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Juhatuse deklaratsioon
Admiral Markets AS 2018. aasta 6 kuu vahearuanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise
aruandest.
Admiral Markets AS 2018. aasta esimese 6 kuu vahearuandes esitatud andmed ja lisainformatsioon
on tõene ning terviklik.
Raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas rahvusvaheliste
finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt, ning kajastavad
õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ning rahavoogusid.
2018. aasta esimese 6 kuu vahearuande raamatupidamise aruanne on auditeerimata.

/allkirjastatud digitaalselt/
Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees
Tallinn, 28.08.2018
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1. Tegevusaruanne
ADMIRAL MARKETS AS asutati 2003. aastal.

ühise – Admiral Markets – kaubamärgi nime

2009.

Finantsinspektsioon

all. Admiral Markets AS emaettevõte Admiral

Admiral Markets AS-ile investeerimisteenuste

Markets Group AS omab 100% Admiral Markets

osutamiseks tegevusloa nr-ga 4.1-1/46. Ettevõte

AS aktsiatest.

aastal

väljastas

kuulub rahvusvahelisse kontserni, mis tegutseb
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Äritegevus
Admiral Markets AS-i põhitegevusalaks on
investeerimisteenuste

•

IT

platvormide

administreerimine

ja

(tuletisväärtpaberitega

arendamine koos Admiral Markets Group

kauplemine) pakkumine jae-, professionaalsetele

AS tütarettevõtetega AMTS Solutions OÜ

ning institutsionaalsetele klientidele. Ettevõtte

ning Runa Systems;

tegevus

on

peamiselt

suunatud

kogenud

kauplejatele ja seetõttu pööratakse tähelepanu
üldiste kauplemisoskuste parendamisele ja uute

•

riskijuhtimine;

•

likviidsuse tagamine – Admiral Markets AS

huviliste koolitamisele. White Label kokkulepete

on ainus likviidsuspakkuja kõikidele;

alusel pakub Admiral Markets AS kõikidele endaga
samasse

konsolideerimisgruppi

•

kuuluvatele

muudele tugiteenustele ka investeerimisplatvormi
võimalust,

administreerija
strateegiast
Markets
oma

ja

olles

platvormi

arendaja.

Kontserni

lähtuvalt

AS-i

klientide

maandavad

Admiral

sõsarinvesteerimisettevõtted
tehingutest

tulenevad

riskid

likviidsuspartner.

Admiral

(Contract

for

ka

vastavuskontroll.

Markets

AS-iga

samasse

kuuluvad

ning
osutavad

Admiral

samasse

suuremale

Markets

AS

ja

konsolideerimisgruppi

investeerimisettevõtted

teised

kuuluvad

kasutavad

ühist

kaubamärki, on Admiral Marketsi kaubamärgi
professionaalsetele

institutsionaalsetele
AS

•

Kuivõrd

huviliste ringile.

teenustele

finantsteenused;

Cyprus Ltd.

ja teenuste sortimendi laiendamine, mis aitab

jae-,

•

Ltd, Admiral Markets Pty Ltd ja Admiral Markets

strateegiliste eesmärkide hulka kuuluvad toodete

Lisaks

AS

investeerimisettevõtted on Admiral Markets UK

Difference

ning ka börsil noteeritud instrumente. Ettevõtte

investeerimisteenuseid

Group

investeerimisteenuseid

ehk CFD) võimendatud tooteid börsivälisel turul

pakkuda

turundus;

konsolideerimisgruppi

Markets

kaubamärgi alt pakutakse klientidele Forex ja
hinnavahelepingute

•

Admiral

Admiral Markets AS-is, kes on ühtlasi nende
ainus

Markets

investeerimisettevõtetele;

aktiivsetele sõsarinvesteerimisettevõtetele lisaks
kasutamise

Admiral

klientidele

tegutseb
tugiteenuste

reputatsioonil otsene suur mõju nii Admiral

ning

Markets

pakutavatele

Admiral
pakkujana

AS-i

finantsnäitajatele

kui

ka

äri

edukusele.

Markets
oma

Admiral Markets AS-l oli 30.06.2018 seisuga

konsolideerimisgrupi ettevõtetele, olles vastutav

filiaal

grupi kõikide võtmetähtsusega middle ja back-

Poolas.

Esimesel

poolaastal

lõpetas

ettevõte teenuste osutamise läbi Rumeenia

office funktsioonide eest:

Vabariigis

ning

Tšehhi

Vabariigis

asutatud

filiaalide. Filiaalide sulgemine on seotud Admiral
Markets AS-i emaettevõtte Admiral Markets
Group AS strateegia elluviimisega.

6

Peamised sündmused aastal 2018
Võlakirjade noteerimine börsil
08.12.2017 kuulutas Admiral Markets AS välja

eurot, millega seoses kanti 28.12.2017 investorite

Nasdaq Tallinn AS-i kaudu allutatud võlakirjade

väärtpaberikontodele kokku 18 268 võlakirja.

avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele

Võlakirjade lunastamistähtaeg on 28.12.2027, mil

võtmise teate. Avalikult pakuti kuni 50 000

Admiral Markets AS peab kõik võlakirjad tagasi

Admiral Markets AS võlakirja, nimiväärtusega

ostma. Alates 11.01.2018 on Admiral Markets AS

100 eurot võlakirja kohta ning intressimääraga

võlakirjadega võimalik kaubelda Nasdaq Tallinn

8% aastas. Võlakirju pakuti nii Eesti Vabariigis,

AS poolt korraldatava reguleeritud turu Balti

Läti Vabariigis kui ka Leedu Vabariigis. Kokku

võlakirjade nimekirjas.

märkisid investorid võlakirju summas 1 826 800

Koolitused
2018. aastal oleme jätkuvalt keskendunud oma

mõeldud

uute ja olemasolevate klientide koolitamisele.

suure

Ettevõte

on näide Admiral Markets AS-i korraldatud

korraldas

aasta

esimeses

pooles

mitmesuguseid koolitusi väikestele rühmadele

mitmepäevastest

kuulajaskonnaga

kursustest

seminarideni.

Siin

investeerimisseminarist, mis toimus mais.

