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Tegevusaruanne

Immigratsiooni ning islamiseerumise vastu võitlev MTÜ International SIS (edaspidi MTÜ) loodi 2015. a. augustis, vastureaktsiooniks sama aasta

kevadel algatatud sundmigratsiooni lainele, mille käigus hakati Eesti territooriumile ümber asustama võõrkultuurseid migrante, peamiselt

Aafrikast ja islami riikidest. Eesmärgiga teha Eestist multikultuurne riik - mis riivaks tugevalt põhiseaduse prambulat, mille kohaselt on Eesti riigi

ülesanne Eesti keele, rahva ning kultuuri säilitamine - ning juurutada siia islamit, mis samuti on põhiseaduse vastane sest islami usk ei tunnista

Euroopalikku elulaadi, siin üldtunnustatud norme ega kohalikku jurisdiktsiooni. Samuti riivab Euroopa Liidu juhtkonna sellelaadne tegevus

tugevalt Eesti rahva tahet ning eneseväärikust.

           Oma eesmärgi saavutamiseks on MTÜ käivitanud suhtlusvõrgustikus Facebook mitmes erinevas keeles suhtlusgrupid, mille eesmärk on

rahvast valgustada sundmigratsiooni olemusest, selle läbisurumisel esitavatest valedest ning juhtida tähelepanu selle tulemi laastavatele

tagajärgeledele, mida näeme suurepäraselt kogu Lääne-Euroopa praktika näol. Samuti peab MTÜ jooksvalt arvet kõikide avaliku elu tegelaste

üle, kes on sundmigratsioonile ning islamiseerimisele, oma staatust ära kasutades, kaasa aidanud. See nimekiri, koos nende poolt esitatud

seisukohtadega, on leitav internetist viitel oleval aadressil[1].

           MTÜ juhatuse liige ning tegevjuht Georg Kirsberg on avaldanud ka mitmeid publikatsioone immigratsiooni ning islamiseerumise teemadel,

ja esinenud ka televisioonis; nagu on seda teinud ka teine MTÜ asutajaliige Maria Kaljuste. Lisaks sellele on MTÜ olnud väga usin

rahvusvaheliste kontaktide sõlmimises ning kaasa aidanud üleeuroopalise koalitsiooni Fortress Europe loomisele, mille puhul tuleks esile tõsta

just Maria Kaljuste osa. Sest on selge, et Euroopas leviva vasakradikaalsuse, kontrollimatu immigratsiooni ning islami seljatamiseks tuleb teiste

Euroopa riikide konservatiivsete jõududega koostööd teha. Selle raames käisid MTÜ esindajad, Georg Kirsberg ja Maria Kaljuste, esimese

tegevusaasta jooksul järgnevatel välislähetustel:

 

15. november 2015. Helsingis

23. jaanuar 2016. Prahas

12-14. mai 2016. Prahas (seminar parlamendi hoones)

7-10. juuli 2016. Wroclawis

20-22 juuli 2016. Brüsselis

5-7 august 2016. Bulgaarias

10. september 2016. Helsingis

29. september-04. oktoober 2016. Dresdenis

10.-12. november 2016. Varssavis (seminar parlamendi hoones)

7. septembril 2016. esinesid nii Georg Kirsberg kui Maria Kaljuste ka Eesti populaarseimas telesaates Pealtnägija, mis andis meile võimause

oma tegevust Eesti rahvale presenteerida.

 

 

[1] http://www.georgkirsberg.eu/single-post/2016/06/27/Meie-poliitikute-seisukohad-sundmigratsiooni-osas
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 14.08.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 171 0

Kokku käibevarad 171 0

Kokku varad 171 0

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Laenukohustised 276 0

Võlad ja ettemaksed 1 765 70

Kokku lühiajalised kohustised 2 041 70

Kokku kohustised 2 041 70

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -70 0

Aruandeaasta tulem -1 800 -70

Kokku netovara -1 870 -70

Kokku kohustised ja netovara 171 0
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 14.08.2015 -

31.12.2016

14.08.2015 -

14.08.2015

Tulud   

Annetused ja toetused 881 0

Kokku tulud 881 0

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -2 681 -70

Kokku kulud -2 681 -70

Põhitegevuse tulem -1 800 -70

Aruandeaasta tulem -1 800 -70
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 14.08.2015 -

31.12.2016

14.08.2015 -

14.08.2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -1 800 -70

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 695 70

Kokku rahavood põhitegevusest -105 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 986 0

Saadud laenude tagasimaksed -710 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 276 0

Kokku rahavood 171 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 171 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 171 0
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem -70 -70

14.08.2015 -70 -70

Aruandeaasta tulem -1 800 -1 800

31.12.2016 -1 870 -1 870
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ International SIS 2015/2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 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 eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ning mitte-monetaarsed varad ja kohustused, mida kajastatakse

õiglase väärtuse meetodil, on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud

kasumid ja kahjumid on kajastatud majandusperioodi ärituludes ja -kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne

nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või kui ettevõttel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Annetused ja toetused

Mittesihtotstarbelised tulud, sh annetused tegevuse toetamiseks, kajastatakse raamatupidamises tuluna hetkel, mil annetus/toetus laekub.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

* tegev- või kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus

avaldada olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele;

* tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedasi pereliikmeid ning nende valitseva või olulise mõju all

olevaid ettevõtjaid.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.
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Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 14.08.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016 14.08.2015

Kohustised Kohustised

Asutajad ja liikmed 611 10

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

1 154 60


