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TEGEVUSARUANNE

MTÜ Eesti Pagulasabi missiooniks on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis
ja väljaspool. 2020. aastal jagunesid Eesti Pagulasabi tegevused nelja suurema
valdkonna vahel:

1) tugiteenuste pakkumine rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis;
2) humanitaarabi pakkumine väljaspool Eestit;
3) sundrände ja pagulaste integratsiooni alane kompetentsikeskus;
4) sotsiaalne ettevõtlus.

Organisatsiooni meeskond kasvas 2020. aasta lõpuks 15 inimeseni. Aasta lõpu
seisuga on Eesti Pagulasabi juhatus kaheliikmeline: Eero Janson ja Anu Viltrop.

Tugiteenused

Üheks Eesti Pagulasabi peamiseks tegevuseks 2020. 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 piloteeriti araabiakeelset psühholoogilist nõustamist online kanalite
kaudu. 2020. aasta tegevuste sisu ja laadi mõjutas tugevasti Covid-19 pandeemia.
Näiteks ei olnud eriolukorra ajal võimalik viia läbi meeste- ja naistegrupi üritusi.

2020. aasta sügisest pakub Eesti Pagulasabi koostöös IOM Eesti esindusega
kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse saajate mooduli koolitusi.



Tugiteenuste pakkumisel ja edasiarendamiseks viidi 2020. aastal ellu järgmised
projektid:

1) Tugiisikuteenuse ja kohanemist toetavate teenuste pakkumine rahvusvahelise
kaitse saajatele (rahastaja: Euroopa Liit AMIF-i kaudu ja Siseministeerium,
kestus: juuli 2018-detsember 2021).

2) Rahvusvahelise kaitse saanud isikute kohanemisprogramm III (rahastaja:
Euroopa Liit AMIF-i kaudu ja Siseministeerium, kestus: september
2020-detsember 2022).

Humanitaarabi

2020. aastal jätkas Eesti Pagulasabi humanitaarabi projektide elluviimist Ukrainas,
Jordaanias ja Liibanonis ning aasta lõpus laiendas oma tegevusi Gruusiasse. Lisaks
jätkati Euroopa Liidu vabatahtlike lähetamise projektiga ning tegeleti jõudsalt
edasise võimekuse kasvatamisega humanitaarabi pakkumisel.

Ida-Ukrainas jätkati konflikti tõttu kannatanud naiste toetamist väikeettevõtluse
alustamisel, eesmärgiga tagada sisepõgenikele ja rindelähedaste asulate elanikele
iseseisev toimetulek. Koostöös kohapealse partneri UFF-iga toetati viie 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 2020. aastal tegevustega Lähis-Idas, eesmärgiga
toetada Liibanonis ja Jordaanias elavate Süüria pagulaste iseseisvat jätkusuutlikku
toimetulekut. Jordaanias aidati Süüria pagulastel ja kohalikel haavatavatel gruppidel
alustada väikeettevõtlusega läbi ettevõtluskoolituste korraldamise, valitud
osalejatele starditoetuste väljaandmise jätkusuutlike äridega alustamiseks ja
põhjaliku mentorprogrammi korraldamise. 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.

Olulise arenguna registreeriti suvel 2020 Eesti Pagulasabi esimene ametlik
välisesindus Jordaanias. Augustis 2020 Beirutis toimunud plahvatusele reageerides
koguti plahvatuse tõttu kannatanute toetuseks üle 10 000 euro, mille abil toimetati
humanitaarabi kohapeal koostöös pikaajalise partneri Sawa for Development &
Aid’iga.

Paralleelselt jätkati esimese Euroopa Liidu abivabatahtlike lähetamise projektiga,
koostöös Danish Refugee Council’i, ÜRO Pagulasameti, Alianza por la Solidaridadi
ning Sawa for Development & Aid’iga. Aasta jooksul lõppesid kõigi kaheksa



vabatahtliku lähetused Liibanoni, Bosnia ja Hertsegoviinasse, Albaaniasse ning
Montenegrosse.

Aasta jooksul tehti ettevalmistusi ka Euroopa Liidu humanitaarabi rahastule (ECHO)
kvalifitseerumiseks, vastav väline audit toimub 2021. aasta alguses. Välja töötati
mõjude hindamise raamistik ning selles vallas oldi abiks ka Välisministeeriumile
üldise mõjude hindamise süsteemi väljatöötamisel. Aasta lõpus valmis Eesti
Pagulasabi humanitaarabi strateegia aastateks 2021-2023.

Aasta lõpus olid rahastused kinnitatud 2021. aasta alguses algavatele uutele
Ukraina, Gruusia ja Liibanoni projektidele.

