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Merit Aktiva pilveversioonis ühisrahastus-
platvormide investeeringute kajastamine 
 

Viimasel ajal on populaarsust kogunud mitmesugused ühisrahastust pakkuvad veebi-

keskkonnad, näiteks Bondora.ee. Käesolevas juhendis selgitame, kuidas kajastada sellistes 

keskkondades tehtud investeeringuid Merit Aktivas. 

Ühisrahastusplatvormide investeeringuid kajastatakse finantsinvesteeringute kontol. 

Programmi algseadistustes on finantsinvesteeringute kajastamiseks olemas konto 

„Lühiajalised finantsinvesteeringud“ (1100). 

Kui teete pikaajalisi finantsinvesteeringuid, siis lisage kontoplaani täiendavalt juurde 
pikaajaliste finantsinvesteeringute konto. 

Kui investeerite erinevatesse projektidesse, siis ühisrahastusplatvormide investeeringutelt 

detailsema aruandluse saamiseks tehke iga investeeringu jaoks eraldi projekt. Projekte saate 

lisada menüüs Seadistused -> Dimensioonid -> Projektid. 

Kui ühisrahastusplatvormide projekte on vähe, siis võite kontoplaani lisada iga projekti jaoks 

eraldi finantsinvesteeringute konto. Kontosid saate lisada menüüs Seadistused -> Finantsi 

seadistused -> Kontoplaan. 

 

1. Lisage projekt menüüs Seadistused -> Dimensioonid -> Projektid. 

Käesolevas näites on ühisrahastusplatvormiks Bondora. 

 

 
 

 

2. Raha kantakse ettevõtte pangakontolt Bondora kontole.  

Lisage menüüs Maksed -> Maksed uus makse oma ettevõtte pangakonto all. Tehingu liigiks 

valige „muud väljaminekud“, konto real valige „Lühiajalised finantsinvesteeringud“ (1100). 

Konto real valige projekti veerus (P) nt Bondora. 
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3. Tehtud investeeringutelt laekub tulu 

Kui Teie pangakontole laekub investeeringult saadud intressitulu, kajastage see menüüs 
Maksed -> Maksed -> Pank intressitulu laekumisena. Lisage uus makse, mille tehingu liigiks 
on „muud sissetulekud“ ja kontoks „Intressitulud“ (6050). 

Kui Te kasutate projekte, siis valige projekti veerus (P) nt Bondora. 

 

 

 

4. Ühisrahastusplatvormi investeeringuid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses 
(RTJ 3 Finantsvarade kajastamine).  

Aruande perioodi lõpus (bilansipäeva seisuga) lisage pearaamatu kandena korrigeeriv 
investeeringute ümberhindamise kanne. Ümberhindamiseks kasutage kontoplaani kontot 
„Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt“ (6010). 

Kui Te kasutate projekte, siis valige projekti veerus (P)  nt Bondora. 
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5. Projekti aruande konkreetse projekti kohta saate koostada menüüs Finants -> Projektide 
aruanded. 

 

 

Kui te soovite koostada aruande finantsinvesteeringu väärtuse kohta, siis määrake lisaks 
projekti filtrile ka pearaamatu konto filter - Lühiajalised finantsinvesteeringud (1100). 

 

 

 

 

 

Tekkivate küsimuste korral saate abi Merit Tarkvara klienditoelt. 

Tööpäevadel kell 9 – 17, telefon 776 9333, klienditugi@merit.ee  

merit.ee 

mailto:klienditugi@merit.ee
http://www.merit.ee/

