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Tulemuste kokkuvõte 2020

Kauplemistegevuse netotulu, EUR 47,1 mln
2020
2019

• Kauplemistegevuse netotulu 47,1 mln eurot (2019: 23,2 mln eurot)
• EBITDA1 21,6 mln eurot (2019: 5,8 mln eurot)

2018

• EBITDA marginaal 46% (2019: 25%)

2017

• Puhaskasum 20,3 mln eurot (2019: 4,6 mln eurot)
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• Puhaskasumi marginaal 43% (2019: 20%)
• Kulude-tulude suhe 56% (2019: 83%)
• Kauplemise maht 988 mld eurot (kasv 67%) (2019: 590 mld eurot)

EBITDA marginaal 46%

• Tehingute arv 66,9 mln (kasv 110%) (2019: 31,8 mln)

Puhaskasum, EUR 20,3 mln
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Kauplemise maht, EUR 988 mld
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Intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum

Kauplemistegevuse netotulu suurenes
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Admiral Markets
investoritele

Admiral Markets töötab tulemuste nimel.

Me määratleme end tulevikku vaatavatena.

Jätkasime piirkondade, toodete ja maailmatasemel

Eelmisel aastal investeerisime IT-tehnoloogiatesse

teenuste laiendamist. Me ületasime eesmärke ja

ja infrastruktuuri, et saavutada võimalikult hea

kahekordistasime oma tulusid. Samal ajal arendame

esitlus. Avasime end uutel turgudel ja lansseerisime

oma meeskonda ja kohaneme pidevalt globaalse

arvukalt uusi tooteid. Loomulikult tegime seda

olukorraga, mis meid iga päev mõjutab.

pidades silmas sotsiaalselt vastutustundlikku ja
keskkonnateadlikku käitumist.

Märtsis lõime vaid mõne päevaga oma meeskonnale

Head investorid,

turvalise töökeskkonna. Viisime oma töötajad üle

2020 tuletas meile meelde, et muutused on

kodust töötamisele mõtteviisile.

vältimatud. Peame oleme avatud, et säiliks tasakaal

Käesoleval 2021. aastal tähistab Admiral Markets

hallata olenemata asukohast. Rõõmustame väga

oma 20. aastapäeva. See on murranguline etapp

selle üle, et meiega kauplevad kogenud kliendid.

mitte ainult meile, admiralidele, vaid kõikidele

Samal ajal läheneme algajatele, kes teevad

Kõige olulisem oli säilitada endale seatud kõrgeid

inimestele ja koostööpartneritele, kes on meid

alles esimese samme finantsmaailmas, et nad

standardeid kodus töötades. Me saime sellega

sel põneval teekonnal saatnud. Oleme tänulikud

meiega liituksid ja koos meiega kasvaksid. Meie

hakkama.

õppetundide eest, mis on aidanud meil saada

uus mobiilirakendus võimaldab inimestel teha

edukaks ülemaailmseks finantskeskuseks. Täna

esimesi samme ja investeeringuid finantsturgudel.

Eelmisel aastal kogetud edu on kombinatsioon

meie investoritele, partneritele, meie admiralide

See on kõige lihtsam viis tutvuda finantsturgude

strateegilisest juhtimisest, kiirest kohanemisest

meeskonnale ja klientidele. Aitäh, et olete meid

ammendamatute võimalustega.

globaalse olukorraga ja soovist olla kiire, paindlik

usaldanud.

raputame FinTech maailma.

meie ümber. Selleks, et meil oleks keskkonnasäästlik
ja jätkusuutlik maailm, peame tegutsema koos.
Olen tänulik ühise pingutuse eest pikal teel,
mille oleme läbinud. Olen südamest tänulik

ning avatud muutustele. See kõik oli võimalik tänu

Vaatamata kõigile maailma tabanud raskustele, oli
2020. aasta meie ajaloo edukaim. Me ületasime kõik

Oleme tootekeskse mõtteviisi asendanud kliendile

ootused.

orienteeritud lähenemisega. Sel moel oleme

fantastilisele Admirals meeskonnale.

klientide jaoks kiired, läbipaistvad ja mugavad.

Lojaalsus, pühendumus ja tahe pingutada rohkem

Muljetavaldava kasvuga kaasnes äritegevuse

Finantsringkondade kokku toomisel ühele

kui ette nähtud, tõestas, et meil on parimad

käivitamine uutes piirkondades, mis lähendas

võimsale turule lähtume kvaliteedist. Täna seisame

inimesed, kellega järgmiseks kümnendiks välja

meid pikaajaliste eesmärkide saavutamisele.

admiralidena ühtse kogemuse eest finantsmaailmas.

töötatud visioon ellu viia.

Tutvustasime uusi erakordseid teenuseid, mis

Oleme FinTech ettevõttena pühendunud sellele, et

toovad finantsvabaduse saavutamise meie klientide

luua ühtse elustiiliga kogukond ja ökosüsteem.

jaoks lähemale. Omandasime platvormi, mis
võimaldab pakkuda ühisrahastuse võimalusi. Selle

2020. aastat saab kirjeldada kui ettevõtluse

tulemusena on järgmisele põlvkonnale avatud

tipptaset. Samal ajal erines see kõikidest

juurdepääs sõprade kapitalile. Seeläbi on neil

varasematest. See ei olnud lihtne, kuid see on

võimalus vähendada traditsiooniliste pankadega

tõestanud, et ühise eesmärgi nimel suudame

kaasnevaid kulusid ja tarbetut bürokraatiat.

kohaneda iga uue väljakutsega.

20 aastat tagasi olime Forexile ja CFD-le
keskendunud ettevõte. Meie soov oli olla
ülemaailmne liider. Tänaseks oleme selle eesmärgi
saavutanud. Nüüd seisab meil ees tähelepanuväärne
laienemine, et kujuneda A-katagooria
finantskeskuseks.
Peame muutma, ümber mõtestama ja sõnastama
uue missiooni. Meil on visioon aastaks 2030,
mille lõppeesmärk on 10 miljonit klienti. Me
tahame võimaldada 10 miljonil inimesel kogeda
finantsvabadust.
Oleme toonud investeerimise-, kauplemis-,
laenamise- ja maksevõimalused kõigile lähemale.

Olen liigutatud
meie meeskonna
ühtekuuluvustundest,
mida rahvusvahelise
eriolukorra ajal mitme
viimase kuu jooksul
kogesime.

Teeme jätkuvalt
koostööd, et
muuta inimeste
finantsmaailma.
Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees

Nüüd on võimalik oma isiklikke rahalisi vahendeid
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Meie ettevõte
ADMIRAL MARKETS AS asutati 2003. aastal.

lähtuvalt maandavad Admiral Markets AS-i

2009. aastal väljastas Finantsinspektsioon

sõsarinvesteerimisühingud oma klientide

Admiral Markets AS-ile investeerimisteenuste

tehingutest tulenevad riskid Admiral Markets AS-is,

osutamiseks tegevusloa nr 4.1-1/46. Ettevõte kuulub

kes on ühtlasi nende peamine likviidsuspartner.

rahvusvahelisse kontserni (edaspidi grupp), kes

Seetõttu sõltuvad Admiral Markets AS-i tulemused

tegutseb ühise kaubamärgi nime Admiral Markets

teistest gruppi kuuluvatest ettevõtetest.

all. Admiral Markets AS-i emaettevõte Admiral
Markets Group AS omab 100% Admiral Markets AS-i

Peale tava-, professionaalsetele ning

aktsiatest.

institutsionaalsetele klientidele osutatavatele
teenustele pakub Admiral Markets AS tugiteenuseid
ka oma konsolideerimisgrupi ettevõtetele

Meie äritegevus
Alates 2001. aastast finantsturgudele kaasamise
teerajajana on Admiral Markets globaalse digitaalse
looga tipptasemel turuliider. Loome ettevõttesisest
tarkvara ja lahendusi nii ettevõttelt-tarbijale (B2C)
kui ka ettevõttelt-ettevõttele (B2B) kauplemiseks
ja investeerimiseks, muutes finantsturud
kättesaadavaks kogu maailmas.
Admiral Markets AS-i põhitegevusala on kauplemise
teenuse ja investeerimisteenuste (peamiselt
finantsvõimendusega ja tuletisinstrumentide)
pakkumine tava-, professionaalsetele ning
institutsionaalsetele klientidele. Klientidele
pakutakse Forexi ja hinnavahelepingute (contract
for differenece ehk CFD) finantsvõimendusega
tooteid börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud
instrumente. Ettevõtte tegevus on olnud
suunatud peamiselt kogenud kauplejatele, kuid
sel aastal oleme oma positsiooni tugevdanud
ka alustavate kauplejate segmendis. Seetõttu
pööratakse tähelepanu kogenud kauplejate üldiste
kauplemisoskuste parendamisele ja uute huviliste
koolitamisele.
White Labeli partnerluskokkulepete alusel
Järgnev peatükk käsitleb Admiral Markets Group ASi

pakub Admiral Markets AS, olles platvormi

ja sellega seotud tütarettevõtete asutamis- ja

administreerija ja arendaja, kõikidele endaga

litsenseerimisajalugu.

samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele

Tegevusaruanne
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sõsarinvesteerimisühingutele lisaks muudele
tugiteenustele ka võimalust kasutada
investeerimisplatvormi. Grupi strateegiast

vastutades grupi kõikide võtmetähtsusega middle- ja
back-office-funktsioonide eest:

• IT-platvormide administreerimine ja
arendamine koos Admiral Markets Group AS-i
tütarettevõtetega AMTS Solutions OÜ ning Runa
Systems UPE;
• Riskijuhtimine;
• Likviidsuse tagamine – Admiral Markets AS on
peamine likviidsuspakkuja kõikidele Admiral
Markets Group AS-i investeerimisettevõtetele;
• Turundus;
• Finantsteenused;
• Vastavuskontroll.
Admiral Markets AS–iga samasse
konsolideerimisgruppi kuuluvad tegevusloaga
investeerimisühingud on Admiral Markets UK Ltd,
Admiral Markets Pty Ltd ja Admiral Markets Cyprus
Ltd. Admiral Markets AS-il on Finantsinspektsiooni
väljastatud tegevusluba. Admiral Markets AS ja
teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad
tegevusloaga investeerimisühingud kasutavad ühist
kaubamärki. Seetõttu mõjutab Admiral Marketsi
kaubamärgi maine otseselt suuresti nii Admiral
Markets AS-i finantsnäitajaid kui ka äriedu.
Admiral Markets AS on tütarettevõtted Kanadas
ja Jordaanias. Seoses Admiral Markets AS-i
emaettevõtte Admiral Markets Group AS strateegia
kujundamisega, suleti 2020. aastal filiaal Poolas
ning esinduskontor Venemaal on likvideerimisel.
Kuna filiaal ega ka esinduskontor ei tegelenud
investeerimisteenuste osutamisega ning filiaalil ja
esinduskontoril puudusid kliendid, ei oma sulgemine

Tegevusaruanne

11

märkimisväärset mõju Admiral Markets AS-i
äritegevusele ega majandustulemustele.
Admiral Markets AS-iga samasse
konsolideerimisgruppi kuuluvad 2020. aasta lõpul
ning aruande avalikustamise seisuga veel sellised
ettevõtted: Runa Systems UPE, AMTS Solution OÜ,
AM Asia Operations Sdn. Bhd., AM INVESTMENTS
AND TRADING SA (PTY) LTD ja Gateway2am OÜ
(endise nimega Admiral Virtual OÜ), Admiral Markets
Europe GmbH, Admiral Markets France SAS ja
Admiral Markets Espana SL. 2021. aastal soetas
Admiral Markets Group AS MoneyZen OÜ, mis pakub
inimeselt inimesele põhinevat laenuplatvormi.

Runa Systems UPE ja AMTS Solution
OÜ pakuvad IT- ja muid grupisiseseid
teenuseid. Gateway2am OÜ, AM
INVESTMENTS AND TRADING SA (PTY)
LTD, Admiral Markets AS/ Jordan LLC,
Admiral Markets Canada Ltd, Admiral
Markets Europe GmbH, Admiral Markets
France SAS ja Admiral Markets Espana SL
on praegusel hetkel mitteaktiivsed.

Meie eesmärk on
innovatsiooni kaudu
uute klientideni jõuda.
Anton Tikhomirov
Nõukogu liige
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Tegevusaruanne

13

Admiral Markets
Group AS-i
struktuur
Admiral Markets AS-i emaettevõtte Admiral
Markets Group AS-i struktuur majandusaasta
aruande avalikustamise ajal.

Admiral Markets Group AS omab 100% kõikide tütarettevõtete
aktsiatest/osadest, välja arvatud AMTS Solutions OÜ, millest Admiral
Markets Group AS omab 62%.
2019. ja 2020. aastal viidi grupi struktuuris ellu täiendavad
muudatused. Need on grupi sammud valmistumaks
Ühendkuningriigi lahkumiseks Euroopa Liidust. 2019. aastal Admiral
Markets UK Ltd. filiaal Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja Leedus suleti
ja nende asemel avati vastavates riikides esinduskontorid. 2020.
aastal likvideeriti filiaal Lätis, esinduskontor Ungaris ja filiaalid on
IT & grupisisesed teenused

likvideerimisel Horvaatias ning Rumeenias. Admiral Markets AS
sulges filiaali Poolas ning Vene Föderatsioonis asuv esinduskontor
on likvideerimisel. Sellegipoolest ei ole nendel muudatustel

Investeerimisteenused
Esindus ja filiaal

mingit mõju kliendisuhetele ega klientidele pakutavatele
investeerimisteenustele.
Teenuseid osutatakse jätkuvalt kas konkreetse kliendi valitud
jurisdiktsioonis või piiriüleselt läbi grupis litsentseeritud ettevõtete.

Mitteaktiivne ettevõte
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Meie tooted
ja teenused
Meie pühendumus pakkuda ligipääsu paljudele

Globaalse ettevõttena arendame oma IT-lahendusi

rahvusvahelistele finantsturgudele läbi meie enda

ettevõttesiseselt, ühendades omavahel IT- ja

funktsionaalse tarkvara ja kvaliteedi tähendab,

finantsmaailma. Admiral Markets hindab kõrgelt

et meie kliendid saavad parima ja läbipaistva

finatsharidust. Viimase 20 aasta jooksul oleme

kauplemiskogemuse.

pakkunud sadadele tuhandetele võimalust tegeleda
oma finantskirjaoskusega.

Admiral Marketsi visioon ja missioon on tuua
inimesed kokku ühte võimsasse finantskeskusesse.

Tooted

Meie kliendid

Pakume Forexi ja finantsvõimendusega

Toote või teenuse kvaliteet sõltub oluliselt klientide

hinnavahelepingute (CFD) tooteid nii

rahulolust. See on põhjus, miks me väärtustame

börsivälistel turgudel kui ka börsil noteeritud

meie klienditeeninduse kvaliteeti. Admiral Marketsi

instrumente. Meie kliendid saavad valida paljude

teenused on suunatud peamiselt kogenud

kauplemisinstrumentide vahel.

kauplejatele, kuid samal ajal on Admiral Markets
paljudele klientidele esimene ettevõte, kellega koos

Pakume ligi 3900 börsivälist toodet, sealhulgas Forexi

alustada oma teed finantsmaailmas. Seepärast

ja aktsiate, võlakirjade, indeksite, krüptovaluutade,

keskendume klientide üldiste kauplemisoskuste

põllumajandustoodete, väärismetallide ja

parandamisele ja uute entusiastide koolitamisele.

energiatoodete CFD-sid; ja üle 4200 börsil noteeritud

Kauplemisplatvormid ja
ligipääs globaalsetele
finantsturgudele

instrumendi, sealhulgas üle 4000 aktsia ja üle 150

Jätkuvalt korraldasime veebinare. Lisaks

börsil kaubeldava fondi Invest.MT5 kontodel.

põhiteadmistele kauplemisest anname klientidele
võimaluse uurida riskivabalt kauplemisvõimalusi

Seni oleme oma toodete puhul seadnud eesmärgiks

rohkem kui 8300 kauplemisinstrumendiga tasuta

pakkuda suurepäraseid võimalusi aktiivseks

demokonto abil. Lisaks oleme paljudele klientidele

(lühiajaliseks) kauplemiseks. See on endiselt meie

ainuke kauplemisteenuse pakkuja, sest Admiral

põhitegevus ja meie „DNA“. Lisaks arendame edasi

Markets toetab laia valikut kauplemisega seotud

klassikalisi investeerimisvõimalusi, nagu pikaajalised

teenuseid, mis on piisavad isegi väga nõudlikule

investeeringud aktsiatesse või börsil kaubeldavatesse

kliendile.

fondidesse. Meie liikumapanevaks jõuks on igat
liiki kauplemis- ja investeerimistooted ning pakkuda

Meie eesmärk on laiendada oma kliendibaasi

nendes valdkondades parimat haridust.

ja jõuda uute klientideni uue mobiilirakenduse

Meie kauplemisinfrastruktuur võimaldab optimeerida

MetaTrader 5 platvorm on säilitanud MetaTrader 4

lühema latentsusajaga ligipääsu maailma suurimale

liidese kasutajamugavuse ja funktsionaalsuse, kuid

kaudu, mis laiendab nende võimalust kasutada

mitut varaklassi hõlmavale elektroonilisele

erinevalt oma eelkäijast ei ole selle toote ulatuse

kauplemisteenuseid. See käivitati 2020. aastal,

kauplemiskeskkonnale. Kauplemisserverid

mastaapsus enam piiratud. Uuenenud platvorm

pakkudes personaliseeritud lähenemist ja

asuvad rahvusvaheliste finantsteenuste pakkujate

võimaldab nüüd kauplemist ka börsil kaubeldavate

juurdepääsu finantsturgudele. Kunagi varem pole

ühes kõige olulisemas andmekeskuses ja

toodetega, nagu aktsiad, börsil kaubeldavad fondid,

olnud kauplemine liikvel olles nii mugav.

interneti vahetuspunktis – Equinix London LD4.

futuurid, võlakirjad ja optsioonid. Mitme varaklassi

Kauplemisserverite lähedus kõigile peamistele

tugi andis Admiral Marketsile võimaluse jõuda uute

likviidsuspakkujatele ja institutsionaalsetele

turusegmentideni, kaasata veelgi laiemat kauplejate

kauplemispartneritele, millele lisandub meie

rühma ja laiendada Admiral Marketsi globaalset

ettevõtte enda tellimuste suunamise ja täitmise

jalajälge, võimaldades teha tehinguid aktsiatega ja

mootor, võimaldab meil järjepidevalt täita meie

börsil kaubeldavate fondidega.

klientide tellimusi parimal võimalikul viisil kõigi
finantstoodete puhul.