Veebimaterjalid
Admiral

Markets

mitmesugustele
YouTube’i-kanalile

AS

tootis

materjale

veebiplatvormidele.
lisandub

igal

osalejatele antakse turuülevaade ning erinevate

Meie

finantsinstrumentide fundamentaalseid, tehnilisi

nädalal

ja laineanalüüse reaalajas.

vähemalt viis kauplemisteemalist videot, kus
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Kaupleja Alex
Sel

aastal

koostöös

päris rahaga ning avaldab viiel korral nädalas

Äripäev

blogipostitusi oma muljete jagamiseks. Kaupleja

ja Delovõje Vedomosti pidama hariduslikku

Alex on Admiral Marketsist sõltumatu ning

kauplemisteemalist blogi Kaupleja Alex, mis

otsuseid teevad ajakirjanikud ise. Projekt on

põhineb juba olemasoleval Investor Toomase

õpetlik ning selle käivitamise eesmärgiks on

blogil. Kaupleja Alex on Äripäeva, Delovõje

näidata, et kauplemine on keeruline ja kogemust

Vedomosti ja Admiral Markets AS-i väljamõeldud

nõudev tegevus.

ajalehtede

hakkas
ja

ettevõte

uudisteportaalidega

tegelane, kes kaupleb Admiral Marketsi kontol

Turundus
Ettevõte

on

algatanud

turundusprojekti,

2018.

mitu

ettevõtetega seotud kauplemiskontode vahel.

juhtettevõtte

Kauplemiskonto

(Operational

valida erinevate regulaatorite vahel. Juhtettevõtte

Company switch), mille eesmärk on parendada

vahetamise funktsioon asub Kaupleja Kabineti

riskijuhtimist. Eelnev annab kliendile võimaluse

kliendi kasutajaliidese ülaosas, kust saab vaadata

liikuda

valitud regulaatorit ning seda ka vahetada.

vahetamise

näiteks

aastal

võimaluse

oma

projekti

Admiral

Marketsi

kontserni

vahetamiseks

tuleb

kliendil

Uued instrumendid
Admiral Markets AS-i ja Admiral Markets UK Ltd

MetaTrader 4 uue versiooni MetaTrader 5

Admiral.Investi kontodele lisandus kauplemiseks

osatähtsust.

üle 4000 aktsia ja 100 börsil kaubeldava
fondi (ETFi), et muuta Admiral Marketsi äri

Admiral Marketsi praegune tootevalik MetaTrader

mitmekesisemaks
laiemaid

ning

pakkuda

klientidele

5 platvormi kasutajatele hõlmab valuutapaaride,

investeerimisvõimalusi.

Admiral

indeksite, toorainete, aktsiate, ETFide, võlakirjade

Marketsi pakutavaid võimalusi iseloomustavad

ja

mitmesugused

üks

tasuta

konkurentsieelised,

turuülevaated

reaalajas

ja

näiteks
madalad

krüptovaluutade
internetipõhise

CFD-sid,

olles

kauplemise

seega

valdkonna

mitmekesiseim.

teenustasud. Peatselt lisandub valikusse veel
800 ETFi. Admiral.MT5 kontole lisati üle 3000

Uuendatud valik pakub suure kauplemismahuga

aktsia hinnavahelepingu (CFD) ja 80 ETFi CFD.

aktsiaid ning börsil kaubeldavaid fonde (ja

See suurendas tuletisinstrumentide valikut ning

enamikke samadel alusvaradel põhinevaid CFD-

maailma

sid) järgmistelt börsidelt: Ameerika Ühendriigid

populaarseima

kauplemisplatvormi
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(AMEX,

NASDAQ

ja

NYSE),

Austria

(VIE),

Prantsusmaa

(Euronext),

Rootsi

(NASDAQ),

Belgia (Euronext), Hispaania (BME), Holland

Saksamaa (Xetra), Soome (NASDAQ), Šveits

(Euronext), Norra (NASDAQ), Portugal (Euronext),

(SWX), Taani (CSE) ja Ühendkuningriik (LSE).

Admiral Marketsi mobiilirakendus
Admiral

Markets

on

töötanud

Kliendid saavad avada enda vajadustele vastava

välja

kauplemiskonto ning reaalajas kaubelda maailma

põhifunktsioonidega mobiilirakenduse iOSi ja

populaarseimate

Androidi tarkvaraga seadmetele. Rakendus on

MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 platvormil nii

lihtne ja turvaline ning see annab klientidele
ligipääsu

laiale

tootevalikule

–

finantsinstrumentidega

demoversioonis kui ka reaalkontol, jälgida konto-

Forexi

ja turunoteeringuid, hallata ja kaitsta positsioone,

valuutapaaride, aktsiate, indeksite, toorainete,

kasutada

krüptovaluutade ja ETFide CFD-dele.

tipptasemel

tööriistu,

suhelda

klienditoega, teha sissemakseid ning skaneerida
krediitkaarte ja dokumente.

Admiral Marketsi poolt välja töötatud rakendusel
on kasutajasõbralik liides. See võimaldab klientidel
mobiiltelefone kasutades mugavalt kaubelda.

Turu-uudised ja analüüsiteenused
Admiral Marketsi kauplemisplatvorm vahendab

pakkumise eesmärk on anda klientidele võimalus

nüüdsest Dow Jones Newswiresi uudiseid,

jälgida

mis annab klientidele ligipääsu üksikasjalikele

jpm. Admiral Marketsi platvormile MetaTrader

äriuudistele,

Supreme

turukommentaaridele,

majandussündmuste
ja

ekspertide

suurendamise

kohta

käivale

analüüsidele.
ja

Dow

Jonesi

majandusEdition

ning
on

ettevõtlussündmusi
lisandunud

Trading

teabele

Centre’i andmed. See pakub klientidele tehnilist

Tootevaliku

analüüsi ning paljude turgude läbivaatamist

tööriistade

kauplemisvõimaluste otsimise eesmärgil.

välja

Selle

Bubble-o-Meter
Admiral

Markets

on

töötanud

uue

uue

tööriista

veebilehepõhise krüptovaluuta tööriista Bubble-

ettevõtte

o-Meter, mis on mõeldud kõikidele turgudele

andes

ja

interaktiivsele

juhtettevõtetele

(Operating

Company).
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eesmärk

krüptovaluuta

kasutajatele

ja

on

CFD-de
klientidele

töövahendile,

toetada

pakkumist,
ligipääsu

millega

saab

võrrelda eri krüptovaluutasid. Bubble-o-Meteri

on bitcoin’i väärtusega võrreldes nii ülehinnatud,

abil saab bitcoin’i võrrelda teiste krüptovaluutade

et võivad bitcoin’i enda spekulatiivset väärtust

ja

vähendada. See uus tööriist on lihtne, kiire ja

token’itega.

tähelepanu

Bubble-o-Meter

asjaolule,

et

aitab

juhtida

krüptovaluutad

–

tõhus viis krüptovaluuta hinna analüüsimiseks.

sealhulgas need, mis kuuluvad kümne kõige

Lisaks aitab see klientidel ja kasutajatel mõista,

suurema turukapitalisatsiooniga valuutade hulka –

kuidas üldiselt krüptovaluutasid hinnatakse.