Humanitaarabi valdkonnas viidi 2020. aastal ellu järgmised projektid:
1) Humanitaarabi projekt “Humanitaarabieraldis Ukraina sisepõgenike ja

konfliktis kannatanute olukorra leevendamiseks” (partner: Unity for the
Future, rahastaja: Välisministeerium, kestus: märts 2019-veebruar 2020).

2) Humanitaarabi projekt “Rindelähedaste asulate toetamine humanitaarabiga
Ida-Ukrainas” (partner: Unity for the Future, rahastaja: Välisministeerium,
kestus: juuni 2020-märts 2021).

3) Humanitaarabi projekt “Süüria pagulaste iseseisva jätkusuutliku toimetuleku
toetamine Jordaanias ja Liibanonis” (partnerid: Sawa for Development & Aid,
rahastaja: Välisministeerium, kestus: mai 2018-november 2020).

4) Humanitaarabi võimekuse tõstmise projekt “Eesti Pagulasabi võimekuse
tõstmine mõju hindamise ja kommunikatsiooni vallas” (rahastaja:
Välisministeerium, kestus: juuni 2019-mai 2020).

5) Humanitaarabi võimekuse tõstmise projekt “Eesti Pagulasabi administratiivse
võimekuse tõstmine ECHO raamlepinguks kvalifitseerumiseks” (rahastaja:
Välisministeerium, kestus: juuni 2020-aprill 2021).

6) Arengukoostöö projekt “Haavatavate naiste ettevõtluse toetamine Ida-
Ukrainas” (rahastaja: Välisministeerium, kestus: august 2019-september
2020).

7) Humanitaarabi vabatahtlike lähetamise projekt “HOPE: Humanitarian
Operational Platform for EU Aid Volunteers” (partnerid: Danish Refugee
Council, UNHCR, Alianza por la Solidaridad, Sawa for Development & Aid;
rahastaja: Euroopa Liit läbi EU Aid Volunteers programmi ja Välisministeerium
kaasrahastajana; kestus: oktoober 2018-mai 2021).

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 valmis 2020. aastal rändetaustaga
laste kohanemise ning mitmekultuurilise õpikeskkonna paremaks toetamiseks
lasteaedadele suunatud nõustamisprogramm.

2020. aastal jätkati “Saame tuttavaks!” üritustesarja koostöös sotsiaalse ettevõttega
Siin & Sääl. Üritustesarja raames viiakse kahe aasta jooksul läbi 45 üritust üle Eesti
ning valmib raamat rändetaustaga inimeste lugudest. Projekti tegevusi mõjutas
2020. aastal tugevasti Covid-19 pandeemia. Novembris sai Eesti Pagulasabi
“Saame tuttavaks!” projekti eestvedamise eest Integratsiooni Sihtasutuse (INSA)
tunnustuse “Aasta sillalooja”. Samuti toimus suvel kaks juba traditsiooniks saanud
lastelaagrit.

Vaimse tervise suunal jätkati USA saatkonna toel pagulaste vaimse tervise
toetamise süsteemi väljatöötamisega ning aasta lõpus valmis põhjalik kaardistus
Eesti vaimse tervise süsteemi kitsaskohtadest ja ettepanekud pagulaste vaimse
tervise tulemuslikumaks toetamiseks.

Aasta alguses viidi ellu edukas huvikaitsekampaania, kui koos 32 Eesti
organisatsiooniga kutsuti Eesti valitsust liituma ohutute koolide deklaratsiooniga.
Ühispöördumise tulemusena sai aprillis 2020 Eestist 103. riik, mis on
deklaratsiooniga liitumise kaudu oma toetust ohututele koolidele üles näidanud.

Kompetentsikeskuse valdkonnas viidi 2020. 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 2020).

2) Teavitusprojekt “Saame tuttavaks! Kogukondlikud teabe- ja
koostöötegevused” (partnerid: Siin & Sääl, rahastaja: Euroopa Liit AMIF-i
kaudu ja Siseministeerium, kestus: november 2019-oktoober 2021).

3) Vaimse tervise projekt “Rahvusvahelise kaitse saajate vaimse tervise
toetamine” (rahastaja: USA saatkond Eestis, kestus: jaanuar-detsember
2020).

4) Võimekuse tõstmise projekt “Pagulasabi kommunikatsioonivõimekuse
tõstmine” (rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, kestus:
jaanuar-detsember 2020).

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. 2020. aastal korraldati mitmesuguseid



kultuuriõhtuid, kokanduskursuseid, keelekursusi ning käivitati püsivalt kohvik
(esialgu ettetellimise ning kaasamüügi võimalusega) kolmel päeval nädalas.

