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KONTSERNI LÜHITUTVUSTUS

KONTSERNI LÜHITUTVUSTUS

Lai ulatus ehitusteenuseid:
üld-, insener-, teedeehitus,
kinnisvaraarendusprojektid

AS Merko Ehitus kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko
Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB
Merko Statyba ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara
omavate äriühingutega. Merko Ehitus keskendub ehituse peatöövõtule ning
professionaalsele ehituse ja kinnisvara arenduse täislahenduse pakkumisele.
Pikaajalised kogemused erinevatest riikidest, ehitusteenuste lai ulatus,
paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest kinnipidamine ning eelkõige
kvaliteet on aidanud kontsernil tõusta Baltimaade juhtivaks ehitusfirmaks.

Suurim Baltimaade börsil
noteeritud ehitusfirma

2015 müügitulu: 251 mln eurot

MERKO KONKURENTSIEELISED:

•
•
•
•
•
•
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2015 EBITDA: 16 mln eurot
2015 puhaskasum: 10 mln eurot

VÄÄRTUSPAKKUMINE

31.12.2015: 791 töötajat

PEATÖÖVÕTJANA JUHIME KOGU EHITUSPROTSESSI NING VASTUTAME
EHITUSPROJEKTI VALMIMISE EEST TERVIKUNA:

•
•
•
2015 SÕLMITUD UUSI LEPINGUID:
247 mln eurot

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

Ehitusteenuste
ja
-toodete
laiahaardelisus ning kliendile
täislahenduse pakkumine
Kogenud projektijuhid ja insenerid
Pikaajaline kogemus alltöövõtjate
ja tarnijate turul
Uuenduslikud
tehnilised
ja
ehituslikud lahendused
Tugev finantsvõimekus
Elamuarendusprojektide varu

•

Integreeritud projektijuhtimine ja ehitusteenus ning tellija strateegiline
nõustamine kogu protsessi jooksul
Vastavalt vajadustele kombineeritud alltöövõtjate ning oma töötajate
(betoonitööd, teetööd, elektri- ja välisvõrkude ehitus) kasutamine
Kinnisvarainvesteeringud ja –arendus, korteriarenduse tervikprotsessi
juhtimine: arendus, ehitus ja müük
Kaasinvesteering, jagatud risk ning osalemine era- ja avaliku sektori koostöö
ehk PPP-projektides
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2015 SÜNDMUSED
sihtotstarvetega kinnistute Staapli tn
3, Staapli tn 4, Staapli tn 8, Staapli tn
12 ning transpordimaa sihtotstarbega
kinnistute Staapli tn T1 ja T2 soetamiseks.
Väärika ajalooga Noblessneri kvartalisse
on
planeeritud
Eestis
ainulaadne
korteriarendus, mille raames kerkib
vahetult mere kaldale Noblessneri
Jahtsadama kõrvale neli äripindadega
kortermaja ligikaudu 200 korteriga.

JAANUAR

ӹӹ

ӹӹ
ӹӹ

AS Merko Ehitus käivitab Tallinna kesklinnas
asuva Tartu mnt 52 korteriarendusprojekti
(kokku viis kortermaja) esimese etapi
ehituse, mis koosneb kolmest kortermajast
(103 korterit) ning kogu arendusala
ühendavast
maa-alusest
parklast.
Esimese etapi valmimine on planeeritud
2016. aasta lõppu.
Valmib Tallinna üks prestiižikamaid kortermaju aadressil Kentmanniu 6. 14-korruselise elu- ja ärihoone kahel alumisel
maapealsel korrusel asuvad äripinnad,
ülejäänud korrustel paikneb 92 eksklusiivset korterit.

ӹӹ

SIA Merks annab tellijale üle Polipaks

mise süsteem ning suleti ca 2,5 ha suurused fuussijärved.

ӹӹ

Nasdaq Baltics börsid tunnistavad ASi
Merko Ehitus kolmandaks parimate
investorsuhetega ettevõtteks Baltikumis
ja teiseks parimate e-investorsuhetega
ettevõtteks.

ӹӹ

Eesti Betooniühing kuulutab välja „Aasta
Betoonehitis 2014“ konkursi võitja – AS
Merko Ehitus Eesti poolt 14 kuuga rajatud
multifunktsionaalsete kasutusvõimalustega Tondiraba jäähall.

VEEBRUAR

ӹӹ

Valmivad viis aastat kestnud Kohtla-Järve
tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemistööd, mille käigus teisaldati 6 miljonit m³ mäemassiivi, haljastati kokku 84 ha,
paigaldati enam kui 8 km sademevee kogu-
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ӹӹ
ӹӹ

tehasehoone. Ehitustöid teostati ligi 67 000
m² suurusel maapinnal ning mastaapse
hoone ehitusel kasutati paljusid keerukaid
insenertehnilisi lahendusi.

APRILL

ӹӹ

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv
Kalaranna Arenduse OÜ (täna Kodusadam
OÜ) ning BLRT Grupp Aktsiaselts sõlmivad
lepingu Tallinnas asuvate äri- ja elamumaa

ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ

SIA Merks ja SIA Vastint Latvia sõlmivad
ehituslepingu kuuekorruselise multifunktsionaalse hoone ehitustööde teostamiseks
aadressil Antonijas tänav 17A, Riia. Tööd
hõlmavad kahe omavahel esimese korruse
kaudu ühendatud kortermaja ehitust. Lepingu maksumus on ligikaudu 11,4 miljonit
eurot.

MÄRTS

MAI

ӹӹ

AS Merko Ehitus avaldab esimese kvartali
majandustulemused: 3 kuu müügitulu 45,6
mln ning puhaskasum 0,8 mln eurot.
AS Merko Ehitus käivitab Tallinnas Kalamaja
linnaosas asuva Jahu tn 1A kortermaja
arenduse. Isikupärase arhitektuuriga 37
korteriga hoone valmimine on planeeritud
2016. aasta suveks.
AS Merko Ehitus Eesti ning OÜ T6A sõlmivad
projektijuhtimise töövõtuleping elu- ja
ärihoone projekteerimis- ja ehitustööde
teostamiseks aadressil Tatari tn 6a, Tallinn.
Leping hõlmab 7-korruselise ligikaudu 40
korteriga elu- ja ärihoone projekteerimis- ja
ehitustöid koos infrastruktuuri rajatistega.
Lepingu maksumus on ligikaudu 6 miljonit
eurot.
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AS Merko Ehitus käivitab Tallinnas
Lasnamäe linnaosas asuva Paepargi
korteriarenduse viienda etapi, mis hõlmab
kolme 4-korruselist maja aadressidel
Paepargi 29, 31 ja 33, millest igaühes on 19
korterit.
AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS
Merko Ehitus Eesti tütarettevõte OÜ Fort
Ehitus sõlmib töövõtulepingu Keski-Soumen
Betonirakenne OYga vaiatöödeks Tripla
arendusprojektis Helsingis, Soomes. Lepingu
kohaselt teostatakse vaiseina ehitust,
maksumusega ligikaudu 3,0 miljonit eurot.
Aktsionäride üldkoosolek kinnitab 2014.
aasta majandusaasta aruande, puhaskasumi 12,4 mln eurot ning otsuse
maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena
välja 0,41 eurot ühe aktsia kohta. Samuti otsustatakse vähendada aktsiakapitali 0,23 eurot ühe aktsia kohta ning
kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks
2015–2017 majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers.

ӹӹ

AS Merko Ehitus Eesti ja AS Pro Kapital
Grupp kontserni kuuluv 93%line tütarettevõte AS Tallinna Moekombinaat sõlmivad
projekteerimis- ja ehituslepingu kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 rajamiseks asukohaga Peterburi mnt. 2, Tallinn.
Ehitatava hoone brutomaht on kokku
ca 130 000 m². Keskuse orienteeruv ehitusmaksumus on 70 miljonit eurot.
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2015 SÜNDMUSED
korteriarenduse, mis hõlmab kolme
kortermaja kokku 90 korteriga. Ettevõte
alustab esimese kortermaja ehitust.

JUUNI

ӹӹ
ӹӹ

Merko
Ehitus
sõlmib
viieaastase
koostöölepingu Eesti Arhitektide Liiduga,
kes hakkab välja andma arhitekti
aastapreemiat. Esimese tunnustuse pälvib
arhitekt Peeter Pere.
AS Merko Ehitus Eesti ja Trigon Capitali
meeskonna poolt juhitud projektiettevõte
OÜ Poordi 1 sõlmivad projekteerimis- ja
ehituslepingu elu- ja ärihoone rajamiseks
asukohaga Poordi 1, Tallinn. Leping hõlmab
hoone ehitustöid koos infrastruktuuri
rajatistega. Lepingu maksumus on ca 5
miljonit eurot.

AUGUST

ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ

UAB Merko Bustas alustab kortermaja
ehitust Vilniuse südalinnas aadressil
Krokuvos 73. Kuuekorruseline 98 korteriga
maja kerkib Vilniuse Konstitucijos tänava
lähistel asuvasse äripiirkonda, kuhu
rajatakse ka erinevaid büroohooneid
tuhandete töökohtadega.

JUULI

ӹӹ
ӹӹ

UAB Merko Statyba ja GE Wind Energy GmbH sõlmivad lepingu ehitustööde
teostamiseks Šilute tuulepargis Leedus.
Lepingu raames rajab UAB Merko Statyba
24 raudbetoonist tuulegeneraatori vundamenti. Lepingu maksumus on 6,5 miljonit
eurot.
AS Merko Ehitus Eesti tütarettevõte
AS Merko Tartu käivitab Kaupmehe
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ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ

Maailma juhtiv äri- ja investeerimisajakiri
Euromoney tunnistab
Merko
Eesti
parimaks kinnisvaraarendajaks. Merko
pälvib esikoha ka Läti elukondliku
kinnisvara arendajate kategoorias.

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Vooremaa Teed sõlmivad lepingu Maanteeametiga riigimaanteede hooldustööde
teostamiseks Viljandi maakonnas perioodil
2016–2020.
AS Merko Ehitus avaldab 6 kuu ja teise
kvartali majandustulemused: 6 kuu
müügitulu 116,2 mln ning puhaskasum 2,4
mln eurot, teise kvartali müügituli 70,6 mln
ning puhaskasum 1,6 mln eurot.

SEPTEMBER

ӹӹ

ӹӹ

Harku vallas Murastes valmib kaasaegne
Meriküla reoveepuhasti, mis tagab
piirkonna üha suurenevate majapidamiste
nõuetekohase teenindamise. Tänu uuele
puhastile on Kakumäe lahte jõudev
vesi oluliselt puhtam ning vastab vee
erikasutusloas
esitatud
väljavoolu
nõuetele.
Merko Ehitus sõlmib kolmeaastase koostöölepingu Eesti Tennise Liiduga. Merko
keskendub Eesti täiskasvanute tipptennise
ning rahvusvaheliste turniiride korraldamise toetamisele, andes sealhulgas panuse
Jürgen Zoppi arengusse ning Pärnus toimuvasse Merko Estonian Openisse.
Merko jätkab Eesti suusatamise ja
suusatajate toetamist, asudes kaheksa
Eesti suusataja poolt loodud MTÜ Team
Haanja esimeseks suurtoetajaks.
AS Merko Ehitus käivitab Tallinnas Kristiine
linnaosas asuva Sõpruse pst 33 kortermaja
arenduse. Kortermajas on 51 avarat
perekorterit, millele lisavad väärtust rõdud
ja terrassid.

ӹӹ

ӹӹ

ӹӹ

SIA Merks ja SIA LMH sõlmivad lepingu
lasteaia ja koolimaja kompleksi ehitustööde
teostamiseks Riia lähedal asuvas Pinkis.
Ehitustööd hõlmavad omavahel galeriiga
ühendatud 2-korruselise koolimaja ja
3-korruselise lasteaia kompleksi ehitust.
Lepingu maksumus on ligikaudu 6,0
miljonit eurot.
AS Merko Ehitus Eesti ja EKE Invest AS
kontserni kuuluv EKEREPOL OÜ sõlmivad
ehituslepingu büroohoone rajamiseks
asukohaga Mustamäe tee 3 ja 3A, Tallinn.
14-korruselise hoone ankurrentnikuks
saab Telia Eesti AS.

Jurmalas valmivad Dzintaru II korterelamud. Dzintaru prospekt 28 asuv hoonete
kompleks Park Residences koosneb kolmest neljakorruselisest kortermajast, kus
on kokku 66 korterit.
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OKTOOBER

ӹӹ
ӹӹ

ӹӹ

AS Merko Ehitus pälvib Eesti konkurentsivõimelisima suurettevõtte ning neljandat
aastat järjest ka Eesti konkurentsivõimelisima ehitusettevõtte tunnustuse.
Lõpetatakse Tallinna 4. trammiliini taristu
rekonstrueerimistööd. Tegemist on trammiliikluse ja linna infrastruktuuri kaasajastamise suurprojektiga, mille eesmärgiks
on muuta liikumine Tondilt ja Lasnamäelt
kesklinna kiiremaks ja keskkonnasõbralikumaks. Tööd teostas konsortsium AS
Merko Ehitus Eesti, KMG Inseneriehituse
AS ja Ratatek OY.
Tallinnas valmib Rästa 18 B-energiaklassiga kortermaja, kus on 47 korterit ja 4
äripinda.

ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ

Valmib Narva veepuhastusjaam, mis
tagab kvaliteetse joogivee ligi 60 000
narvalasele. Merko teostas Mustajõe
veehaarde rekonstrueerimisel ja uue
veetöötlusjaama rajamisel üldehitustööd,
Taani firma Krüger AS vastutas tehnoloogia
eest.
Ehitatava büroohoone ja parkimismaja
brutopind kokku on ligikaudu 16 000 m².
Lepingu maksumus on ca 10,6 miljonit
eurot.
SIA Merks käivitab Riias Skanstese piirkonnas Skanstes Parks korteriarendusprojekti,
mis hõlmab kolme kortermaja ligikaudu 140
korteriga. Ettevõte alustab esimese 52 korteriga hoone ehitust aadressil Grostonas 12.
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2015 SÜNDMUSED

ӹӹ

SIA Merks lõpetab Mežaparksi piirkonna
insenertehnilised ehitustööd, mis hõlmasid
müraseina ehitust ning insenervõrkude,
teede ja territooriumi haljastuse rajamist.

ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ

Valmib SIA Merksi poolt ehitatud
multifunktsionaalne
keskus
Liepājas
Dzintars, mille keerukas arhitektuuriline
lahendus pälvib tähelepanu nii Baltikumis
kui laiemalt. Kaheksakorruselise kontserdimaja südameks on 1200 istekohaga
kontsertsaal.

ӹӹ

Merko Ehitus Eesti ja TTÜ Arengufond annavad koostöös välja 2015. aasta stipendiumid.

5. novembril tähistab Merko 25. sünnipäeva, mille puhul ilmub ülevaatlik raamat ettevõtte senisest tegevusest ning suurematest ja keerukamatest projektidest.
AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehituse AS konsortsiumi ning Tallinna Linnatranspordi ASi vahel sõlmitakse leping
Tallinna lennujaama trammiliini taristu
projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks. Lepingu raames rajatakse Ülemiste

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

DETSEMBER

ӹӹ
ӹӹ

AS Merko Ehitus avaldab 9 kuu ja kolmanda
kvartali majandustulemused: 9 kuu
müügitulu 184,6 mln ning puhaskasum 5,6
mln eurot, kolmanda kvartali müügitulu
68,4 mln ning puhaskasum 3,1 mln eurot.
AS Merko Ehitus käivitab Tallinnas
Nõmme linnaosas asuva Kivimäe 32
korteriarendusprojekti,
mille
raames
valmib kaks kolmekorruselist kortermaja.
Kahte hoonesse on kavandatud kokku 24
valgusküllast korterit.

Vilniuses Fizikų Namai korteriarenduse
esimese etapi raames valmib 5-korruselises
majas 38 korterit. Kortereid iseloomustavad
Leedu kortermajades arendajate poolt
siiani väga vähe kasutatud efektiivne
soojustagastusega ventilatsioonisüsteem,
puidust aknad, avarad planeeringud ning
valgusküllased rõdud.

NOVEMBER

ӹӹ

ӹӹ

raudteejaama läheduses asuvalt tagasipöörderingilt tunnel raudteede ja Suur-Sõjamäe tänava alt läbi Keevise tänavale, piki
Keevise tänavat ehitatakse uus trammitee
pikendus lennujaama territooriumini, kuhu
ehitatakse ka trammide tagasipöördering.
Lepingu maksumus on ligikaudu 11,5 miljonit eurot.

ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ

AS Merko Ehitus käivitab Tallinna
kesklinnas
asuva Tartu
mnt
52
korteriarendusprojekti teise etapi, mille
raames kerkib kompleksi Lastekodu
tänava poolsesse osasse kaks kortermaja
82 korteriga ning elamukompleks valmib
tervikuna 2017. aasta lõpus.
AS Merko Tartu alustab Kaupmehe korteriarenduse teise kortermaja ehitusega.
Projekt koosneb kokku kolmest hoonest
ja 90 korterist.