Regulatsioon
2018. aasta esimene pool on finantsvaldkonnas

Admiral Marketsit mõjutavad peamiselt uued

tutvustatavate uute regulatsioonide osas olnud

kauplemisvõimenduse piirangud: 1:30 Forexi

sündmusterohke.

valuutapaaride, 1:20 indeksite ja kulla CFD-de,
1:10 toorainete CFD-de ja 1:2 krüptovaluuta CFD-

2018. aasta jaanuaris jõustus Euroopa ülene
finantsvaldkonna

uus

reeglistik,

MiFID

de puhul.

II.

Ettevõte tegeles 2017. aastal aktiivselt MiFID II

Kuivõrd Admiral Markets on kogu oma senise

regulatsioonide järgimise ettevalmistustega.

tegevusaja jooksul keskendunud teadlikele ja
kogemustega kauplejatele, pakkudes teadmiste

1.

augustist

ka

ning oskuste suurendamiseks erinevaid koolitusi

(ESMA)

ning seminare, on ettevõtte kliendiportfellis

piiravad meetmed Euroopa Liidu jaeklientidele

arvestatav hulk professionaalseid kliente, keda

pakutavatele

Finantsinstrumentide

seni oli käsitletud kui tavakliente. Eeltoodut ning

turgude määrus näeb ette, et ESMA võib rakendada

ESMA meetmeid arvestades võimaldab Admiral

üksnes ajutisi meetmeid, mis kehtivad kolm kuud

Markets

pärast nende jõustumist. ESMA otsustab enne

avalduse

selle kolmekuuse perioodi lõppu, kas järgmise

klientideks, kelle tehingutele ESMA meetmed ei

kolme kuu jooksul on vaja rakendada edasisi

kohaldu.

Euroopa

2018

hakkasid

kehtima

Väärtpaberiturujärelevalve
CFD-dele.

meetmeid.
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kriteeriumitele
alusel

saada

vastavatel

klientidel

professionaalseteks

Privaatsuspõhimõtted
Seoses 2018. aasta esimeses pooles jõustunud

Kliendisuhtluse

tõhustamiseks

on

Admiral

üldise andmekaitse määrusega (GDPR), on

Markets võtnud kasutusele uue e-posti süsteemi

Admiral Markets AS üle vaadanud rakendatavad

MailerLite, mis on kliendisõbralik ning teeb

sisemised süsteemid ja protsessid. Määruse

uudiskirjade tellimise ja tellimuse tühistamise

olulisust arvestades korraldas Admiral Markets

lihtsamaks. Uudiskiri on edaspidi kliendikesksem.

AS oma töötajatele ka mitmeid GDPR alaseid
koolitusi.

Auhinnad
Admiral Markets on 2018. aasta esimeses

Deutsches Kundeninstitut (DKI) korraldatud CFD

pooles võitnud mitmeid auhindu. Oma põhiturul

maakleri kliendiküsitluses sai Admiral Markets

Saksamaal andis finantsajakiri “Focus Money”

parima võimaliku tulemuse – viis tärni. Poolas

Admiral Markets´ile 2018. aasta õiglaseima

võitis Admiral Markets Kesk- ja Ida-Euroopa

hinnastusega CFD maakleri tiitli. Broker Wahli

suurima

aasta parima CFD maakleri kategoorias saavutati

2018 raames väljaantava auhinna aasta parima

teine ja OnlineBroker-Portal.de parima Forexi

välismaise Forexi maakleri kategoorias („Foreign

maakleri kategoorias (“Best Forex Broker 2018”)

Forex Broker of the Year 2018“).

esimene

koht.

Saksamaa

uuringuinstituudi
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investeerimiskonverentsi

FxCuffs

Töökeskkond
360 kraadi tagasiside
Ettevõte

alustas

hindamisel

Selline tagasiside julgustab töötajat isiklikku

küsitlustega.

arengusse panustama, suurendab vastutust,

360-kraadine tagasiside annab laiaulatusliku

tõstab eneseteadvust ning kasvatab ka jõudlust.

vaatepunkti selle kohta, kuidas inimesed meie

Tagasiside küsitlus toetab ettevõtte iga-aastaseid

ümber meid tajuvad. See on protsess, kus

tulemusvestlusi, mille abil on võimalik tuvastada

töötaja alluvad, kolleegid, juhid ning töötaja

töötajate tugevused ja nõrkused ning läbi selle

ise end hindavad, pidades silmas kindlaid

pakkuda ka edasist kasvu- ja arenguvõimalusi

tööalaseid kompetentse. Seega pakub eelnev

ning

tagasisidet töötaja ülesannete täitmise kohta

praeguse rolli ja tulevaste karjääriplaanide kohta.

360-kraadise

töötajate

tagasiside

koguda

töötajatelt

tagasisidet

nende

erinevast vaatenurgast vaadatuna ning täiendab
traditsioonilist arenguvestlust.

Finantskoolitused
Ettevõte

jätkas

“Fundamentals

ka

Financial

käitumisest

ja

strateegiast,

erinevatest finantsinstrumentidest ning paljust

pakkus töötajatele võimaluse täiendada oma

muust. Kuna koolitusel osalejate algteadmised

teadmisi

finantsturgudest on väga erinevad, on koolitused

finantsturgude
Koolituste

käigus

ja

Markets”

kauplejate

ning

kohta.

of

finantskoolitusega

-instrumentide

saavad

osalejad

jagatud kahte gruppi – algajad ning edasijõudnud.

parema ettekujutuse finantsturgude toimimisest,

Fontese palgauuring
Admiral Markets AS osales ka sel aastal

hinnata makstavaid töötasusid palgaturu taustal

Fontese

palgauuringus.

ja kujundada sobiv palgatase tulenevalt ettevõtte

Palgauuringu eesmärk on anda sisend ettevõtte

spetsiifikast. Admiral Markets AS-is töötavad oma

palgasüsteemile ja toetada ettevõtte juhtkonda

ala spetsialistid, kelle rahulolu ja motiveeritus on

tasustamise otsuste langetamisel. Kasutame

ettevõttes olulisel kohal.

poolt

korraldatud

seda töövahendina, mis annab meile võimaluse
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Peresõbraliku tööandja märgis
Pikaajaliselt

tegutsenud

organisatsioonina

hüved ja head töösuhted, mida Admiral Markets

on läbi käidud pikk tee, et jõuda arusaamani,

AS-i juhtimise põhimõtted ning organisatsiooni

mis on tööandja vastutus ja mõju positiivse

väärtused toetavad. Nende põhimõtete järgi

töökeskkonna

tegutseb ettevõte igapäevaselt.

loomisele.