Sotsiaalse ettevõtluse suuna arendamiseks viidi 2020. aastal ellu järgmised
projektid:

1) Sotsiaalse ettevõtluse käivitamise projekt (rahastaja: ÜRO Pagulasamet,
kestus: jaanuar-detsember 2020).
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 487 367 345 106  

Nõuded ja ettemaksed 4 398 9 914 2

Kokku käibevarad 491 765 355 020  

Põhivarad    

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 2 500 2 500  

Kokku põhivarad 2 500 2 500  

Kokku varad 494 265 357 520  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 44 479 41 390 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 445 557 308 622 6

Kokku lühiajalised kohustised 490 036 350 012  

Kokku kohustised 490 036 350 012  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 508 21 740  

Aruandeaasta tulem -3 279 -14 232  

Kokku netovara 4 229 7 508  

Kokku kohustised ja netovara 494 265 357 520  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 621 432 549 166  

Tulu ettevõtlusest 13 427 25 752  

Kokku tulud 634 859 574 918  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -602 065 -549 200 7

Mitmesugused tegevuskulud -27 681 -23 295  

Tööjõukulud -8 427 -16 702 8

Kokku kulud -638 173 -589 197  

Põhitegevuse tulem -3 314 -14 279  

Intressitulud 35 47  

Aruandeaasta tulem -3 279 -14 232  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -3 314 -14 279

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 5 516 -5 889

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 140 024 137 229

Laekunud intressid 35 47

Kokku rahavood põhitegevusest 142 261 117 108

Rahavood investeerimistegevusest   

Muud väljamaksed investeerimistegevusest 0 -2 500

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -2 500

Kokku rahavood 142 261 114 608

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 345 106 230 498

Raha ja raha ekvivalentide muutus 142 261 114 608

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 487 367 345 106
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 21 740 21 740

Aruandeaasta tulem -14 232 -14 232

31.12.2019 7 508 7 508

Aruandeaasta tulem -3 279 -3 279

31.12.2020 4 229 4 229
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2020.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.

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.

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.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 300 300  

Ostjatelt laekumata

arved
300 300  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
784 784 3

Muud nõuded 314 314  

Laenunõuded 279 279  

Viitlaekumised 35 35  

Ettemaksed 3 000 3 000  

Tulevaste perioodide

kulud
3 000 3 000  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 398 4 398  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 300 300  

Ostjatelt laekumata

arved
300 300  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
3 431 3 431 3

Muud nõuded 305 305  

Laenunõuded 279 279  

Viitlaekumised 26 26  

Ettemaksed 5 878 5 878  

Tulevaste perioodide

kulud
5 878 5 878  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
9 914 9 914  

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 4 410 0 3 955

Sotsiaalmaks 0 7 754 0 6 875

Kohustuslik kogumispension 0 334 0 328

Töötuskindlustusmaksed 0 562 0 500

Ettemaksukonto jääk 784  3 431  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 784 13 060 3 431 11 658
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 911 1 911  

Võlad töövõtjatele 27 054 27 054 5

Maksuvõlad 13 060 13 060 3

Muud võlad 2 454 2 454  

Muud viitvõlad 2 454 2 454  

Kokku võlad ja ettemaksed 44 479 44 479  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 234 1 234  

Võlad töövõtjatele 28 308 28 308 5

Maksuvõlad 11 658 11 658 3

Muud võlad 190 190  

Muud viitvõlad 190 190  

Kokku võlad ja ettemaksed 41 390 41 390  

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Töötasude kohustis 17 084 17 772

Puhkusetasude kohustis 9 970 10 536

Kokku võlad töövõtjatele 27 054 28 308

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
152 774 700 311 0 -544 463 308 622

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

152 774 700 311 0 -544 463 308 622

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

152 774 700 311 0 -544 463 308 622
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 31.12.2019 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
308 622 758 534 -17 493 -604 106 445 557

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

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Transpordikulud 1 716 1 110

Üür ja rent 20 310 36 746

Mitmesugused bürookulud 1 292 1 331

Lähetuskulud 24 954 38 320

Koolituskulud 10 150 13 471

Tööjõukulud 249 742 203 762

Muud tegevuskulud 63 160 78 697

Humanitaarabi 0 750

Projektipartnerite kulud 230 741 175 013

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
602 065 549 200

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 193 004 164 890

Sotsiaalmaksud 65 164 55 574

Kokku tööjõukulud 258 168 220 464

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
249 742 203 762

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 13 10

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 5 5
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Tütarettevõtjad 173 0 0 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 47 945 34 300



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2021

MTÜ Eesti Pagulasabi (registrikood: 80137003) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EERO JANSON Juhatuse liige 10.06.2021

ANU VILTROP Juhatuse liige 10.06.2021



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MTÜ Eesti Pagulasabi juhatusele

Arvamus

Oleme auditeerinud MTÜ Eesti Pagulasabi (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 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 31.12.2020 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 asjaomast 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 oluliselt lahkneb

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

10.06.2021



Audiitorite digitaalallkirjad
MTÜ Eesti Pagulasabi (registrikood: 80137003) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MAARIKA LIHTSA Vandeaudiitor 10.06.2021



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