ӹӹ

AS Merko Ehitus Eesti ja Maakri Kvartal OÜ
sõlmivad projekteerimis- ja ehituslepingu Maakri Kvartali ärihoonete kompleksi
ehituseks Tallinna südalinnas, Maakri tn
19/21. Ärikompleks koosneb kokku seitsmest hoonest: ehitatakse 30-korruseline
kõrghoone, 10-korruseline ja 4-korruseline hoone ning rekonstrueeritakse neli 20.
sajandi algusest pärinevat 3-4 korruselist
arhitektuurimälestist. Maakri Kvartalis on
kokku ligi 36 000 m² brutopinda. Ehituslepingu maksumus on ligi 30 miljonit eurot.

Leedus valmib NordBalti HVDC Connection –
Klaipeda konverteralajaam, kus UAB Merko
Statyba tegeles Leedu trafoalajaama
üldehitustöödega.
NordBalti
projekti
eesmärk on rajada ühendus Leedu ja Rootsi
energiaülekandesüsteemide vahele, mille
võimsus on 700 MW ning pikkus 450 km.
Ühendus koosneb mere- ja maa-alustest
alalisvoolu kõrgepingekaablitest ning
Leedu ja Rootsi trafoalajaamadest.
Elektrilevi tellimusel valmib AS Merko Infra
poolt rekonstrueeritud Jõhvi-Ida 35/6 kV
piirkonnaalajaam koos uue jaotlahoone
ning teede ja platsidega.

ӹӹ

ӹӹ

UAB Merko Statyba ja E.L.L. Kinnisvara
AS tütarettevõte UAB E.L.L. Nekilnojamas
Turtas sõlmivad ehituslepingu büroohoone
rajamiseks aadressil Narbuto 5, Vilnius.
A-klassi energiasäästlikus büroohoones
on enam kui 4600 m² üüritavat pinda.
Hoones on kuus maapealset korrust ning
kaks maa-alust parkimiskorrust. Ärihoone
taotleb BREEAM sertifitseerimist. Lepingu
maksumus on ligikaudu 8,5 miljonit eurot.
SIA Merks ja Riia Rahvusvaheline
Lennujaam
sõlmivad
lepingu teise
etapi ehitustööde teostamiseks Riia
Rahvusvahelise Lennujaama reisijate
terminalis. Leping hõlmab poolelioleva
reisijate terminali hoone sise- ja
välisviimistlustöid.
Lisaks
sisaldavad
ehitustööd erinevaid infrastruktuuriga
liitumisi ja seadmete ostu ning paigaldust
terminalis. Lepingu maksumus on ligikaudu
8,9 miljonit eurot.

Valmib Paepargi korteriarenduse neljanda
etapi kolmest majast esimene tornmaja
aadressil Paepargi 49. 14-korruselises
majas on 60 kauni vaatega korterit.

* Ehituslepingute maksumused
ilma käibemaksuta.
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2015. AASTA NOVEMBRIS AVATI
SIA MERKS POOLT LIEPAJASSE
RAJATUD PÕNEVA ARHITEKTUURI JA
EUROOPA KÕIGE NÜÜDISAEGSEMATE
KONTSERDISAALI LAHENDUSTEGA
MULTIFUNKTSIONAALNE KESKUS
LIEPĀJAS DZINTARS. 1200 ISTEKOHAGA
SAALI SAAB KASUTADA NII
KLASSIKALISE MUUSIKA KONTSERTIDE
KUI KA TANTSU-, FIRMA-, ROKI- JA
POPPMUUSIKAÜRITUSTE JAOKS.
KONTSERDISAALI KONTSEPTSIOON
MÕELDI VÄLJA SKEEMI „MUNA MUNAS”
KOHASELT – SAAL ON RIPUTATUD
HOONE KOGU KONSTRUKTSIOONI KÜLGE
NING KANDEKARKASS ON VALMISTATUD
METALLIST, MIS JÄTAB MULJE, ET ÜKS
HOONE ASUB TEISE SEES.

KONTSERNI LÜHITUTVUSTUS
Merko Ehitus tegeleb ehituse peatöövõtuga ja elukondliku kinnisvara arendusega
ning pakub professionaalseid ehituse ja kinnisvaraarenduse terviklahendusi
oma koduturgudel Eestis, Lätis ja Leedus. Pikaajalised kogemused erinevatest
riikidest, ehitusteenuste lai ulatus, paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest
kinnipidamine ning eelkõige kvaliteet on aidanud kontserni ettevõtetel saavutada
tugeva positsiooni Baltikumis. Sõltuvalt tellijate vajadustest teostavad kontserni
ettevõtted nii mastaapseid, keerukaid ja innovaatilisi projekte kui ka väikesemahulisi
ehitustöid, keskendudes ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele. Merko Ehitus
kuulub juhtivate elamuehituse ettevõtete hulka Balti riikides.
Valdusettevõte AS Merko Ehitus vastutab kontserni erinevate äriühingute
strateegiate väljatöötamise ning elluviimise eest eestkätt ressursside paigutuse
ja pikemaajalise planeerimise kaudu. Merko aktsiad on noteeritud Tallinna börsil
alates 1997. aastast. Kontsern annab tööd 791 inimesele.
Kontserni kuuluvad Eestis, Lätis ja Leedus ehitusalaseid terviklahendusi pakkuvad
ehitus- ja kinnisvaraarenduse ettevõtted, millest suuremad ehitusvaldkonna
ettevõtted on AS Merko Ehitus Eesti (100%), SIA Merks (100%), UAB Merko Statyba
AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

(100%) ning AS Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluvad ettevõtted Tallinna Teede
AS (100%) ja AS Merko Infra (100%).
Merko Ehitus on suurima omakapitaliga ehitusturul tegutsev ettevõte Eestis ning
võimeline projekte ise pikaajaliselt finantseerima. Laenukapitali kaasamisel oleme
konservatiivsed. Jälgime, et omaksime piisavalt vajalikke ressursse, et jätkuvalt
investeerida atraktiivsetesse projektidesse.
Merko Ehitus Eesti kontsern on Eesti ehitussektori turuliider, kelle tööde maht
moodustas 2015. aasta lõpu seisuga ca 4% Eesti ehitusturu kogumahust. Merko
Ehitus tegutseb Lätis ja Leedus oma tütarettevõtete SIA Merks ja UAB Merko Statyba
kaudu, keskendudes valikuliselt projektidele, kus nähakse konkurentsieelist
võrreldes teiste turuosalistega.
Kontserni suurematele ehitusettevõtetele on omistatud rahvusvahelised
kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja
OHSAS 18001.
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KONTSERNI LÜHITUTVUSTUS

VISIOON
MEIE VISIOON ON USALDUSVÄÄRSED
LAHENDUSED JA KVALITEETNE
TEOSTUS TEIE IDEEDELE.

VÄÄRTUSED
VASTUTUS

Otsustame, lähtudes ärilisest mõtlemisest,
teadlikkusest ja eetilistest tõekspidamistest.
Pakume kestvaid ja keskkonnasõbralikke
lahendusi.

LUBADUSTE PIDAMINE Anname aktsionäridele, tellijatele,

koostööpartneritele ja töötajatele realistlikke
lubadusi ning peame neist kinni. Head
lahendused sünnivad koostöös, lubadustest
kinnipidamine on vastastikune.

MEIE EESMÄRK ON LUUA TERVIKLIKKU KESKKONDA NING MEIL ON OLNUD AU RAJADA KODUD
TUHANDETELE PEREDELE BALTI-MAADES. FOTOL KENTMANNI 6 KORTERMAJA.

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

PÄDEVUS

Hindame kvaliteeti ja erialast
professionaalsust. Arendame pidevalt oma
erialaseid teadmisi ja oskusi.

INITSIATIIVIKUS

Juhime protsesse ja oleme orienteeritud
tulemusele. Võtame vastu väljakutsed, mis
eeldavad pingutusi.

LOOVUS

Oleme avatud, uuendusmeelsed ja
loomingulised nii lahenduste väljatöötamisel
kui ka teostamisel. Meil jagub head tahet
edumeelsete mõtete elluviimiseks.
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KONTSERNI LÜHITUTVUSTUS

STRATEEGIA
AS MERKO EHITUS TÜTARETTEVÕTETE
ÄRISTRATEEGIA FOOKUS ON KASUMLIKKUSEL JA
KULUBAASI EFEKTIIVSUSEL, PAKKUDES PEATÖÖVÕTU
TEENUST HOONETE JA INFRASTRUKTUURI EHITUSE
VALDKONNAS NING ARENDADES ELUKONDLIKKU
KINNISVARA OMA KODUTURGUDEL EESTIS, LÄTIS JA
LEEDUS. MERKO EHITUSE EESMÄRGIKS ON OLLA OMA
TELLIJATELE EELISTATUD PARTNER EHITUSTÖÖDE
TEOSTAMISEL.

PIKAAJALISED FINANTSEESMÄRGID
KUNI AASTANI 2018
AS Merko Ehitus juhatus ja nõukogu on kinnitanud üle-ettevõttelised
strateegilised arengusuunad ja pikaajalised finantseesmärgid perioodiks 2013
kuni 2018, milleks on:

2013-2018
dividendimäär
perioodi keskmine 50-70%
omakapitali
aastakasumist
tootlus
minimaalselt

10%

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

omakapitali
osatähtsus varade
mahust vähemalt

40%
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KAKS AASTAT KESTNUD
TALLINNA 4. TRAMMILIINI
TARISTU PROJEKTEERIMIS- JA
REKONSTRUEERIMISTÖÖDE
RAAMES TEOSTATI
TRAMMITEEDE NING PÄRNU
MAANTEE DEPOOTEEDE
REKONSTRUEERIMINE KOOS
TEEDE BETOONALUSELE
VIIMISEGA, VAHETATI VÄLJA
KONTAKTVÕRK TONDILT
ÜLEMISTELE JA KADRIORGU
NING REKONSTRUEERITI KUUS
VEOALAJAAMA. LISAKS RAJATI
TRAMMITEE PIKENDUS PETERBURI
TEE 2 KINNISTULE, SEALHULGAS KA
TRAMMIDE TAGASIPÖÖRDERING.
REKONSTRUEERIMISTÖÖDE
KÄIGUS VAHETATI VÄLJA CA 30 KM
KONTAKTVÕRGU ÕHULIINE KOOS
AMORTISEERUNUD POSTIDEGA.
OLEMASOLEVAT RÖÖBASTEED
REKONSTRUEERITI KOKKU CA 11
KM ULATUSES, LIIN SAI 54 UUT
PÖÖRANGUT, MILLEST 12 ON
AUTOMAATSELT JUHITAVAD.
TÖÖDE TULEMUSEL SÕIDAVAD
KESKLINNA LÄBIVAL TRAMMILIINIL
NR 4 UUED TRAMMID, MIS
TAGAVAD NII LINNAPILDI
ATRAKTIIVSEMAKS MUUTMISE KUI
REISIJATE MUGAVAMA LIIKLEMISE.

Arvestades Balti riikide ehitus- ja kinnisvaraturu lähiaastate nõrka
kasvuväljavaadet, üldist madalat intressikeskkonda ning samuti ettevõtte kõrget
omakapitali baasi, on strateegia ja finantseesmärgid suunatud investeeritud
kapitali tootluse parandamisele ja bilansi struktuuri efektiivsemaks muutmisele.
2015. aastal täitis kontsern kaks kolmest seatud pikaajalisest finantseesmärgist:

keskmine
omakapitali
tootlus 8,0%

dividendimäär

90%

aastakasumist

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

omakapitali
osatähtsus varade
mahust 59,5%

Kontserni omakapitali tootlus 2015. aastal oli 8,0% (2014: 10,1%). Omakapitali
tootluse eesmärk jäi alla pikaajalise eesmärgi eelkõige tingituna langevast
tellimuste mahust ehitusturul ja valitsevast ülitihedast konkurentsist,
olukorras kus Euroopa Liidu jooksva eelarveperioodi vahenditest
rahastatavate objektide hanked ei ole veel turule jõudnud.
Kontsern täitis 2015. aastal ülejäänud pikaajalised finantseesmärgid:
dividendimäär oli 90% (2014: 58%) ja omakapitali osatähtsus varade mahust
oli 59,5% (2014: 51,0%).
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JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE
Hea lugeja

ANDRES TRINK
AS MERKO EHITUS
JUHATUSE ESIMEES

Baltimaade juhtiva ehitusettevõtte ja kinnisvaraarendajana
oleme alati soovinud anda oma panuse ühiskonda ja keskkonna
arendamisse. Oma 25. juubeliaastal saime seda teha oma tellijatele
ehitatavate objektide, meie enda poolt arendatavate projektide,
meie ettevõtte töökeskkonna ja pikaajaliste toetusprojektide kaudu.
2015. aasta lõpus valmis Baltimaade suurimaid kontserdimaju
Liepajas, mille arhitektuur ja multifunktsionaalsus on pälvinud palju
tunnustust. Narva veepuhastusjaam tagab kvaliteetse joogivee
ligi 60 000 Narva elanikule ning Meriküla reoveepuhasti piirkonna
majapidamiste nõuetekohase teenindamise. Mitme-etapiliste
ehitustööde tulemusena Põhja-Eesti Regionaalhaiglas valminud
tipptasemel ruumid nii patsientidele kui arstidele.
Merko kontserni tulemused sõltuvad motiveeritud ja
professionaalsetest töötajatest. Meie ülesanne on olla
usaldusväärne tööandja, luua häid tulemusi soodustav töökeskkond,
mille lahutamatuks osaks on tööohutus ja arenguvõimalused.
Anname Baltikumis tööd kokku ligi 800 inimesele. Peame väga
oluliseks ausat ja õiglast töötasu, mille kinnituseks pälvisime
maksuameti tunnustuse kui suurim tööjõumaksude maksja Eesti
ehitussektoris.
Baltimaade juhtiva korteriarendajana on Merko eesmärk
arendada ja ehitada hubaseid kodusid ning kvaliteetset
elukeskkonda. Hea elukeskkonna jaoks on oluline hoone arhitektuur,
maja lähiümbrus ja selle kasutusvõimalused, korterite läbimõeldud
ruumiplaneeringud, ehitus- ja viimistluskvaliteet, energiasäästlikkus
ja sisekliima. Merko bränd on korteriostjatele kvaliteedi märk, mis
tagab ajas kestva kodu. 2015. aastal tunnistas maailma juhtiv
äri- ja investeerimisajakiri Euromoney Merkot Eestis parimaks
kinnisvaraarendajaks ning Lätis parimaks elukondliku kinnisvara
arendajaks.
Juba pikaajaliselt on Merko toetanud sporti ning tervisespordi
projekte, mis aitavad kaasa paljudele inimestele sportimise ja aktiivse
puhkamise võimaluste loomisele. Panustame haridusse eesmärgiga
arendada erialaharidust ning kasvatada professionaalset järelkasvu,
samuti toetame kultuuri- ja kunstipärandi hoidmist ja tutvustamist,
keskendudes nii riiklikult kui laiemalt atraktiivsetele objektidele.
Meie suurimaks toetusprojektiks on jätkuvalt Eesti Terviserajad,
mille eesmärk on propageerida liikuvat eluviisi. Aastatel 2005-

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

2015 on SA Eesti Terviserajad investeerinud oma asutajate
(Merko Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia) toel terviseradade
arendamisse kokku 3,9 miljonit eurot. Ühise koostöö tulemusel
ootab üle Eesti nii tervise- kui tippsportlasi üle tuhande kilomeetri
hooldatud terviseradu. Investeeringuid on tehtud kõikidesse Eesti
maakondadesse, suurimad investeeringud on läinud Harjumaale,
Tartumaale ja Ida-Virumaale. Tulenevalt radade asukoha regiooni
elanikkonna eelistustest ja kasutamise aktiivsusest on suurimad
investeeringud tehtud Pirita, Nõmme-Harku, Kõrvemaa ja Jõulumäe
spordikeskustesse ja radadesse.
Jätkasime ka Eesti suusatamise toetamist ning alustasime
koostööd Eesti Tenniseliiduga. Lätis oleme pikka aega toetanud Rīga
Stradiņš ülikooli naiste korvpallitiimi.
Haridusse panustame Tallinna Tehnikaülikooli noorele
teadlasele/õppejõule ning ehitusteaduskonna inseneriõppe
üliõpilasele välja antavate stipendiumite kaudu.
Kultuurivaldkonnas aitab meil kunstipärandit väärtustada
pikaajaline koostöö Eesti Kunstimuuseumiga. 2015. aastal jätkasime
suurprojekti “Rode altar lähivaates”, mis keskendub Niguliste
kiriku peaaltarile tellitud suurejoonelise hiliskeskaegse kappaltari
konserveerimisele. 2015. alustasime ka arhitektuurivaldkonna
toetamist nii Eestis kui Leedus. Eestis anname koostöös Eesti
Arhitektide Liiduga välja arhitekti aastapreemiat, et tunnustada üht
silmapaistvat arhitektuuriteost ning selle autorit. Meie jaoks on
oluline, et töid hindab ja konkursi võitja valib rahvusvaheline žürii.
Toetame igati meie töötajate poolt algatatud heategevuslikke
projekte. Alates 2013. aastast on Merko töötajate poolse panusena
kolme projekti raames kogutud üle 8000 euro, mis on aidanud
parandada kolme abivajaja ja tema perekonna elukvaliteeti.
Oleme veendunud, et ettevõtte pikaajaline edu tugineb
sotsiaalselt vastutustundlikul juhtimisel ja jätkusuutlikul
tegutsemisel ning jätkame antud põhimõtete arendamist ja ellu
rakendamist ka tulevikus.