Admiral

Markets

peab väga oluliseks, et töötajatel oleksid kõik
võimalused ja tingimused selleks, et nad saaksid

Sel aastal otsustas Admiral Markets AS osaleda

edukalt toime tulla igapäeva väljakutsete, kiire

esmakordselt peresõbraliku tööandja konkursil.

töötempo,

ja

Pere- ja töötajasõbralikkuse märgise omamine

tegevusala keerukusega. Samas silmas pidades,

annaks ettevõttele positiivse kinnituse senisele

et töökeskkond oleks mugav, meeldiv ja inimese

personalialasele tegevusele. Admiral Markets AS

sotsiaalseid

soovib jagada oma kogemusi ning ammutada

pidevalt

muutuva

keskkonna

vajadusi/perevajadusi

arvestav.

Seetõttu on ettevõtte jaoks väga tähtsal kohal

inspiratsiooni ka teistelt tööandjatetelt.

paindlikkus töösuhetes, hea sisekliima, erinevad

Juhtkond
Admiral Markets AS-i juhib kolmeliikmeline

Mindaugas Deksnys on omandanud USA-s

juhatus ja neljaliikmeline nõukogu. Nõukogu ja

Concordia Wisconsini ülikoolis magistrikraadi

juhatuse liikmed osalevad aktiivselt ettevõtte

ärijuhtimise erialal. Deksnys töötas aastatel

igapäevases äritegevuses ning neil on selged

2013-2016 Admiral Markets AS-i ja Admiral

vastutusalad. Juhtkonnale arvestatud tasu koos

Markets UK Ltd Leedu filiaalide direktorina.

sotsiaalmaksudega

aasta

Alates 2017. aastast on ta Admiral Markets

esimese kuue kuu jooksul 82 tuhat eurot (2017:

Group AS-i, Admiral Markets AS-i emaettevõtte,

167 tuhat eurot).

juhatuse liige. Mindaugas Deksnys juhatuse

moodustas

2018.

liikme volitused Admiral Markets AS-s kehtivad
Muudatused Admiral Markets AS-i juhatuses

kuni 02.02.2021.

Vahearuande koostamise ajal kuuluvad Admiral

Muudatused Admiral Markets AS-i nõukogus

Markets AS juhatusse Sergei Bogatenkov, Dmitry
Kuravkin ning Mindaugas Deksnys.

Vahearuande koostamise ajal kuuluvad Admiral
Markets AS nõukogusse Anatolii Mikhalchenko,

Admiral

Markets

AS-i

nõukogu

otsustas

Anton Tikhomirov, Alexander Tsikhilov ning Dmitri

02.02.2018 nimetada ettevõtte juhatuse uueks

Lauš.

liikmeks Mindaugas Deksnys´i ning kutsuda
tagasi juhatuse liige Dmitri Lauš, kes üldkoosoleku

Admiral Markets AS-i üldkoosolek otsustas

otsusega nimetati nõukogu liikmeks.

02.02.2018 nimetada Admiral Markets AS-i
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nõukogu liikmeks Dmitri Lauši. Dmitri Lauš

AdmiralCrypto Investments OÜ-s ja 34,84%

on Admiral Markets Group AS-i aktsionär

kaudne osalus VORLD OÜ-s. Eelnevalt nimetatud

ja kaasasutaja. Dmitri Lauš on omandanud

ettevõtetes on Dmitri Lauš ka juhatuse liige.

Estonian Business School bakalaureusekraadi
rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Dmitri Lauš on

14. mai 2018 üldkoosoleku otsusega kutsuti

konsolideerimisgrupi siseselt nimetatud Admiral

Admiral Markets AS-i nõukogust tagasi Aleksandr

Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd,

Ljubovski.

VORLD OÜ ning AMTS Solutions OÜ juhatustesse.
Samuti kuulub ta mittetulundusühingute Admiral

Muudatused juhatuses ning nõukogus on osa

Invest

Admiral Markets AS-i ning selle emaettevõtte

Klubi,

Digitaalklubi

“FX”

ning

MTÜ

FinanceEstonia juhatustesse. Lisaks kaudsele

strateegiast

tsentraliseerida

põhiprotsesside

osalusele Admiral Markets Group AS-is, kuulub

juhtimist, mis tagab juhtimisstruktuuri suurema

Dmitri Lauš´ile 100% osalus ettevõtetes Laush OÜ

läbipaistvuse ja efektiivsuse.

ja Dear Innovations OÜ ning 50% kaudne osalus

Organisatsioon
Admiral

Markets

AS-i

organisatsioonilise

2018. aasta esimese poolaasta lõpus pakkus

struktuuri ja tehnilise korralduse eest vastutab

ettevõte tööd 128 töötajale (2017: 119 töötajat).

ettevõtte juhtkond.

Töötajad

jagunesid

Admiral

Markets

AS-i,

tema filiaali ja esinduskontori vahel järgmiselt:
Tegevuse

administreerimisel

tuginetakse

Admiral Markets AS – 118 töötajat, Poola

peamiselt

töölepingu

töötavatele

filiaal – 7 töötajat ja Venemaa esinduskontor

spetsialistidele ja ekspertidele, kuid kasutatakse

– 3 töötajat. Töötajatele arvestatud tasu koos

ka teenuse sisseostmise võimalust pädevatelt

sotsiaalmaksudega moodustas aruandeperioodil

isikutelt,

2,7 mln eurot (2017: 2,6 mln eurot).

juhendites

alusel

selleks

õigusaktides,

asjakohastes

ning

kehtestatud

sisekordades

ettenähtud tingimustel ja korras, tuginedes
nõukogu ja juhatuse otsustele.
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1.1. Majanduskeskkond
Maailmamajandus
Ühendkuningriik

Maailmamajanduse kasv hakkas 2017. aasta
esimeses kvartalis kiirenema ja seetõttu tuli

Ühendkuningriigi

SKT kasvuprognoosi mõnevõrra korrigeerida.
Euromonitor

Internationali

andmetel

oli

2018.

aasta esimeses kvartalis 0,2%, mis on pisut

kasvab

rohkem kui teise prognoosi 0,1%. Sellele eelnes

üleilmne SKT perioodil 2018–2019 ennustatavalt

0,4% kasv eelmisel perioodil. Kõige rohkem

3,8% aastas.

panustasid kasvu leibkondade kulutused (0,2%)
ja netokaubavahetus (0,1%).

