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MEIE ÜHISTU FARM IN 



Mis on tulundusühistu? 
Tulundusühistu on äriühing, mille eesmärgiks on toetada ja soodustada oma 

liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse, milles 

OMANIKUD osalevad: 

 1) tarbijate või muude hüvede kasutajatena; 

 2) hankijatena; 

 3) tööpanuse kaudu; 

 4) teenuste kasutamise kaudu; 

 5) mõnel muul sarnasel viisil. 



TÜ Farm In hangete põhimõtted 
 Ühistu liikmetele nende vajaduse rahuldamise 

otstarbel omahinnaga teenuste osutamine 

 Hoida kokku liikmete aega! 

 Tekitada konkurents hankes osalejate vahel 

 Iga hange on tähtis! - edukas hange annab võimaluse 
järgmisel aastal saada sisenditele madalamat hinda 

 Lühendada tarneahelat sisendite tootjalt ühistu 
liikmeni 



Kes võidab Farm In hankest? 

 OMANIK, kes tellib läbi Farm In'i arendab 
ühistegevust 

 Tarnija, kellele avaneb uus kliendibaas 

 OMANIK, kes kasutab ära infot! („Alati on 
võimalik saada odavamalt”) – teiste 
Omanike/liikmete ärakasutamine 





Elekter = ühistuline hange 
 TÜ Farm In õnnestuim hange ja parim näide ühistulise 

tegevuse kasust on elekter 

 Iga aasta tõuseb tarbimise hulk, mis annab võimaluse 
järgnevatel hangetel saada odavamat hinda ja paremaid 
tingimusi 

 Põllumajandustootjad on ahvatlev sihtgrupp - konkurents 
elektripakkujate vahel! 

 Areng elektripakkujate ja Farm In vahel – mõlemad õpime! 



TÜ Farm In elekter 
TÜ Farm In elektrihind 

2014 Börsihind + 0,88 €/MWh Leping Imatra Elekter AS-ga 

2015 Börsihind + 0,8 €/MWh 

2016 Börsihind + 0,6 €/MWh Kodukasutajate pakett liikmetele 

2017 Börsihind + 0,44 €/MWh 

Kodukasutajale: www.imatraelekter.ee/farmin 

http://www.imatraelekter.ee/farmin
http://www.imatraelekter.ee/farmin


Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi elektri 
tarbimine aastal 2017 

MWh TÜ Farm In kogu tarbimine 

jaanuar 141,125 3277,59 

veebruar 133,684 2927,82 

märts 134,909 2973,79 

aprill 127,459 2659,09 

mai 92,177 2373,77 

juuni 126,773 2201,379 

juuli 63,023 2239,044 

august 169,478 3533,205 

september 289,218 4691,075 



TÜ Farm In kütusehinda kujundab 
 Konkurents kütusepakkujate vahel 

 Valemipõhine hind - ei ole täiuslik, kuid iga-aastased 
valemi muudatused toovad ausama hinna liikmeni. 

 Kvaliteetkaup – kaup ei sõltu ainult hinnast, vaid ka 
kütusekvaliteedist, füüsikalistest omadusest (suvi, 
talv) ja transpordist (k.a digitaalsed loendurid)  

 Leida tasakaal väikse ja suure tarbija vahel! 



Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi kütuse 
tarbimine 

mai 2017 juuni 2017 juuli 2017 aug 2017 sept 2017 Kokku (l) 

ELKS 19 500 119 000 84 000 123 000 203 050 548 550 

Farm In kokku 192 100 346 500 311 900 586 300 621 750 2 058 550 

ELKS % 10% 34% 27% 21% 33% 27% 



TÜ Farm In käive  
(ei sisalda elektrit ja kütust) 

Müügikäive kokku Kuu keskmine 

Muutus võrrelduna 

2016. aastaga 

2013 5,0 milj. 410 000 

2014 5,4 milj. 450 000 

2015 6,6 milj. 550 000 

2016 8,7 milj. 720 000 

2017 7,0 milj (9 kuud) 780 000 108% 



Olla TÜ Farm In omanik 

 Võta osa hangetest s.o. anna teada oma soovidest. 
- Mitu tonni diiselkütust vajad aastas 
- Palju kulub elektrienergiat aastas 
- Milliseid väetisi ja kui mitu tonni kulub 

majapidamises 
- Milliseid seemneid vajad külviks 
- Taimekaitsevahendite vajadus 
- Milliseid söötasi vajad, kui palju kulub 

aastas/kuus 
 

 





Andres Pallon 
andres@farmin.ee 
Tel. 5361 5020 
Silotarvikud, seemned, väetised, kütus, elekter 

Urmas Pallon 
urmas@farmin.ee 
Tel. 501 0621 
Loomasöödad 

Margo Kuusk 
margo@farmin.ee 
Tel. 504 5903 
Finantsjuhtimine 

www.farmin.ee 

mailto:andres@farmin.ee
mailto:andres@farmin.ee
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Tänan tähelepanu eest! 