Koostöös kolmandate osapoolte arendajatega lõime
MetaTrader Supreme Editioni – kauplemisplatvormi

16

Klientidele pakutav teenus toetub kahele

lisandmooduli MetaTrader 4 või MetaTrader 5

kauplemisplatvormile: MetaTrader 4 ja MetaTrader

rakenduste töölauaversioonidele. MetaTrader

5. Viimane on uusim MetaTrader rakendus,

Supreme Edition sisaldab meie klientide jaoks

mille on välja töötanud MetaQuotes Software

turuanalüüsi- ja kauplemisvahendeid ning annab

Corporation ja mida on rohkem kui kümme aastat

meile konkurentsieelise teiste investeerimisteenuste

usaldanud ja kasutanud miljonid kauplejad ja sajad

pakkujate ees, kes samuti kasutavad MetaTrader

kauplemisteenuse pakkujad kogu maailmas.

platvorme.
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2020. aasta ülevaade
2020. aastal tegi ettevõte märkimisväärseid

enda edu, mis võimaldab meil olla kiire, paindlik ja

edusamme, et positsioneerida end ülemaailmse

reageerida ümbritsevatele muutustele.

FinTech ettevõttena, mis pakub oma klientidele

Tipptasemel
IT-meeskond
Ambitsioonikate ja murranguliste plaanide

silmapaistvate tulemusteni. Turundusmeeskonna

elluviimine toimus meie ettevõttesisese

eesmärk on pakkuda parimat sisu, kujundust, ideid ja

IT- ja tehnoloogiaosakonna suurepärasel

teemasid, et toetada ettevõtte erinevaid meeskondi ja
projekte nende eesmärkide saavutamiseks.

Peame kinni platvormil põhinevast lähenemisest kui

tipptasemel klienditeeninduse kogemus. Käivitati lai

protsessist, kuidas oma äri üles ehitada ökosüsteemi

valik uusi suuremahulisi IT-arendusi ja -projekte, mis

formaadis.

toel. Laienemisfaasis ja eesmärkide suunas

2020. aastal alustasime ettevalmistusi ettevõtte

infrastruktuuri ja arendusse.

Tegutseme pidevalt oma IT- lahenduste

rebrandinguks, sest oleme teel rahvusvaheliseks

väljatöötamise nimel, et neil oleks võimalikult

finantskeskuseks. 5. märts 2021 tõime ettevõtte

kõrge kvaliteet. Tuleviku tehnoloogiate abil hoiame

kaubamärgina turule Admirals.

Ettevõte on pidevalt tegelenud turundustegevusega,
mis koos üldise äritegevusega on viinud

parimaid finantsteenuseid, millega kaasneb

kõik aitasid kaasa ettevõtte digitaalsele küpsusele.

Turundus

liikumisel teeme ulatuslikke investeeringuid oma
Turu suur volatiilsus 2020. aasta esimesel poolel
koos mitmesuguste projektide ja kampaaniatega
Me kõik teame tehnoloogia muutumise kiirust.

kasvatas märkimisväärselt ettevõtte uute kontaktide

Sellepärast on parimal meeskonnal vaja FinTechi

ja klientide arvu. 2020. aasta esimesel poolel käivitati

maailmas toimuva innovatsiooniga sammu pidada.

mitmesuguseid kampaaniaid, mis olid suunatud

Täna on Admiral Marketsil maailmatasemel IT- ja

parimate pakkumistega turule tulemisega. Need

tehnoloogiaosakond, kus iga ametikoht tähistab

boonuskampaaniad, mida reklaamiti Google’is, Bingis,

Admiral Marketsi App

ettevõtte jätkuvat edu.

Facebookis ja rohkem kui 40 valdkondlikes allikates,

Täna on maailm mobiilne. See on põhjus, miks me

Meie suurim saavutus aastaks 2020 on ITvaldkonna

Me kõik oleme näinud, kuidas COVID-19 raputas

suurepärase meeskonna moodustamine,

turge, kuid samas pakkus ka suurepäraseid võimalusi

kuna konkurents sektori parima oskusteabe

kliendikommunikatsiooni parandamiseks.

kasutasime 2020. aastat, et end sellisena määratleda.
Meie jaoks on see kohustus, mitte võimalus,
et pakkuda parimat võimalikku mobiilikasutaja
kogemust. Mitmesuguste kauplemis-, investeerimis-,
sotsiaalse kauplemise ja rahalise lisaväärtusega
teenuste finantskeskuseks saamisel, käivitas ettevõte
mobiilirakenduse, mis võimaldab kõikjal teel olles

püstitasid ettevõttes registreeritud uute klientide
Laiendasime nii meeskonda kui ka ettevõtte

rekordi ja ka uue kauplemismahu rekordi.

infrastruktuurisüsteemide geograafilisi asukohti.

palkamiseks on äärmiselt tihe. Täna on ettevõttel
täiskomplekteeritus parimatest ekspertidest, et viia

Sel aastal oleme oma (potentsiaalseid) kliente

lõpule käivitatud ja tulevased projektid.

kaasanud ja neile rohkem harivaid artikleid pakkunud
kui kunagi varem, käivitanud teavituskampaaniaid ja

Lisaks oleme palganud neli tuumikmeeskonna

tutvustanud uut uudisteenust.

kaubelda.

liiget, kes aitavad ettevõttel täita kõrgeimaid
küberturvalisuse, tehnoloogiaarenduse, stabiilsuse

Ettevõttel on hea meel, et nüüdsest on lisandunud

See on rakendus, mis on saadaval nii Androidile

ja üldise tööefektiivsuse standardeid.

sotsiaalmeedia meeskond, kes töötab sotsiaalmeedia

kui ka iOS-süsteemile, pakkudes kasutajatele
maksimaalset isikupärastamist, võimaldades samal
ajal juurdepääsu ulatuslikule tootepakkumisele: Forex,
aktsiate CFD-d, indeksid, krüptovaluutad. Rakendusel
on kasutajasõbralik liides, mis võimaldab kasutajatel
oma mobiilseadmetega igal ajal ja igal pool kaubelda,
avades personaalsema ja hõlpsama emakeelse
kauplemise kogemuse kui kunagi varem. Samuti on
kasutajal võimalik oma äranägemise järgi vahetada
Demo ja Live Trading režiime.
Uuendatud rakendus võimaldab ettevõttel
keskenduda algajale investorile, kes kaalub alles
esimest kohtumist finantsturgudega. Oleme
võimelised pakkuma neile vajalikku tehnoloogiat,
klienditeenindust, uuringuid ja haridust, samal ajal kui
nad tutvuvad globaalse finantsvaldkonna trendidega.

kanalitega ja suurendab ettevõtte kohalolekut seal.
Samal ajal suurendasime oma ressursse ja

Näiteks oleme endale konto avanud Instagrammis.

laiendasime oma küberturvalisuse meeskonda,
et aidata ettevõtet võimalikult kõrgel tasemel

Admiral Markets pöörab palju tähelepanu oma

kaitsta. Infoturve on meie peamine prioriteet.

klientide haridusele ja analüütiliste materjalide

Meie igapäevane töö on pühendatud tehnoloogia

kvaliteedile.

ajakohastamisele võimalikult kõrgetele
standarditele.

Märtsis 2020 viis ettevõte oma kaubamärgi
Tallinna Lennart Meri lennujaama, kus avati Admiral
Marketsi nimeline lennujaamavärav number viis.
Lende oodates võivad inimesed muuhulgas avada
kauplemiskonto ja hankida spetsiaalsete videote abil
haridusalast teavet finantsturgudel kauplemise kohta.
Admiral Markets pakub oma klientidele võimalusi
kauplemiseks üle kogu maailma ja seetõttu
käivitati aasta esimesel poolel mobiilirakenduse
ümberkujundamine, mida kauplejate ringkondades
väga kõrgelt hinnati.
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Meie inimesed
COVID-19 pandeemia mõjutas meid kõiki.
Seetõttu oli 2020. aastal põhirõhk meie inimeste
ja organisatsioonikultuuri arendamisel. Oleme
väga uhked oma fantastilise meeskonna ja nende
silmapaistva asjatundlikkuse, pühendumuse ja
ühtekuuluvust hindava suhtumise eest.
Meie peamine fookus oli suunatud meie inimeste
arendamisele, nende turvalisuse tagamisele
globaalses eriolukorras ja uutele algatustele, et
kasvatada veelgi ühtekuuluvust ülemaailmse
meeskonnana.
Ettevõttena kasvasime ka karantiini ajal ning kõik
meie töötajad olid tööalaselt kaitstud ja terved ettevõte ei pidanud inimesi koondama ega palku
vähendama.
2020. aasta esimese poolaasta suurim väljakutse oli
kindlasti üleminek kaugtööle. Kuigi meie äritegevus
toimub veebipõhiselt, oli see ettevõtte jaoks siiski
väga keeruline aeg. Kuid me tegime koostööd ja

Alates 2020. aastast oleme kord kvartalis pidanud
nn Raekoja koosolekuid, kus juhatuse liikmed
jagavad ettevõttega seotud teavet globaalsel
tasemel. Samuti oleme järjepidevalt välja andnud
igakuiseid personali uudiskirju, mis annavad
ülevaate olulistest uudistest ja käimasolevatest
projektidest, samuti meie ettevõtte sisestest
edulugudest.
2020. aasta oli ka erinevate positiivsete algatuste
aasta. Jätkame osalemist stipendiumiprogrammis
koostöös TalTechi ülikooliga. Sisemiselt on meil
olnud oma inimeste jaoks erinevaid projekte, näiteks
HR Hackathon ja Outstanding People Awards.
Kuna organisatsioonikultuur on olnud sellel aastal
meie põhifookuses, algatasime oktoobris kiidaomakolleegi algatuse (#Kudober). Aasta lõppes
ametliku tunnustusega Eesti Sotsiaalministeeriumilt,
millega Admiral Markets AS pälvis peresõbraliku
tööandja kuldmärgise. Kõik meie pingutused näivad
vilja kandvat, kuna 2020. oli meie töötajate voolavus
ettevõttest lahkumisel kõigi aegade madalaim.

saime hakkama, toetasime kõiki meeskonnaliikmeid
samm-sammult “uue normaalsusega” harjumisel.

Hoides distantsi,
püsida kooseriolukord 2020

Andmete analüüs,
tehisintellekt ja
plokiahel on meie
tulevik.
Anatolii Mikhalchenko
Nõukogu liige
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Tehes head
ja ettevõtte
sotsiaalne vastutus

Koostöö noorte leiutajatega

Stipendiumid TalTechis

Hõbevalge

2020. aasta sügisel toimus Eesti üleriigiline konkurss

Ettevõte on aastate jooksul pidevalt välja andnud

parimatele õpilasleiutajatele. Kokku esitati konkursile

Meil on hea meel teatada meie jaoks erilise

stipendiume TalTechi ülikooli silmapaistvatele

üle 600 põneva leiutise. Meil oli hea meel ja au

tähendusega projekti edukast lõppemisest, mida

noortele üliõpilastele, kes õpivad IT-d või majandust.

osaleda sellel üritusel ning premeerida kahte noort

rahastas ja algatas ettevõtte asutaja Alexander

Meie viimane stipendium läks Henty Härmile, kes

silmapaistvat leiutajat.

Tsikhilov.

õpib infotehnoloogia teaduskonnas. Ta köitis meie

Ettevõte väärtustab ühtekuuluvust ja seda jälgitakse

Admiral Marketsi auhinnad said noored leiutajad -

ettevõtte sotsiaalse vastutuse tegevustes ning
mitmesugustes sponsorlus- ja koostööprojektides.
2020. aasta teatas maailmale, et mõned
muudatused on vältimatud ja me kõik peame
tegelema sellega, kuidas vähendada koormust meid
ümbritsevale keskkonnale. Rohkem kui eales varem
tõestas 2020. aasta, et on oluline toetada neid, kes
on COVID-19 tõttu kõige rohkem kannatanud. Olime
tunnistajaks toredatele ideedele, kuidas olla koos,
kui see füüsiliselt pole võimalik.

tähelepanu oma uuenduslike ideedega.

Eesti kultuuriajaloo maamärk, Eesti endise
presidendi Lennart Meri kirjutatud “Hõbevalge” ilmus

Ruudi Seppel 3. klassist ja Arabella Kruuse 8. klassist.

esmakordselt vene keeles. Raamat kingiti kõigile

Ruudi leiutis kannab nime “Kinga ja saapa piiks”.

vene õppekeelega eesti koolidele.

Tema kingade ja saabaste piiksu idee on mõeldud
lastele, kelle jalad kasvavad kiiresti. See on sokk, mis

Alexander Tsikhilovi suureks üllatuseks sai ta teada,

annab märku, kui king jääb väikseks.

et 1976. aastal Lennart Meri kirjutatud raamatut
polnud veel vene keelde tõlgitud, ehkki see oli

Arabella pakkus välja uudse telefonirakenduse “VAIB”,

avaldatud soome keeles 1983. aastal ja isegi itaalia

mis toetab õpilaste vaimset tervist. Tema rakendus

keeles 2016. aastal. Siis otsustas ta, et raamat,

pakub lahendusi õpilaste muredele, mida igapäevases

mis on äärmiselt oluline eesti kultuuri ja kirjanduse

koolielus sagedasti esineb.

ajaloos, peaks olema kättesaadav ka vene keeles.
Endise presidendi poeg Mart Meri kirjutas

Standardid

sissejuhatuse ja esitas perekonnaarhiivist

Tallinna Loomaaed

ainulaadsed fotod, mida polnud kunagi varem

ettevõtte elluviimise nimel tohutult pingutatud.

Oleme jääkaru Aroni ristiisa, kes elas kuni 2020.

Lennart Meri sõprade mälestusi ja tema kui

Ettevõte tegutseb täna täieliku läbipaistvuse tagamise

aasta juulini Tallinna loomaaias. Kuid nagu

presidendi peetud kõnesid.

kaudu, edastades samal ajal investoritele ja kõigile

looduses, ei ela noored isad loomaaias vanemate

huvigruppidele erinevate suhtluskanalite kaudu

juures, vaid peavad iseseisvuma. EAZA jääkarude

avalikult oma puudujääke ja häid tulemusi. Meie

aretusprogrammi koordinaatori soovitusel leiti

eesmärk on oma aastaaruannetes pidevalt täiustada

Prantsusmaalt La Flèche loomaaiast Aronile

oma standardeid Globaalse Aruandlusalgatuse (GRI -

uus elupaik. Aron ei ela uhkes jääkaru puuris

Global Reporting Inititative) loomiseks.