Euroala riigid
TradingEconomicsi

majanduskasv

andmetel

oli

Hiina

euroala

majandus 2018. aasta esimesel kolmel kuul

Hiina majandus kasvas 2018. aasta teises

tõusuteel. See järgib eelneva perioodi 0,7%-st

kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 1,8%. Sellele

kasvu. SKT kasv on olnud positiivne peamiselt

eelnes 1,4% kasv ja viimase prognoosi 1,6%

tänu kodumajapidamise lõpptarbimiskulutustele

kasv on nüüdseks edestatud. Hiina 2018. aasta

(0,3%), kapitali kogumahutusele põhivarasse

eesmärk – 6,5% kasv – on aga veel täitmata.

(0,1%) ja muudatustele varudes (0,2%).

Ameerika Ühendriigid
Maailma suurima majandusega riik Ameerika
Ühendriigid kasvas 2018. aasta teises kvartalis
aastases võrdluses 4,1%. See näitaja edestas
eelmise perioodi korrigeeritud 2,2% kasvu ja jäi
turuprognooside piiresse. See on kiireim kasv
pärast 2014. aasta kolmandat kvartalit.
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Olulised globaalsed sündmused 2018. aastal
2018. aasta olulisemad sündmused:

•

mai 2018 – Prints Harry abiellus Windsori
lossis USA näitlejatari Meghan Markle’iga;

•

märts 2018 – Vladimir Putin valiti neljandaks

•

ametiajaks Venemaa presidendiks;
•

juuni 2018 – Donald Trumpi ja Kim Jonguni ajalooline kohtumine.

aprill 2018 – Raul Castro lõpetas Kuubal
ligi 60 aastat kestnud Castrote perekonna
valitsemise;

Eesti majandus
Statistikaameti andmetel kasvas Eesti SKT 2018.

kvartaliga

aasta esimeses kvartalis 3,6%. 2018. aasta

ehitus-, aga ka laondus- ja veondustööstustele.

esimeses kvartalis oli Eesti SKT jooksevhindades

Sisenõudlus kasvas esimeses kvartalis 4,4%.

5,7

arvuga

Tootlikkus töötaja kohta suurenes 2,8%, kuid

korrigeeritud SKT püsis seevastu muutumatuna

kaupade ja teenuste eksport kasvas märgatavalt

(langus 0,1%). Sesoonselt ja tööpäevade arvuga

aeglasemalt.

korrigeeritud SKT kasvas 2017. aasta esimese

kasvumäär oli aga püsivalt 5,4%.

miljardit

eurot.

Tööpäevade
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võrreldes

Kaupade

3,8%

ja

peamiselt

teenuste

tänu

impordi

1.2. Finantstulemused
Admiral Markets AS finantstulemuste kokkuvõte:
Kasumiaruanne

6 kuud 2018

6 kuud 2017

muutus

12,6

9,0

40%

Tegevuskulud, mln EUR

7,7

6,2

24%

Puhaskasum, mln EUR

5,0

2,2

127%

Kasumimarginaal, %

40

24

16

Kulude-tulude suhe, %

61

69

-8

30.06.2018

31.12.2017

muutus

Raha ja raha ekvivalendid, mln EUR

21,6

22,0

-2%

Omakapital, mln EUR

31,1

27,4

14%

Bilansimaht, mln EUR

34,6

30,6

13%

3,2

3,3

-3%

Peamised finantssuhtarvud

6 kuud 2018

6 kuud 2017

muutus

Puhaskasum aktsia kohta, EUR

12,4

5,4

7,0

Omakapitali tootlus, %

17,2

9,4

7,8

1,1

1,1

0,0

Vara tootlus, %

15,4

8,9

6,5

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja

20,0

16,9

3,1

Kauplemistegevuse netotulu, mln EUR

Ärimahud

Bilansivälised varad (kliendivarad), mln EUR

Omakapitali kordaja
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Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Puhaskasum aktsia kohta, EUR = puhaskasum / keskmine aktsiate arv
Omakapitali tootlus (ROE), % = puhaskasum / keskmine omakapital* 100
Omakapitali kordaja = keskmised varad / keskmine omakapital
Vara tootlus (ROA), % = puhaskasum / keskmised varad * 100
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused
Suhtarvude arvutamisel võetakse bilansilised näitajad arvesse eelmise ja käesoleva aruandeperioodi
lõpunäitajate aritmeetilise keskmisena, kasumiaruande näitajad aruandeperioodi lõpu seisuga.

Admiral Markets AS emaettevõtte Admiral Markets Group AS konsolideeritud finantstulemuste
kokkuvõte:
Kasumiaruanne

6 kuud 2018

6 kuud 2017

muutus

Kauplemistegevuse netotulu, mln EUR

16,9

12,8

32%

Tegevuskulud, mln EUR

11,1

9,3

19%

Puhaskasum, mln EUR

5,9

2,8

111%

Kasumimarginaal, %

35

22

13

Kulude-tulude suhe, %

66

72

-6

30.06.2018

31.12.2017

muutus

Raha ja raha ekvivalendid, mln EUR

26,6

27,7

-4%

Omakapital, mln EUR

34,1

29,5

16%

Bilansimaht, mln EUR

37,9

33,5

13%

Bilansivälised varad (kliendivarad), mln EUR

26,2

25,9

1%

28 607

25 798

11%

Ärimahud

Aktiivsete kliendikontode arv

2018. aasta esimeses pooles kasvasid Admiral

AS on ainus likviidsuspakkuja ning oluline

Markets

teenuseosutaja

Group

AS

investeerimisettevõtete

kõikidele

Admiral

Markets

aktiivsete kliendikontode arv 19% võrra võrreldes

Group AS investeerimisettevõtetele, siis avaldus

2017. aasta kuue kuuga ning 11% võrreldes

eelnev positiivselt ka Admiral Markets AS

2017. aasta lõpu seisuga. Kuna Admiral Markets

finantstulemustes.
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2018. aasta esimene poolaasta oli ettevõtte jaoks

mõju. Ettevõte pakub oma klientidele

rekordiliste

Kauplemistegevuse

võimalust

taotleda

netotulu kasvas 2018. aasta esimese kuue

jaekliendi

staatusest

kuuga 12,6 mln euroni ehk 40% võrreldes 9,0 mln

kliendi staatusesse, juhul kui klient vastab

euroga aasta varem, samas kui tegevuskulud

sellise muudatuse nõuetele. Vahearuande

kasvasid 24%. Tegevuskulude kasv tuleneb

esitamise hetkeks on professionaalsete

peamiselt veebipõhise turunduse kulude kasvust.