Andres Trink

12



TEGEVUSARUANNE

TEGEVUSARUANNE

bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2015 oli kontserni netovõlg negatiivne
8,7 mln eurot (31. detsember 2014: negatiivne 13,9 mln eurot).

2015. AASTA LÜHIÜLEVAADE

TEOSTAMATA TÖÖDE JÄÄK

PUHASKASUM
miljonites eurodes

2015. aastal sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 247,0
mln eurot (2014: 170,4 mln eurot) ning seisuga 31. detsember 2015 oli kontserni
teostamata tööde jääk 246,9 mln eurot (31. detsember 2014: 179,1 mln eurot).

MÜÜGITULU
miljonites eurodes

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS
2015
2014
2013
2012
2011 -14,1

10,0
12,4
10,4
7,6

2015
2014
2013
2012
2011

251
252
263
249

Juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele 2016. aastal eelnevate
perioodide kasumist dividendidena välja 9,0 mln eurot (0,51 eurot ühe aktsia
kohta), mis annab 2015. aasta dividendimääraks 90%.

219
2015

2014

MUUTUS

Müügitulu

mln eurot

251,0

252,3

-0,5%

KASUMLIKKUS

Brutokasum

mln eurot

2015. aasta kasum enne makse oli 11,7 mln eurot (2014: 13,3 mln eurot), mis
andis maksustamiseelse kasumi marginaaliks 4,7% (2014: 5,3%). 2015. aasta
brutomarginaal oli 9,1% (2014: 9,8%), mis on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 6,6% võrra vähenenud. 2015. aasta puhaskasum oli 10,0 mln
eurot (2014: 12,4 mln eurot), vähenedes 19,5% võrreldes eelmise aastaga.
Puhaskasumi marginaal vähenes 19,0% võrra 4,0%ni (2014: 4,9%).

EBITDA

MÜÜGITULU
2015. aasta müügitulu oli 251,0 mln eurot (2014: 252,3 mln eurot), mis on
võrreldes eelmise aastaga vähenenud 0,5%. Väljaspool Eestit teenitud
ehitusteenuse müügitulude osakaal on 2015. aastal kasvanud 28,7%ni (2014:
25,8%). 2015. aastal müüdud korterite arv (2015: 403 tk, müügitulu 61,4 mln
eurot) on kasvanud 2,0% ning korterite müügitulu 55,8% võrra (2014: 395 tk,
müügitulu 39,4 mln eurot).

RAHALINE POSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 39,9 mln eurot ning
omakapital 125,7 mln eurot (59,5% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2014.
aasta lõpu seisuga olid vastavalt 51,6 mln eurot ning 127,0 mln eurot (51,0%
AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

Brutokasumimarginaal
EBITDA marginaal
Kasum enne makse
Kasum enne makse marginaal

23,0

24,7

-7,1%

%

9,1

9,8

-6,6%

mln eurot

15,5

16,4

-5,7%

%

6,2

6,5

-5,2%

mln eurot

11,7

13,3

-12,1%

%

4,7

5,3

-11,7%

mln eurot

10,0

12,4

-19,5%

%

4,0

4,9

-19,0%

Puhaskasum aktsia kohta

eurot

0,56

0,70

-19,5%

Dividend aktsia kohta

eurot

0,51*

0,41

+24,4%

Emaettevõtte omanike osa
puhaskasumist
Puhaskasumimarginaal

* vastavalt juhatuse ettepanekule dividendide maksmise osas.

Omakapitali tootlus (aastas)
Omakapitali määr

31.12.2015

31.12.2014

MUUTUS

%

8,0

10,1

-20,5%

%

59,5

51,0

+16,8%

Teostamata tööde jääk

mln eurot

246,9

179,1

+37,9%

Varad kokku

mln eurot

211,1

249,3

-15,3%

Töötajate arv

inimest

791

765

+3,4%
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MULTIFUNKTSIONAALNE KESKUS LIEPAJAS DZINTARS
Aadress: Radio tn 8, Liepāja
Tellija: Liepāja Linnavalitsus
Ehitusperiood: 2013-2015
Multifunktsionaalne keskus Liepājas Dzintars saab Liepāja sümfooniaorkestri uueks koduks. Kontserdisaali saab tulevikus kasutada mitte ainult klassikalise
muusika kontsertide, vaid ka tantsu-, firma-, roki- ja poppmuusikaürituste jaoks. Kaheksakorruselises hoonetekompleksis on 1200 istekohaga kontserdisaal koos
prooviruumidega; sissepääsualal saab korraldada rahvaüritusi ja näitusi. Peahoonega on ühendatud äri- ja haldustiib. Peahoone ja äritiiva vahel asub avalik väljak.
Liepāja kontserdisaali projekteeris rahvusvaheline autorite rühm, tehnilised lahendused töötati välja nii Austrias kui ka Lätis ning projektis osalesid kõrgetasemelised
asjatundjad kogu Euroopast. Ekspertide otsuse kohaselt on selle kontserdisaali lahendused kõige nüüdisaegsemad kogu Euroopas.

NORDBALT KLAIPEDA JAAM
Aadress: Kiškėnai küla, Dovilai rajoon, Klaipėda maakond
Tellija: LITGRID AB / ABB AB
Ehitusperiood: 2014-2015
NordBalt projekti raames rajati Rootsi ja Leedu vahele energiaühendus, mis võimaldab Leedul osta elektrit Põhja-Euroopa riikidest, kellel on rikkalikud
hüdroenergiaressursid. Ühenduse võimsus on 700 MW ning see on 450 km pikk. Ühendus koosneb mere- ja maa-alustest alalisvoolu kõrgepingekaablitest ning
Leedu ja Rootsi trafojaamadest. Strateegilise energiaprojekti viisid ellu Leedu ülekandevõrguettevõtja Litgrid ja Rootsi ülekandevõrguettevõtja Svenska Kraftnät.
Merko Statyba UAB teostas projekti raames Leedu trafoalajaama ehituse, sealhulgas trafohoone, haldushoone, diiselgeneraator, trafoväli, 330kV vahelduvvoolu
varustuse väli, klapijahuti, moodul-trafojaamad. Ülejäänud territooriumile rajati juurdepääsuteed, kommunaalvõrgustikud ja muud rajatised. Kinnistu hoonestatud
osa pindala ligi 13 900 m².

POLIPAKS TEHASEHOONE
Aadress: Mālkalni, Marupe maakond
Tellija: SIA Polipaks NT
Ehitusperiood: 2013-2015
Valminud polüetüleen-, polüpropüleen- ja bipolümeerpakendite tehas koos lao- ja bürooruumidega hõlmas ehitustöid ligi 67 000 m² suurusel maaalal ning hoonestuse kogupindala on üle 35 000 m². Tootmisüksus koosneb kolmest tsehhist: esimeses toodetakse kilet, teine on trükitsehh ja kolmas
viimistlusosakond. Pakkematerjalide lao ja kauba hulgimüügiruumide plokis asub ka Läti suurim pakkematerjalide näitusesaal. Projekti elluviimisel on
kasutatud palju erinevaid insenertehnilisi lahendusi.
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TÖÖTAJAD
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kontserni töötajate arv suurenenud
26 töötaja võrra (+3,4%) ning seisuga 31. detsember 2015 oli kontsernis 791
töötajat (sh nii tähtajalise kui ka osalise tööajaga töötajad).
2015. aasta töötajate arvu suurenemine on eelkõige tingitud tulenevalt
ehitusmahtude kasvust Leedus.
TÖÖTAJATE ARV
inimest
917

915

89
93

96
70

735

12.31.2011
Eesti
Läti
Leedu

860
53
82

749

725

12.31.2012

12.31.2013

765

791

69
85

112

611

604

12.31.2014

12.31.2015

75

PERSONALIPOLIITIKA
Seisuga 31. detsember 2015 andis Merko Ehitus kontsern Eestis, Lätis,
Leedus ja Soomes tööd kokku 791 inimesele, mis hõlmab nii kontoritöötajaid,
projektjuhte kui objektimeeskonna liikmeid. Pikaajaliste kogemustega oma
ala professionaalid on ettevõtte võtmeväärtus.
Kontserni personalipoliitika toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist, tagades
organisatsiooni ja juhtimise järjepidevuse, konkurentsis püsimise, organisatsiooni
väärtuse hoidmise ja tõstmise ning pideva pädevuse arendamise.
Arendame vastutustundlikku juhtimist kogu organisatsioonis, juhindudes
ettevõtte strateegiast, juhtimissüsteemist, kehtivatest õigusaktidest,
AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

eetilistest tõekspidamistest ning hea ühingujuhtimise tavast. Töötajat
käsitleme partnerina, kaasates teda otsustusprotsessi ning teadvustades,
et otsustamisõigusega kaasneb vastutus. Toetame inimeste tööalaste
eesmärkide saavutamist ning ettevõttesisese karjääri tegemist, soosides
tänaste töötajate kandideerimist vabadele või uutele ametikohtadele. Tagame
töötaja panusele vastava, õiglase ja konkurentsivõimelise töötasu ning
motivatsioonipaketi.
Loome töötajale tingimused ametialaseks arengu- ja karjäärivõimalusteks,
toetades õppimist, erialaste teadmiste ning kogemuste omandamist. Me
toetame igat töötajat oma pädevuse ja oskuste täiendamisel.

TÖÖOHUTUS JA TERVIS
Kontserni ehitusettevõtete tegevuse oluliseks aspektiks on alati olnud ohutu
töökeskkonna loomine, kus tegutseksid hea väljaõppega, terved ja motiveeritud
töötajad – seda nii ehitusplatsidel kui ka büroodes. Seega panustame
järjepidevalt ehitustegevuse-eelsesse riskianalüüsi protsessi, et selgitada
välja ehitusplatsidel töötajate ühiskaitsevajadused ja abinõud ning nõuded
isikukaitsevahendite rakendamiseks. Pidev töötervishoiu- ja tööohutusalane
koolitus ja täiendõpe on osa meie personalipoliitikast. Koolitamine tagab
teadmised ja oskused ohtude ennetamiseks, analüüsimiseks ning kõige
sobivamate tehniliste ja majanduslike lahenduste leidmiseks. 2004. aastast
sertifitseeritud, standardile OHSAS 18001 vastav töötervishoiu ja tööohutuse
juhtimissüsteem võimaldab ka teostada tõhusat töökeskkonna kontrolli nii
ehitusplatsidel kui ka büroos. Kontrollijatele on alati võimaldatud koolitusi ja
täiendõpet nõutud pädevuse tagamiseks.
Töö ohuteguritest tulenev perioodiline tervisekontroll töötervishoiupartneri
juures aitab ennetada töötajate terviseprobleeme, planeerida ohutumat
töökeskkonda või võimaldada töötajatele ettevõtte osalisel toetusel ka
vajalikke tervise rehabilitatsioonimeetmeid. Lisaks korraldab ettevõte
töötajatele tasuta vaktsineerimisi ning objektidel töötavale personalile tagab
loomulikult nõuetekohase ja mugava tööriietuse ja jalanõud.
Pingelist tööd tasakaalustavad isiklik elu ja tervislikud eluviisid. Tervisespordi
propageerimiseks ja töövõime säilitamiseks tasume töötajatele spordi- ja
tervisetoetust. Lisaks on Merko enam kui kümme aastat panustanud Eesti
Terviseradade arendamisse – tänaseks on nii Merko töötajatele kui kõikidele
teistele tasuta kasutamiseks sada terviserada üle Eesti.
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PERSONALI ARENDAMINE JA TUNNUSTAMINE
Töö Merkos nõuab suurt vastutust, samas pakub vaheldust, uusi
väljakutseid ning õppimis- ja arenguvõimalusi. Hindame ja toetame töötajate
enesetäiendamist ja arengut, pakume erinevaid koolitusi nii ettevõtte sees kui
väljas nii meeskonnakoolituse kui individuaalõppe vormis.
Toetame igakülgselt töötajate õppetegevust ning tunnustame koolilõpetamist
ja diplomi omandamist. Tähistame koos oma töötajatega nende isikliku elu
sündmusi ning töötajatele mõeldud ettevõtte üritustele on kõik teretulnud
koos abikaasa või kaaslasega ning pereüritustele kogu perega. Staažikatele
töötajatele pakume täiendavaid soodustusi lisapuhkuse näol. Hindame
kõrgelt meeskonnatööd ja tugevat tiimitunnet.
Silmapaistvamate töötajate, meeskonna ning tublima koostööpartneri
tunnustamiseks valivad töötajad igal aastal AS Merko Ehitus Eesti Aasta
Tegijad. 2015. aastal valiti Aasta Tegijateks järgmised töötajad, meeskond ja
koostööpartner:
Aasta Noor Talent

Kristo Paumets

Välisvõrkude osakonna objektijuht

Aasta Kontoritöötaja

Hannes Rohlin

Eelarveosakonna eelarvestaja

Aasta Insenerehitaja

Andres Peterson

Insenerehitusdivisjoni objektijuht

Aasta Elektriehitaja

Ivar Kukk

Elektritööde osakonna projektijuht

Aasta Elamuehitaja

Taavi Lipp

Elamuehitusdivisjoni projektijuht

Aasta Üldehitaja

Risto Sappinen

Betoonitööde osakonna projektijuht

Aasta Vägitegu Eestis

Elamuehitusdivisjoni direktor Tiit Kuusik ja tema poolt juhitav
elamuehitusdivisjon
Meeskond: Harry Riibe, Allar Keerme, Arne Treier, Ain Kurvits, Irina
Mutli, Almar Otter, Priit Past, Janek Jõgi, Marek Kenk, Taavi Kotkas,
Mikk Kruusmaa, Reimo Mäesalu, Silver Tampuu, Relica Virunurm,
Helena Maide, Madis Nurm, Indrek Hansen, Jaanus Kruus, Taavi Lipp,
Kalev Luiga, Mart Paas, Ahti Suppi, Raigo Tõnisalu, Helen Mai, Tõnis
Rohula ja Simar Selezov
Liepaja kontserdimaja ehitus ning projekti juhtinud Ivo Brālēns ja
Sergejs Periņecs
Meeskond: Artis Šmits, Jānis Straupenieks-Brancis, Arturs Tavkiņš,
Mikus Valters, Dzintars Šnepsts ja Uldis Šteinbergs
Nordbalt HDVC alajaama üldehitustööd Klaipedas ja projekti juhtinud
Artūras Pranas Karazija
Meeskond: Donatas Dapkūnas, Andrius Birulynas, Aidas Katkauskas,
Mindaugas Šimkevičius ja Algis Gužauskas

Aasta Vägitegu Lätis

Aasta Vägitegu
Leedus

Aasta Koostööpartner

Civen OÜ

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

Koostöö Tondiraba jäähalli ehitustel
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TASUSTAMINE
Kontserni eesmärk on maksta oma töötajatele konkurentsivõimelist töötasu.
Töötajate ja ettevõtte huve tasakaalustab tulemustest sõltuv tasustamine.
Kontsern loeb tööjõukuludeks töötasu (sh põhitöötasu, lisatöötasu (öötöö,
ületundide ja riigipühade eest), puhkusetasu ning tulemustasu), töötasult
arvestatud makse, erisoodustusi ning erisoodustustelt arvestatud makse.
2015. aasta tööjõukulu oli 30,6 mln eurot (2014. aasta: 30,0 mln eurot), mis
kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,0%.

TÖÖJÕUKULU
miljonites eurodes

2015

30,6

2014

30,0

2013

19

30,9

2012

2011

LÄTI AASTA VÄGITEO TUNNUSTUSE VÕTAB VASTU SIA MERKS JUHT OSKARS OZOLINS.

27,9

22,5

LEEDU AASTA VÄGITEO TUNNUSTUSE AUTASU VÕTAVAD VASTU MERKO STATYBA JUHID JAANUS
RÄSTAS JA SAULIUS PUTRIMAS.
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EETILISED ÄRITAVAD
Merko põhiväärtuste hulka kuulub eetiline äritegevus, mis on pikas perspektiivis
oluline edufaktor. Kõrgeid eetilisi põhimõtteid järgides edendame kasumlikku
kasvu, võidame oma sidusrühmade usalduse ning toetame ausat konkurentsi
ja võrdset kohtlemist. Ebaeetilised äritavad omavad tõsiseid tagajärgi –
muuhulgas takistades ausa turu toimimist ning moonutades konkurentsi.
AS Merko Ehitus kontsernis ei tolereerita korruptsiooni selle üheski vormis.
Oleme võtnud endale kohustuse teha äri ausalt ja järgida korruptsioonivastaseid
seadusi igas riigis kus tegutseme. Juhindume oma tegevuses eetilistest
põhimõtetest. Hoolitseme selle eest et meie töötajad tunneksid neid
põhimõtteid ning järgiksid neid oma igapäevatöös. Selle hõlbustamiseks on
kontsernis kehtestatud Ärieetika koodeks, millega kõik kontserni töötajad
on kohustatud tutvuma ning millest kinnipidamine on kohustuslik. Ärieetika
koodeks hõlmab muu hulgas, aga mitte ainult, suuniseid järgmistes küsimustes:
• huvide konfliktid;
• konfidentsiaalsuskohustus;
• siseteabe käsitlemine ja siseringitehingud;
• altkäemaks ja korruptsioon;
• võõrustamine ja kingitused;
• konkurentsieeskirjad;
• võrdne kohtlemine;
• vara kaitsmine ja nõuetekohane kasutamine.

