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Ülevaade 

 TÜ Wiru Vili tutvustus 
 Milliseid finantsjuhtimise instrumente on 

ja  kuidas ning kunas neid kasutada 
 Praktilised ülesanded 
 Ühistu areng, kasutatavad 

finantsinstrumendid ja muutused ajas 
 Küsimused ja vastused 
 Kokkuvõte 

 
 
 



Tulundusühistu Wiru Vili 

 Asutatud august 2010 
 Hetkel 7 liiget  
   Eesmärk - Toetada ja soodustada 

oma liikmete majanduslikke huve läbi 
ühise majandustegevuse. Ühistu 
põhieesmärgiks on mahepõllukultuuride 
kasvatamise, töötlemise ja turustamise 
edendamine. 



Tulundusühistu Wiru Vili 

 2010 müügitulu 0,4 mln eurot 
Varade maht 16 047 
 2011 müügitulu 1,8 mln eurot 
Varade maht 62 103 
 Viimastel aastatel ca 5-8 mln eurot ja 

varade maht on ületanud 3,5 mln eurot 



Tulundusühistu Wiru Vili 
 2010 üks laev 990 t 
 2015 seitse laevatäit 

vilja kogukaaluga üle 
11 000 t 

 2016 Majandusaastal 
realiseeriti üle 23 000 
tonni erinevaid 
mahekultuure. Sellest 
ligi 80% laevatades.  

 Müügitulud jagunesid: 
Euroopa liit 60%; USA 
30% ja Eesti 10%. 
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Tulundusühistu Wiru Vili 

 Peamised sündmused 
arengus 

 Juuni 2012 otsus ehitada 
maheviljaterminal 

 September 2012 taotlus 
PRIA-le 
investeeringutoetuse 
saamiseks 

 Märts 2013 
maheviljaterminali 
ehitustöödega alustamine 

 Oktoober 2013 
maheviljaterminali avamine 



Tulundusühistu Wiru Vili 
 Terminali 

säilituspunkrid 
mahutavad 10 000 t 
vilja 

 puistehall 7000 t vilja 
 kuivati võimsus on 60 t 

tunnis. 
 

Projekti kogumaksumus 
on ligi neli miljonit eurot, 
millest umbes pool 
rahastati maaelu 
arengukava toetusest. 



Tulundusühistu Wiru Vili 

 2015 8000 t laev USA-sse! Oluline tähis 
uutele turgudele laienemisel. 

 Ühistu kaudu müüb oma viljasaagi ligi 140 
mahetootjat üle Eesti. 
 



Tulundusühistu Wiru Vili 

Peamine kasu ühistegevusest: 
 Saame edasimüüjatele pakkuda suuri, 

kontrollitud kvaliteediga 
maheviljakoguseid, mistõttu tunnevad ka 
suurtöötlejad meie vastu huvi 

 Ühismüügil saadav mastaabiefekt ehk 
suurte kogustega kaasnev kulu eelis 

 Käitlemise ja ladustamise korraldamine 
kiirel koristusperioodil 
 
 

 
 
 



Finantsjuhtimine 

 
 Finantsjuhtimine on ühistu rahaliste 

vahendite juhtimine finantssihtide 
saavutamiseks 

 Eesmärk kasvatada liikmetele 
ühistegevusest saadavat väärtust 
 



Finantsjuhtimine 

 Finantsjuhtimise peamine ülesanne on 
tagada, et ühistul oleks kasutada piisavalt 
raha nii lühemas kui kaugemas 
perspektiivis. Seda saab saavutada 
käibekapitali juhtimisega, investeerimis- ja 
finantseerimisotsustega ning 
finantsanalüüsi ja prognoosimisega 



Finantsjuhtimine 

Vajalikud tegevused: 
 Käibekapitali juhtimine 
 Investeerimine ja finantseerimine 
 Finantsprognoosimine ja finantsanalüüs 

 



Finantsjuhtimine 
Aasta Jaanuar Veebr Märts Aprill 

Laekumas:         

Ostja A 6000 

Ostja B 1600 2000 
Ostja C 400 

Laekumised kokku 6000 1600 2000 400 

Maksed:         
Liising 4000 
Töötasud 5800 

Maksud 2950 

Maksed kokku 4000 2950 0 5800 

Raha muutus perioodil 2000 -1350 2000 -5400 

Raha perioodi algul -2000 0 -1350 650 

Raha perioodi lõpus 0 -1350 650 -4750 
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Finantsjuhtimine 

Finantsanalüüs 
 Finants- ja mittefinantsandmed 
 Analüüs 
 Juhtimisotsused 

 



Finantsjuhtimine 

Mõõdikud 
Õigete mõõdikute leidmiseks tuleks 
mõelda: 
 Millised on suurimad eesmärgid 

(valupunktid-vajadused-probleemid)? 
 Millest võiksid need sõltuda? 
 Mis võiks olla sellega sobiv mõõdik? 
 

 
 



Finantsjuhtimine 

Ülesanne 2 ja 3. 
 
Rakendame ühistegevuse põhimõtteid ja 
palun anname oma panuse proovides 
lahendada mõne reaalse elulise  probleemi. 

 
 



Tulundusühistu Wiru Vili 
finantsjuhtimine 

Kasutatavad finantstooted ja -instrumendid: 
 Arvelduskrediit 
 Faktooring 
 Liising 
 Investeerimislaen 
 Laenud liikmetelt 
 Garantiid 
 Toetused 



Tulundusühistu Wiru Vili 
finantsjuhtimine 

Kasutatavate  finantstoodete tarbimine 
vajaduspõhine. 
 Faktooring, arvelduskrediit, garantiid – 

toodangu ost, lao finantseerimine, 
käibevahendid 

 Investeerimislaen, toetused, garantiid, 
liikmete laenud – põhivara investeeringud, 
pikaajalised tootmisvahendid 

 Liising – teisaldatava põhivara 
finantseerimine. 
 



Tulundusühistu Wiru Vili 
finantsjuhtimine 

Ühistus ja maheviljaturul toimunud 
arengutega seoses on lisandunud 
 Liikmete allutatud laenud 

 
 

Otsime võimalusi väiksemate liikmete 
kaasamiseks läbi täiendavate garantiide 
(MES) 

 



 
 
 

Palun küsimused! 



 Statistika järgi peab üle kolme aastat vastu 
üksnes pool asutatud ettevõtetest. 
Peaaegu pooltel juhtudel on tegevuse 
lõpetamise põhjuseks finantsvead: liiga 
pillav elustandard, maksude 
mittemaksmine, vead hindade määramisel 
ja puudulik finantskirjaoskus. 

 



Korralik rahavoogude planeerimine, 
konservatiivne kulutamine ja kalkuleeritud 
kohustuste võtmine ning õigeaegne täitmine 
aitavad ühistu püsimajäämisele ja kasvule 
kindlasti kaasa. 
Ühtlasi on ühine kohustuste võtmine ja 
hilisem täitmine ka lisafinantseerijate 
riskijuhtimise seisukohalt aktsepteeritavam. 

 



Koostööpartnerid: 



Tänan! 
Koostöös teeme 

paremini! 
Kontakt: 

Meelis Maks 
TÜ Wiru Vili 

E-post meelis@wiruvili.ee 
Tel +372 5196 0520 
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