üksi, vaid oma uue kaaslasega. Kuigi Aron kolis

Viimastel aastatel on maailm edukalt vastutustundliku

Prantsusmaale, et seal oma pere luua ja me
igatseme teda, on Tallinna loomaaeda saabunud

Pärnu Muusikafestival

Aastal 2020 teatas ettevõte koostöö algusest

jääkaru nimega Rasputin. Tervitame teda ja meie

Eesti suvepealinn Pärnu toob suvel ühe nädala

Eesti Kontserdiga, mis tähendab, et olime 2020.

koostöö Tallinna loomaaiaga jätkub.

aastal Eesti Kontserdi peasponsor. Eesti Kontsert

jooksul sellesse kaunisse linna maailmatasemel
muusikuid. See on üks silmapaistvamaid klassikalise
muusika festivale Euroopas. Oleme õnnelikud, et
oleme üks selle toimumise taustajõududest.
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avaldatud. Raamatu venekeelne versioon sisaldab

on kõrgetasemeline kontsertide korraldaja, kellel
on Eestis kõige laiem repertuaarivalik ning nad on
tuntud koostööpartner välismaal. Meil on hea meel
olla nende partnerid.
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Meie strateegia
ja eesmärgid

Kaubamärk

Admiral Markets AS-i eesmärgid ühtivad grupi

Isiklike finantstoodete ja -teenuste laiendamist

poolt seatud eesmärkidega. Admiral Markets AS on

jätkame viimase 20 aasta jooksul omandatud

pühendunud sellele, et jõuda uue finantsvaldkonna

kogemuste põhjal. Kauplemine on alati oluline osa

10 tipptegija hulka. Meie konkurentsieelisteks on

meie identiteedist ja meie kliendid saavad jätkuvalt

globaalne kohalolek, paindlikud kauplemiskontod,

sektori parima kvaliteedi ja tingimused.

haridus ja analüütika, turvalisus ja tarkvara,
uuenduslik lähenemine ja kohalik tugi. Meie eesmärk

Viimase kahe aastakümne jooksul oleme

on pakkuda finantsvabadust 10 miljonile inimesele.

murranguliselt muutnud kauplemist ja
investeerimist, võimaldades miljonitel rahulolevatel

Esimesed 20 aastat oli Admiral Markets Forexi ja

inimestel oma investeeringuid turvaliselt ja lihtsalt

CFD maaklerettevõte. Meie tähelepanu järgnevaks

hallata.

Admiral Markets asutati 2001. aastal. Pärast 20

inimestel hallata oma investeeringuid turvaliselt ning

aastat äritegevust teatas ettevõte 5. märtsil 2021.

lihtsalt. 2001. aastal oli Admiral Markets Forexile

oma kaubamärgi muutmisest Admiralsiks. Logo

ja CFD-le keskendunud. Täna seisab ettevõte

ja nimi kajastavad seda muudatust, mil ettevõte

innovaatilise, ühtse ja personaalse kogemuse eest

alustab uut arenguetappi. Kaubamärgi muutmine on

finantsmaailmas.

loomulik samm, mis peegeldab seda, kus ettevõte
täna asub.

Oktoobris 2021 avatakse Dubai Expo. Admiral
Markets on teatanud oma osalemisest

Viimase kahe aastakümne jooksul on

maailmanäitusel, tutvustades üritusel osalevale 192

Admiral Markets muutnud kauplemise ja

riigile Eesti-põhise fintech-i edulugu.

investeerimismaailma, võimaldades miljonitel

5–10 aastaks on oluliselt ulatuslikum. Me läheme
tavapäraste kauplemis- ja investeerimisteenuste

Ettevõte on ennast Euroopas hästi kehtestanud.

raamidest välja ning laieneme, pakkudes

Praeguseks on meie plaanide hulgas laienemine

mitmekesisemaid finantstooteid ja -teenuseid.

uutele turgudele Aasias, Aafrikas ja LadinaAmeerikas. Meie kliendibaasi kasv toetub meie

Litsentside omamine peamistes finantskeskustes

toodete ja teenuste valiku laienemisele, uute

üle maailma ja füüsiline kohalolek kõige olulisematel

turgude uurimisele ja kasvule meie olemasolevatel

turgudel võimaldab meil oma kliente isiklikult

turgudel. Oleme selle aasta lõpus avamas

tundma õppida, neid paremini mõista ja pakkuda

kontoreid Jordaanias, Kanadas ja Lõuna-Aafrikas;

neile kõrgemat teenindustaset.

ülemaailmne laienemine on juba töös.

Admiral Markets aitab oma klientidel teha
läbimõeldud ja arukaid kauplemisotsuseid,
avaldades raamatuid ja pakkudes
haridusprogramme (seminarid, veebiseminarid,
videod), mille eesmärk on õpetada kauplemisoskusi
ja selgitada finantsturge.
Järgisime alati meie klientide ülemaailmset
nõudlust. Tulles klassikalistest Forexile
keskendunud instrumentidest, nägime üha enam
nõudlust globaalsete indeksite järele. Seda mõistes
suutsime oma ekspertidega koostada ühe parima
indeksite kauplemispakkumise, mis puudutab
hinnavahesid, nulltasu, osamakseid ja päevaseid
kauplemisvõimalusi (maandamine jne). Viimastel
aastatel on DAX30-st ja DJI30-st saanud kaks meie
viiest kõige enam kaubeldavast instrumendist
maailmas.

Meie paindlikkus, klientide
vajaduste mõistmine, innovatsioon,
klienditeeninduse arendamine ja meie
kaubamärki investeerimine on meie

Meie kliendid

tegevustmõjutavate strateegiliste
otsuste aluseks järgnevatel aastatel.
Lisaks soovime leida võimalusi meie

2020. aasta lõpuks jõudsime oma kõigi aegade

2020. aastal tõime kauplemise ja investeerimise

suurima aktiivsete klientide arvuni. 2021. aastal

kõigile lähemale, kui käivitasime oma uue rakenduse,

soovime oma kliendibaasi suurendada.

mis võimaldab algajal kauplejal teha esimesed
sammud rahvusvahelistel finanststurgudel.

kättesaadavuse suurendamiseks
meie klientidele läbi uute kontorite,

Oleme laiendanud oma toodete pakkumist ja

klienditeeninduse ja laiema

lisanud portfelli uusi teenuseid. Oleme ülemaailmne

Järgnevate aastate suurim väljakutse on siseneda

keelevalikuga veebilehtede.

finantskeskus, mis raputab FinTechi maailma. Meie

Aasia turgudele ja pakkuda kohalikke instrumente

eesmärk on järgmise 10 aasta jooksul võimaldada

selles regioonis. Sellega tagame pakutava portfelli

finantsvabadust 10 miljonile inimesele kogu

suurenemise. Peame suurendama kohapealset

maailmas.

oskusteavet ja meie äritegevuse tuntust.

Meie klientide usaldust meie vastu iseloomustab
see, et enamik neist on pikaajalised kliendid.

24

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

25

Meie tegevust mõjutavad
potentsiaalsed trendid ja
tegurid
Turu volatiilsus
Aastal 2020 mõjutas pandeemia selgelt
finantssektorit, eriti kriisi alguses, kui maailma
turud sattusid paanikasse ja volatiilsus jõudis
enneolematule tasemele. See oli üks põhjustest,
miks kauplemismaailm pälvis uute investorite
tähelepanu, kellel ei olnud varasemat aktiivse
kauplemise kogemust. Nõudlus oli tohutu ja
rekordiliste kauplemismahtude kaasnes rekordarv
uusi kliente. Sel keerulisel perioodil toimisid kõik
meie kauplemissüsteemid usaldusväärselt ja
stabiilselt. Turu volatiilsus võib meie äritegevust
tohutult mõjutada, kuna suurem volatiilsus toob
tavaliselt kaasa meie aktiivsete klientide suurema

Sama kehtib ka meie ärisüsteemide kohta,
mis võimaldavad meie töötajatel töötada
ükskõik millisest asukohast ja kõrgeimate
turvastandarditega. Kodus töötamine ja muud
kaugvalikud on võimalikud. Sellisteks olukordadeks
on kasutusel vestlusprogramm Slack, VPN ja
pilveandmesüsteemid. Oleme ette valmistatud
globaalse ettevõttena ja tööandjana, kes hoolib oma
inimeste tervisest ööpäevaringselt.
Turud spekuleerivad selle üle, kas inflatsioon kasvab
murettekitavale tasemele. Viimase paari aasta
jooksul on inflatsioon USA-s ja EL-is olnud eriti
madal ning selle mõju on tuntav täna ja tulevikus
investeerimisturgudel.

kauplemismahu.

Koroonaviirus
ja inflatsioon
Koroonaviiruse puhang 2020. aasta alguses mõjutas
kõiki piirideta ettevõtteid ja maailmamajandust.
Poliitikakujundajad üle kogu maailma on võtnud
kasutusele täiendavad abinõud, mis aitaksid
ettevõtteid viiruse leviku ajal. Globaalsest kaosest
rääkides tekitavad suurimat muret ebakindlus
ja segadus. Need märksõnad kehtivad ka viirust
käsitleva info kohta, kuna tänaseks pole teada, millal
ja kuidas on võimalik viiruse levikut peatada ja millal
hakkab ilmnema vaktsiinide mõju.
Samal ajal on kogu meie äri kohandatud
töötamiseks kõikjal. Kõik meie kliendid saavad oma
kontodega kaubelda ja neid hallata kõikjal, ükskõik
millises seadmes, kas kodust, olles teel või mujal.
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Tehnoloogia
Igal aastal muutub maailm üha liikuvamaks.
Inimesed ootavad mobiilseid teenused ja tooteid,
mis toimivad väga heal tasemel. Oleme võtnud
eesmärgiks tagada oma klientidele suurepärane
kauplemiskogemus, samal ajal arendades
nendele juurdepääsu uutele personaalsetele
finantsteenustele. Oleme finantskeskus, mis pakub
laia valikut toodetest ja teenustest, mis muudavad
isikliku rahanduse läbipaistvaks ja kättesaadavaks.
Kasutame innovaatilist tehnoloogiat parima
klienditoe pakkumiseks. Seetõttu suudame edukalt
konkureerida neopankade ja maaklerfirmadega.

COVID-19
pandeemia
mõjutas meid
kõiki.
Victor Gherbovet
Juhatuse liige
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Majanduskeskkond
Admiral Marketsi peakontor asub Eestis ning grupile

SKP kasvuprognoos, mida Saksamaa valitsuse

kuulub veel 18 kontorit üle maailma koos klientidega

majandusnõunike kogu kahandas novembris

kogu maailmast. Admiral Marketsi peamine

(enne liikumispiirangute teistkordset kehtestamist)

kliendibaas asub ELis. Admiral Marketsi tooted

varasemalt 4,9%-lt 3,7%-le, on liiga optimistlik.

sõltuvad majandussuundumustest kogu maailmas.
Seega oleme kaheldaval seisukohal, et IMF

Maailmamajandus
2020. aasta teises pooles hakkas maailmamajandus
järk-järgult taastuma pärast aasta esimeses kvartalis
toimunud suurt majanduslangust, mis oli tingitud
COVID-19 tõttu kehtestatud piirangutest.
Pärast 2020. aasta esimeses kvartalis täheldatud
3,2% majanduslangust (kvartalite võrdluses) tabas
euroala teises kvartalis SKP aastakasvu rekordiline,
14,7% kahanemine, mis vähenes kolmandas kvartalis
4,3%-le.
2020. aasta teises pooles taastus ka USA majandus,
mis oli 2020. aasta esimeses kvartalis langenud
aastaga 5% ja teises kvartalis 31,4% ning kosus
kolmandas kvartalis aastaga 33,4%, mis on siiani
aegade parim tulemus.
Taastumise jätkumine 2021. aasta esimese kvartali
esimestel kuudel on aga kahtluse all: USA SKP
kasvumäär on endiselt pandeemiaeelsest tasemest
3,5% väiksem ning kuigi koroonaviiruse vastu
vaktsineerimine on alanud, ei ole pandeemia USAs
ega mujal veel kaugeltki kontrolli all. Euroopas,
ennekõike Saksamaal, kehtestati vahetult enne jõule
ja enne uudist Ühendkuningriigi uue viirustüve kohta
uued liikumispiirangud, kuna COVID-19 juhtumite ja
surmade arv kasvas rekordkiirusel.
Saksamaal jäävad piirangud tõenäoliselt kehtima
ka 2021. aasta esimeses kvartalis, sealjuures on

(Rahvusvahelise Valuutafondi) uuendatud prognoos
majanduslikult arenenud riikidele, mis eeldab 2021.
aastal kasvu taastumist 5,5% -ni, on samuti liiga
optimistlik.
Kuigi maailma keskpangad, eriti USA Föderaalreserv
ja Euroopa Keskpank, jätkavad 2021. aasta esimeses
kvartalis ja ka edaspidi turgude likviidsusega
üleujutamist ning bilansside enneolematut
laiendamist. Hoolimata sellest, et pankade
toetamiseks mõeldud suurem likviidsus ei väljendu
tingimata nõudluse ja tarbimise kasvus, eriti
Euroopas.
Ehkki likviidsusetulv oli mõeldud loiu majanduse

majanduse elavdamiseks.

mures, et piiratud juurdepääs materjalidele või

pandeemiaeelsest tasemest 3,5% võrra väiksem.

komponentidele võib vähendada järgmises kvartalis

USAs registreeritakse iga päev ligi 200 000 uut

toodangut, juba enne teadet uue koroonaviirustüve

COVID-19 juhtumit ja osariigid karmistavad

kohta, mis suurendas Ühendkuningriigis hirmu reisija

piiranguid, kuid USA kongress kiitis detsembris

kauplemiskeelu ees.

heaks vaid ühe väikese 892 miljardi dollari
suuruse abipaketi, mis hõlmab 600-dollarilist

Ometi jääme majanduslikust vaatepunktist

otsemakset enamikule ameeriklastele, 300-dollarilist

Ühendkuningriigi suhtes keskpikas ja pikas plaanis

iganädalast töötu abiraha ja 284 miljardi dollari

positiivseks: eelmiste epideemiate analüüsi

suurust palkade kaitsmise programmi. 2021. aasta

põhjal võib oletada, et SKP reaalkasv saavutab

esimeseks kvartaliks on tõenäoliselt vaja suuremat

pandeemiaeelse taseme kolme aasta jooksul ning et

taastepaketti, et leevendada negatiivset mõju USA

Brexit võib olla Ühendkuningriigi jaoks positiivne, eriti

majandusele.

kuna üha rohkem paistab, et EL ja Ühendkuningriik
jätkavad pingsat tööd seoses Brexiti-järgse

Sellegipoolest on USA SKP 2020. aasta neljanda

kaubandusleppega.

kvartali 3,4% kasvumäära väljavaade ja mitme
majandusanalüütiku poolt järgmiseks 12 kuuks
ennustatud 3% kasvumäär üpris optimistlik
ning nõuab tõenäoliselt USA Föderaalreservilt
märkimisväärset lisastiimulit. Paljud analüütikud
prognoosivad, et USA keskpank kasvatab
2021. aasta esimeses kvartalis oma bilanssi
märkimisväärselt, üle 7 triljoni USA dollari.

Hiina
Hiina majandus kosus 2020. aasta kolmandas
kvartalis 4,9% (võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga), mis ületas teise kvartali 3,2% kasvu, kuid
oli siiski väiksem kui ennustatud 5,2% kasv.
Kuigi tulemus oli oodatust halvem, võib märgata,
et kasv on pärast riiklikult toetatud tööstussektori

kõrgeimale tasemele, 95 triljonile dollarile. Samal ajal

Ühendkuningriigi SKP vähenes 2020. aasta

kasvas septembris eelmise aasta sama perioodiga

prognoosisid mõned investeerimispangad, et hetkel

kolmandas kvartalis 8,6% võrra (võrreldes eelmise

võrreldes 3,3%, mis ületas ootuseid ja oli 2020. aasta

käimasoleva majanduse V-kujulise taastumisega võib

aasta sama perioodiga), mis oli väiksem kui varem

parim tulemus. Tööstustootmine suurenes 6,9%, mis

aktsiaturgudele 2021. aastal lisanduda veel 1 triljon

ennustatud 9,6% ja 2020. aasta teises kvartalis

oli samuti oodatust parem tulemus ja 2020. aasta

dollarit.

täheldatud 20,8% langus.

suurim kasv. Aasta esimesel üheksal kuul kasvas

Aktsiate nõudluse kasv on olnud ebaühtlane:

Kuigi algul tundus, et Ühendkuningriigi majandus

poolel koroonaviirusest ja kehtestatud piirangutest

juhtpositsioonil USA ja Aasia aktsiaturud saavutasid

hakkas pärast juuni-, juuli-, augusti- ja septembrikuist

tingitud kahjud.

2020. aastal kõigi aegade kõrgeima taseme. Euroopa

liikumispiirangute tühistamist paranema, teatati

ja Ühendkuningriigi aktsiaturud on CAC 40 ja FTSE

vahetult enne jõule uue koroonaviirustüve kiirest

Tundub, et Hiina väljub pandeemiast tugevamana kui

100 kauplemisega olnud palju aeglasemad võrreldes

levikust, mille tulemusena kehtestati riigis

teised riigid: sealne SKP aastane kasvumäär on 2021.

varasemate aegade kõrgeima tasemega. Kuid DAX

ranged piirangud ning teised riigid rakendasid

aasta esimeses kvartalis prognooside kohaselt 5–6%.

30 suutis 2020. aasta viimasel börsipäeval teha kõigi

Ühendkuningriigi kodanike suhtes sisenemiskeelu.

Mitme analüütiku ennustustest ja prognoosidest

aegade rekordi.

