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Revisjonikomisjon koosseisus Hannes Soonsein, Rait Pihelgas (osales elektrooniliselt), Hille Nugis 

kontrollisid 02.02.2022.aastal JAP (Järva Arengu Partnerid) 2021. majandusaasta kohta koostatud 

raamatupidamise aruannet, lepinguid, varasid, eelarve täitmist ja juhatuse tegevust. 

 

Revisjoni käigus kontrolliti väljavõtteliselt tõendusmaterjalide vastavust aruandluses esitatud 

näitajatega, eelarves kinnitatud liikmemaksude tasumist, siht- ja mitteotstarbeliste finantseerimise 

tulude ja kulude arvestust, sealhulgas lähetusaruannete ja sõidupäevikute täitmist. 

 

 

Rahalised vahendid seisuga 31.12.2021:  

Kassa 0 

Swedbank 30863,30 

SEB Pank 53334,64 

Kokku raha: 84197,94 

2021 aasta tulud:  

Liikmemaksud 12 659,00 

Ühisürituste tasud liikmetelt 2 052,00 

Ühisürituse tasud  mitteliikmetelt  1 518,00  

PRIA-st toetus JAP tegevuskuludeks 108 268,22 

PRIA toetus JAP projektidele 18 400,01 

Kokku laekunud tulud 142 897,23 

2021.a. kulud:  

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 126 636,01 

Mitmesugused tegevuskulud 14,00 

Kokku kulud 126 650,01 

Intressi tulud  9,44 

Aruandeaasta tulem 16 256,66 

 
 

Reservkapitali seis 31.12.2021 on 7328,12 €. Reservkapitali liikumine on lisatud aktile (Lisa 1). 

Aasta jooksul lahkus 1 liige ja võeti vastu 2 uut liiget. Seisuga 31.12.2021 on JAP liikmeid 77, 

millest  KOV 2,  vabaühendusi 40, ettevõtjaid 35. 

2021.aastal laekus liikmemaksu 12659€. 

 

Põhivara nimekirjast kanti välja amortiseerinud ja kasutuses mitte olev kontorimööbel. 31.12.2021 oli 

põhivarana arvel koopiamasin soetusmaksumusega 3550,29 € ja jääkmaksumusega 0€.  
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Töötasu maksmiseks 2021.a. oli sõlmitud 2 töölepingut. 

Juhatuse liikme tasudeks oli sõlmitud 9 lepingut. Kokku maksti juhatuse liikmetele tasu 15100€. 

Lisaks kehtivatele lepingutele sõlmiti 2021.aastal 9 käsunduslepingut. 

Tasu oli arvestatud vastavalt sõlmitud lepingutele. Maksud on kantud Maksu- ja Tolliameti 

ettemaksukontole ja on esitatud deklaratsioonid. 

 

Lähetustes käidi kokku 3 korda. Üks grupilähetus oli Eesti sisene. Kaks lähetust oli Soome millest 

üks oli grupilähetus Kotka-Hamina ja  teine lähetus Soomes toimunud  Avatud Talude päevale kus 

osales tegevjuht  Silva .Anspal. 

Lähetuste kohta on vormistatud lähetuskorraldused ja aruanded. Välislähetuste päevaraha kulu kokku 

moodustus 250 €. 

 

Sõidupäevikud olid vormistatud vastavalt seaduses etteantud nõuete järgi. Märgitud olid sõidu 

tegemise kuupäev, teekond, sõidu eesmärk, fikseeritud sõidu alguses ja lõpetades odomeetri näit ning 

läbitud kilomeetrid. 

 

2021. aastal toimus 11 juhatuse koosolekut,  JAP liikmete üldkogu kogunes 3 korral. 
 

Revisjonikomisjon ei tuvastanud Järva Arengu Partnerite põhikirjaliste tegevustega mitteseotud 

kulutusi ega dokumenteerimata rahakasutust. 
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