Ärieetika teemat on põhjalikumalt käsitletud kontserni kodulehel http://
group.merko.ee/juhtimine-ja-vastutus/vastutustundlik-ettevote/eetilisedaritavad. Kõikidel töötajatel, koostööpartneritel ja tellijatel võimalus kindlast
või võimalikust ebaeetilisest käitumisest teada anda erinevate anonüümsete
kanalite kaudu, millest saab ülevaate kodulehel http://group.merko.ee/
juhtimine-ja-vastutus/vastutustundlik-ettevote/teavitamise-kanalid. ASis
Merko Ehitus rakendatud teavitamise ja info analüüsimise süsteem tagab
protsessi igas etapis turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja soovi korral vihje
tegija anonüümsuse. Iga teavitatud võimalikku rikkumist uuritakse sõltumatu
koostööpartneri poolt, kelleks on ASi Merko Ehitus lepinguline koostööpartner
Ernst & Young, ning vajadusel rakendatakse kohaseid meetmeid.
Kodulehe ankeedi, vihjetelefoni ja e-maili teel edastatud teated ei jõua otse
ASi Merko Ehitus, vaid Ernst & Young edastab kontsernile ainult uurimist
vajava vihje sisukokkuvõtte ilma igasuguse viiteta infoallikale. Infot hoiavad
konfidentsiaalsena ja kasutavad ainult juhtumi lahendamisele suunatud
eesmärgil kontserni vastava ettevõtte juhid ja auditikomitee, kelle poole on
vihjega pöördutud. 2015. aastal sai kontsern ühe vihje, mille osas algatati
sisemine uurimine (2014: 0 vihjet).

VIHJEANKEET				E-KIRI				VIHJETELEFON		
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KESKKOND
ISO 14001 standardile vastav keskkonnajuhtimissüsteem on olulise aspektina
jätkuvalt tegelenud ehitusplatside jäätmekäitlusprobleemidega, pöörates
tähelepanu jäätmete liigiti kogumisele seal, kus see on otstarbekas ja jäätmete
üleandmisele ainult nendele firmadele, kes omavad vastavaid käitluslitsentse.
Hulgaliselt on sellistele firmadele üle antud tööde käigus avastatud reostusega
pinnast ja muid ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid. Ehitusplatsidel on aastaid
peetud tekitatud jäätmekoguste üle arvestust ja esitatud Keskkonnaametile ka
vastavaid aastaaruandeid.
Keskkonnatundlikes hangetes on alati arvestatud projektide keskkonnamõjude
hindamise nõuetega, teostatud vajalikke eeluuringuid või viidud läbi asendusistutusi, kui seda on tinginud ehitusplatsi ettevalmistusel paratamatuks
osutunud puude raadamine.
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AS MERKO EHITUS NÕUKOGU ESIMEES TOOMAS ANNUS ESITLEB MERKO JUUBELI PUHUL VÄLJA
ANTUD RAAMATUT, KUS SAAB ÜLEVAATE MERKO EHITATUD SUUREMATEST HOONETEST JA
RAJATISTEST ÜLE BALTIMAADE.
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MERIKÜLA REOVEEPUHASTI
Aadress: Muraste, Harku vald
Tellija: Strantum OÜ
Ehitusperiood: 2014–2015
Kaasaegne Meriküla reoveepuhasti tagab piirkonna üha suureneva arvu majapidamiste nõuetekohase teenindamise. Tänu uuele puhastile on Kakumäe lahte jõudev
vesi oluliselt puhtam ning vastab vee erikasutusloas esitatud väljavoolu nõuetele BHT7, Nüld, Püld, KHT ja hõljumi osas. Tööde käigus lammutas konsortsium AS
Merko Ehitus Eesti ja AS Merko Infra vana reoveepuhasti ning ehitas uue puhasti võimsusega 4000 IE (inimekvivalent), mida on võimalik hiljem laiendada 6000 IE-le.

NARVA LINNA VEEPUHASTUSJAAM
Aadress: Kulgu 1, Narva, Ida-Virumaa
Tellija: AS Narva Vesi
Ehitusperiood: 2013–2015
Konsortsium AS Merko Ehitus ja Krüger A/S (Taani) projekteeris ning rekonstrueeris Narva linna veepuhastusjaama ja Mustajõe veehaarde pumpla. Tööde käigus
rajati täiesti uus veepuhastusjaam, mis tagab kvaliteetse joogivee ligi 60 000 Narva elanikule. Krüger A/S projekteeris ning ehitas välja veepuhastuse tehnoloogia
osa, kõik ülejäänud veepuhastusjaamaga seonduvad tööd teostas ning Mustajõe pumpla rekonstrueeris AS Merko Ehitus Eesti.
Ehitustehniliselt oli kuni 20 500 m3/d jõudlusega veetöötlusjaam keerukas objekt – seda nii betoonkonstruktsiooni ehitisena kui ka oma tehnoloogiliselt lahenduselt,
väljakutset lisas rahvusvaheline mõõde. Toorvesi pumbatakse veepuhastusjaama ligi 26 kilomeetri kauguselt Mustajõelt ning vesi läbib isevoolselt kogu edasise
seitsmeastmelise puhastusprotsessi kuni puhta vee reservuaaridesse (3 tk, igaüks ligi 6000 m³) jõudmiseni.

PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA (PERH) C-KORPUS
Aadress: Sütiste tee 19, Tallinn
Tellija: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Ehitusperiood: 2012–2015
PERHi C-korpuse rekonstrueerimise projekti puhul on tegemist suurima Eesti Vabariigis rekonstrueeritud akuutravi pakkuva tervishoiuasutuse osaga. Valminud
C-korpus võimaldab regionaalhaiglal kompaktselt paigutada omaette korrustele kardioloogilise raviga seotud tegevused, tänapäevase ravi aluseks kujunenud
individuaalse organismi uuringu ja ravipreparaadi tootmiseks vajalikud laboratooriumiruumid. Päevakirurgia operatsiooniplokk, erialaarstide ambulatoorse ravi
vastuvõtt ning kogu meditsiinikeskuse majanduspoolega seotud tegevused on viidud hoonekompleksi keldrisse.
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ÜHISKONDLIK VASTUTUS
Kontsern vastutab oma otsuste ja tegevuse eest, millel on mõju nii töötajatele,
klientidele ja partneritele kui ka kohalikele kogukondadele, keskkonnale ja
ühiskonnale laiemalt.
2015. aastal jätkas Merko Ehitus oma pikaajalisi toetusprojekte senistes
valdkondades:
• toetame sporti ning tervisespordi projekte, mis aitavad kaasa paljudele
inimestele sportimise ja aktiivse puhkamise võimaluste loomisele;
• toetame haridust eesmärgiga arendada erialaharidust ning kasvatada
professionaalset järelkasvu;
• toetame kultuuri- ja kunstipärandi hoidmist ja tutvustamist, keskendudes
nii riiklikult kui laiemalt atraktiivsetele objektidele.
Aruandeaastal toetas kontsern sporti, kultuuri ja haridust ning annetas
heategevuseks kokku 0,25 mln eurot (2014. aasta: 0,22 mln eurot).
Merko suurimaks toetusprojektiks on 2005. aastal koos Swedbanki ja Eesti
Energiaga algatatud ettevõtmine Eesti Terviserajad (www.terviserajad.
ee). Projekti eesmärgiks on korrastada ja välja arendada Eestimaa liikumisja spordirajad, et kindlustada looduses aastaringse ja tasuta aktiivse
liikumisvõimaluse kättesaadavus kõigile huvilistele ning populariseerida
sportlikke eluviise.
Aastatel 2005-2015 on SA Eesti Terviserajad investeerinud oma asutajate
toel terviseradade arendamisse kokku 3,9 miljonit eurot. Investeeringuid
on tehtud kõikidesse Eesti maakondadesse, suurimad investeeringud on
läinud Harjumaale, Tartumaale ja Ida-Virumaale. Tulenevalt radade asukoha
regiooni elanikkonna eelistustest ja kasutamise aktiivsusest on suurimad
investeeringud tehtud Pirita, Nõmme-Harku, Kõrvemaa ja Jõulumäe
spordikeskustesse ja radadesse.
Perioodil 2004-2015 tehtud koguinvesteering (hõlmab lisaks SA Eesti
Terviserajad poolt tehtud investeeringutele ka riigi ja kohalike omavalitsuste
investeeringuid ning Euroopa Liidult saadud toetusi) Eesti terviseradade
võrgustiku arendamisse ulatub ligi 34,5 miljoni euroni. Maakondadest on enim
investeeringuid saanud Harjumaa, Ida-Virumaa ning Põlvamaa ja Viljandimaa.
Kümneaastase töö tulemusel on tänaseks üle Eesti 101 terviserada ja ligi
1000 km liikumisradasid või -teid, millest pehme kattega rajad moodustavad
800 km, kõvakattega teed ligi 200 km ning valgustatud teed või rajad ligi 200
kilomeetrit. 100 000 elaniku kohta on Eestis keskmiselt 59,8 km hooldatud
AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

ning 15,4 km valgustatud terviseradasid. Aastas külastatakse terviseradasid
hinnanguliselt ligikaudu neli miljonit korda.
Radade kasutajate navigeerimise lihtsustamiseks on radadele paigaldatud
56 suurt rajakaarti ning 52 terviserada kasutavad sihtasutuse poolt
kujundatud ja paigaldatud rajatähistusi. Nii liikumisele eelnevate kui
järgnevate venitusharjutuste tegemiseks on paigaldatud üle Eesti 28
venitusseina. Sihtasutus on tänaseks tootnud ka enam kui 50 eesti- ja
venekeelset õppevideot. Tänavu rajati sihtasutuse algatusel ka esimesed neli
siseterviserada erinevate Eesti ettevõtete ja organisatsioonide hoonetes.
Siseradade eesmärk on rõhutada regulaarse liikumise olulisust ning
soodustada liikumist ka hoonete sees.
Merko on pikka aega toetanud Eesti suusatamist eesmärgiga anda oma
panus tippsportlaste arengusse ning nende eeskuju abil innustada üha
rohkem eestimaalasi tegelema liikumise ja tervisespordiga. Merko oli kümme
aastat Eesti Suusaliidu koostööpartner, toetades Eesti murdmaasuusatamise
rahvuskoondist ning järelkasvukoondist.
2015. aastal sai Merkost esimene suurtoetaja kaheksa suusataja initsiatiivil
loodud MTÜle Team Haanja. MTÜ eesmärk on uute sportlaste viimine
rahvusvahelisse tippu ja seniste tegijate püsimine rahvusvahelises
konkurentsis, aidates kaasa tingimuste loomiseks kaasaja nõuetele vastavaks
ettevalmistuseks. Team Haanjasse kuulub kaheksa sportlast: rahvuskoondise
liikmed Triin Ojaste, Algo Kärp, Raido Ränkel, Aivar Rehemaa, Karel Tammjärv
ja U23/järelkasvukoondise liikmed Marko Kilp, Alvar Johannes Alev ja Andreas
Veerpalu.
Alates 2015. aastast panustab Merko taas ka Eesti tennise toetamisse.
Eesti Tenniseliidu kuldsponsorina keskendub Merko Eesti täiskasvanute
tipptennise ning rahvusvaheliste turniiride korraldamise toetamisele, andes
sealhulgas panuse Jürgen Zoppi arengusse ning suviti Pärnus toimuvasse
Merko Estonian Openisse.
Lätis on kontserni tütarettevõte SIA Merks alates 2001. aastast toetanud
Rīga Stradiņš ülikooli naiste korvpallitiimi.
Kultuuri valdkonnas on Merko toetanud alates 2014. aastast Niguliste
muuseumi suurprojekti “Rode altar lähivaates”, mis keskendub Niguliste
kiriku peaaltarile tellitud suurejoonelise hiliskeskaegse kappaltari
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ÜLE EESTI OOTAB LIIKUJAID JA SPORTIJAID ÜLE SAJA RAJA.
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RODE KAPPALTAR NIGULISTE KIRIKUS.

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015



TEGEVUSARUANNE

konserveerimisele. Tegemist on ühe uhkema ja paremini säilinud hiliskeskaegse
Põhja-Saksa altariretaabliga kogu Euroopas, mis jõudis Tallinnasse 1481.
aastal ning mis on asunud oma asukohal üle 500 aasta. Avatuna üle 6 meetri
laia ning ligi 3,5 meetrit kõrge kappaltari konserveerimistöid saab jälgida ka
muuseumis kohapeal. Projekt kestab 2014-2016.
Arhitektuurivaldkonna toetamiseks on Merko sõlminud viieaastase
koostöölepingu Eesti Arhitektide Liiduga, kes annab igal aastal välja
arhitekti aastapreemiat, et tunnustada üht silmapaistvat arhitektuuriteost
ning selle autorit. 5000-eurose laureaadipreemia paneb välja AS Merko
Ehitus. Eesmärgiga tagada, et võidutöö ei oleks erakordne mitte üksnes
Eesti kultuuriruumi kontekstis, vaid paistaks eriline ja uuenduslik ka
rahvusvahelisele vaatajale, hindab konkursitöid rahvusvaheline žürii.
Tänavu Kultuurikatlas toimunud arhitektuuripreemiate galal esimest korda
välja antud laureaadipreemia pälvis Peeter Pere eramu ja abihoonete
projekteerimise eest Tartumaal. Arhitektide töö igapäevase elluviijana on
Merkol au anda oma panus nende loomingu tunnustamisse.
Leedus toetas kontserni tütarettevõte UAB Merko Statyba Vilniuse linna
erinevaid sotsiaalse infrastruktuuri parendamise projekte, mille raames
toetati lasteaedade ja eelkoolide ehitamist ja hooldamist ning arendati
ühistransporti. Lisaks panustas UAB Merko Statyba ka arhitektuurivaldkonna
toetusse.
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Merkol on alates 2007. aastast Tallinna Tehnikaülikooliga edukas koostöö,
mille eesmärk on arendada erialaharidust ning kasvatada professionaalset
järelkasvu. 2013. aasta novembris sõlmis AS Merko Ehitus Eesti TTÜ
Arengufondiga uue koostöölepingu aastani 2016, mille alusel toetab
omanimeliste stipendiumitega TTÜ tudengeid ja õppejõude. 3300-eurone
stipendium määratakse ehituserialadel doktorikraadiga kuni 40-aastasele
TTÜ noorele teadlasele/õppejõule ning 2000-eurone stipendium TTÜ
ehitusteaduskonna inseneriõppe kolmanda, neljanda või viienda aasta
edukale üliõpilasele. 2015. aastal pälvis noore teadlase stipendiumi TTÜ
ehitusteaduskonna doktorant Raido Puust ning inseneriõppe stipendiumi
kütte ja ventilatsiooni eriala V kursuse tudeng Kristel Tamm.

AS MERKO EHITUS JUHATUSE LIIGE TÕNU TOOMIK ÕNNITLEMAS PEETER PERET, ESIMESE ARHITEKTI
AASTAPREEMIA LAUREAATI.
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TUNNUSTUSED
kinnisvaraarendaja tunnustuse ka 2012. ja 2014. aastal.