klientide osakaal kliendiportfellis tõusnud

Ettevõtte puhaskasum oli 2018 esimeses pooles

6%-ni.

tulemustega.

5,0 mln eurot, mis on 127% kõrgem võrreldes

•

aasta taguse kasumiga 2,2 mln eurot. Ettevõtte
kasumimarginaal

kasvas

40%-ni

Jaeklientidele, kes on mõjutatud ESMA
korral

•
1.

augustil

2018. aasta teises

ja professionaalsetele klientidele pakkumiste
laiendamist,

edasise rangema regulatiivse keskkonna raames

tegevus

uute

see

regulatiivsete

osakaalu

mobiilirakenduse uuendamist ning finantsturgude
koolituste osas uue enesehariduse programmi

on

käivitamist.

peamiselt suunatud teadlikele ja kogenud
aitab

nende

Kaupleja Kabineti väljatöötamist ja käivitamist,

potentsiaalsetele klientidele atraktiivne:
Marketsi

suurendades

ettevõtte klientide hulgas, uue personaalse

konkurentsivõimeline ning olemasolevatele ning

leevendada

jätkab Admiral

laienemist uutele turgudele, institutsionaalsetele

Ettevõte rakendab järgnevaid meetmeid, et olla ka

siis

pooles

mis lisaks muule hõlmab kontserni jätkuvat

maailma finantsturgudel.

kauplejatele,

meetmeid

Markets ülemaailmse strateegia rakendamist,

seda peamiselt tänu suurenenud volatiilsusele

Admiral

täiendavaid

hinnavahelepingute

augusti esimestel nädalatel olnud ootusi ületavad,

Kuna

ole

klientidele atraktiivsed.

täiendavate nõuete osas. Ettevõtte tulemused on

•

ei

rakendanud ning mis on Admiral Marketsi

2018 kehtima hakanud ESMA Euroopa Liidu
pakutavate

konsolideerimis

Arendamisel on uued tooted, mille osas
ESMA

mõjud

samasse

sõlmida

Admiral Markets Pty Ltd Austraalias.

eurot.
esimesed

võimalus

gruppi kuuluva investeerimisettevõttega

emaettevõttele dividende summas 1,325 mln

jaeklientidele

avatud

kliendileping

15.02.2018 seisuga maksti Admiral Markets AS-i

on

professionaalse

meetmetest, on nendepoolse sooviavalduse

võrreldes

aastataguse 24%-ga.

Selgunud

kategoriseerimist

osaliselt
nõuete
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1.3. Riskijuhtimine ja kapitali
adekvaatsus
Admiral Marketsi omavahendite tase seisuga

Admiral Markets oli raporteerimisperioodi lõpul

30.06.2018 oli 27,8 miljonit eurot (31.12.2017:

hästi kapitaliseeritud, kapitali adekvaatsuse tase

21,8 miljonit eurot).

oli 30,0% (31.12.2017: 21,3%)

Omavahendid
(tuhandetes eurodes)

30.06.2018

31.12.2017

2 586

2 586

Kasumi arvel moodustatud reservid

258

258

Eelmiste aastate jaotamata kasum*

23 254

17 258

-79

-93

26 019

20 008

Allutatud kohustuse

1 827

1 827

Teise taseme omavahendid kokku

1 827

1 827

27 845

21 835

Sissemakstud aktsiakapital

Immateriaalne põhivara
Esimese taseme omavahendid kokku

Omavahendid kokku

* 2017. a. jaotamata kasumit on korrigeeritud 2018. aasta veebruaris omanikele makstud dividendide
võrra (lisa 8).
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Riskiga kaalutud vara
(tuhandetes eurodes)

30.06.2018

31.12.2017

6 027

6 448

Jaenõuded standardmeetodil

3 999

5 783

Muud varad standardmeetodil

4 830

4 749

Krediidirisk ja vastaspoole krediirisk kokku

14 856

16 980

Valuutarisk standardmeetodil

30 821

39 676

Positsioonirisk standardmeetodil

4 392

5 668

Kaubarisk standardmeetodil

8 850

6 354

44 063

52 698

7

4

Operatsioonirisk baasmeetodil

34 017

34 017

Koguriskipositsioon

92 943

102 699

Kapitali adekvaatsus (%)

30,0

21,3

Tier 1 kapitali suhtarv (%)

28,0

19,5

Krediidiasutused ja investeerimisühingud
standardmeetodil

Tururisk kokku
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk standardmeetodil

Kapitali adekvaatsus
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2. Raamatupidamise
vahearuanne
Finantsseisundi aruanne
Lisa

(tuhandetes eurodes)

30.06.2018

31.12.2017

VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid

4

21 617

22 002

3

8 092

3 361

5

3 477

4 247

22

0

33 208

29 610

442

451

0

50

883

398

79

93

Põhivara kokku

1 404

992

VARAD KOKKU

34 612

30 602

137

177

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande
Lühiajalised laenud, nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku

Põhivara
Pikaajalised laenud ja nõuded
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara

KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega
läbi kasumiaruande
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3

Võlad ja ettemaksed

6

1 524

1 176

1 661

1 353

Allutatud võlakirjad

1 827

1 827

Kokku pikaajalised kohustused

1 827

1 827

KOHUSTUSED KOKKU

3 488

3 180

2 586

2 586

258

258

Jaotamata kasum

28 280

24 578

OMAKAPITAL KOKKU

31 124

27 422

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

34 612

30 602

Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused

OMAKAPITAL
Aktsiakapital

8

Reservid

23

Koondkasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

Lisa

6 kuud 2018

6 kuud 2017

17 775

13 323

51

42

-5 088

-4 334

-98

-28

12 640

9 003

269

197

72
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Netokasum (-kahjum) valuutakursi muutustest