Kartus, et Ühendkuningriigis kehtestatud piirangud

nähtub, et Hiina SKP pikaajaline aastane kasvumäär

jätkuvad, põhjustab 2021. aasta esimestel kuudel

võib 2021. aastal jääda 5,6% juurde.

koguväärtus 2020. aasta lõpus kõigi aegade

taastumist laienenud lõpuks tarbimisele. Jaemüük

majandus 0,7%, tehes tasa 2020. aasta esimesel

Ameerika Ühendriigid

2021. aasta esimeses pooles tekib tõenäoliselt

aasta teises kvartalis 31,4% võrra, kasvas see

suur maksejõuetusmenetluste laine, eriti

kolmandas kvartalis aastaga 33,4%, mis on siiani

väikeettevõtete seas, ja see kinnitab, et 2021. aasta

aegade suurim kasv. Kuigi see tundub esmapilgul

Tegevusaruanne

muret, kuna USA SKP kasvumäär on ikka veel

Ühendkuningriik

aktsiaturge. Tegelikult jõudis maailma aktsiaturu

Pärast seda, kui USA majandus oli langenud 2020.
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Kolmandik töötleva tööstuse ettevõtetest oli

toetamiseks, aitas see tõsta ka globaalseid

poliitikud vihjanud, et viirus on kontrolli alt väljunud
ning puudub kava piirangute leevendamiseks ja

muljetavaldav, tekitab see lähemalt vaadates

tõenäoliselt uue järsu majanduslanguse.
CBI ettevõtlusoptimismi näitaja (millega mõõdetakse
kvartaalselt Ühendkuningriigi tootmisoptimismi)
reiting oli 2020. aasta neljandas kvartalis 0
(varasemal perioodil –1) ja juunile eelnenud kolmel
kuul –87, mis on kõigi aegade halvim tulemus.

Tegevusaruanne
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Euroala

Eesti majandus

Euroala majandus langes 2020. aasta kolmandas

Eesti majandus langes 2020. aasta kolmandas

kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

4,3%, taastudes 2020. aasta teises kvartalis

1,9% ja sellele oli eelnenud teises kvartalis 6,9%

täheldatud rekordsuurest 14,7% langusest. Siinkohal

langus. Selle tulemusena langes majandus

on kõige huvitavam asjaolu, et Euroopa Komisjoni

maailmamajandust ja tööjõudu tabanud COVID-19

suvise majandusprognoosi järgi pidi ELi SKP

pandeemia tõttu kolm kvartalit järjest.

aastane kasvumäär olema 2020. aasta teise kvartali
lõpuks –14,2%, mis oli üpris täpne ennustus.

Kolmandas kvartalis vähenes eratarbimine

Seega ennustatakse Euroopa Komisjoni 2020. aasta

võrreldes eelmisel perioodil täheldatud 8,7%-ga

sügiseses majandusprognoosis 2021. aastaks 4,2%

0,7%, samas kui netovälisnõudlus avaldas SKP-

ja 2022. aastaks 3% kasvu, mis jätab üsna positiivse

le ekspordi 8,6% kahanemise (2. kvartalis -19%)

mulje.

tõttu negatiivset mõju. Valitsussektori kulutused
suurenesid 5,3% võrra (teises kvartalis 3,7%),

Ent nagu varem arutatud, tehti need prognoosid

peamiselt koroonaviirusele reageerimisest tingitud

enne mitmes Euroopa riigis vahetult enne jõule

suuremate tervishoiukulutuste tõttu. Kuigi majandus

toimunud uut liikumispiirangute lainet, mis oli

saavutas kolmandas kvartalis paremaid tulemusi,

tingitud mitmes riigis täheldatud COVID-19 juhtumite

jäid investeeringud tagasihoidlikuks. Tootmise poole

ja surmade rekordarvust. Samuti tundub tõenäoline,

pealt avaldasid SKP-le negatiivset mõju kinnisvara-,

et piirangud jäävad nii Saksamaal kui ka teistes ELi

majutus- ja toitlustus- ning ehitussektor. Hooajaliselt

liikmesriikides kehtima ka 2021. aasta esimeses

korrigeeritud kvartaliandmete järgi kasvas Eesti

kvartalis, eriti pärast teateid Ühendkuningriigis

SKP kolmandas kvartalis 3,3% pärast ülespoole

avastatud uuest viirustüvest.

korrigeeritud 5,5% kasvu teises kvartalis.

2021. aasta esimeses kvartalis tabab euroala

Eesti Pank märgib oma kehtivas majanduspoliitilises

tõenäoliselt uus suur maksejõuetusmenetluste

avalduses, et Eesti majanduse taastumine sõltub

laine, mis kasvatab survet Euroopa pankadele ja

viiruse ohjeldamisest ja vaktsineerimise edust:

suurendab lootust, et Euroopa Keskpangal on veel

kui viirus saadakse 2021. aasta esimeses pooles

piisavalt vahendeid, et sekkuda ning süstida turule

kontrolli alla, võib Eesti majandus kasvada 2021.

finantstingimuste säilitamiseks likviidsust.

aastal 2,9%.

Esimesi märke rahalise lisastiimuli vajadusest võis

Negatiivse stsenaariumi korral ehk kui

täheldada EKP detsembrikuise kohtumise ajal,

vaktsineerimisega ei suudeta pandeemiat kontrolli

mil teatati kavatsusest suurendada 1,35 triljoni

alla saada, võib Eesti majandus langeda 2021. aastal

euro suurust erakorralise võlakirjade ostukava 500

lisaks 1,8%.

miljardi euro võrra, pikendades seda 2022. aasta
märtsini.

2020. aasta olulised üleilmsed
sündmused:
• algab Donald Trumpi ametist tagandamise
protsess
• üle maailma hakatakse kehtestama
koroonakarantiini
• November 3: Ameerika Ühendriikide
presidendivalimised
• Detsember 31: Ühendkuningriigi ja Eli
tulevase suhte läbirääkimisteks ette nähtud
üleminekuperioodi lõpp
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Meil on kliendid
154 riigis.
Dmitri Lauš
Juhatuse liige
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Selleks, et meil oleks
keskkonnasäästlik ja
jätkusuutlik maailm,
peame tegutsema koos.
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Finantsülevaade

Koondkasumiaruanne

Admiral Markets AS
peamised finantsnäitajad

Kauplemistegevuse netotulu

Kasumiaruanne
(miljonites eurodes)

2020

2019

Muutus 2020 vs 2019

2018

2017

2016

Kauplemistegevuse netotulu

47,1

23,2

103%

24,2

19,3

18,0

Tegevuskulud

-26,2

-19,2

36%

-15,2

-12,7

-12,5

EBITDA

21,6

5,8

272%

10,1

6,4

6,3

EBIT

20,5

4,9

318%

9,8

6,2

5,9

Puhaskasum

20,3

4,6

341%

9,5

6,0

5,9

Maailmaturgude suur volatiilsus tagas Admiral

põhinevad Admiral Markets-i kontorite asukohtadel:

Marketsi kauplemistegevuse netotulu hüppelise

EL, Ühendkuningriik, Austraalia ja muud. 2020. aastal

kasvu võrreldes eelmise aasta tasemega. 2020.

kasvas aastane aktiivsete klientide arv 100%, samas

aastal oli Admiral Marketsi kauplemistegevuse

kui tehingute väärtus kasvas 67% ulatudes 988

netotulu 47,1 miljonit eurot, kasvades 103%, ning

miljardi euroni.

aasta tagasi oli see 23,2 miljonit eurot.
2020. aastal moodustasid Forexi tooted kogu
Samuti kasvas grupi kauplemistulu (86% aasta

kauplemistegevuse brutotulust 29%, vähenedes

varasemast) märkimisväärselt ja ulatus 2020.

aastaga 12%. Forexi osakaal vähenes peamiselt

aasta lõpuks 62,2 miljoni euroni. Admiral Markets

tooraine CFD-de 12%-lise suurenemise tõttu.

AS tulemused sõltuvad grupi teistest ettevõtetest,

Indeksipõhised CFD-d ja muud tooted, nagu

täpsemalt oma sõsarinvesteerimisühingutest, kuna

krüptoraha, aktsiad, võlakirjad, börsil kaubeldavad

tema sõsarinvesteerimisühingud maandavad oma

fondid jne jäid peaaegu samale tasemel kui aasta

klientide tehingutest tulenevaid riske ainult Admiral

tagasi, kõikudes ± 1% kogu kauplemistegevuse

Markets AS-is. Grupi tegevust juhitakse üldjuhul

brutotulust.

nelja peamise geograafilise segmendiga, mis
EBITDA marginaal, %

46%

25%

21

42%

33%

35%

EBIT marginaal, %

44%

21%

23

40%

32%

33%

Puhaskasumi marginaal, %

43%

20%

23

39%

31%

33%

Kulude-tulude suhe, %

56%

83%

-27

63%

66%

69%

Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele

40,9

26,5

54%

22,2

22,0

18,0

Võlakirjad

8,7

9,3

-6%

10,8

3,3

2,4

Omakapital

57,7

38,8

49%

35,6

27,4

22,8

Bilansimaht

71,4

47,2

51%

39,4

30,6

24,1

Bilansivälised varad
(kliendivarad)

3,0

2,7

11%

3,6

3,3

4,4

Töötajate arv

141

29%

2020

Ärimahud
(miljonites eurodes)

27%

147

-4%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
EBITDA marginaal % = EBITDA / kauplemistegevuse netotulu
EBIT marginaal % = EBIT / kauplemistegevuse netotulu

123

124

119

43%

1%
36%

41%

2019

15%

42%

48%

2018

2%

15%

1%

Toorainete CFD-d

Muud (krüpto, võlakirjad, ETF-d, aktsiad jne)

Indeksite CFD-d

Forex

Kasumimarginaal % = Puhaskasum / kauplemistegevuse netotulu
Kulude-tulude suhe % = Tegevuskulud / kauplemistegevuse netotulu

Grupi tegevust juhitakse üldjuhul geograafiliselt nelja peamise geograafilise segmendiga:
EL, Ühendkuningriik, Austraalia ja muud.
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Brutotulu geograafiliste regioonide kaupa:

Tegevuskulud suurimate kululiikide lõikes:
2019

Muutus

Tööjõukulud

7,7

7,0

0,7

-6

Turunduskulud

9,9

5,5

4,4

2%

-1

IT-kulud

2,5

2,4

0,1

10%

0

Juriidilised ja auditeerimiskulud

0,9

0,3

0,6

Käibemaksu kulu

1,5

0,6

0,9

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum

1,2

0,9

0,3

Regulatiivse aruandluse kulud

0,2

0,3

-0,1

Väheväärtuslike rendilepingute üür ja
kommunaalkulud

0,1

0,2

-0,1

Muud sisseostetud teenused

0,2

0,2

0,0

Mitmesugused tegevuskulud

2,0

1,8

0,2

26,2

19,2

7,0

2019

Muutus

Euroopa Liit

90%

83%

7

Ühendkuningriik

-1%

5%

Austraalia

1%

Muud

10%

Admiral Markets teenindab kliente 154 riigis.

Prantsusmaa kliendid 11%, Hispaania kliendid

Enamik Euroopa Liidu kliente on Saksamaalt, millele

9%, Eesti kliendid 7%, Leedu ja Poola kliendid 5%

järgnevad Prantsusmaa, Hispaania, Eesti, Poola,

ning kliendid Bulgaariast, Rumeeniast ja Tšehhi

Leedu, Bulgaaria, Rumeenia ja Tšehhi Vabariik.

Vabariigist toodavad kõik 4% grupi kogutulust.

Saksamaa kliendid toodavad 24% grupi kogutulust,

Kulud
Tegevuskulud kasvasid 36%, mis oli peamiselt

IT-kulud jäid peaaegu samale tasemele.

tingitud tööjõu-, turunduskulude ja käibemaksukulude

Käibemaksukulu on kasvanud tulenevalt suurenenud

kasvust.

turunduskulude tõttu.

Ettevõtte kogukuludest moodustavad suurima

Lisaks suurenesid ühe aasta jooksul

osa turunduskulud, mis suurenesid 2020. aastal

amortisatsioonikulud ühe aastaga 0,9 miljonilt eurolt

80% 9,9 miljoni euroni, mis moodustab 38% kogu

1,2 miljoni euroni. Suurenemise peamiseks põhjuseks

tegevuskuludest. Turunduskulude suurenemise

on IFRS 16 „Rendilepingud” rakendamine, mille

tulemusena kasvas aktiivsete klientide arv 2020.

tulemusel võeti Admiral Markets AS-i kontoriruumid

aasta lõpuks 100% ja potentsiaalsete klientide arvu

arvele kapitalirendi varana. 2020. aastal rentis

130%. Potentsiaalsete klientide arvu kasv loob

ettevõte pikaajalise rendilepinguga täiendavad kaks

eeldused 2020. aastal veel suuremale aktiivsete

korrust Eesti kontoris.

klientide arvu kasvule.
2020. aastal suurenesid tööjõukulud 7,7 miljoni
euroni, mis moodustab kokku 29% tegevuskuludest.
Tööjõukulud suurenesid peamiselt töötajate
kvartaalsete boonuste suurenemise ning 2019.
aastal kasutusele võetud ettevõtte sisemise
motivatsioonisüsteemi (Internal Motivation
System) tõttu, see koosneb boonusfondist, mis

Kululiik (miljonites eurodes)

2020

2020

Kokku

Puhaskasum
20,3 m

43%

42%

Ettevõtte puhaskasum ulatus

Samuti suurenes ettevõtte

Ettevõtte omakapitali tootlus

2020. aastal rekordilise 20,3 miljoni

puhaskasumi marginaal, ning

oli 2020. aasta lõpus 42%

euroni, mis on 341% rohkem kui

oli 43% võrreldes möödunud

(2019: 12,4%).

aasta varem 4,6 miljonit eurot.

aasta 20%-ga. Puhasmarginaali
tõus oli peamiselt tingitud
kauplemistegevuse netotulu
kasvust nagu eespool mainitud.

sõltub töötajate arengust ning ettevõtte finants- ja
tegevustulemustest.
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Peamised finantssuhtarvud

Finantsseisundi aruanne
(miljonites eurodes)

2020

2019

Muutus

Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele

40,9

26,5

54%

Võlakirjad

8,7

9,3

-6%

Kohustised kokku

13,8

8,4

64%

Omakapital

57,7

38,8

49%

Varad kokku

71,4

47,2

51%

Bilansivälised varad (kliendivarad)

3,0

2,7

11%

Puhaskasum aktsia kohta, EUR
Omakapitali tootlus, %
Omakapitali kordaja
Varade tootlus, %
Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja

2020

2019

Muutus 2020 vs 2019

2018

50,2

11,4

38,8

23,4

42,0%

12,4%

29,6

30,1%

1,2

1,2

0

1,1

34,2%

10,6%

23,6

27,1%

7,0

13,4

-6,4

17,3

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Admiral Markets AS on tugeva ja kasvava mahuga

soetati uusi seadmeid, peamiselt arvuteid, monitore,

Puhaskasum aktsia kohta, EUR = puhaskasum / keskmine aktsiate arv

bilanss, omakapital on 57,7 miljonit eurot ning

servereid, telefone ning tehti parendustöid Tallinna

Omakapitali tootlus (ROE), % = puhaskasum / keskmine omakapital * 100

pikaajalisi kohustisi ainult 5,7 millionit eurot. Admiral

kontoris. Ettevõtte rentis täienevad kaks korrust

Omakapitali kordaja = keskmised varad / keskmine omakapital

Market AS bilanss on likviidne, kuna 69% bilansist

Eesti kontoris. Immateriaalne põhivara suurenes

Vara tootlus (ROA), % = puhaskasum / keskmised varad * 100

koosneb likviidsetest varadest.

2020. aasta lõpuks 0,8 miljoni euroni. Immateriaalne

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused.

põhivara koosneb peamiselt Kaupleja Kabinet 3
31. detsember 2020 seisuga moodustas ettevõtte

arenduskuludest ja veel muudest litsentsidest.

Suhtarvude arvutamisel võetakse bilansilised näitajad arvesse eelmise ja käesoleva aruandeperioodi
lõpunäitajate aritmeetilise keskmisena, kasumiaruande näitajad aruandeperioodi lõpu seisuga.

varade maht 71,4 miljonit eurot. Ligikaudu 57%
varadest moodustavad nõuded krediidiasutustele ja

Ettevõtte pikaajalised kohustused koosnevad

investeerimisühingutele. Nõuded krediidiasutustele

allutatud võlakirjadest ja rendikohustustest,

ja investeerimisühingutele on 2020. aastal

moodustades bilansimahust 8%. Kohustiste

suurenenud 54%. Võlakirjade portfell koosneb

kasv 2020. aastal tulenes peamiselt IFRS 16

ainult kõrge kvaliteediga likviidsetest varadest ja

„Rendilepingud” rakendamisest ja pikaajalistest

moodustab 12% koguvaradest.

kontori rendikohustistest. Kõik muud kohustused
on lühiajalised, olles peamiselt kohustused

Ettevõtte põhivarad kasvasid 2020. aastal 15 miljonit

võlausaldajate ja seotud osapoolte ees, tasumisele

euroni, tulenevalt sellest, et et uued kontoriruumid

kuuluvad maksud ja võlad töötajatele.