BALTIC MARKET AWARDS 2014

Aastast 1969 ilmuv finantsajakiri Euromoney koostas kinnisvaravaldkonna
parimate uuringu Real Estate Survey 2015 üheteistkümnendat korda
turuandmete põhjal, võttes lisaks arvesse teiste turuosaliste ja valdkonna
spetsialistide hinnangud – uuringus osalevad ja oma hinnangu annavad
nõustajad, arendajad, investorid, pangad, ärikliendid ja lõppkasutajad kokku
enam kui 60 riigist. Vastajate käest küsiti, millised ettevõtted on nende
hinnangul vastaval turul viimase 12 kuu jooksul silma paistnud parima tooteja teenusepakkujana kinnisvarasektoris.
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2015. aasta I kvartalis toimunud auhinnagalal
kuulutasid NASDAQ Balti börsid konkursi „Baltic
Market Awards 2014“ raames välja aasta parimate
investorsuhetega ettevõtted. Konkursi eesmärk on
tõsta üldist investorsuhete taset börsiettevõtete
hulgas
ning
tunnustada
aasta
jooksul
esmaklassiliste investorsuhetega silma paistnud
ettevõtteid. 2014. aastal auhinnati börsiettevõtteid
viies kategoorias, lisaks kuulutati välja aasta parim
börsiliige. Peaauhinna kategoorias „Parimate
investorsuhetega ettevõte Baltikumis“ saavutas
AS Merko Ehitus kolmanda koha ning kategoorias
„Parim e-investorsuhetega ettevõte“ teise koha.
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2015. aastal tunnustati AS Merko Ehituse tegevust järgmiste auhindade näol:
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MERKO EHITUS
Best Interactive
Investor Relations
2ND PLACE
Best Investor Relations
in the Baltic Market
3RD PLACE

AASTA BETOONEHITIS 2014
2015. aasta I kvartalis valiti Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide
Tootjate liidu poolt iga-aastaselt korraldataval hinnatud konkursil „Aasta
Betoonehitis 2014“ aasta betoonehitiseks Tondiraba jäähall ning teist aastat
järjest pälvis ehitaja auhinna AS Merko Ehitus Eesti, keda tunnustati Tondiraba
jäähalli ehituse ja betoonitööde eest. Konkursil „Aasta betoonehitis 2013”
valiti tunamullu aasta betoonehitiseks Ülemiste liiklussõlm.
Juba 15. korda korraldatud konkurss „Aasta Betoonehitis” on ellu kutsutud, et
tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada
neid inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks on kasutanud kodumaist
ehitusmaterjali – võimalusterohket ja hästivormitavat betooni. Tänavusele
konkursile laekus 13 tööd. Konkursile sai esitada 2014. aasta jooksul tellijale
üle antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlus.

EUROMONEY – REAL ESTATE SURVEY 2015
Maailma juhtiv äri- ja investeerimisajakiri Euromoneytunnistas oma värskeimas
kinnisvaraturu uuringus 2015. aasta Eesti parimaks kinnisvaraarendajaks ASi
Merko Ehitus. Merko pälvis tänavu esikoha ka Läti elukondliku kinnisvara
arendajate kategoorias. Merko Ehitus on pälvinud Euromoney Eesti parima
AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

ETTEVÕTLUSE AUHIND 2015
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja
Eesti Tööandjate Keskliidu poolt korraldatud iga-aastasel Ettevõtluse
Auhinna konkursi raames sai AS Merko Ehitus neljandat aastat järjest
konkurentsivõimelisima ehitusettevõtte auhinna ning pälvis lisaks ka
konkurentsivõimelisima suurettevõtte auhinna.
Konkursi koduleheküljel http://www.ettevotluskonkurss.ee on võimalik tutvuda
võitjatega ning vaadata ka galaõhtu ülekande salvestust.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja
ja Eesti Tööandjate Keskliidu
poolt korraldatava Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli parimad selgitatakse
välja nii suurettevõtete, keskja väikeettevõtete kui ka mikroettevõtete arvestuses. Lisaks koostatakse edetabelid
11 valdkonnas: jaekaubandus,
hulgikaubandus, tööstus ja
energeetika, toiduainetööstus, ehitus, side/kommunikatsioon/IT-teenused, transport
ja logistika, arhitektuur ja kinnisvara, turism, finantsvahendus ja äriteenindus.
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BALTIC MARKET AWARDS 2015
2016. aasta I kvartalis toimunud auhinnagalal
kuulutasid NASDAQ Balti börsid konkursi
„Baltic Market Awards 2015“ raames välja
aasta parimate investorsuhetega ettevõtted.
Konkursi eesmärk on tõsta üldist investorsuhete taset börsiettevõtete hulgas ning
tunnustada aasta jooksul esmaklassiliste
investorsuhetega silma paistnud ettevõtteid.
2015. aastal auhinnati börsiettevõtteid viies
kategoorias, lisaks kuulutati välja aasta parim
börsiliige. Peaauhinna kategoorias „Parimate
investorsuhetega
ettevõte
Baltikumis“
saavutas AS Merko Ehitus teist aastat järjest
kolmanda koha ning kategoorias „Parima
aruandlusega ettevõte Baltimaades“ teise
koha.

SUURIM TÖÖJÕUMAKSUDE MAKSJA EHITUSSEKTORIS 2015
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2016. aasta veebruaris Stenbocki majas toimunud tseremoonial tunnustas
Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivas koos Maksu- ja Tolliameti
peadirektor Marek Helmiga riigi ja maakondade suurimaid eraettevõtjast
maksumaksjaid ning eksportööre. Valiku kriteeriumiks oli muuhulgas
eeskujulik maksukäitumine. AS Merko Ehitus tütarettevõte AS Merko Ehitus
Eesti pälvis tunnustuse kui suurim tööjõumaksude maksja ehitussektoris.

CV KESKUSE HINNATUIMA TÖÖANDJA EDETABEL
CV Keskuse iga-aastases uuringus, kus osales pea 6000 vastajat üle Eesti,
selgusid Eesti hinnatuimad tööandjad. Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks
ehk ettevõtteks, kus Eesti tööotsijad enim töötada sooviksid, valiti Eesti
Energia. AS Merko Ehitus Eesti tõusis 2014. aasta 27. kohalt 2015. aastal
17. kohale.

2015. AASTAL VALMINUD TALLINNA TRAMMILIIN NR. 4 TARISTU PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖD.

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015
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HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA ARUANNE
ÜHINGUJUHTIMINE JA STRUKTUUR
Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest lähtumine kuulub AS Merko Ehitus
juhtimise juurde. Üldjuhul reguleerivad seda süsteemi kehtivad seadused, äriühingu
põhikiri ning äriühingu poolt koostatud sisemised reeglid. NASDAQ Tallinn börsil
noteeritud aktsiate emitentidele kehtib alates 1. jaanuarist 2006 soovituslikult
täitmiseks Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud Hea Ühingujuhtimise Tava, mis
käsitleb ettevõtte juhtimise ja aktsionäride kohtlemise head praktikat. Nimetatud
põhimõtteid on AS Merko Ehitus kogu 2015. aasta jooksul järginud.
AS Merko Ehitus on pühendunud kõrgete ühingujuhtimise tava standardite
järgimisele, mille täitmise eest kannavad juhatus ja nõukogu aktsionäride ees
vastutust. Meie eesmärgiks on olla läbipaistev nii oma majandustegevuses,
informatsiooni avaldamises kui ka suhetes aktsionäridega.
AS Merko Ehitus tegutseb valdusettevõttena, mille kontserni kuuluvad
Eestis, Lätis ja Leedus ehitusalaseid terviklahendusi pakkuvad ehitus- ja
kinnisvaraarenduse ettevõtted. Suuremad kontserni kuuluvad ehitusvaldkonna

ettevõtted on AS Merko Ehitus Eesti (100%), SIA Merks (100%), UAB Merko Statyba
(100%) ning AS Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluvad ettevõtted Tallinna Teede
AS (100%) ja AS Merko Infra (100%).
Valdusettevõtte põhitegevuseks on Merko Ehitus kontserni erinevate
ärivaldkondade strateegiate väljatöötamine ning elluviimine eestkätt ressursside
pikemaajalise planeerimise kaudu. Valdusettevõtte AS Merko Ehitus juhatus
tegutseb kaheliikmelisena: Andres Trink ja Tõnu Toomik.
Kontsernis on oluline pidada organisatsiooni struktuuri lihtsana ning juhtimisel
lähtuda eelkõige kontserni eesmärkidest ja vajadustest. Kontserni võimalikult
efektiivse juhtimise eesmärgil eristame teatud juhtudel juhtimisstruktuuri ja
juriidilist struktuuri. Kontserni juhtimine toimub riikide põhiselt. Kontserni riikide
ja ärivaldkondade detailne juhtimisstruktuur seisuga 31. detsember 2015 on
alljärgnev:

AS MERKO EHITUS

EESTI

LÄTI

LEEDU

ÜLDEHITUS

INSENERIEHITUS
INSENEREHITUS

ÜLDEHITUS

ÜLDEHITUS

ELAMUEHITUS

TEEDEEHITUS

INSENERIEHITUS
INSENEREHITUS

ELAMUARENDUS
JA -EHITUS

ELAMUARENDUS
JA -EHITUS

AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

KINNISVARAARENDUS
JA INVESTEERINGUD
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KONTSERNI JURIIDILINE STRUKTUUR
Seisuga 31. detsember 2015 kuulub kontserni 43 ettevõtet (31.12.2014: 47).
Kontserni juriidiline struktuur lähtub eelkõige maksuefektiivsusest ning ei ole
kõikidel juhtudel üks-ühele vastavuses kontserni efektiivse juhtimisstruktuuriga.
Kontserni struktuuri kuuluvate ettevõtete detailne loetelu on esitatud
raamatupidamise aastaaruande lisades 18 ja 19.

MUUDATUSED KONTSERNI JURIIDILISES STRUKTUURIS
2014. aasta 22. detsembril algatas AS Merko Ehitus protsessi oma 100%lises
omanduses olevate kinnisvaraarendustega seotud ettevõtete OÜ Metsailu, OÜ
Ringtee Tehnopark, OÜ Maryplus ja OÜ Constancia ühendamiseks, ettevõtete
haldamisega seotud administratiivkulude kokkuhoiu eesmärgil. Ühendavaks
ühinguks on OÜ Metsailu. Ühendatavad ühingud ühinevad OÜga Metsailu ning
ühinemise tulemusel lõppevad ühendatavad ühingud likvideerimismenetluseta
ning OÜ Metsailu saab ühendatavate ühingute õigusjärglaseks. Ühinemise
tulemusel jääb jätkuvalt AS Merko Ehitus ühendava ühingu OÜ Metsailu
ainuosanikuks. Ühinemise bilansi päev alates millest kõik ühendatavate
ühingute tehingud loetakse tehtuks ühendava ühingu arvelt on 1. jaanuar 2015.
Lõplik ühinemiskanne äriregistris toimus 3. juulil 2015.
2015. aasta 5. veebruaril teostas ASi Merko Ehitus 100%line tütarettevõte Merko
Finland Oy rahalise sissemakse summas 2250 eurot 75%lise tütarettevõtte
Hartian Oy asutamiseks. Tütarettevõtte osakapital on kokku 3000 eurot. Ettevõtte
asutati eesmärgiga soetada Helsinkis Pestikuja 1, 10 eramaja ehitusõigusega,
elamukvartal.
2015. aasta 4. märtsil algatas ASi Merko Ehitus 100%line tütarettevõte AS
Merko Ehitus Eesti protsessi oma 66%lises omanduses oleva ehitustegevusega
seotud ettevõtte AS Merko Tartu ja AS Merko Tartu 100%lises omanduses oleva
kinnisvaraarendustega seotud ettevõtte Raadi Kortermaja OÜ ühendamiseks,
ettevõtete haldamisega seotud administratiivkulude kokkuhoiu eesmärgil.
Ühendavaks ühinguks on AS Merko Tartu. Ühendatav ühing ühineb ASiga Merko
Tartu ning ühinemisetulemusellõppeb ühendatavühing likvideerimismenetluseta
ning AS Merko Tartu saab ühendatava ühingu õigusjärglaseks. Ühinemise
tulemusel jääb jätkuvalt AS Merko Ehitus Eesti ühendava ühingu AS Merko Tartu
66%liseks aktsionäriks. Ühinemise bilansi päev alates millest kõik ühendatavate
ühingute tehingud loetakse tehtuks ühendava ühingu arvelt on 1. aprill 2015.
Lõplik ühinemiskanne äriregistris on tehtud 15. aprillil 2015.
2015. aasta 4. märtsil algatas AS Merko Ehitus protsessi oma 100%lise Leedu
tütarettevõtte UAB Merko Bustas restruktureerimiseks, mille käigus eraldatakse
AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015
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ettevõttest 100%line tütarettevõte UAB Kražiu Projektas hilisema ühendamise
eesmärgil AS Merko Ehitus 100%lise tütarettevõttega UAB Merko Statyba.
2015. aasta 20. märtsil teostas ASi Merko Ehitus 100%lise tütarettevõte Merko
Finland Oy 75%line tütarettevõte Hartian Oy rahalise sissemakse Pestikuja 1
eramaja arenduse ja haldamise eesmärgil asutatud 100%lise tütarettevõtte
Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 osakapitali summas 2500 eurot.
2015. aasta 25. märtsil sõlmis AS Merko Ehitus 100%line tütarettevõte AS Merko
Ehitus Eesti 100%lise osaluse omandamiseks äriühingus OÜ Rannamõisa
Kinnisvara, osakapitaliga 2556 eurot, E.L.L. Kinnisvara ASilt. E.L.L. Kinnisvara AS
on AS Riverito poolt kontrollitav äriühing. AS Riverito omab 71,99% ASi Merko
Ehitus aktsiatest. OÜ Rannamõisa Kinnisvara on kinnisvaraarendusega tegelev
ettevõte, millele kuuluvad kinnistud Tallinnas Rannamõisa teel ja Kaeravälja
tänaval, pindalaga kokku ca 35 tuhat m². AS Merko Ehitus Eesti osaluse
omandamise eesmärgiks on antud kinnistute arendamine ning võõrandamine
kolmandale osapoolele. 100%lise osaluse omandamise hind on 3 261 350 eurot,
mis tasutakse müüjale peale OÜle Rannamõisa Kinnisvara kuuluvate kinnistute
võõrandamist kolmandatele isikutele, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2016. Lisaks
on pooled sõlminud 100%lise osaluse tagasimüümiseks optsioonilepingu, mille
kohaselt on ASil Merko Ehitus Eesti õigus omandatud osaluse tagasimüügiks
tagasimüügihetkeks tasutud hinna eest, millele lisandub AS Merko Ehitus Eesti
omandis oldud ajal OÜle Rannamõisa Kinnisvara soetatud kinnistute soetushind,
juhul kui selliseid kinnistuid soetatakse. Müügioptsiooni realiseerimise tähtaeg
on 29. juuni 2016.
2015. aasta 19. mail otsustasid AS Merko Ehitus kontserni kuuluva ASi Merko Ehitus
Eesti 66%lise tütarettevõte AS Merko Tartu aktsionärid kiita heaks 14. mail 2015
allkirjastatud notariaalse jagunemiskava, mille kohaselt viiakse läbi AS Merko
Tartu jagunemine eraldumise teel. Jagunemise käigus annab AS Merko Tartu
1026 tuhande euro väärtuses netovarasid üle omandavale ühingule OÜ Ignatsi
(asutamisel). AS Merko Tartu jagunemise eesmärgiks on korrastada kontserni
ettevõtete struktuuri ning omandisuhteid AS Merko Tartu vähemusaktsionäriga.
AS Merko Tartu põhilisteks tegevusvaldkondadeks on ehituse peatöövõtu
teenuse osutamine Lõuna-Eesti piirkonnas ning kinnisvaraarendus Tartu vallas
ja linnas, kus ettevõttele kuuluvad erinevad arenduspotentsiaaliga kinnistud.
Peale vähemusosaluse eraldamist muudetakse AS Merko Tartu põhitegevus
ümber üksnes kinnisvara arendamiseks. Jagunemise eelselt kuulub ASist
Merko Tartu ASile Merko Ehitus Eesti ja Margus Kullile vastavalt 66% ja 34%.
Jagunemise tulemusena tühistatakse Margus Kullile kuuluvad AS Merko
Tartu 4000 nimiväärtuseta aktsiat ning vähendatakse vastavalt AS Merko
Tartu aktsiakapitali 27 tuhande euro võrra lihtsustatud korras 53 tuhande
euroni. Pärast AS Merko Tartu aktsiakapitali vähendamist on AS Merko Tartu
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aktsiakapitali suuruseks 53 tuhat eurot ning AS Merko Tartu ainuaktsionäriks on
AS Merko Ehitus Eesti. AS Merko Tartu aktsionär Margus Kull saab OÜ Ignatsi
ainuosanikuks ning saab AS Merko Tartu 4000 nimiväärtuseta aktsia eest
OÜ Ignatsi osa nimiväärtusega 2,5 tuhat eurot. AS Merko Tartu aktsionär AS
Merko Ehitus Eesti jagunemise käigus OÜs Ignatsi osalust ei omanda. AS Merko
Tartu jagunemise tulemusena on tehingu hinnanguline mõju AS Merko Ehitus
kontserni konsolideeritud tulemile kahjum 3 tuhat eurot, varadele vähenemise
mõju on 987 tuhat eurot ja kohustustele suurenemise mõju 39 tuhat eurot. Lõplik
jagunemiskanne äriregistris toimus 23. juulil 2015. Tehingujärgselt teostati
vastavalt jagunemiskavale rahaline väljamakse summas 41 tuhat eurot.
2015. aasta 4. märtsil algatas AS Merko Ehitus 100%lise omanduses oleva Leedu
tütarettevõtte UAB Merko Bustas restruktureerimise. Restruktureerimiskava
kohaselt asutas AS Merko Ehitus 14. mail 2015 aktsiakapitaliga 2896 eurot
Leedus 100%lise tütarettevõtte UAB Kražiu valdymas, mis võttis vastavalt 18.
mail 2015 sõlmitud varade üleandmise aktile üle UABst Merko Bustas eraldumise
teel jagunenud varad, sh 100%lise osaluse tütarettevõtes UAB Kražiu Projektas.
Restruktureerimine viidi lõpule 1. septembril 2015, mil UAB Kražiu valdymas ja
UAB Kražiu Projektas ühendati AS Merko Ehitus 100%lise tütarettevõttega UAB
Merko Statyba ning tehti ühinemiskanne äriregistris.

HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVAARUANNE

2 tuhat eurot kahjumit. Osalus võõrandati eesmärgiga korrastada kontserni
ettevõtete struktuuri ning vähendada osalusi mitteolulistes ettevõtetes.
2016. aasta veebruaris asutati ja 17. veebruaril kanti registrisse 100%line
tütarettevõte Norra Kuningriigis, Merko Investments AS (registrikood 916 750
323). Uue tütarettevõtte osakapital on 30 000 Norra krooni (ligikaudu 3200
eurot). Tegemist on tehnilise toiminguga, mille eesmärgiks on juriidilise platvormi
loomine tegevuseks alustamiseks Norras.
7. märtsil 2016 sõlmis AS Merko Ehitus kontserni kuuluv tütarettevõte Merko
Investments AS lepingu ettevõtetega SDV Holding AS ja Aucon AS kokku 56%lise
osaluse omandamiseks Norra ehitusettevõttes Peritus Entreprenør AS. Norras
registreeritud Merko Investments AS kuulub 100%liselt ASile Merko Ehitus.
Peritus Entreprenør AS (www.peritus-entreprenor.no) on üldehitusteenuseid
pakkuv Norra ehitusettevõte, mille 2015. aasta müügikäive oli ca 7 miljonit
eurot. Ettevõtte senised omanikud jätkavad osalemist ettevõtte igapäevases
juhtimises ja säilitavad 44% osaluse. Osaluse omandamise eesmärk on
ehitusteenuse pakkumine Norra turul.

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

2015. aasta 31. juulil algatas ASi Merko Ehitus 100%line tütarettevõte AS Merko
Ehitus Eesti protsessi oma 100%lises omanduses oleva teedeehituse ja –
hooldusega seotud ettevõtte Tallinna Teede AS ja Tallinna Teede AS 100%lises
omanduses oleva kaevandamisega seotud ettevõtte Tevener OÜ ühendamiseks,
ettevõtete haldamisega seotud administratiivkulude kokkuhoiu eesmärgil.
Ühendavaks ühinguks on Tallinna Teede AS. Ühendatav ühing ühineb Tallinna Teede
ASiga ning ühinemise tulemusel lõppeb ühendatav ühing likvideerimismenetluseta
ning Tallinna Teede AS saab ühendatava ühingu õigusjärglaseks. Ühinemise
tulemusel jääb jätkuvalt AS Merko Ehitus Eesti ühendava ühingu Tallinna Teede
AS ainuaktsionäriks. Ühinemise bilansi päev alates millest kõik ühendatavate
ühingute tehingud loetakse tehtuks ühendava ühingu arvelt on 1. august 2015.
Lõplik ühinemiskanne äriregistris on tehtud 14. septembril 2015.

Ettevõtte kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek, mille pädevus
on reguleeritud seadusandluse ning ettevõtte põhikirjaga. Aktsionäride
üldkoosolek otsustab muu hulgas nõukogu liikmete ametisse määramise ja
tagasikutsumise, audiitori määramise ja majandusaasta tulemuste kinnitamise,
dividendide maksmise. Korraline aktsionäride üldkoosolek toimub vähemalt
üks kord aastas, kus kinnitatakse majandusaasta aruanne hiljemalt kuus kuud
peale majandusaasta lõppu.

2015. aasta 11. detsembril otsustasid AS Merko Ehitus 50%lise ühisettevõtte OÜ
Unigate osanikud suurendada ühisettevõtte osa nimiväärtust 2 euro võrra 6 tuhande
euroni, eesmärgiga viia ettevõtte osakapital äriseadustiku nõuetega vastavusse.
Mõlemad osanikud tasusid rahalised sissemaksed summas 355 tuhat eurot, millest
1 euro vastas osakapitali nimiväärtusele ja 354,9 tuhat eurot oli ülekurss.

Lisaks otsustati aktsionäride korralisel üldkoosolekul aktsiaseltsi aktsiakapitali
vähendamine 4 071 000 euro võrra. Aktsiakapitali vähendamisega seotud
rahaline väljamakse summas 4,1 mln eurot (0,23 eurot aktsia kohta)
aktsionäridele toimus 16. novembril 2015.

2015. aasta 22. detsembril võõrandas AS Merko Ehitus kontserni kuuluva ASi
Merko Ehitus Eesti 100%line tütarettevõte AS Merko Tartu 50%lise osaluse
ühisettevõttes Kortermaja OÜ müügihinnaga 0,4 tuhat eurot ja teenides tehingust
AS MERKO SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2015

29. aprillil 2015. aastal toimus aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolek
otsustas kinnitada 2014. aasta majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise
otsuse. Dividendide väljamakse summas 7,3 mln eurot (0,41 eurot ühe aktsia
kohta) aktsionäridele toimus 26. mail 2015.

Täiendavalt otsustati aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitada AS
Merko Ehitus audiitoriks 2015. kuni 2017.a. majandusaastateks audiitorühing
AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest
vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.
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Juhatus tegi ettekande ettevõtte majandustulemustest ning väljavaate
perspektiividest.
Vastavalt Äriseadustikule, ettevõtte põhikirjale ning Hea Ühingujuhtimise
Tavale kutsub AS Merko Ehitus nii aktsionäride korralise kui ka erakorralise
üldkoosoleku kokku, teavitades sellest aktsionäre läbi Tallinna Börsi ning
avaldades koosoleku kutse ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 3
nädalat ette. Üldkoosolek viiakse läbi kutses näidatud kohas, tööpäeval ning
ajavahemikus kella 9.00-18.00, mis tagab enamikule aktsionäridele koosolekul
osalemise võimaluse.
Ettevõtte aktsionäride korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute päevakorrad
kinnitatakse enne avaldamist nõukogu poolt, kes ühtlasi esitab üldkoosolekule
teemasid arutamiseks ja hääletamiseks. Üldkoosoleku päevakorrapunktid,
nõukogu ettepanekud koos vastavate selgitustega, protseduurilised juhised
üldkoosolekul osalemiseks ning see, kuidas ja millal teha ettepanekuid uue
päevakorrapunkti lisamiseks avaldatakse koos üldkoosoleku kokkukutsumise
teatega.
Üldkoosolekust võib osa võtta aktsionär või tema volitatud esindaja. AS Merko
Ehitus ei võimalda elektroonilist osavõttu aktsionäride üldkoosolekutest, kuna
usaldusväärsete lahenduste rakendamine aktsionäride isikute tuvastamiseks,
kellest osa asub välisriikides, ning osalevate aktsionäride privaatsuse
tagamiseks oleks üleliia keeruline ja kulukas. Üldkoosolekul ei ole lubatud
pildistamine ega filmimine, kuna see võib häirida aktsionäride privaatsust.
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Korralise või erakorralise aktsionäride üldkoosoleku juhataja on sõltumatu isik.
2015. aastal juhatas üldkoosolekut vandeadvokaat Vesse Võhma, kes tutvustas
üldkoosoleku läbiviimise protseduuri ning juhatuselt ja nõukogult ettevõtte
tegevuse kohta küsimuste esitamise korda.
ASi Merko Ehitus üldkoosolekul osalevad tavaliselt ettevõtte poolt aktsiaseltsi
juhatuse esimees ning nõukogu esimees, vajadusel kaasatakse teisi juhatuse
ning nõukogu liikmeid. Vajadusel osaleb koosolekul ettevõtte audiitor.
2015. aastal toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralisel üldkoosolekul
osalesid Andres Trink (juhatuse esimees), Tõnu Toomik (juhatuse liige), Signe
Kukin (kontserni finantsjuht) ja Ago Vilu (audiitor).

OMA 25. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAS MERKO JUUBELIPEOGA KUMUS.
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NÕUKOGU
Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning
teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu
teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu
peamiseks ülesandeks on kontserni olulisemate strateegiliste ja taktikaliste
otsuste kinnitamine ning kontserni juhatuse tegevuse kontrollimine. Nõukogu
juhindub oma tegevuses ettevõtte põhikirjast, üldkoosoleku suunistest ja
seadusandlusest. Vastavalt AS Merko Ehitus põhikirjale koosneb nõukogu 3-5
liikmest, kes valitakse kolmeks aastaks.

Teenistuskäik:
2011-…
2014-…
2009-2014
2008-…
1999-2009
1997-2008
1996-…
1991-1996
1989-1991

TOOMAS ANNUS (55)
NÕUKOGU ESIMEES

2014. aasta 30.aprillil toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati
pikendada nõukogu liikmete Toomas Annuse, Teet Roopalu, Indrek Neivelti ja
Olari Taali ametiaega kuni 30. aprillini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise
otsustamisest.
AS Merko Ehitus nõukogu on neljaliikmeline, kellest vastavalt Hea
Ühingujuhtimise Tava nõuetele on kaks liiget, Indrek Neivelt ja Olari Taal,
sõltumatud:

AS Merko Ehitus, nõukogu esimees
E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu esimees
E.L.L. Kinnisvara AS, juhatuse liige
AS Järvevana, juhatuse esimees
E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu esimees
AS Merko Ehitus, nõukogu esimees
AS Riverito, juhatuse esimees
AS EKE Merko, juhatuse esimees
EKE MRK, ettevõtte juhataja

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool tööstus- ja tsiviilehitus
Tallinna Ehitus ja Mehhaanika Tehnikum tööstus- ja tsiviilehitus
Aktsiate arv: 8 322 914 (AS Riverito)

Teenistuskäik:
2004-…

AS Merko Ehitus, nõukogu liige

2010-…

AS Riverito, juhatuse liige

2003-…

E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu liige

2008-…

AS Järvevana, nõukogu liige

2002-2004

AS Merko Ehitus, juhatuse nõunik

Töötanud erinevates ehitusettevõtetes, sh finantsdirektorina;
juhtinud ökonoomikaalast tegevust EKE süsteemis
peaökonomistina; töötanud ka pangadirektorina ning
projekteerimises.
Kuulub kontserni tütarettevõtete nõukogudesse.
TEET ROOPALU (66)
NÕUKOGU LIIGE

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool ehituse ökonoomika ja
organiseerimise eriala
Aktsiate arv: -

Teenistuskäik:
2008-…

AS Merko Ehitus, nõukogu liige

Teenistuskäik:

2015-…

AS Pocopay, juhatuse liige

2008-…

Töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel Hansapangas
(Swedbank), sealhulgas grupi peadirektori, juhatuse esimehena,
ning samuti Bank Saint Patersburg’i nõukogu esimehena.

Eesti Vabariiki teeninud ehitus-, majandus- ja siseministrina
ning Riigikogu 10. koosseisu liikmena.

Kuulub erinevate ettevõtete nõukogudesse.

INDREK NEIVELT (48)
NÕUKOGU LIIGE

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool ehituse ökonoomika ja juhtimise eriala
Stockholmi Ülikooli panganduse ja finantsid eriala magistrikraad
Aktsiate arv: 31 635 (Trust IN OÜ)
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AS Merko Ehitus, nõukogu liige

On juhtinud Tartu Elamuehituskombinaati (Tartu Maja) ja
Eesti Hoiupanka.

Kuulub erinevate ettevõtete nõukogudesse.
OLARI TAAL (62)
NÕUKOGU LIIGE

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool ehitusinseneri eriala
Aktsiate arv: 2 500 (Eggera OÜ)
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Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord kuus, v.a suvekuudel.
2015. aastal toimus 12 korralist nõukogu koosolekut. Erakorralisi nõukogu
koosolekuid ei toimunud. Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel:
NIMI

Teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel või mittepikendamisel nõukogu
liikmele lahkumishüvitist ei maksta. 2015. ja 2014. majandusaastal maksti
nõukogu liikmetele tasusid (eurodes) järgmiselt:

OSALEMINE KOOSOLEKUTEL

OSALEMISE %

2015

2014

12

100%

Toomas Annus

42 182

42 182

Teet Roopalu

12

100%

Teet Roopalu

38 347

38 347

Indrek Neivelt

10

83%

Indrek Neivelt

38 347

38 347

Olari Taal

12

100%

Olari Taal

38 347

38 347

KOKKU

157 223

157 223

Toomas Annus

Nõukogu täitis kõik seadusest tulenevad kohustused. Nõukogu on moodustanud
enda tööorganina auditikomitee. Tasustamiskomiteed ega ametisse määramise
komiteed ei ole nõukogu pidanud vajalikuks moodustada. Nõukogu liikmete
tasud kinnitab aktsionäride üldkoosolek. Kehtiva nõukogu liikmete tasustamise
korra kinnitas 2008. aasta 31. oktoobril toimunud aktsionäride üldkoosolek.

NIMI

Nõukogu liikmete tasusid makstakse igakuiselt ning arvestatud tasust
arvatakse maha seadusega ettenähtud maksud.
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TALLINNA 4. TRAMMILIINI
REKONSTRUEERIMISPROJEKTI
TULEMUSEL JÕUDSID
LINNATÄNAVATELE SÕITMA
UUED TRAMMID.
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JUHATUS
Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ASi Merko Ehitus igapäevast
tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on
kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil lähtudes
ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning tagab ettevõtte
jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Juhatus ja
nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd.
Vähemalt kord kuus toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek,
kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses,
arutatakse ettevõtte seatud lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda
mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab igakordselt nõukogu koosolekute
jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut
nõukogule tutvumiseks. Juhatus koostab nõukogule aruandeid ka koosolekute
väliselt, kui seda peab vajalikuks nõukogu või nõukogu esimees.
Vastavalt 2012. aasta üldkoosolekul kinnitatud põhikirjale võib juhatus
koosneda kuni kolmest liikmest. AS Merko Ehitus juhatus on kaheliikmeline:
Andres Trink (juhatuse esimees) ja Tõnu Toomik (juhatuse liige).
Juhatuse esimehe Andres Trinki ülesanneteks on muuhulgas täita ASi Merko
Ehitus tegevjuhi igapäevaseid kohustusi, juhtides ja esindades ettevõtet,
tagades vastavuse põhikirjale, seadustele, korraldades juhatuse ja olulisemate
tütarettevõtete nõukogude tööd, koordineerides strateegiate väljatöötamist ja
tagades nende rakendamist, vastutades äriarenduse ja finantside eest. Tõnu
Toomiku vastutusalaks on kinnistute portfelli juhtimise ja ehitusvaldkonna
arendustegevuse koordineerimine üle kontserni ettevõtete.

Teenistuskäik:
2012-… AS Merko Ehitus, juhatuse esimees
Merko Ehitus Eesti AS, SIA Merks ja UAB Merko
Statyba nõukogu esimees.
Töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel
era- ja avalikus sektoris, enne tööleasumist
Merko Ehituses tegutses 15 aastat
finantssektoris, sealhulgas Hansapanga
(Swedbank) Balti panganduse juhatuse liikmena.

