige

03.06.2022

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
MTÜ Eesti Pagulasabi juhatusele
Arvamus
Oleme auditeerinud MTÜ Eesti Pagulasabi (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja
netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete
kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud
aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga
(Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme
hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon lahkneb oluliselt
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta
aru anda.
Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu
juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane,
tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või
tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja
anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel
see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid
peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel
teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka
järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid
vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise
mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või
sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks
ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb
olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse,
et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui
avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased
sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab
aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas
mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
/digitaalselt allkirjastatud/
Maarika Lihtsa
Vandeaudiitori number 621
Lihtsalt Teenused OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 289
Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51003
03.06.2022

Audiitorite digitaalallkirjad
MTÜ Eesti Pagulasabi (registrikood: 80137003) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MAARIKA LIHTSA

Vandeaudiitor

03.06.2022

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5258702

Mobiiltelefon

+372 5174334

E-posti aadress

juhatus@pagulasabi.ee