Eestis liigitati varade kasutamise õigusena vastavalt
IFRS 16 „Rendilepingud”, mille tulemusel kajastati

Ettevõtte bilansivälised varad (kliendivarad)

mitmed Admiral Marketsi ettevõtete kontoriruumid

kasvasid 2020. aastal, moodustades 3,0 miljonit

kapitalirendi vara ja kohustisena. Materiaalne

eurot (2019: 2,7 miljonit eurot).

põhivara suurenes võrreldes eelmise aastaga,
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Klientide trendid
Turunduskulude suurenemise tulemusena saavutati
suurim aktiivsete klientide arv 2020. aasta lõpuks.
Turgude suur volatiilsus meelitas samuti ligi uusi
kliente kauplema Admiral Marketsiga.

31 832

24 900
20 188

16 783

6 569

7 177

25 270

10 231

8 247

21 338

7 931

2019

Muutus

Uued kliendid

28 475

10 375

174%

Aktiivsed kliendid*

48 341

24 148

100%

Uued kontod

87 369

36 541

139%

Aktiivsed kontod**

62 854

30 523

106%

Uued taotlused

93 703

32 224

191%

Keskmine tulu kliendi kohta

1 286

1 388

-7,3%

Keskmine tehingute arv kliendi kohta

1 385

1 318

5%

23 354

17 407
9 397

2020

10 453

8 760

9 656
5 940

2 098

2 239

2 682

3 356

1Q 2019

2Q 2019

3Q 2019

4Q 2019

1Q 2020

2Q 2020

6 200

6 679

3Q 2020

4Q 2020

Uued aktiivsed kliendid
Uued kliendid

Uued kontod

Uued taotlused

* Aktiivsed kliendid on kliendid, kes on viimase 12 kuu jooksul teinud vähemalt ühe kauplemistehingu.
** Aktiivne konto on konto, kus viimase 12 kuu jooksul on tehtud vähemalt üks kauplemistehing.

Grupi aktiivsete klientide arv kasvas 2020. aastal

kasutada kõrgemat võimendust, maksimaalselt

100% kuni 48 341-ni (2019: 24 148 aktiivset klienti).

kuni 1:500, samas kui tavaklientide puhul ei tohi

Grupiga liitus aasta jooksul üle 28 475 uue kliendi

finantsvõimendus ületada 1:30 peamiste Forex

(kuni 174% rohkem kui 2019. aastal), st kliendid,

tehingute osas, 1:20 CFD-de indeksite osas ja veelgi

kes kauplesid esimest korda 2020. aastal. Grupi

vähem teiste instrumentide osas.

kliendivarad kasvasid aastaga 79%, ulatudes 2020.
aastal 82,2 miljoni euroni.

Grupile esitati 2020. aastal veidi üle 93 700 taotluse,
millest aktsepteeriti ligikaudu 57%. 2020. aasta lõpu

Admiral Marketsil oli positiivne klientide aktiivsuse tendents.
Allpool on toodud aktiivsete klientide ja aktiivsete kontode
arv, mille puhul on tehtud vähemalt üks kauplemistehing
vastavas kvartalis ning nende muljetavaldav kasv.
33 495

32 989

35 775

27 131

15 601

16 688

20 037

18 258

28 839

28 548

30 772

23 248

13 597

14 589

15 936

17 447

1Q 2019

2Q 2019

3Q 2019

4Q 2019

Kui uued ESMA määrused 2018. aasta

seisuga moodustasid professionaalsed kliendid

augustis jõustusid hakati kliente jaotama kas

Admiral Markets klientidest 10% (see näitaja

tava- või professionaalseteks klientideks. Kuni

vähenes, kuna enamik uusi kliente olid jaekliendid) ja

selle ajani ei saanud klient mitte mingit kasu

nende osakaal kogu kauplemistegevuse brutotulust

professionaalse kliendi staatuse taotlemisest,

on ligi 31%.

sest nii klientidele pakutavad tooted, tingimused
kui ka finantsvõimendus olid samad. Alates 2018.

Grupis keskendume kogenud ja suurema

aastast on Admiral Markets pakkunud klientidele,

väärtusega klientidele. 2020. aastal moodustasid

kes täidavad vajalikke nõudeid, võimalust taotleda

58% kauplemistuludest kõige kasumlikumad 2%

professionaalse kliendi staatust. See staatus

klientidest, kes kauplesid 2020. aastal keskmiselt

võimaldab klientidel kasutada madalamaid

ligikaudu 10 369 korda. Kõige kasumlikumad

tagatisnõudeid (kõrgemat finantsvõimendust) ja

7% klientidest moodustasid 2020. aasta

tagab täieliku juurdepääsu kõigile olemasolevatele

kauplemistulust 90% ja kauplesid keskmiselt

ja tulevastele boonusprogrammidele. ELi uue

ligikaudu 6 497 korda.

määrusega saavad professionaalsed kliendid
1Q 2020

2Q 2020

3Q 2020

4Q 2020

Tegevuse dünaamika
Aktiivsed kliendid
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Riskijuhtimine

Admiral Markets AS emaettevõtte Admiral Markets Group AS
konsolideeritud peamised finantsnäitajad
Kasumiaruanne
(miljonites eurodes)
Kauplemistegevuse netotulu

2020

2019

62,2

33,5

Muutus 2020 vs 2019
86%

likviidsust, ning võtame ette vajalikud sammud,
et tuvastatud riske juhtida, näiteks ennetavalt
korrigeerides nõutavaid kliendi tagatise määrasid.

2018

Riskijuhtimine on üks osa Admiral Markets AS

Admiral Markets AS tururiski juhtimise põhieesmärk

sisekontrollisüsteemist ja selle eesmärgiks on

on leevendada selle riski mõju oma tegevuse

32,6

tuvastada, hinnata ja kontrollida kõiki Admiral

kasumlikkusele. Tururiski juhtimises on ettevõtte

Marketsi tegevusega seotud riske, kindlustamaks

tegevus kooskõlas järgmiste põhimõtetega.

Admiral Markets ASi usaldusväärsus, stabiilsus ja

Ettevõte rakendab sisemiste protseduuride

kasumlikkus.

osana finantsinstrumentide avatud positsioonide

Tegevuskulud

40,6

28,1

44%

22,0

EBITDA

23,4

6,9

239%

11,2

EBIT

21,7

5,6

288%

10,9

Puhaskasum

20,7

5,2

298%

10,3

säilitamisega seotud tururiski maandamiseks limiite.
Riskide tuvastamise, mõõtmise, raporteerimise ja

Need on muuhulgas antud instrumendi maksimaalne

kontrolli põhimõtted on kehtestatud nõukogu poolt

avatud positsioon, valuutariski limiidid ja ühe

riskijuhtimispoliitikas. Igapäevaselt tegeleb riskide

tehingu maksimaalne väärtus. Kauplemisosakond

juhtimisega riskikontroll. Riskide juhtimine baseerub

jälgib pidevalt avatud positsioone, mille suhtes on

kolmel kaitseliinil. Esimene kaitseliin ehk äriüksused

kehtestatud limiidid, ja sõlmib limiidi ületamise

on vastutavad riskide võtmise ja juhtimise

korral asjakohased riskimaandamistehingud.

eest. Teise kaitseliini kuuluvad riskikontroll ja

Riskikontrolli funktsioon jälgib regulaarselt limiitide

vastavuskontroll, mis on äritegevusest sõltumatud.

kasutamist ja kontrollib riskimaandamistehingute

EBITDA marginaal, %

38%

20%

18

34%

EBIT marginaal, %

35%

17%

18

33%

Kolmanda kaitseliini moodustab siseaudit.

sõlmimist.

Puhaskasumi marginaal, %

33%

16%

17

32%

Kuna jaekauplemistegevuse tõttu oleme avatud turu-

Admiral Markets AS kasutab krediidi- ja tururiski

ja krediidiriskile, siis on tõhusa riskijuhtimisvõime

kapitalinõuete arvutamiseks standardmeetodit

arendamine ja säilitamine meie jaoks väga oluline.

ning operatsiooniriski kapitalinõude arvutamiseks

Kulude-tulude suhe, %

65%

84%

-19

68%

baasmeetodit.
Me võimaldame oma klientidel kaubelda tinglike
Ärimahud
(miljonites eurodes)

2020

2019

Muutus 2020 vs 2019

2018

Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele

53,2

33,7

58%

27,8

Võlakirjad

8,7

9,3

-6%

10,8

Omakapital

61,1

42,4

44%

38,8

Bilansimaht

75,2

52,0

45%

43,4

Bilansivälised varad (kliendivarad)
Töötajate arv

82,2
340

45,9
284

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

79%
20%

31,6
228

summadega, mis ületavad nende kontol olevaid

Igal aastal viiakse läbi sisemise kapitali

vahendeid, kasutades finantsvõimendust, muutes

adekvaatsuse hindamise protsess (ICAAP), mille

krediidiriski juhtimise meile esmatähtsaks.

eesmärk on tuvastada võimalik kapitalivajadus

Jaekauplejate tehingutele lubatava maksimaalse

lisaks kohustuslikele kapitalinõuetele. Kooskõlas

finantsvõimenduse määrab tavaliselt kindlaks

nõudmistega esitleb Admiral Markets AS ICAAP-i

iga riigi järelevalveasutus. Kliendi krediidiriski

Admiral Markets Group AS konsolideeritud alusel.

haldamiseks kasutame erinevate meetmete

Detailne ülevaade Admiral Marketsi poolt võetud

kombinatsiooni, mis hõlmab kauplemisvahendeid,

riskidest on esitatud aastaaruande lisas 5.

mis võimaldavad kliendil vältida liigseid riske,
ja automatiseeritud protsesse, mis sulgevad

Seisuga 31.12.2020 moodustasid Admiral Markets

kliendipositsiooni vastavalt meie poliitikatele,

AS omavahendid 38,4 miljonit eurot (31.12.2019:

kui kliendi kontol olevad tagatised ei ole tema

35,4 miljonit eurot). Admiral Markets AS on

positsioonide hoidmiseks piisavad. Näiteks

aruandeperioodi lõpul hästi kapitaliseeritud, kapitali

võimaldavad meie kauplemisplatvormid klientidel

adekvaatsuse tase oli 19,3% (31.12.2019: 21,1%) ja

jälgida oma tagatiste piisavust reaalajas ja näha,

ettevõte täitis kõik kohustuslikud kapitalinõuded nii

kui nende positsioon hakkab lähenema limiidile.

2020. aastal kui ka 2019. aastal.

Kui kliendi kontol olev tagatis langeb allapoole
summat, mis on vajalik ühe või enama positsiooni

EBITDA marginaal % = EBITDA / kauplemistegevuse netotulu

toetamiseks, likvideerime automaatselt kliendi

EBIT marginaal % = EBIT / kauplemistegevuse netotulu

positsioonid, et viia kliendikonto tagatised

Kasumimarginaal % = Puhaskasum / kauplemistegevuse netotulu

vastavusse.

Kulude-tulude suhe % = Tegevuskulud / kauplemistegevuse netotulu
Lisaks jälgime ja hindame aktiivselt erinevaid
turutegureid, sealhulgas turu volatiilsust ja
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Omavahendid
(tuhandetes eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

2 586

2 586

259

259

34 566

31 333

-824

-630

36 587

33 548

Allutatud võlakirjad

1 827

1 827

Teise taseme omavahendid kokku

1 827

1 827

Omavahendid kokku

38 414

35 375

Sissemakstud aktsiakapital
Kasumi arvelt moodustatud reservid
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Immateriaalne põhivara
Esimese taseme omavahendid kokku

Kapitalinõuded
(tuhandetes eurodes)

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Kapitali adekvaatsus

19,3%

21,1%

Esimese taseme omavahendite suhtarv

18,4%

20,0%

Hea ühingujuhtimise
tava aruanne
Admiral Markets AS järgib oma äritegevuses

Admiral Markets AS-i juhtkond lähtub kõigi Admiral

ettevõtte põhikirja, riigisiseseid ja Euroopa

Markets-i kaubamärgi all tegutsevate ettevõtete

Liidu õigusakte, Finantsinspektsiooni korraldusi

huvidest ja annab klientidele, investoritele ja teistele

ja soovituslikke juhiseid, Nasdaq Tallinna

huvitatud isikutele piisava võimaluse sellest ülevaate

börsireegleid ja õigusakte ning Admiral Markets AS-i

saamiseks. Admiral Markets AS-i avalikustamise-

siseeeskirjades kirjeldatud hea ühingujuhtimise tava

ja juhtimisnõuded peavad tagama aktsionäride ja

reegleid.

investorite võrdse kohtlemise. Admiral Markets
AS järgib hea ühingujuhtimise tava, välja arvatud

Krediidiasutused ja investeerimisühingud standardmeetodil

8 680

6 416

Jaenõuded standardmeetodil

9 421

7 571

Muud varad standardmeetodil

20 553

10 593

Krediidirisk ja vastaspoole krediidirisk kokku

38 654

24 580

õigusaktides, asjakohastes juhendites ning

Valuutarisk standardmeetodil

87 154

71 263

tingimustel ja korras, tuginedes nõukogu ja juhatuse

Positsioonirisk standardmeetodil

19 014

19 243

Kaubarisk standardmeetodil

11 347

13 263

117 515

103 769

96

25

Operatsioonirisk baasmeetodil

42 651

39 133

Koguriskipositsioon kapitali adekvaatsuse arvutamiseks

198 916

167 507

Tururisk kokku
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk standardmeetodil
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31.12.2020

Kapitali
adekvaatsus

Tegevusaruanne

Tegevuse korraldamises tuginetakse peamiselt

käesolevas aruandes välja toodud juhtudel.

töölepingu alusel töötavate asjatundjate
ekspertteadmistele, kuid kasutatakse ka teenuse
lepingu alusel töötavaid spetsialiste, selleks
kehtestatud sisekorraeeskirjades ettenähtud
otsustele.
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Admiral Markets AS
juhtimine
Aktsionäride
üldkoosolek
Admiral Markets AS-i kõrgeim juhtorgan on
aktsionäride üldkoosolek, mille kaudu teostavad
Admiral Markets AS-i aktsionärid oma õigusi, seda
õigusaktides ja Admiral Markets AS-i põhikirjas
sätestatud korras ja ulatuses.
Seni, kuni Admiral Markets AS-il on ainult üks
aktsionär, ei rakendata hea ühingujuhtimise
tava reegleid üldkoosoleku kokku kutsumise,
aktsionäridele avaldatava teabe, ja aktsionäride
üldkoosolekul osalemise ja läbiviimise osas.
Praegu on Admiral Markets AS-il ainult üks aktsionär
– Admiral Markets Group AS, registrikoodiga
11838516.
Admiral Markets Group AS peamised aktsionärid
(kellel on üle 5% nende aktsiatega esindatud
häältest) on aruande koostamise hetkel:
• Montes Auri OÜ (1 225 000 aktsiat, mis
moodustavad 49,0% aktsiate koguarvust), mille
ainuaktsionär on Alexander Tsikhilov;
• Alexander Tsikhilov (684 375 aktsiat, mis
moodustab 27,375% aktsiate koguarvust);
• Laush OÜ (440 000 aktsiat, mis moodustab 17,6%
aktsiate koguarvust), mille ainuaktsionär on
Dmitri Lauš.
Ülejäänud aktsionäride osalus moodustab vähem

Täna raputame
FinTech maailma.

kui 2% aktsiate koguarvust.

Nõukogu
Nõukogu korraldab Admiral Markets AS-i
strateegilist juhtimist ja teostab järelevalvet.
Nõukogu liikmed valib Admiral Markets AS-i
üldkoosolek. Nõukogu liikmeteks valitakse isikud,
kellel on nõukogu töös osalemiseks piisavad
teadmised ja kogemused. Nõukogu liikme valimisel
võetakse arvesse nõukogu ja Admiral Markets AS-i
tegevuse iseloomu, võimalikku huvide konflikti
tekkimise riski ning vajadusel ka isiku vanust.
Nõukogu liikmeks ei või olla üheaegselt rohkem
kui kaks (2) endist juhatuse liiget, kes olid Admiral
Markets AS-i või tema poolt kontrollitava äriühingu
juhatuse liikmeks vähem kui kolm (3) aastat tagasi.
Admiral Markets AS-i nõukogu:
• planeerib koostöös juhatusega Admiral Markets
AS-i tegevust;
• korraldab Admiral Markets AS-i juhtimist
(sealhulgas osaleb Admiral Markets AS-i tegevust
puudutavate oluliste otsuste tegemisel);
• teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle
õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses, muu
hulgas hindab regulaarselt juhatuse tegevust
Admiral Markets AS-i strateegia elluviimisel,
Admiral Markets AS-i finantsseisundit,
riskijuhtimise süsteemi, juhatuse tegevuse
õiguspärasust ning seda, kas Admiral Markets
AS-i puudutav oluline teave on nõukogule ja
avalikkusele nõuetekohaselt teatavaks tehtud; ja
• määrab kindlaks ja vaatab regulaarselt üle
Admiral Markets AS-i strateegia, tema üldise
tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja
aastaeelarve.

Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees
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Lisaks seadusest ning Admiral Markets AS-i sise-

Nõukogu võib moodustada komiteesid. Nõukogu

eeskirjades ettenähtud tegevustele, annab nõukogu

poolt komiteede asutamisel avaldab Admiral

juhatusele loa igapäevasest majandustegevusest

Markets AS oma veebilehel teabe komiteede

väljuvates ning seaduses kirjeldatud nõukogu

olemasolu, ülesannete, koosseisu ja koha kohta

nõusolekut vajavates küsimustes. Nõukogu sai

Admiral Markets AS-i struktuuris. Komiteedega

korraliste koosolekute raames regulaarseid ülevaateid

seotud asjaolude muutmisel avaldab Admiral

Admiral Markets AS-i tegevus- ja finantstulemustest.

Markets AS samas korras ka muudatuse sisu ning
teostamise aja. Nõukogu on moodustanud kolm
komiteed, mille ülesanded ja koosseis on toodud

Alexander Tsikhilov

Nõukogu esimees

On seotud olnud mitmete äriliste projektidega,
sealhulgas internetiteenuste osutamisega. Asutas
2001. aastal Admiral Marketsi. Omandas 2006.
aastal magistrikraadi ja 2015. aastal Swiss Business
School doktorikraadi ärijuhtimises.

allpool.

Admiral Markets AS-i üldkoosolekute
otsuste alusel on käesoleva aruande
koostamise hetkel Admiral Markets AS-i
nõukogu liikmed:

1. Alexander Tsikhilov, volituste tähtaeg
10.06.2024;
2. Anatolii Mikhalchenko, volituste tähtaeg
21.05.2021;
3. Anton Tikhomirov, volituste tähtaeg
14.05.2022.

Anatolii Mikhalchenko
Nõukogu liige

Liitus Admiral Marketsiga 2004. aastal kui
koostööpartner. Omandas teaduskraadi SanktPeterburgi ülikoolis ITMO University. On tegutsenud
Admiral Markets Group AS-i nõukogu esimehena
alates 2011. aastast.

Anton Tikhomirov

Nõukogu liige

On töötanud finantsvaldkonnas alates 1999.
aastast ning omab varasemat juhtimiskogemust
kauplemisteenust osutavas ettevõttes. Liitus
Admiral Marketsiga pärast Venemaal asuva
börsiettevõtte ülevõtmist. On kujundanud Admiral
Marketsi äritegevust nii Hispaanias kui ka LadinaAmeerikas. Praegu vastutab ta piirkondliku struktuuri
järelevalve, kontserni tegevuse põhinäitajate ja
muu kriitilist tähtsust omava tegevuse uurimis- ja
arendustegevuse eest.
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Tasustamiskomitee:
• hindab tasustamise põhimõtete (sealhulgas
preemiasüsteemi) rakendamist Admiral
Markets AS-iga samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvates ettevõtetes;
• hindab tasustamist käsitlevate otsuste mõju
riskijuhtimis- ja usaldatavusnõuete täitmisele; ja
• teostab järelevalvet Admiral Markets AS-i
ja temaga samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmete ja
töötajate tasustamise (sealhulgas premeerimise)
üle, hindab vähemalt üks kord aastas
tasustamise põhimõtete rakendamist ja teeb
vajadusel ettepaneku tasustamise põhimõtete
ajakohastamiseks ning koostab, vastavalt, kas
nõukogule (juhatuse liikmete tasustamise osas)
või juhatuse esimehele (töötajate tasustamise
osas) tasustamisalased otsuse projektid.
Tasustamiskomitee liikmeteks on Admiral Markets
AS-i nõukogu liikmed Anatolii Mikhalchenko ning
Anton Tikhomirov. Tasustamiskomitee liikmetele

• jälgib ja analüüsib finantsteabe töötlemist
ulatuses, mis on vajalik vahearuannete ning
aastaaruande koostamiseks, riskijuhtimise
ja sisekontrolli tõhusust, raamatupidamise
aastaaruande või konsolideeritud aruande
audiitorkontrolli protsessi ning audiitorettevõtja
ja seda seaduse alusel esindava vandeaudiitori
sõltumatust ja tegevuse vastavust
audiitortegevuse seaduse nõuetele;
• teeb nõukogule ettepanekuid ja soovitusi
audiitorühingu määramiseks või
tagasikutsumiseks, siseaudiitori määramiseks või
tagasikutsumiseks, organisatsiooni probleemide
ja ebatõhususe ennetamiseks või eemaldamiseks
ning õigusaktide ja hea kutsetegevuse
järgimiseks.
Riski- ja auditikomitee liikmed on Anatolii
Mikhalchenko ning Anton Tikhomirov, kes mõlemad
on Admiral Markets AS-i nõukogu liikmed, ja Olga
Senjuškina, kes nimetati komisjoni 17.06.2020
Admiral Markets AS nõukogu otsusega. Riski- ja
auditikomitee liikmetele komiteesse kuulumise eest
tasu ei maksta.

komiteesse kuulumise eest tasu ei maksta.

Nominatsioonikomitee:
Riski- ja auditikomitee:
• hindab riskijuhtimise põhimõtete rakendamist
Admiral Markets AS-is ja temaga samasse
konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes,
lähtudes Admiral Markets AS-i riskijuhtimise
põhimõtetest ja kohaldatavatest õigusaktidest;
• ootamatute sündmuste toimumisel, mis võivad
omada olulist mõju Admiral Markets AS-ile ja/ või
temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale
ettevõttele, rakendab tegevuse järjepidevuse
tagamise korda ning vajadusel töötab viivitamatult
välja detailsema või täiendava tegevuskava, et
hoida ära või vähemalt vähendada negatiivset
mõju Admiral Markets AS-ile ja temaga samasse
konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele;
• hindab vähemalt üks kord aastas riskijuhtimise
ja tegevuse järjepidevuse tagamise põhimõtete
rakendamist ja teeb vajadusel ettepanekuid nende
põhimõtete ajakohastamiseks ning valmistab
vajadusel ette muudatusettepanekud;
• annab nõukogule nõu raamatupidamise,
audiitorkontrolli ja sisekontrolli järelevalve
teostamise ning eelarve koostamisel, samuti
tegevuse seaduslikkuse osas

• teeb Admiral Markets AS-i või temaga samasse
konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte
vastavale juhtimisorganile ettepanekud
madalama astme juhtimisorgani liikmete
määramiseks;
• leiab sobivad kandidaadid, hindab nende tausta
ja vastavust õigusaktides ja Admiral Markets AS-I
ning temaga samasse konsolideerimisgruppi
kuuluva ettevõtte sisekordades sätestatud
nõuetele ning teeb võimalusel vähemalt kaks
nädalat enne vastava juhtimisorgani liikme
määramist omapoolsed ettepanekud koos
põhjendustega.
Nominatsioonikomitee liikmed on Anatolii
Mikhalchenko ning Anton Tikhomirov, kes mõlemad
on Admiral Markets AS-i nõukogu liikmed.
Nominatsioonikomitee liikmetele komiteesse
kuulumise eest tasu ei maksta.

Meie pühendumist
kvaliteedile on
auhinnatud igal
aastal.
Jens Chrzanowski
Juhatuse liige
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Juhatus
Juhatus koordineerib Admiral Markets AS-i
igapäevast majandustegevust vastavalt
õigusaktidele, Admiral Markets AS-i põhikirjale ning
nõukogu otsustele, tegutsedes majanduslikult kõige
otstarbekamal viisil ja lähtudes Admiral Markets AS-i
ja tema klientide parimatest huvidest.
Juhatuse liikmed valib nõukogu. Admiral Markets

Dmitri Lauš

• tal peab olema kõrgharidus või samaväärne
haridus ja kogemused, mis on vajalikud
investeerimisühingu juhtimiseks;
• ta ei või olla samaaegselt rohkem kui kahe (2)
äriühingu, mille väärtpaberid on börsil noteeritud
(emitent), juhatuse liige ega teise emitendi
nõukogu esimees. Juhatuse liige võib olla
Admiral Markets AS-iga samasse gruppi kuuluva
emitendi nõukogu esimees.

Juhatuse liige

Nimetati juhatuse liikmeks alates 26.08.2019. On
omandanud 2019. aastal ärijuhtimise magistrikraadi
IE Universitys (Madrid, Hispaania). Asutas koos
Alexander Tsikhiloviga Admiral Marketsi peakontori
Eestis. Tänu oma finantstehnoloogia-taustale on
tal oluline roll ettevõtte tehnoloogia arendamise
ja uuendamise algatustes ning oma globaalse

AS-i juhatuses peab olema vähemalt kaks liiget.

personalijuhtimise teadmistega aitab ta kaasa

Admiral Markets AS-i juhatuse liige peab vastama

ettevõtte ja selle töötajate edasise suutlikkuse

muuhulgas järgmistele tingimustele:

kasvamisele.

Aruande koostamise hetkel on Admiral
Markets AS-i juhatuses neli liiget:

1. Sergei Bogatenkov, volituste tähtaeg
18.12.2021;
2. Dmitri Lauš, volituste tähtaeg
26.08.2022;
3. Jens Chrzanowski, volituste tähtaeg
10.02.2023;
4. Victor Gherbovet, volituste tähtaeg
23.11.2023.

Victor Gherbovet

Juhatuse liige

Nimetati juhatuse liikmeks alates 23.11.2020. Liitus
Admiral Marketsiga aastal 2008 ja on olnud Admiral
Markets Group AS-i juhatuse liige alates 2017.
aastast.Ta on ka Admiral Markets UK Ltd. juhatuse
liige. Victor Gherbovet omab bakalaureusekraadi
ülikooli Bucharest Academy of Economic Studies
majandusteaduses.

Sergei Bogatenkov

Jens Chrzanowski

Juhatuse esimees

Juhatuse liige

Liitus Admiral Marketsiga 2014. aastal. Omab

Nimetati juhatuse liikmeks alates 10.02.2020.

Tallinna Tehnikaülikooli bakalaurusekraadi

Jens Chrzanowski on Admiral Markets Group

majandusteaduses ja magistrikraadi ettevõtte

AS-i juhatuse liige alates 2017. aastast. Ta asutas

rahanduses. Enam kui 10 aastane töökogemus

2011. aastal Admiral Marketsi Berliini kontori

finantsnõustamises, panganduses ja varahalduses.

ja tema juhtimisel on Admiral Markets võitnud

Varasemateks töökohtadeks on olnud Swedbank,

2019. aastal Saksamaal finantsmaailma kõige

Ernst&Young ja Eesti Pank.

olulisemaid auhindu ja tunnustusi. Enne Admiral
Marketsiga liitumist on Jens Chrzanowski töötanud
finantsettevõttes FXCM vanempartnerina müügi
alal, E*Trade’is müügijuhina ja Deutsche Bankis
kauplemiseksperdina.
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Juhatuse ja nõukogu
tasustamine
Juhatuse ja nõukogu liikme tasu, sealhulgas
preemiasüsteem, peab olema selline, mis motiveerib
isikut tegutsema Admiral Markets AS-i parimates
huvides ning hoiduma tegutsemisest isiklikes või
muude isikute huvides.
Admiral Markets AS ei avalda üksikute juhatuse ega
nõukogu liikmete tasusid, kuna vastavalt isikutega
sõlmitud lepingutele, on tegemist konfidentsiaalse
teabega.
Juhtkonnale arvestatud kogutasu on avalikustatud
koondsummana ja välja toodud aastaaruandes.

Audiitori määramine
Audiitorfirma valimisel palus Admirals Markets AS
oma pakkumisi esitada neljal suurimal ja kvaliteetsel
turuliidritest audiitorfirmadel.
AS PricewaterhouseCoopers valiti seetõttu, et neil
on selles valdkonnas pikaaegsed ja põhjalikud
teadmised. Nad on teenuse pakkujad enam kui 500
kliendile Eestis, sealhulgas juhtivatele kodumaistele
ja rahvusvahelistele ettevõtetele ning avaliku sektori
organisatsioonidele. Kuigi nad on omandanud häid
kogemusi kõigist Eestis esindatud tööstusharudest,
on nad omandanud eriti tugeva asjatundlikkuse
sellistes valdkondades nagu pangandus, kindlustus,
hulgikaubandus, tarbekaubandus, metsandus,
kinnisvara, energeetika, telekommunikatsioon ja
infrastruktuur. Need olid peamised argumendid

Finantsaruandlus ja
auditeerimine
Admiral Markets AS koostab ja avalikustab igal
aastal oma koduleheküljel majandusaasta aruande.

nende valimiseks meie audiitorfirmaks.
Ühingu audiitor on 2020. aasta jooksul osutanud
muid kindlustandvaid teenuseid, mille läbiviimise
kohustus tuleneb vastavalt väärtpaberituru
seadusest.

Majandusaasta aruanne auditeeritakse.
Arvestades juhatuse ettepanekuid ning audiitori
nõusolekut, on Admiral Markets AS-I 26.11.2020

Teabe avalikustamine

üldkoosoleku otsusega valitud ettevõtte 2020.

Admiral Markets AS-il on loonud võlakirjadesse

majandusaasta audiitoriks audiitorettevõte AS

investeerinud investoritele veebilehe www.admiral.

PricewaterhouseCoopers, registrikoodiga 10142876.

ee. Veebilehekülg on kättesaadav nii eesti kui ka
inglise keeles. Admiral Marketsi veebilehel on

Vastavalt kokkuleppele audiitorettevõtjaga ei kuulu

avalikustatud majandusaasta aruanded (sealhulgas

audiitorile makstav tasu avalikustamisele ja seda

ühingu juhtimisaruanne), vahearuandeid, põhikirja,

käsitletakse konfidentsiaalse teabena.

juhatuse ja nõukogu koosseisu ning teavet audiitori
kohta. Alates 2016. aastast on majandusaasta
aruanded kättesaadavad ka inglise keeles.
Admiral Markets AS ei avalikusta finantskalendrit
finantsanalüütikutele ega muudele isikutele

Selles peatükis antakse ülevaade ettevõtte

avaldatud teavet ega analüütikute, investorite ja

varadest, kohustustest, omakapitalist,

ajakirjandusega kohtumise aegu ja kohtumispaiku,

tuludest ja rahavoost 2020 ja 2019. aastal.

kuna see ei ole Admiral Markets AS-i praegust
tegevust ja Admiral Markets AS-i emaettevõtte
kui ainuaktsionäri kõrget informeeritust arvesse
võttes vajalik. Admiral Markets AS on avaldanud
finantskalendri ja see on nähtav ka ettevõtte
kodulehel.
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Finantsseisundi aruanne
(tuhandetes eurodes)

Lisa

Koondkasumiaruanne
31.12.2020

31.12.2019

Varad
Nõuded krediidiasutustele

7

25 742

19 757

Nõuded investeerimisühingutele

7

15 120

6 786

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega
läbi kasumiaruande

8

10 248

9 759

Laenud ja nõuded

9

6 730

3 983

Muud varad

10

1 390

912

Investeeringud sidusettevõtetesse

28

1 375

0

Investeeringud tütarettevõtetesse

28

4 180

0

Materiaalne põhivara

11

1 614

1 283

Kasutusõigusega vara

11

4 213

4 059

Immateriaalne põhivara

12

824

630

71 436

47 169

Kohustused
Finantskohustused õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande

8

219

66

Võlad ja ettemaksed

13

7 317

2 349

Allutatud võlakirjad

16

1 827

1 827

Rendikohustis

15

4 396

4 145

13 759

8 387

Kohustused kokku

2020

2019

65 762

34 838

32

71

-18 719

-11 708

Muud kauplemistegevusega seotud tulud

19

31

Muud kauplemistegevusega seotud kulud

-23

-22

Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega
kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
Vahendustasu tulu

Kauplemistegevuse netotulu

21

47 071

23 210

Muud tulud

22

1 368

777

Muud kulud

23

-391

-202

Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära
meetodile

128

75

Muud samalaadsed intressitulud

194

183

Intressikulu

-245

-224

Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest

-1 360

266

Netokasum finantsvaradest õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande

0

50

Tööjõukulud

24

-7 670

-7 006

Tegevuskulud

25

-17 400

-11 268

11, 12

-626

-526

11

-537

-420

20 532

4 915

-267

-311

Aruandeperioodi kasum

20 265

4 604

Aruandeperioodi koondkasum

20 265

4 604

50,16

11,40

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
Kasutusõigusega vara kulum
Kasum enne tulumaksu
Tulumaks