191

-484

Muud finantskulud

-73

0

-2 661

-2 589

-4 953

-3 523

-127

-107

5 358

2 517

-331

-331

5 027

2 186

0

0

Aruandeaasta koondkasum

5 027

2 186

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

12,44

5,41

Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega
kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
Vahendustasu tulu
Komisjoni- ja vahendustasu kulu
Muud kauplemistegevusega seotud kulud
Kauplemistegevuse netotulu

9

Muud tulud
Neto Intressitulu

Tööjõukulud
Tegevuskulud

10

Põhivara kulum
Kasum enne tulumaksustamist

Tulumaks
Aruandeperioodi kasum
Aruandeaasta muu koondkasum
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Rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes)

Lisa

6 kuud 2018

6 kuud 2017

Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskasum

5 027

2 186

127

107

0

-37

-72

-20

-135

22

73

0

331

331

Korrigeeritud kasum äritegevusest

5 351

2 589

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

1 571

-1 252

-23

-23

96

-173

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

348

-28

Tuletisinstrumentide kohustuste muutus

-40

90

Varude muutus

-22

0

-331

-331

6 950

872

0

21

-597

-100

-4 836

-897

Korrigeerimised:
Põhivara kulum
Kasum põhivara müügist
Neto intressitulu
Kahjum/kasum ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Muud finantstulud ja -kulud
Tulumaksu kulu

Tuletisinstrumentide varade muutus
Kasutuspiirangutega rahajäägi saldo muutus

Makstud ettevõtte tulumaks
Kokku rahavood äritegevusest

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Võlakirjade soetus
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Võlakirjade müük
Väljastatud laenud
Kokku rahavood investeerimistegevusest

492

2 296

-775

0

-5 716

1 320

-1 325

-1 325

-1 325

-1 325

-91

867

21 670

17 777

-91

867

-197

22

21 382

18 666

Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud dividendid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

8

RAHAVOOD KOKKU

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalendid muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus*

4

*v.a. piiratud raha (restricted cash), mille kohta on esitatud informatsioon lisas 4.
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Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

Aktsiakapital

Saldo 01.01.2017

Reservkapital

Jaotamata
kasum

Kokku

2 586

258

19 907

22 752

Dividendide väljamaks

0

0

-1 325

-1 325

Aruandeperioodi kasum

0

0

2 186

2 186

Aruandeperioodi muu koondkasum

0

0

0

0

Aruandeperioodi koondkasum kokku

0

0

2 186

2 186

Saldo 30.06.2017

2 586

258

20 768

23 613

Saldo 01.01.2018

2 586

258

24 578

27 422

Dividendide väljamaks

0

0

-1 325

-1 325

Aruandeperioodi kasum

0

0

5 027

5 027

Aruandeperioodi muu koondkasum

0

0

0

0

Aruandeperioodi koondkasum kokku

0

0

5 027

5 027

2 586

258

28 280

31 124

Saldo 30.06.2018
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3. Raamatupidamise
vahearuande lisad
Lisa 1. Üldine informatsioon
ADMIRAL MARKETS AS (edaspidi „Admiral

Vahearuande

Markets“ või „Ettevõte“) on investeerimisühing

arvestuspõhimõtted kattuvad 31. detsembril

alates

2017. aastal lõppenud majandusaasta aruandes

05.06.2009.

Ettevõtte

kontor

asub

aadressil Ahtri 6a, Tallinn, Eesti.

koostamisel

rakendatud

kasutatud arvestuspõhimõtetega ning aruannet
tuleks lugeda koos 31. detsembril 2017. aastal

Admiral Markets AS vahearuanne on koostatud
kooskõlas

rahvusvaheliste

lõppenud majandusaasta aruandega.

finantsaruandluse

standarditega (IFRS – International Financial

Raamatupidamise vahearuanne on auditeerimata

Reporting Standards), nagu need on vastu võetud

ning ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik

Euroopa Liidu poolt. Käesoleva raamatupidamise

raamatupidamise aastaaruande esitamiseks.

vahearuande

koostamisel

on

järgitud

rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34

Raamatupidamise vahearuande arvnäitajad on

“Vahefinantsaruandlus” põhimõtteid.

esitatud eurodes ja tuhandetes eurodes, kui ei ole
märgitud teisiti.

Lisa 2. Riskijuhtimine
Riskijuhtimine on üks osa Admiral Markets AS-i

majandusaasta aruandes nõutud avalikustatavat

sisekontrollisüsteemist

teavet ning aruannet tuleks lugeda koos 31.

ja

selle

eesmärgiks

on identifitseerida, hinnata ja kontrollida kõiki

detsembril

2017.

aastal

lõppenud

Admiral

Admiral Marketsi tegevusega seotud riske,

Markets AS majandusaasta aruandega.

kindlustamaks Admiral Marketsi usaldusväärsus,
stabiilsus ja kasumlikkus.

Riskijuhtimise

poliitikates

ei

ole

muudatusi võrreldes aasta lõpuga.
Raamatupidamise

vahearuanne

ei

sisalda

kogu finantsriskide juhtimise informatsiooni ja
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toimunud

Lisa 3. Finantsvarad ja –kohustused õiglases
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
30.06.2018

31.12.2017

Instrument

Vara

Kohustus

Vara

Kohustus

Võlakirjad

8 040

1 827

3 333

1 827

31

37

17

126

CFD tuletisinstrumendid

7

38

5

7

Indeksid

0

0

0

0

Muud

14

62

6

44

Kokku

8 092

1 964

3 361

2 004

Valuutapaarid

Lisa 4. Raha ja raha ekvivalendid
Raha liik

30.06.2018

Raha teel
Nõudmiseni hoiused
Raha kliendikontodel*
Raha kauplemiskontodel**
Raha ja raha ekvivalendid kokku

31.12.2017

0

28

15 298

15 889

640

429

5 679

5 656

21 617

22 002

*Rahajääk pangakontodel, mida hoitakse tehnilise reservina klientidega arvelduse hetkeni. See raha
kuulub kliendilepingute kohaselt Admiral Markets AS-le ja seda on võimalik igal ajahetkel Admiral
Marketsi kontole üle kanda.
**Kajastatakse raha kauplemiskontodel pankades ja investeerimisühingutes, mis muu hulgas sisaldab
235 tuhat eurot piiratud raha (restricted cash), 31.12.2017: 331 tuhat eurot. Kasutuspiiranguga raha
jääk on seisuga 30.06.2018 vähenenud seoses kauplemistingimuste muutumisega.