ANDRES TRINK (48)
JUHATUSE ESIMEES
AMETISSE MÄÄRAMISE
AEG: 1. JAANUAR 2012
VOLITUSE KEHTIVUS:
1. JAANUAR 2018

Juhatuse liikmed on sõlminud ettevõttega kolmeaastased teenistuslepingud.
Juhatuse liikmete tasustamise korra ning põhimõtted kinnitab nõukogu.
Juhatuse liikme tasu makstakse juhatuse liikme kohustuste täitmise eest.
Juhatuse premeerimisel lähtutakse kontserni ja juhatuse poolt täidetud
konkreetse majandusaasta eesmärkidest. Juhatuse liikmetele makstakse
preemiat kord aastas vastavalt eelmise majandusaasta eesmärkide täitmisele.
Juhatuse liikmetele arvestatud brutotasud 2015. majandusaastal olid 549
tuhat eurot (2014. majandusaastal: 538 tuhat eurot).
TÕNU TOOMIK (54)
JUHATUSE LIIGE
AMETISSE MÄÄRAMISE
AEG: 6. JUUNI 2013
VOLITUSE KEHTIVUS:
5. JUUNI 2016
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Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool automatiseeritud
juhtimissüsteemide eriala (summa cum laude)
Estonian Business School rahvusvaheline
ärijuhtimine
Lõpetanud INSEADi ülikoolis Prantsusmaal
tippjuhtide arenguprogrammi
Aktsiate arv: 100
Teenistuskäik:
2013-…
AS Merko Ehitus, juhatuse liige
2014-…
E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu liige
2011-2013 AS Merko Ehitus, nõukogu liige
2009-2014 E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu esimees
2008-2011 AS Merko Ehitus, nõukogu esimees
2008-…
AS Järvevana, nõukogu esimees
1999-2009 E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu liige
1997-1999 E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu esimees
1997-2008 AS Merko Ehitus, juhatuse esimees
1996-…
AS Riverito, juhatuse liige
1993-1996 AS EKE Merko, Eesti piirkonna direktor
1993-1993 AS EKE Merko, projektijuht
Merko Ehitus Eesti AS, SIA Merks ja UAB Merko Statyba nõukogu
liige.
Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool tööstus- ja tsiviilehitus
Aktsiate arv: 1 607 185 (AS Riverito)
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TÜTARETTEVÕTETE NÕUKOGUD JA JUHATUSED
ASi Merko Ehitus tütarettevõtete nõukogude volitused ja vastutus tulenevad
nende põhikirjast ning kontsernisisestest reeglitest. Nõukogud on üldjuhul
moodustatud vastava tütarettevõtte põhiosanikuks oleva ettevõtte juhatuse
ja nõukogu liikmetest. Olulisemate tütarettevõtete nõukogude koosolekud
toimuvad tavaliselt kord kuus, muudel juhtudel lähtutakse kontserni
vajadustest, tütarettevõtte põhikirjast ja õigusaktidest. Tütarettevõtete
nõukogu liikmetele üldjuhul eraldi tasu ei maksta. Samuti ei maksta nõukogu
liikmele teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel või mittepikendamisel
lahkumishüvitist.
Tütarettevõtte juhataja või juhatuse liikme nimetab ametisse tütarettevõtte
nõukogu. Alljärgnevalt on toodud ASi Merko Ehitus 100%lises omanduses
olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga
31. detsember 2015:

AS Merko Ehitus juhatus otsustas 17. märtsil 2015 pikendada tütarettevõtte UAB
Merko Statyba nõukogu liikmete Andres Trinki, Tõnu Toomiku ja Signe Kukini
volitusi alates 13. aprillist 2015 kolmeks aastaks, s.o kuni 12. aprillini 2018. UAB
Merko Statyba nõukogu jätkab kolmeliikmelisena: Andres Trink (esimees), Tõnu
Toomik ja Signe Kukin.
AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti juhatus otsustas 20.
aprillil 2015 pikendada tütarettevõtte Tallinna Teede ASi nõukogu liikmete Tiit
Robeni, Veljo Viitmanni ja Alar Laguse volitusi järgmiseks põhikirjas ette nähtud
3-aastaseks ametiajaks, s.o. kuni 15. aprillini 2018. Tallinna Teede ASi nõukogu
jätkab kolmeliikmelisena: Tiit Roben (esimees), Veljo Viitmann ja Alar Lagus.
AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti tütarettevõtte Tallinna
Teede AS nõukogu otsustas 9. detsembril 2015 pikendada ettevõtte juhatuse
liikme Jüri Helila volitusi kolmeks aastaks, s.o. alates 5. jaanuarist 2016 kuni
4. jaanuarini 2019. Tallinna Teede ASi juhatus jätkab endises kaheliikmelises
koosseisus: Jüri Läll (esimees) ja Jüri Helila.

ETTEVÕTE *

NÕUKOGU

JUHATUS

AS Merko Ehitus Eesti

Andres Trink (esimees),
Teet Roopalu, Tõnu Toomik,
Toomas Aak

Tiit Roben (esimees),
Jaan Mäe, Alar Lagus,
Veljo Viitmann

Tiit Roben (esimees), Veljo
Viitmann, Mihkel Mugur

Arno Elias (esimees), Tarmo
Pohlak, Boris Tehnikov

Tiit Roben (esimees), Alar
Lagus, Veljo Viitmann

Jüri Läll (esimees), Jüri Helila

(12 856 529 eurot)

OÜ Merko Investments

-

Andres Trink, Signe Kukin

(19 812 602 eurot)

Andres Trink (esimees), Tõnu
Toomik, Signe Kukin

Oskars Ozoliņš (esimees),
Jānis Šperbergs

SIA Merko Investments

-

Andres Trink (esimees),
Oskars Ozoliņš

Olulisemate tütarettevõtete juhatuse liikmetele arvestatud tasud on toodud
ära raamatupidamise aastaaruande lisas 33.

(3 120 088 eurot)

Andres Trink (esimees), Tõnu
Toomik, Signe Kukin

Saulius Putrimas (esimees),
Jaanus Rästas

AUDITIKOMITEE

OÜ Metsailu

-

Tiit Kuusik, Ines Prual

(29 005 283 eurot)

AS Merko Infra
(7 762 908 eurot)

Tallinna Teede AS

(21 582 191 eurot)

SIA Merks

(41 214 716 eurot)

UAB Merko Statyba

(5 695 407 eurot)
* Sulgudes on näidatud olulise tütarettevõtte emaettevõtte omanikele kuuluv omakapitali suurus
seisuga 31. detsember 2015.
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AS Merko Ehitus kontserni kuuluva SIA Merks nõukogu otsustas 21. jaanuaril
2016 pikendada ettevõtte juhatuse liikmete Oskars Ozoliņši ning Janis
Šperbergsi volitusi kolmeks aastaks, s.o. alates 2. veebruarist 2016 kuni 1.
veebruarini 2019. SIA Merks juhatus jätkab endises kaheliikmelises koosseisus:
Oskars Ozoliņš (esimees) ja Janis Šperbergs.
AS Merko Ehitus juhatus otsustas 10. märtsil 2016 muuta tütarettevõtte AS
Merko Ehitus Eesti nõukogu koosseisus. AS Merko Ehitus Eesti nõukogust
lahkub Toomas Aak ning nõukogu jätkab kolmeliikmelisena: Andres Trink
(esimees), Tõnu Toomik ja Teet Roopalu.

AS Merko Ehitus nõukogu on moodustanud enda tööorganina auditikomitee, kelle
ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalvega seotud küsimustes. Komitee
teostab kogu kontserni (sh tütarettevõtted) järelevalvet: a) raamatupidamise
korraldamise, b) finantseelarve ja –aruannete koostamise ja kinnitamise,
c) finantsriskide juhtimise, d) välisauditi teostamise, e) sisekontrollisüsteemi
toimimise ja f) tegevuse seaduslikkuse osas. Tütarettevõtjatel auditikomiteesid
moodustatud ei ole.
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2011. aasta 10. jaanuaril moodustas ettevõtte nõukogu kolmeliikmelise
auditikomitee ja määras liikmeteks Indrek Neivelti, Olari Taali ning esimeheks
Teet Roopalu. Komitee liige on määratud ametisse määramata ajaks, kuid
nõukogu otsusel võib komitee liikme igal ajal tagasi kutsuda.
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tutvustas PwC kahes etapis: a) vaheauditi raames ja b) lõppauditi osas enne
järeldusotsuse väljastamist.

Auditikomitee liikmetele eraldi tasusid ei maksta.

2015. aastal oli AS Merko Ehitus kontserni finantsauditi kulu 97 tuhat eurot (2014.
aasta: 109 tuhat eurot) ja muude nõustamisteenuste (sh maksunõustamine ja
IS konsultatsioonid) kulu kokku 19 tuhat eurot (2014. aasta: 7 tuhat eurot).

ARUANDLUS JA FINANTSAUDIT

HUVIDE KONFLIKT JA SISETEABE KÄSITLEMINE

Adekvaatse ja õigeaegse informatsiooni saamine on kvaliteetsete
juhtimisotsuste aluseks. Oluline on tagada, et aruandlus oleks faktipõhine,
aga ka ettevaatav. Nii on parimate teadmiste põhjal võimalik juhtida riske ning
muuta need võimalusteks võrreldes konkurentidega. Ettevõtte aruandluse
saab liigitada kaheks: a) finantsaruandlus ja b) juhtimisaruandlus.

Siseteabe nõuetekohane käsitlemine on oluline, et kaitsta aktsionäride huve
ning tagada aktsiate aus ja õiglane kauplemine. Kõigile aktsionäridele ja
potentsiaalsetele uutele aktsionäridele peab olema õigeaegselt, järjepidevalt
ja võrdsetel tingimustel kättesaadav oluline informatsioon ASi Merko Ehitus
ja tema tütarettevõtete kohta. ASil Merko Ehitus ja tema tütarettevõtetega
seotud isikutel on oma ametikohast tulenevalt teatud aegadel ja juhtudel
vältimatult rohkem teavet kontserni kohta, kui seda on investoritel ja
avalikkusel. Sellise info väärkasutuse vältimiseks oleme kontserni ettevõtetes
kehtestanud Siseteabe hoidmise ja avaldamise ning siseteabe alusel tehingute
tegemise sisereeglid (edaspidi siseteabe reeglid). Siseteabe reeglid hõlmavad
endas aruandluse süsteemi, mille kohaselt töötajad, kes tööülesandeid täites
võivad sattuda huvide konflikti, esitavad oma majandushuvid ning kinnitavad
enesehindamisega oma sõltumatust.

Finantsaruandlus koosneb ASi Merko Ehitus kontserni kuuluvate ettevõtete
konsolideeritud majandusnäitajaid koondavatest vahearuannetest ning
majandusaasta aruandest, mis on avalikustatud läbi NASDAQ Tallinn
börsi infosüsteemi ning on kättesaadavad kõikidele aktsionäridele kui ka
potentsiaalsetele investoritele ja ettevõtet analüüsivatele analüütikutele.
Juhtimisaruandlus on seevastu suunatud ettevõtte siseseks kasutuseks.
Kohane on eristada mitmekülgseid tegevusnäitajaid käsitlevat aruandlust,
mis keskendub nii ärisegmentide kui erinevate kontserni ettevõtete
tulemuslikkusele ning investeeritud kapitali tootlikkusele. Aruandluse
täiustamine on pidev protsess, mille käigus vaadatakse kokkulepitud
eesmärkide saavutamist mõjutavaid näitajaid. Juhtimisaruandlus sisaldab
muuhulgas eelarveid ja prognoose, mida AS Merko Ehitus ei avalikusta.
Finantsauditi teostamisel lähtutakse rahvusvahelistest auditeerimise
standarditest (International Standards on Auditing). ASi Merko Ehitus audiitori
kinnitab üldkoosolek. Valikuprotsessi juhib nõukogu ja selle tulemused
esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks. Läbiviidud konkursi tulemusena
ja 2015. aasta üldkoosoleku otsusega on 2015-2017 majandusaastate
finantsaudiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (PwC). Sõltuvalt kontserni
kuuluva ettevõtte asukohamaast on allkirjaõiguslik audiitor erinev.
Konsolideeritud aruande auditi eest vastutab vannutatud audiitor Ago Vilu.
ASile Merko Ehitus on oluline finantsauditi teostaja sõltumatus ja vältida
huvide konfliktide tekkimist. 2015. aastal ei osutanud PwC ASile Merko Ehitus
teenuseid, mis oleks võinud kahjustada audiitori sõltumatust. Leiame, et 2015.
aastal on finantsauditi teostamine olnud kooskõlas regulatiivsete normidega,
rahvusvaheliste standarditega ja püstitatud ootustega. Töö tulemusi
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ASi Merko Ehitus juhatuse ja nõukogu liikmete puhul on tegemist siseteabe
info kasutajatega (nn insaideritega), kes on allkirjastanud vastava kinnituse
ja on teadlikud ASi Merko Ehitus siseteabe reeglitest ning on koos oma
lähikondsetega registreeritud ettevõtte insaiderite nimekirjas. Samuti
on insaiderite nimekirjas registreeritud emaettevõtte finantsvaldkonna
töötajad, kes puutuvad kokku kontserni konsolideeritud majandusnäitajatega
ning olulisemate tütarettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmed koos
raamatupidamisinfo koostamise ja esitamise eest vastutavate töötajatega.
Seisuga 31.12.2015 on ettevõtte Insaiderite registris registreeritud 60 püsivat
juurdepääsu omavat isikut (31.12.2014: 46 isikut). Kontsern peab insaiderite
arvestust vastavalt Väärtpaberituru seaduses ning NASDAQ Tallinn
reglemendis sätestatud nõuetele.
Meile teadaolevalt ei esinenud 2015. majandusaastal ühtegi siseteabe
väärkasutamise tunnustega juhtumit ega huvide konflikti ega ole tehtud
turutingimustest erinevaid tehinguid seotud osapooltega.

40



HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVAARUANNE

AS MERKO EHITUS NÕUKOGU JA JUHATUSE LIIKMETE
OSALUSED (ÜLE 5%) TEISTES ETTEVÕTETES
NIMI

SEOTUD ETTEVÕTE

Toomas Annus

AS Riverito, Kardispordi Arendamise OÜ, AS Eesti
Elecster, Kemtal OÜ, Kemtal Grupp OÜ, Audrupark OÜ

Teet Roopalu

Teet Konsult OÜ

Indrek Neivelt

Trust IN OÜ

Olari Taal

Eggera OÜ

Andres Trink

Puuduvad

Tõnu Toomik

AS Riverito

Ettevõtte nõukogu ega juhatuse liikmetel ei ole osalusi ettevõtetes, mis
tegutsevad AS Merko Ehitus kontserni põhitegevusalal – ehitusvaldkonnas.
Ülevaade 2015. majandusaastal tehtud tehingutest seotud osapooltega on
esitatud raamatupidamise aastaaruandes lisas 33.

TEABE AVALDAMINE
AS Merko Ehitus juhindub teabe avaldamisel Eesti õigusaktidest, NASDAQ
Tallinna börsi reeglistikust ja Eesti Finantsinspektsiooni juhistest ning
avalikustab aktsionäridele ettevõtte tegevust puudutava olulise informatsiooni
koheselt kui tal on tekkinud piisav kindlus selle õigsuses ning selles, et
informatsiooni avaldamine ei kahjusta ettevõtte ega tema partnerite huve.
Kontsernis on kehtestatud teabe avalikustamise kord, mis kirjeldab
peamiseid tegevuspõhimõtteid suhtluses investorite ja avalikkusega. Teabe
avalikustamise korra eesmärk on tagada juurdepääs piisavale ja samas
täpsele teabele kontserni ja tema äritegevuse kohta, mis on aluseks ettevõtte
poolt väljastatud väärtpaberite hinna kujunemisel. Teave avalikustatakse ilma
põhjendamatu viivituseta ja erapooletult. Merko Ehituse teabe avalikustamise
peamised põhimõtted on järjepidevus, erapooletus, läbipaistvus, ausus ja
ennetav lähenemine.
Kontsern avaldab teavet finantsseisundi ja strateegia kohta oma finantsaruannetes, majandusaasta aruandes ja vahearuannetes vastavalt eelnevalt
kehtestatud ajakavale. Iga järgmise majandusaasta avaldamiskuupäevad
tehakse teatavaks enne eelmise majandusaasta lõppu.
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Merko avalikustab viivitamatult kõik otsused, küsimused ja sündmused,
mis ettevõtte hinnangul võivad oluliselt mõjutada ettevõtte väljastatud
väärtpaberite hinda, ning mis seaduste ja määruste kohaselt kuuluvad
avalikustamisele. Börsiteated avaldatakse eesti ja inglise keeles.
Börsiteateid avaldatakse kindlasti alljärgnevate teemade kohta:
• finantsaruanded, vahearuanded;
• varem avaldatud strateegiate ja finantseesmärkide muudatused;
• kasumihoiatused;
• suured projektid ja ehituslepingud;
• suured investeeringud ja finantskokkulepped;
• ettevõtte olulised ümberkorraldused ja partnerluslepingud;
• funktsioonide või tegevuse oluline ümberkorraldus, tõhustamine või
lõpetamine;
• juhatuse ettepanekud iga-aastasele üldkoosolekule ning iga-aastasel
üldkoosolekul vastu võetud otsused;
• olulised õigusmeetmed, kohtumenetlused või ametivõimude tegevus.
2014. aasta. 13. märtsist alates avaldatakse teavet projekti kohta börsiteate
vormis, kui lepingu väärtus ületab 3 mln eurot käibemaksuta (kuni 12.03.2014
lepingute kohta väärtuses üle 5 mln euro) ja riigihanke korral ilma tellija reservita
(Merko poolt ehituslepingutele kehtestatud hinnapiirang). Üldiselt avalikustab
Merko teavet üksnes sõlmitud lepingute kohta, st teave avaldatakse peale
lepingu allkirjastamist. Siinkohal rõhutame asjaolu, et nimetatud 3 miljoni euro
piir ei ole absoluutne, vaid tegemist on kriteeriumiga lihtsustamaks investorite
arusaamist börsiteatena avaldavate projektide osas. Teatud juhul võib tekkida
vajadus avaldada börsiteateid ka väiksema summaga lepingute kohta, kui
need on mõne teise asjaolu tõttu olulise mõjuga ettevõtte väärtpaberi hinnale
või olulised tänastele ja potentsiaalsetele investoritele.
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Oluline informatsioon avaldatakse läbi börsisüsteemi ja ettevõtte veebilehel.
2015. aastal edastas AS Merko Ehitus börsi infosüsteemi kaudu 42 börsiteadet:
TEADETE ARV