Omakapital
2 586

2 586

259

259

Jaotamata kasum

54 832

35 937

Omakapital kokku

57 677

38 782

Kohustused ja omakapital kokku

71 436

47 169

Kohustuslik reservkapital

Lisa

Komisjoni- ja vahendustasu kulu

Varad kokku

Aktsiakapital

(tuhandetes eurodes)

19

Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

17

19

Lisad lehekülgedel 61 kuni 119 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Changes in inventories

Note
Lisa

2020

2019

Cash flow from
operating activities
Rahavood
äritegevusest
Profit
Aruandeperioodi
puhaskasum

20,265
20
265

4,604
4
604

Adjustments for
non-cash
income
or expenses:
Mitterahaliste
tulude
ja kulude
korrigeerimised:
Depreciationjaofimmateriaalse
tangible and intangible
assets
Materiaalse
põhivara kulum

61

18,528

6,496

Laekunud intressid

319

61

Makstud intressid

-243

-223

Makstud ettevõtte tulumaks

-267

-311

Neto rahavood äritegevusest

18 337

6 023

Operating cash flows before interest and tax

Rahavoogude aruanne
(in thousands
of euros)
(tuhandetes
eurodes)

0

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük

11

39

20

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus

11, 12

-1 142

-496

9

-2 435

-1 000

26

0

1,164
1
164

946

Gains on
the salemüügist
of tangible assets
Kasum
põhivara

-33
-32

9

Interest income
Intressitulu

-323

-258

Interest expense
Intressikulu

245

224

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande soetamine (investeerimisportfell)

-6 288

-4 906

0

25

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande müügid (investeerimisportfell)

5 463

6 466

267

311

Investeeringud sidusettevõtetesse

-1 375

0

1,360
1
360

-266

Soetatud tütarettevõtted

-4 180

0

0

-50

Neto rahavood investeerimistegevusest

-9 892

84

22 946

5 545

-1 371

-1 390

-440

-406

Neto rahavood finantseerimistegevusest

-1 811

-1 796

RAHAVOOD KOKKU

6 634

4 311

19 757

15 467

Raha ja raha ekvivalentide muutus

6 634

4 311

Valuutakursside muutuste mõju raha ja raha
ekvivalentidele

-664

-21

25 727

19 757

11, 12

Allowance
for doubtful receivable
Kahjum
ebatõenäoliselt
laekuvatest nõuetest
Corporatetulumaksu
income taxkulu
expenses
Ettevõtte
Other financial
income
and expenses
Muud
finantstulud
ja -kulud
Kasum finantsvaradelt õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
Rahavood äritegevusest enne äritegevusega
seotud varade ja kohustuste muutust

Investeerimisühingutega seotud nõuete muutus

7

-8 334

-49

Nõuete muutus

9

-338

61

Muude varade muutus

10

-478

133

Tuletisinstrumentide varade muutus

8

-389

-31

4 968

885

153

-110

0

61

18 528

6 496

Kohustuste ja ettemaksete muutus

Varude muutus
Rahavood äritegevusest enne intresse ja makse

Antud laenude tagasimaksed

Rahavood finantseerimistegevusest
Väljamakstud dividendid

Äritegevusega seotud varade ja kohustuste
muutused:

Tuletisinstrumentide kohustuste muutus

Antud laenud

8

19

Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7

7

Lisad lehekülgedel 61 kuni 119 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Omakapitali
muutuste aruanne
Aktsiakapital

Kohustuslik
reservkapital

Jaotamata
kasum

Kokku

2 586

259

32 724

35 568

Väljamakstud dividendid

0

0

-1 390

-1 390

Aruandeperioodi puhaskasum

0

0

4 604

4 604

Aruandeperioodi koondkasum

0

0

4 604

4 604

Saldo seisuga 31.12.2019

2 586

259

35 938

38 782

Saldo seisuga 01.01.2020

2 586

259

35 938

38 782

Väljamakstud dividendid

0

0

-1 371

-1 371

Aruandeperioodi puhaskasum

0

0

20 265

20 265

Aruandeperioodi koondkasum

0

0

20 265

20 265

2 586

259

54 832

57 676

(tuhandetes eurodes)
Saldo seisuga 01.01.2019

Saldo seisuga 31.12.2020

Lisainformatsioon omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 19.
Lisad lehekülgedel 61 kuni 119 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

See peatükk esitab täiendavat infot
raamatupidamise aastaaruande kohta.
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Lisa 1.
Üldine
informatsioon
ADMIRAL MARKETS AS (edaspidi „Admiral
Markets“ ja „Ettevõte“) on investeerimisühing alates
05.06.2009. Ettevõtte peakontor asub aadressil

Lisa 2.
Raamatupidamise
aastaaruande koostamisel
kasutatud arvestusmeetodid
ja hindamisalused

Maakri 19/1, Tallinn, Eesti. Majandusaasta aruanne
31. detsembril 2020 lõppenud aasta kohta on
avaldamiseks heaks kiidetud 31.03.2021 vastavalt
juhtkonna otsusele. Grupi aktsionäridel on seaduslik
õigus kinnitada need raamatupidamisaruanded või
jätta need kinnitamata ja nõuda juhtkonnalt uute
koostamist. Juhatuse kinnitatud aastaaruande
kinnitavad nõukogu ja aktsionärid. Aktsionärid
omavad õigust raamatupidamise aastaaruannet
mitte kinnitada. Nõukogu vastavat õigust ei oma.

Admiral Markets AS raamatupidamise aastaaruanne

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande

on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste

koostamise ajaks avaldatud uute standardite ja

finantsaruandluse standarditega (IFRS –

teatud standardite muudatuste ning tõlgenduste

International Financial Reporting Standards),

ülevaade ja ettevõtte juhatuse hinnang uute

nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu

standardite ja tõlgenduste rakendamise mõju kohta

poolt. Lisaks rahvusvahelise finantsaruandluse

on toodud lisas 3.

standarditele vastavale informatsioonile sisaldab
raamatupidamisaruanne vastavalt Väärtpaberituru

Raamatupidamise aastaaruande koostamine

seaduse §110¹ riskijuhtimise, omavahendite

nõuab hinnangute tegemist. Hinnangud põhinevad

ja kapitali adekvaatsuse kohta avalikustatavat

informatsioonil ettevõtte seisundist, kavatsustest

teavet, mis on toodud lisas 5. Raamatupidamise

ja riskidest raamatupidamise aastaaruande

aastaaruanne sisaldab Admiral Markets AS ning

koostamispäeva seisuga. Majandusaastal

tema filiaali ja esinduskontori finantsnäitajaid.

või varasematel perioodidel kajastatud
majandustehingute lõplik tulemus võib erineda

Admiral Markets AS-il on tütarettevõtted Kanadas

käesoleval perioodil tehtud hinnangust.

ja Jordaanias. Käesolev raamatupidamise
aastaaruanne ei ole konsolideeritud vastavalt Eesti

Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2020 ja lõppes

Raamatupidamise seaduse erandile §29 lõige 4.

31. detsembril 2020. Ettevõtte arvestusvaluutaks on
euro. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad

Olulisemad raamatupidamise aastaaruandes

on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud

kasutatud arvestuspõhimõtted on toodud allpool.

teisiti.

Neid põhimõtteid on kasutatud järjepidevalt
kõikide esitatud aastate kohta, kui ei ole märgitud
teisiti. Käesolev raamatupidamise aastaaruanne
on koostatud lähtuvalt soetusmaksumuse
printsiibist, välja arvatud juhtudel, kui alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes on kirjeldatud teisiti.
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Tütarettevõtted ja
sidusettevõtted

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine ning
välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
1

Arvestus- ja esitusvaluuta
Ettevõtte arvestus- ja esitusvaluutaks on euro.

Tütarettevõtjad on kõik majandusüksused, mille

omakapitalis (nii muutused sidusettevõtte

üle Ettevõttel on kontroll. Ettevõte kontrollib

kasumis / kahjumis, kui muudel omakapitali kirjetel)

majandusüksust, kui ta saab või tal on õigused

ning investeeringuobjekti varade, kohustuste

majandusüksuses osalemisest tulenevale muutuvale

ja tingimuslike kohustuste ostuanalüüsis

kasumile ja ta saab mõjutada seda kasumi suurust

leitud õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse

kasutades oma mõjuvõimu majandusüksuse üle.

vahe elimineerimisega või amortisatsiooniga.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel

fikseeritud monetaarsete varade ja kohustuste

Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata

on aluseks võetud tehingu toimumise päeval

ümber arvestamisel tekkivad kasumid ning kahjumid

kasumid elimineeritakse vastavalt Ettevõtte osaluse

ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

kajastatakse kasumiaruandes real “Netokasum/

aastaaruandes kajastatakse investeeringuid

suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud

(-kahjum) valuutakursi muutustest.” Mitterahalisi

tütarettevõtetesse soetusmaksumuses (millest

samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on

monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse

välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi,

vara väärtuse langus.

ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult

mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt

kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside

ettemaksed, materiaalne ja immateriaalne põhivara),

Juhul kui Ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil

alusel. Tuletisinstrumentide õiglast väärtust

bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse

kajastatava sidusettevõtte kahjumis ületab

mõõdetakse bilansipäeval kehtinud Euroopa

tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga

AS omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli.

sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse

Keskpanga valuutakursi alusel. Välisvaluutas

valuutakursi alusel.

Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu

investeeringu bilansilist väärtust nullini ning

juhul, kui ettevõte omab ettevõttes 20% kuni 50%

hinnatakse alla selliseid pikaajalisi nõudeid, mis

hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

sisuliselt moodustavad osa investeeringust.

Ettevõtte konsolideerimata raamatupidamise

on vajadusel maha arvatud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused).
Sidusettevõte on ettevõte, mille üle Admiral Markets

Edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt.
Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse

Juhul kui Ettevõte on garanteerinud või kohustatud

finantsseisundi aruandes kapitaliosaluse meetodil.

rahuldama sidusettevõtte kohustusi, kajastatakse

Selle meetodi kohaselt võetakse investeering

finantsseisundi aruandes nii vastavat kohustust

algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida

kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit. Muid

korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori

nõudeid sidusettevõtte vastu kajastatakse

osalusega muutustes investeeringuobjekti

korrigeeritud soetusmaksumuses miinus võimalikud
allahindlused. Osalust omandatud sidusettevõtte
varades ja kohustustes ning omandamisel tekkinud
firmaväärtust kajastatakse finantsseisundi
aruandes netosummana real „Investeeringud
sidusettevõtetesse“.

2

Tehingud ja saldod välisvaluutas

Finantsvarad
Klassifitseerimine
Ettevõte klassifitseerib finantsvarad järgmistesse
mõõtmiskategooriatesse:
• need, mida kajastatakse õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
• need, mida kajastatakse korrigeeritud

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone,
alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid
indikatsioone esineb, viiakse läbi vara väärtuse
test. Investeeringu kaetava väärtuse määramisel
lähtutakse punktis „Materiaalse ja immateriaalse
vara väärtuse langus“ kirjeldatud põhimõtetest.

Tavapärastel turutingimustel toimuvaid
finantsvarade oste ja müüke kajastatakse

soetusmaksumuses.
et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud

Arvele võtmine ja kajastamise
lõpetamine

Klassifitseerimine sõltub ettevõtte ärimudelist
finantsvarade haldamisel ning rahavoogude

tehingupäeval ehk kuupäeval, millal ettevõte võtab
endale vara ostmise või müümise kohustuse.
Finantsvarade kajastamine lõpetatakse, kui õigused
finantsvarast tulenevatele rahavoogudele lõppevad
või antakse üle ja ettevõte annab sisuliselt üle kõik
riskid ja hüved.

lepingulistest tingimustest.

Mõõtmine
Finantsvarad kajastatakse esmasel arvelevõtmisel
õiglases väärtuses ning finantsvarade puhul mida
ei kajastata õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande lisanduvad tehingukulud, mis
on otseselt seotud finantsvara omandamisega.
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
kajastavate finantsvarade tehingutasud kajastatakse
kuluna kasumiaruandes.

64

Raamatupidamise aastaaruande lisad

65

Võlainstrumendid
(laenud ja võlakirjad)

Allolevad Ettevõtte finantsvarasid mõõdetakse

ECL mudelil on kolm faasi, mis baseeruvad

Ettevõttel peab olema juurdepääs esmasele või

õiglases väärtuses:

krediidiriski muutusel. 12-kuu ECL (faas 1)

soodsaimale turule. Vara või kohustuse õiglase
väärtuse hindamisel eeldatakse, et turuosalised

Võlainstrumentide edasine kajastamine sõltub

• Omakapitaliinstumendid;

rakendatakse kõikidele kirjetele, v.a kui on toimunud
krediidiriski oluline suurenemine võrreldes esialgse

lähtuvad vara või kohustuse hinna määramisel oma

ettevõtte ärimudelist finantsvarade haldamisel ning

• Tuletisinstrumendid;

kajastamisega. Kirjetele, mille puhul on toimunud

majanduslikest huvidest.

finantsvara lepingulistest rahavoogudest.

• Võlakirjad.

oluline krediidiriski suurenemine (faas 2) või on

Ettevõtte võlainstrumendid jagunevad järgmistesse
mõõtmiskategooriatesse:

• Korrigeeritud soetusmaksumus: Varad, mida
hoitakse lepinguliste rahavoogude kogumiseks
ning mille rahavood on ainult põhiosa ja tasumata
põhiosalt arvestatud intress, kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses. Nendest
finantsvaradest saadav intressitulu kajastatakse
finantstuludes sisemise intressimäära meetodil.
Kajastamise lõpetamisel kajastatakse saadud
kasum või kahjum kasumiaruandes muudes
tuludes/kuludes. Valuutakursi kasumid ja
kahjumid ning krediidikahjumid kajastatakse
kasumiaruandes eraldi ridadel.
Ettevõtte finantsvarad jagunevad järgnevatesse
kategooriatesse:
• raha ja raha ekvivalendid;
• nõuded klientidele;
• laenud;
• muud nõuded.

Omakapitaliinstrumendid

maksejõuetud (faas 3), rakendatakse kogu eluea

Ettevõte kasutab õiglase väärtuse hindamisel

jooksu ECL-i.

meetodeid, mis on antud tingimustes asjakohased ja
mille kasutamiseks eksisteerib piisavalt andmeid, et

Ettevõte hindab igal bilansipäeval, kas krediidirisk

hinnata õiglast väärtust, maksimeerides asjakohaste

Ettevõte kajastab omakapitaliinstrumendid õiglases

on oluliselt suurenenud võrreldes esmase

jälgitavate sisendite kasutamist ja minimeerides

väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Õiglases

kajastamisega. Olulise krediidiriski suurenemise

mittejälgitavate sisendite kasutamist.

väärtuses mõõdetud omakapitaliinstrumendist

hindamine baseerub kvantitatiivsetel ja

saadud kasum või kahjum kajastatakse

kvalitatiivsetel indikaatoritel. Need indikaatorid

Kõik varad ja kohustused, mis on hinnatud õiglasesse

kasumiaruandes real muud tulud/(kulud).

sisaldavad makseid, mis on makseviivitusega

väärtusesse või avalikustatud finantsaruannetes, on

vahemikus >30 ja <90 päeva ja finantsvarasid,

klassifitseeritud vastavalt õiglase väärtuse hierarhiale,

mille lepingulisi tingimusi on muudetud seoses

mida on kirjeldatud allpool ning põhineb madalaima

kliendi finantsraskustega. Juhul kui on toimunud

taseme sisendil, mis on oluline õiglase väärtuse

oluline krediidiriski suurenemine võrreldes esmase

mõõtmisele tervikuna:

Tuletisinstrumendid
Tuletisinstrumendid, sealhulgas futuur-,
forward-, optsioonilepingud ning muud taolise
iseloomuga instrumendid, mis on seotud alusvara
muutusega, kajastatakse õiglases väärtuses.
Kõik tuletisinstrumendid kajastatakse varana
juhul, kui nende õiglane väärtus on positiivne ning
kohustusena, kui õiglane väärtus on negatiivne.
Tuletisinstrumendi õiglase väärtuse muutusest
tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse
aruandeperioodi kasumiaruandes. Ettevõte ei
rakenda riskimaandamisarvestuse põhimõtteid.

kajastamisega, kajastatakse eluea ECL allahindlus ja
finanatsvara liigub faasi 2. Meetod on sümmeetriline,
st järgnevatel bilansipäevadel, kui finantsinstrumendi
krediidikvaliteet paraneb selliselt, et enam ei ole

Tase 1 — Noteeritud (korrigeerimata) hinnad aktiivsel

täidetud oluline krediidiriski suurenemise kriteeritum

turul identsetele varadele ja kohustustele;

alates esmasest kajastamisest, siis finantsvara

Tase 2 — Hindamismeetodid, mille puhul madalaima

liigub faasi 1.

taseme olulised sisendid on otseselt või kaudselt
jälgitavad;

Nõuetele ostjate vastu, kus puudub oluline

Tase 3 — Hindamismeetodid, mille puhul madalaima

finantseerimise komponent, rakendab ettevõte

taseme olulised sisendid ei ole otseselt või kaudselt

IFRS 9 järgi lubatud lihtsustatud lähenemist ning

jälgitavad.

arvestab nõuete allahindlust nõuete pikkuse
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande:
Varad, mis ei vasta soetusmaksumuse või õiglases
väärtuses muutustega läbi muu koondkasumi
kriteeriumile, kajastatakse õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande. See on juhul,
kui ärimudeliks on hoida kauplemiseesmärgil
- see tähendab finantsvarasid hoitakse
kauplemiseesmärgil, vaatega need lühiajalises
perspektiivis müüa ja eesmärgiga teenida kasumit.
Võlainstrumendid kajastatakse kohustuslikult
õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande,
kui neid varasid juhitakse või hinnatakse õiglase
väärtuse alusel või varasid hoitakse eesmärgiga
need müüa või alternatiivselt, kui rahavood ei
sisalda ainult põhiosa- ja intressimakseid. Kasum
või kahjum võlainstrumentidelt muutustega läbi
kasumiaruande kajastatakse vastava perioodi,
mil õiglase väärtuse muutus on toimunud,
kasumiaruandes. Teenitud lepingulised intressid on
kajastatud kasumiaruande real Intressitulu.
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Väärtuse langus
Ettevõte hindab korrigeeritud soetusmaksumuses
kajastavate võlainstrumentide oodatavat

oodatava krediidikahjumina nõuete esmasel

Ettevõte hindab iga aruandlusperioodi lõpul, kas

kajastamisel. Ettevõte kasutab allahindluste

varad ja kohustused, mis esinevad finantsaruannetes

maatriksit, kus nõuetele arvutatakse allahindlus,

perioodide lõikes korduvalt, vajavad tasemete vahel

lähtudes erinevatest aegumiste perioodidest.