29

Lisa 5. Lühiajalised laenud, nõuded ja
ettemaksed
30.06.2018

31.12.2017

Finantsvarad
Nõuded ostjate vastu

0

2

Ebatõenäoliselt laekuvad summad

0

-1

56

25

2 093

3 038

Välja antud lühiajalised laenud

225

0

Muud lühiajalised nõuded

162

184

2 536

3 248

224

248

Ettemaksed tarnijatele

199

72

Ettemakstud maksud

518

679

Vahesumma

941

999

3 477

4 247

Arveldused töötajatega
Laenud ja nõuded grupiettevõtete
vastu

Vahesumma
Mittefinantsvarad
Ettemakstud tulevaste perioodide
kulud

Kokku
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Lisa 6. Võlad ja ettemaksed
30.06.2018

31.12.2017

Finantskohustused
Võlad tarnijatele

607

621

Võlad seotud osapooltele

512

22

89

100

1 208

743

Võlad töötajatele

104

139

Maksuvõlad

212

294

Vahesumma

316

433

1 524

1 176

Muud viitvõlad
Vahesumma
Mittefinantskohustused

Kokku

Lisa 7. Bilansivälised varad
Bilansivälisena on kajastatud nende klientide

pankades

ja

teistes

investeerimisühingutes.

rahalised vahendid, kes kasutavad Admiral Markets

Ettevõte ei kaasa klientide rahalisi vahendeid oma

AS-i poolt vahendatavaid kauplemissüsteeme.

majandustegevuses ning nende üle peetakse

Süsteemi eripärast tulenevalt hoiustab Admiral

arvestust bilansiväliselt.

Markets AS need vahendid isikustatud kontodel

Bilansivälised varad paiknemise lõikes

30.06.2018

Pangakontodel

31.12.2017

3 114

3 315

Raha teel

34

0

Kaardimaksesüsteemide vahekontodel

67

29

3 215

3 344

KOKKU
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Lisa 8. Aktsiakapital
30.06.2018
Aktsiakapital
Aktsiate arv (tk)

2 586

2 586

404 000

404 000

6,4

6,4

Aktsiate nimiväärtus

Investeerimisühingu

aktsiakapitali

31.12.2017

kokku summas 1 325 tuhat eurot, mis teeb

miinimumsuuruseks on põhikirja alusel 767 tuhat

dividendiks aktsia kohta 3,28 eurot.

eurot ja maksimumsuuruseks on 3 068 tuhat
Reservkapital

eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada
ja vähendada ilma põhikirja muutmata. Kõikide
väljastatud aktsiate eest on tasutud.

Vastavalt äriseadustikule on varem moodustatud
reservkapital iga aasta 1/20 kasumi arvelt.

Iga aktsia annab Admiral Markets AS aktsionäride

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks,

üldkoosolekul ühe hääle.

samuti

aktsiakapitali

Reservkapitalist
2018. aastal on omanikele dividende makstud

ei

või

suurendamiseks.
teha

väljamakseid

aktsionäridele.

Lisa 9. Kauplemistegevuse netotulu
6 kuud 2018
Netotulem klientidega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
Netotulem likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt
õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
Vahendustasu tulu
Komisjoni- ja vahendustasu kulu
Muud kauplemistegevusega seotud kulud
Neto kauplemistulu
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6 kuud 2017

18 717

16 560

-942

-3 237

51

42

-5 088

-4 334

-98

-28

12 640

9 003

Lisa 10. Tegevuskulud
6 kuud 2018
Turunduskulud

6 kuud 2017

-2 710

-1 485

IT kulud

-952

-893

Muud sisseostetud teenused

-137

-133

Käibemaksu kulu

-268

-335

Rent ja kommunaalkulud

-161

-152

Juriidilised ja auditi kulud

-294

-137

Regulatiivse aruandluse teenus

-139

-79

Transpordi- ja sidekulud

-16

-46

Lähetuskulud

-52

-36

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulud ja -tulud

135

-6

-494

-220

-5 088

-3 522

Mitmesugused tegevuskulud
Tegevuskulud kokku

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega
Tehinguteks
tehinguid

seotud

osapooltega

emaettevõttega,

loetakse

ja nende poolt kontrollitavate või olulise mõju

aktsionäridega,

all olevate ettevõtetega. Admiral Markets AS-i

juhtkonna liikmetega, nende lähisugulastega

emaettevõte on Admiral Markets Group AS.
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Tulud
Seos

6 kuud 2018

Kauplemis- ja

Samasse konsolideerimisgruppi

vahendustasude tulu*

kuuluvad ettevõtted

Teenused
Intressitulud
Muud

17 355

14 455

133

169

0

0

29

2

17 517

14 626

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted
Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted
Emaettevõte

Kokku tehingud seotud
osapooltega

6 kuud 2017

*Enamus kliente on sõlminud kauplemislepingu samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtetega,
kes vahendavad nende kauplemistehinguid ettevõttega ja kellele ettevõte maksab komisjonitasusid (vt
järgmine tabel). Kauplemis- ja vahendustasude tulu 2018. aasta esimesel poolel on kasvanud seoses
nende ettevõtete poolt vahendavate klientide kauplemismahtude tõusuga.

Ostud
Seos
Komisjonitasud
Teenused
Teenused

6 kuud 2018

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted
Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted
Emaettevõte

Kokku tehingud seotud
osapooltega
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6 kuud 2017

4 890

3 270

145

225

203

35

5 238

3 530

Laenud ja nõuded
30.06.2018
Nõuded emaettevõtja vastu (lühiajalised)

31.12.2017

2 092

1 505

1

1 601

Nõuded emaettevõtja vastu (pikaajalised)

442

451

Nõuded kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu

232

0

2 767

3 557

Nõuded teiste samasse konsolideerimisgrupi kuuluvate
ettevõtete vastu (lühiajalised)

Kokku nõuded seotud osapoolte vastu

Kohustused
30.06.2018
Kohustused samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate
ettevõtete ees
Kohustused emaettevõtte ees

422

31.12.2017
22

90

Kokku kohustused seotud osapoolte ees

512

35

22