TEATE SISU

14

Uued ehituslepingud

10

Uued arendusprojektid

5

Majandustulemused

2

Uute kinnistute soetamine

5

Struktuuri ja juhtkonna muudatused

2

Üldkoosolek

4

Muud teated

2016. aasta konsolideeritud vahearuanded avaldame alljärgnevalt:
KUUPÄEV

SÜNDMUS

05.05.2016

2016. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne

04.08.2016

2016. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

03.11.2016

2016. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

09.02.2017

2016. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega tehes taotluse korral
kohtumisi. Kohtumistel esitatav informatsioon on avalik, s.t kättesaadav
ettevõtte aruannetest, kodulehelt või muudest avalikest allikatest. Nimetatud
kohtumistel järgime väga hoolikalt kehtivaid siseteabe reegleid.
Ülevaate nii juba toimunud kui ka tulevikus toimuvate investorkohtumiste
osas leiab AS Merko Ehitus kodulehel avaldatavast investorkalendrist http://
group.merko.ee/investorile/investorkalender/2016-01/.
Investorkalendris
toodud planeeritud kohtumistel on soovi korral võimalik osaleda ka
olemasolevatel aktsionäridel, sellest eelnevalt aegsasti informeerides. Lisaks
investorkohtumiste ajale, kohale ning osavõtjatele leiab meie kodulehel antud
alajaotusest ka kohtumisel kasutatud presentatsioonid. 2015. aastal korraldas
AS Merko Ehitus 23 investorkohtumist (2014: 22), sh 2 investortuuri (2014: 3).
Ettevõtte aktsionäride informeerimiseks kutsutakse vähemalt ühel korral
aastas kokku aktsionäride korraline üldkoosolek, kus on igal aktsionäril
võimalik esitada juhatuse ja nõukogu liikmetele küsimusi.
ASi Merko Ehitus analüüsivad järgmised peamised analüütikud:
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2016. aastal avalikustatakse aruanded enne börsipäeva algust kell 8.00
hommikul kohaliku Eesti aja järgi (EET). Tütarettevõtete majandustulemusi
üldjuhul eraldi ei avaldata, kuid nendega on vajadusel võimalik tutvuda
pöördudes kas ASi Merko Ehitus või kohalike äriregistrite poole.
Meie eesmärgiks on igakülgselt toetada Merko aktsia õiglast hinnastamist läbi
pideva ja jätkuva olulise info edastamise kõikidele turuosalistele. Samuti on
eesmärgiks hoida olemasolevate aktsionäride lojaalsust ettevõtte vastu ning
tekitada huvi uutes aktsionärides ja analüütikutes.
Meie ülesandeks on koostada nii kvartali- kui aastaaruandeid, börsiteateid
ja presentatsioone ning planeerida ja korraldada investorkohtumisi nii
aktsionäride kui ka analüütikutega. Samuti koguda ja analüüsida investoritelt
ja analüütikutelt saadud tagasisidet, et tõsta avalikustatava informatsiooni
väärtuslikkust.
Ettevõte ei korralda kohtumisi ega esitlusi analüütikutega või investoritega
vahetult enne finantsaruandluse (vahearuanded, majandusaasta aruanne)
avalikustamise kuupäevi. AS Merko Ehitus suhtleb korrapäraselt oma
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Liivalaia 8, 15040 Tallinn,
Eesti
tel +372 631 0310
e-post info@swedbank.ee
www.swedbank.ee

SEB ENSKILDA
Tornimäe 2, 15010 Tallinn,
Eesti
tel +372 665 5100
e-post info@seb.ee
www.seb.ee

AS LHV PANK
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn,
Eesti
tel +372 680 0457
e-post research@lhv.ee
www.lhv.ee

ASi Merko Ehitus investorsuhete osas saab infot:

ANDRES TRINK

SIGNE KUKIN

AS MERKO EHITUS

Juhatuse esimees

Kontserni finantsjuht

tel +372 650 1250

tel +372 650 1250

Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn,
Eesti

faks +372 650 1251

faks +372 650 1251

tel +372 650 1250

e-post andres.trink@merko.ee

e-post signe.kukin@merko.ee

Delta Plaza, 7. Korrus

group.merko.ee
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VASTAVUSE DEKLARATSIOON HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA
SOOVITUSTELE
Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtted on börsiettevõttele soovituslikud, mis
on üles ehitatud põhimõttel ”täidan või selgitan”, mille kohaselt peab ettevõte
selgitama oma seisukohti ja tegevust viimase sätete osas, mida ettevõte ei
täida.
Oleme AS Merko Ehituse juhtimise ülesehitust ja toimimist hinnanud Hea
Ühingujuhtimise Tava alusel. Eelpool kirjeldasime ühingujuhtimise seisukohast
olulisi komponente. Olles hinnanud ettevõtte juhtimissüsteemi ülesehituse ja
tegeliku toimimise vastavust, leiame, et meie korraldus ja tegevus on olulises
osas kooskõlas Hea Ühingujuhtimise Tavaga. Samuti on meie tegevus kooskõlas
Eesti seadustega, mis mitmeid tavas toodud põhimõtteid üksikasjalikumalt
reguleerivad. Käesolevaga kinnitame, et AS Merko Ehitus on järginud kõiki Hea
Ühingujuhtimise Tava põhimõtteid, välja arvatud punkt 2.2.7, mis on toodud
allpool koos selgitava põhjendusega, miks ettevõte seda punkti hetkel ei järgi:

HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

JUHATUSE JA NÕUKOGU POOLNE PÕHJENDUS

2.2.7 Juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu,
lahkumishüvitus, talle makstavad muud hüved
ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised
tunnused (sh võrdlusel põhinevad tunnused,
motiveerivad tunnused ja riski tunnused)
avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas
vormis emitendi veebilehel ning Hea
Ühingujuhtimise Tava aruandes. Avaldatavad
andmed on selged ja üheselt arusaadavad, kui
need väljendavad otseselt kulutuse suurust
emitendile või tõenäolise kulutuse suurust
avalikustamise päeva seisuga.

AS Merko Ehitus avaldab aastaaruandes
juhatuse liikmetele makstud teenistustasude
ning preemia üldsumma, kuna on seisukohal,
et juhatuse liikmete personaalsete tasude
avalikustamine
ei
loo
aktsionäridele
lisaväärtust, küll aga riivab juhatuse liikmete
privaatsust.
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RISKIDE JUHTIMINE
Riskide juhtimine on osa strateegilisest juhtimisest ning on ettevõtte
igapäevategevuse lahutamatuks osaks. Riskide juhtimisel on ettevõtte peamiseks
eesmärgiks määratleda suuremad ja olulisemad riskid ning optimaalselt juhtida
nimetatud riske selliselt, et ettevõte saavutaks oma strateegilised ja finantsilised
eesmärgid. Ettevõte peab oluliseks hinnata grupi riske agregeeritult, mitte
üksiku riski mõjufaktoritest tulenevalt. Pideva tähelepanu pööramine riskide
juhtimisele võimaldab välistada või minimeerida võimalikku majanduslikku kahju.
Olulisemateks riskideks peab ettevõte: tururiski, tegevusriski ja finantsriske,
mis hõlmab omakorda intressiriski, valuutariski, krediidiriski, likviidsusriski,
omakapitali riski ja juriidilisi riske. Finantsriskide detailne kirjeldus on esitatud
raamatupidamise aastaaruande lisas 35.
Lähtuvalt kontserni bilansistruktuurist ja positsioonist turul ei oma aruande
koostamise seisuga ükski nimetatud riskidest olulist mõju.

ETTEVÕTE JUHIB RISKE NII, ET ETTEVÕTE SAAVUTAKS
OMA STRATEEGILISED JA FINANTSILISED EESMÄRGID.
Riskijuhtimist koordineerib kontsernis juhatus. Iga kontserni tütarettevõtte
juhatus omakorda arendab, juurutab ja hoiab töökorras ettevõtte tegevusi
katvaid protsesse kontserni tegevust ja tulemusi mõjutavate oluliste riskide
juhtimiseks.
Iga kontserni ettevõtja ja äriüksus peab tagama, et lähtuvalt talle seatud
eesmärkidest on riskid jooksvalt juhitud. Riskide võtmine on äritegevuse
normaalne osa, kuid seejuures tuleb olla veendunud, et riski realiseerumisel oleks
endiselt tagatud ettevõtja ja äriüksuse strateegiast tulenev eesmärgipärane ja
jätkusuutlik tegevus. Kontsernis hinnatakse kaalutletult nii jooksvat äritegevust
kui ka arendusprojekte mõjutavaid riske.
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ÄRIRISK
Kontsern võtab kaalutletult riske eesmärgiga kasvatada tulusid. Suurimad
äritegevuse riskid seonduvad Merko Ehituse jaoks sisenemisega uutele
turgudele ja valdkondadesse, olemasolevate varude ja investeeringute
haldamisega ning sõlmitud ehituslepingute täitmisega. Ehitustegevuse üheks
eripäraks on asjaolu, et sõlmitud lepingute täitmine on pikaajaline ning see
muudab sektori majanduskeskkonna muutuste suhtes inertseks. Seetõttu
jõuavad majanduskeskkonna muutused, nii negatiivsed kui ka positiivsed,
ehitusse ca 12- kuni 18-kuulise nihkega. Ajaline nihe võimaldab sektori tegevust
planeerida võimalike tagasilöökide ja tõusude osas.
Mitmel eri turul tegutsemine toob kaasa vajaduse orienteeruda eri riikide
keskkonnas. Peamised valdkonnad, millele tähelepanu tuleb pöörata, on eri
riikide majanduste erinev tsüklilisus ning juriidilised, kultuurilised ja poliitilised
erisused. Merko Ehituse peamine eesmärk on laieneda uutesse valdkondadesse
turgudel, kus juba täna tegutsetakse. Uutele turgudele sisenedes tehakse
enne lõpliku investeerimisotsuste vastuvõtmist kohalikud tavad ja eripärad
põhjalikult selgeks ning veendutakse, et keskkond oleks piisavalt stabiilne ja
kompetentne meeskond komplekteeritud.
Investeeringute vaatevinklist on peamised riskid seotud kinnistute portfelliga
ning arendusprojektide realiseerimisega. Merko Ehitus viib kinnisvara
arendusprojekte läbi tervikliku protsessina, mis hõlmab kõiki tegevusi alustades
kinnistu ostust, detailplaneeringuga seotud menetlustest, projekteerimise ja
ehitamise korraldamisest ning lõppedes valmis korterite müügiga kliendile
ja garantiiaja teenindusega. Kontsernis on kasutusel ühtsed põhimõtted
kinnisvara arendusprojektide läbiviimiseks tagamaks kogu kontsernis
aastatega kogunenud parima praktika rakendamine. Merko Ehitus analüüsib
pidevalt oma olemasolevat arenduspotentsiaaliga maade varu, veendumaks,
et portfellis on piisavalt kinnistuid turule sobivate arenduste läbiviimiseks.
Investeeringud uutesse kinnistutesse summas kuni 3 mln euro otsustatakse
reeglina tütarettevõtete nõukogude tasandil ning kinnitatakse täiendavalt
kontserni nõukogu tasandil.

TURURISK
Oluliselt rohkem on hakatud tähelepanu pöörama võimalikule ehitussektori
sisendhindade volatiilsusele, mis võib muuta uute projektide eelarvestamise ja
projektide planeeritud kuludega valmisehitamise keeruliseks ning tuua endaga
kaasa täiendava riski fikseeritud hindadega ehituslepingute teostamisel
ning hinnasurve projektide kasumlikkusele. Seetõttu jälgitakse hoolikalt
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majandusarengut tervikuna ning välditakse juba pakkumise faasis liigsete
hinnariskide võtmist.
Üheks peamiseks kinnisvara väärtusest tingitud tururiski kandjaks on Merko
Ehitus kontsernis elamuarendusvaldkond. Kinnisvaraturg on muutunud
selektiivsemaks ning enne iga projekti alustamist on riskide hindamisel olulisel
kohal projekti asukoht, arendusmaht, plaanilahendused ning sihtgrupp.
Arvestades madalat laenuintresside keskkonda ja piiratud pakkumist uute
korterite turul viimase kolme aasta jooksul, on nõudlus ja tehinguaktiivsus
korteriturul mõõdukalt kasvanud. Tänu kinnisvaraturu selektiivsusele on
olulisel kohal uutele arendusprojektidele vastavas piirkonnas õige müügihinna
määramine. Piirkonna hinnariski maandamiseks analüüsitakse pidevalt nii
enda kui avalikest allikatest kättesaadavat hinnastatistikat.
Tururisk, mis on osaliselt seotud finantsriskidega hõlmab ka valuutariski ja
intressiriski. Nimetatud riskide analüüs on välja toodud raamatupidamise
aastaaruande lisas 35.

FINANTSRISK
Finantsriskid seisnevad muuhulgas piisava kapitaliseerituse ning
finantseerimisega seotud riskides, valuuta-, intressi- ja krediidiriskis.
Finantsriske hallatakse läbi raamatupidamise ja finants eeskirjade nagu ka
auditi. Merko Ehituse rahavoogude planeerimise eest vastutab lõppinstantsina
kontserni finantsosakond, mis jälgib pidevalt eri tütarettevõtete
rahapositsioone ja projektsioone. Kontsernis on kehtestatud regulaarne
eelarvestamise protseduur, mille kohaselt uuendatakse minimaalselt neli
korda aastas kontserni aasta prognoose.

KREDIIDI-, LIKVIIDSUS- JA JURIIDILISTE RISKIDE analüüsi leiab
raamatupidamise aastaaruande lisast 35.

TEGEVUSRISK
Tegevusriskid on ebapiisavatest või mittetoimivatest protsessidest,
inimestest, seadmetest, süsteemidest või välistest sündmustest tingitud
riskid. Tegevusriskide juhtimise peamine eesmärk on vähendada soovimatute
sündmuste mõju. Eesmärgi saavutamiseks tegeleb kontsern sisemiste
protsesside ja kontrollisüsteemide arendamisega. Tagamaks kontserni
projektijuhtimise kõrge tase tegeletakse pidevalt projektimeeskondade
koolitamisega, parendatakse äriprotsesse ja jälgitakse tulemusi.
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Kontserni tegevusvaldkonda arvestades on tegevusriskide juhtimisel äärmiselt
oluline jätkuv ohutusstandardite ja -regulatsioonide täiustamine ja rakendamine
ning järelevalve suurendamine keskkonnanõuete täitmise üle. Tegevusriskide
juhtimise üheks vahendiks on kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemide
juurutamine. Ehituse tööohutuse ja keskkonnaga seotud riske hinnatakse ja
juhitakse kõikides kontserni üksustes ja kõikides protsessifaasides. Kontserni
suuremates ehitusvaldkonna ettevõttes on juurutatud ISO 9001/14001
juhtimissüsteemid ning ASides Merko Ehitus Eesti, Merko Infra, Merko Tartu ning
Läti ja Leedu tütarettevõtetes töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem
OHSAS 18001. Kontsernis töötab 9 (2014: 10) täiskohaga kvaliteedispetsialisti,
kelle tööülesandeks on kvaliteedi, tööohutuse ning juhtimissüsteemide
arendamine ning nende toimimise tagamine.
Tegevusriskide täiendavaks maandamiseks kasutatakse kindlustust, eriti riskide
puhul, mille maandamiseks puuduvad muud võimalused. Ehitusprotsessis
aset leidvate ootamatute kahjujuhtumite riski maandamiseks sõlmib kontsern
kindlustusseltsidega koguriskikindlustuse lepingud. Üldpoliis sõlmitakse
üheks aastaks ning see hüvitab tellijale, alltöövõtjatele ning kolmandatele
isikutele ASi Merko Ehitus kontserni ettevõtte või tema alltöövõtja poolt
tekitatud kahjud summas kuni 9,6 mln eurot. Objektidele, mille maksumus
ületab 9,6 mln eurot või millele aastane poliis ei laiene (vesiehitus, raudteeehitus, sillad jne), kaardistatakse riskid täiendavalt ja igale objektile sõlmitakse
selle eripära arvestav kindlustusleping. Projekteerimise töövõtulepingute
sõlmimisel nõutakse alltöövõtjatelt erialase vastutuse kindlustuslepingut või
sõlmitakse omal kulul kindlustusleping, millega kaetakse projekteerimisest,
ekslikest mõõtmistest, nõuannetest ja juhistest tulenevad kahjud. Riskide
kaardistamisel, kindlustuslepingute sõlmimisel ning kahjujuhtumite
käsitlemisel kasutatakse kindlustusmaakleri teenust. 2015. aastal esitati
kindlustusseltsidele hüvitistaotlusi summas 0,87 mln eurot (2014. aastal: 0,85
mln eurot), millest saadi kindlustushüvitisi summas 0,86 mln eurot (2014.
aastal: 0,83 mln eurot).
Garantiiperioodil ilmnevate ehitusvigade kõrvaldamiseks on ettevõttes
moodustatud garantiieraldis. 2015. aastal moodustati kontsernis
garantiieraldisi kogusummas 1,0 mln eurot (2014. aastal: 1,09 mln eurot) ning
tehti väljamakseid 0,71 mln euro ulatuses (2014. aastal: 0,76 mln eurot). Aasta
lõpu seisuga oli ettevõtte garantiieraldiste reserv 2,38 mln eurot (31.12.2014:
2,10 mln eurot). Alltöövõtjate poolt tehtud tööde osas kõrvaldavad garantiiajal
ilmnevad vead alltöövõtjad. Kriitiliste töövõttude puhul on töövõtulepingust
tulenevate töövõtja lepinguliste kohustuste täitmine tagatud esimesel
nõudmisel väljamakstavate pangagarantiidega.
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