ümberklassifitseerimist (baseerudes madalaimal
sisendil, mis on oluline õiglase väärtuse hindamisele

krediidikahjumit tuleviku informatsiooni baasil.
Rakendatav väärtuse languse metoodika sõltub
sellest, kas krediidirisk on oluliselt suurenenud.
Eeldatava krediidikahju mõõtmine võtab arvesse:
(i) erapooletut ja tõenäosusega kaalutud summat,
mille määramisel hinnatakse mitmeid võimalikke
erinevaid tulemusi, (ii) raha ajaväärtust ja (iii)
aruande perioodi lõpus ilma liigsete kulude
või pingutusteta kättesaadavat mõistlikku ja
põhjendatud informatsiooni minevikus toimunud
sündmuste, praeguste tingimuste ja tulevaste

Õiglase väärtuse hindamine
Ettevõte hindab finantsinstrumente, nagu
tuletisinstrumendid, õiglasesse väärtusesse iga

Raha ja raha ekvivalendid

bilansipäeva seisuga. Õiglane väärtus on summa,

Nõuded krediidiasutustele ja investeerimisühingutele

mille eest on hindamispäeval võimalik müüa vara või

sisaldavad lühiajalisi (tähtajalised hoiused kuni

arveldada kohustust tavapärase äritehingu käigus

3 kuud) nõudmiseni hoiuseid, millel puudub

sõltumatute turuosaliste vahel. Õiglase väärtuse

materiaalne turuväärtuse muutuse risk, ning saldod

hindamisel lähtutakse eeldusest, et vara müük või

kauplemiskontodel.

kohustuste tasumine toimub:

majandustingimuste prognooside kohta. Ettevõte

• vara või kohustuse esmase turu tingimustes, või;

kasutab eksperthinnanguid ECL (Expected

• esmase turu puudumisel vara või kohustuse jaoks
soodsaima turu tingimustes.

Credit Loss ehk oodatav krediidikahju) arvutuste

tervikuna).

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse
rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja
nõudmiseni hoiuseid krediidiasutustes.

individuaalseks hindamiseks.
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Bilansivälised varad ja kohustused
Admiral Markets AS tegutseb investeerimisteenuse

kokkuleppele (pass-through arrangement)

vahendajana ja hoiab oma vastutaval hoiul klientide

käsitletakse neid varasid bilansiväliste varadena, vt.

vahendeid. Vastavalt rahavoogude edasiandmise

lisa 18.

Materiaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel finantsseisundi

materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset

aruandes on selle soetusmaksumusest maha

meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on

arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

langusest tulenevad allahindlused. Ettevõte kasutab

Materiaalse põhivara grupp

Kasulik eluiga

Sõiduvahendid

3-5 aastat

Muu põhivara

3 aastat

Materiaalse põhivara objektide

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud

amortisatsioonimeetodid, kasulik eluiga ja

selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara

lõppväärtus vaadatakse üle vähemalt iga

mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara

majandusaasta lõpus ning kui hinnangud

objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse

erinevad varasematest, kajastatakse muudatused

ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse

raamatupidamislike hinnangute muutusena, s.t

aruandeperioodi kuludes.

edasiulatuvalt.

Immateriaalne põhivara
Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel

kajastatakse finantsseisundi aruandes lähtudes

kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse

samadest põhimõtetest, mida rakendatakse

põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised

materiaalsetele põhivaradele.

kasulikud eluead:

Immateriaalse põhivara grupp
Litsentsid, tarkvara

Kasulik eluiga
5 aastat

Juhul kui on indikatsioone, mis viitavad varaobjekti

kavatsus projekt ellu viia, ettevõte võib vara

väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse,

kasutada või müüa koos immateriaalse põhivara

viiakse läbi vara kaetava väärtuse test.

arenduskuludega ja tulevaste majanduslike hüvede
suurust saab usaldusväärselt kindlaks määrata.

Arenduskulud kapitaliseeritakse, kui on olemas
tehnilised ja rahalised vahendid ning positiivne
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Kauplemistegevuse
netotulu kasvas 103%
47,1 miljoni euroni.
Regina Lauš

Varahalduse juht
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Materiaalse ja immateriaalse
põhivara väärtuse langus

Emiteeritud võlaväärtpaberid ja sarnased allutatud

Ettevõte arvestab rendiperioodina rendi

kohustused võetakse algselt arvele õiglases

katkestamatut perioodi, mis hõlmab nii rendilepingu

väärtuses, miinus tehingukulud (laekumisel saadud

võimaliku pikendamise perioode juhul, kui rentnik

Pärast rendiperioodi algust mõõdab Ettevõte

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on

raha summas, vähendatuna tehingukulude võrra).

on piisavalt kindel, et ta seda võimalust kasutab.

kasutamisõiguse esemeks olevat vara ja vastavat

märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele.

Allutatud kohustuseks loetakse kohustusi, mis

Rentnik hindab piisavat kindlust selles, kas ta

kohustist kuupäeval, kui renditava vara puhul

Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti

investeerimisühingu likvideerimise või pankroti

kasutab pikendamise õigust või jätab kasutamata

saab rakendada soetusmaksumuse mudelit.

väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse,

väljakuulutamise korral rahuldatakse pärast teiste

lõpetamise õiguse, uuesti juhul, kui ilmneb mõni

Soetusmaksumuse mudeli kasutamiseks

viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav

võlausaldajate õigustatud nõuete rahuldamist. Muud

oluline sündmus või oluline asjaolude muutus, mis

mõõdab rentnik kasutamisõiguse esemeks

väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas

finantskohustused (võlad hankijatele ja viitvõlad)

on rentniku kontrolli all ja mõjutab seda, kas rentnik

olevat vara soetusmaksumuses, millest on

vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused)

võetakse algselt arvele nende õiglases väärtuses,

on piisavalt kindel, et ta kasutab mõnda algse

lahutatud akumuleeritud kulum ja väärtuse

või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast

millest on maha arvatud tehingukulud, ning edaspidi

rendiperioodi määratlemisel arvesse võtmata jäänud

langusest tulenevad akumuleeritud kahjumid ja

kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena

kajastatakse neid korrigeeritud soetusmaksumus.

võimalust või jätab kasutamata mõne võimaluse,

mida on korrigeeritud vastavalt rendikohustise

mis on algse rendiperioodi määratlemisel arvesse

ümberhindamisele. Kasutamisõiguse esemeks

bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara

Finantskohustuste kajastamine lõpetatakse, kui

võetud. Ettevõte muudab rendiperioodi rendi

olevaid varasid amortiseeritakse üldjuhul lineaarselt

objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul, kui

see on kustunud (ehk lepinguga kindlaks määratud

katkestamatu perioodi muutumise korral.

vara kasuliku eluea ja rendiperioodi järgi, vastavalt

vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku

kohustus on tasutud, tühistatud või lõppenud).

selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema

varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima
varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu
see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse
aruandeperioodi kuluna.

Kohustused töövõtjate ees

Edasine mõõtmine

sellele, kumb on lühem.

Esmane mõõtmine
Esmasel kajastamisel mõõdab rentnik

Pärast rendiperioodi algust mõõdab Ettevõte
rendikohustist järgmiselt:

Kohustused töövõtjate ees sisaldavad

kasutamisõiguse esemeks oleva vara

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse

arvestatud, kuid väljamaksmata töötasusid ja

soetusmaksumuse rendiperioodi alguse seisuga.

testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus

puhkusetasukohustust bilansipäeva seisuga.

Kasutamisõiguse esemeks oleva vara maksumus

on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse,

Puhkusetasude maksmiseks arvestatud

sisaldab:

siis tühistatakse varasem allahindlus ning

kohustust kajastatakse koos sotsiaal- ja

suurendatakse vara bilansilist maksumust.

töötuskindlustusmaksudega finantsseisundi

Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis

aruandes võlad ja ettemaksed koosseisus ja

oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel

kasumiaruandes tööjõukuludena.

• kõiki rendiperioodi alguses ja enne seda tehtud
rendimakseid, millest on lahutatud saadud
rendistiimulid;

Rendiarvestus

• kõiki rentniku esmaseid otsekulutusi;

intress summa, mille tulemusena on intressimäär

• rentniku hinnangulisi kulutusi, mis tekivad seoses
alusvara lammutamise ja teisaldamisega, selle
asukoha taastamisega või alusvara seisundi
taastamisega vastavalt rendi tingimustele.

igal osaperioodil kohustise lõppväärtuse suhtes

normaalset amortisatsiooni.

Finantskohustuste arvestus
Ettevõte klassifitseerib finantskohustusi kas:

Ettevõte kui rentnik
Kõikide rendilepingute tulemusena saab rendilevõtja

• finantskohustused õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande, või

õiguse kasutada vara alates rendilepingu algusest

• korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad
finantskohustused.

finantseeringu.

ning juhul kui rendimakseid tehakse üle perioodi ka

Rendilevõtjad peavad (a) arvele võtma varad ja
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

kohustused kõikide üle 12-kuuliste rendilepingute

finantskohustuse (tuletisinstrument) kajastamist

osas, v.a juhul kui renditav vara on väikese

vaata arvestuspõhimõtetes Finantsvarad –

väärtusega; ning (b) kajastama kasumiaruandes

Tuletisinstrumendid. Kõigi muude finantskohustuste

kulumit renditavadelt varadelt ja intressikulu

edasine kajastamine toimub korrigeeritud

rendikohustustelt.

soetusmaksumuses, kasutades sisemise
intressimäära meetodit. Tehingukulud kaasatakse

Ettevõte rendib kontoriruume. Lepingu sõlmimisel

sisemise intressimäära arvutustesse. Erinevused

hindab ettevõte, kas tegemist on rendilepinguga või

laekunud summade (miinus tehingukulud)

kas see sisaldab rendisuhet. Leping on rendileping

ja lunastusväärtuse vahel kajastatakse

või sisaldab rendisuhet juhul, kui lepinguga antakse

kasumiaruandes instrumendi tähtaja jooksul,

tasu eest õigus kontrollida kindlaksmääratud vara

kasutades sisemist intressimäära. Intressikulud

kasutamist teatud ajavahemikus.

• rendikohustise algsel mõõtmisel kindlaks tehtud
summat;

Ettevõte mõõdab rendiperioodi alguses
rendikohustise selleks kuupäevaks tasumata
rendimaksete nüüdisväärtuses. Rendimaksed
diskonteeritakse rendi sisemise intressimääraga,
kui seda määra on võimalik hõlpsasti kindlaks
teha. Kui seda määra ei ole võimalik hõlpsasti
kindlaks teha, kasutab rentnik rentniku alternatiivset
laenuintressimäära, mis on intressimäär, mida
rentnik peaks sarnases majanduskeskkonnas
maksma sarnaseks perioodiks ja sarnase tagatisega
laenu võtmiseks, et omandada kasutamisõiguse
esemeks oleva varaga sarnast vara.

• suurendades bilansilist väärtust vastavalt
rendikohustise intressile;
• vähendades bilansilist väärtust vastavalt tehtud
rendimaksetele; ja
• hinnates bilansilise väärtuse ümber vastavalt
ümberhindlustele või rendilepingu muudatustele
või vastavalt muudetud sisuliselt fikseeritud
rendimaksetele.
Rendiperioodi igal ajavahemikul on rendikohustise

sama. Pärast rendiperioodi algust kajastab rentnik
kasumiaruandes rendikohustise intressi.
Kui muutuvad rendimaksed, võib olla vajadus
rendikohustis ümber hinnata. Rentnik kajastab
rendikohustise ümberhindluse summat
kasutamisõiguse esemeks oleva vara
korrigeerimisena. Kui aga kasutamisõiguse
esemeks oleva vara jääkväärtus väheneb nullini
ja rendikohustise mõõtmisel ilmneb täiendav
vähenemine, kajastab rentnik ümberhindluse
järelejääva summa kasumiaruandes.
Rentnik kajastab rendilepingu muudatust eraldi
rendina juhul, kui a) muudatusega suurendatakse
rendi ulatust, lisades sellele ühe või enama alusvara
kasutamisõiguse, ja b) rendi hind suureneb tasu
võrra, mis vastab ulatuse suurenemise eraldiseisvale
hinnale, mida on korrigeeritud vastavalt konkreetse
lepingu asjaoludele.

kajastatakse kasumiaruandes real „Intressikulu“.
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Iga rendimakse on jagatud finantseerimiskulu

Tingimuslikeks kohustusteks klassifitseeritakse

Alates 2019. aastast on võimalik dividendide

Intressitulu ja –kulu kajastatakse

(intressikulu) ja rendikohustise peamiste

need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus

väljamaksetele rakendada maksumäära 14/86.

koondkasumiaruandes kõikide finantsinstrumentide

tagasimaksete vahel, selleks et vähendada kohustise

jääb alla 50% või mille suurust ei saa usaldusväärselt

Seda soodsamat maksumäära saab kasutada

puhul, mis on arvele võetud soetusmaksumuses,

bilansilist jääkväärtust. Finantseerimisekulu

hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse

dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eelneva

kasutades sisemise intressimäära meetodit.

arvestatakse rendiperioodi kasumi või kahjumi alla,

arvestust bilansiväliselt.

majandusaasta keskmise dividendide väljamakseni,

Sisemine intressimäär on selline intressimäär,

mille tulemusena on intressimäär igal osaperioodil

mis on maksustatud 20/80 maksumääraga. Kolme

millega finantsvarast või –kohustusest tulenevaid

kohustise lõppväärtuse suhtes sama.

eelneva aasta keskmise dividendimakse arvutamisel

rahavoogusid diskonteerides on tulemuseks

võetakse esimese aastana arvesse 2018. aasta.

antud finantsvara või –kohustuse hetke bilansiline

Lühiajaliste rendilepingutega ja selliste
rendilepingutega, mille alusvara väärtus on väike,

Pika- ja lühiajalise varade
ja kohustuste eristamine

maksumus. Sisemise intressimäära arvutus
2020. aastal suleti Admiral Markets AS filiaal

hõlmab kõiki antud finantsvara või –kohustusega

seotud maksed kajastatakse lineaarselt kuluna

Varad, milledest tulenevate hüvede realiseerumist

Poolas ning esinduskontor Vene Föderatsioonis

seoses makstavaid või saadavaid tehingukulutusi,

kasumiaruandes. Lühiajalised rendilepingud on

ettevõtte jaoks on oodata 12 kuu jooksul,

likvideeritakse. Kuigi filiaali ja esinduskontori

üle- ja alakursse. Kauplemistulude all kajastatakse

lepingud, mille rendiperiood on kuni 12 kuud või

kajastatakse lühiajalise varana. Varad, millede

põhitegevuseks oli vaid peakontorile tugiteenuste

kaubeldavate tuletisinstrumentide ja muude

lühem.

puhul osaline hüvede realiseerumine toimub peale

osutamine ning otsest tegevustulu filiaalis ja

õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

12 kuu möödumist bilansipäevast, kajastatakse

esinduskontoris ei teki, jaotab Admiral Markets AS

kajastatavate finantsvarade turuväärtuse muutusest.

Täpsem informatsioon kasutusõiguse varade ja

pikaajalisena selles osas, mille realiseerumist on

tulusid filiaali ja esinduskontori vahel võttes aluseks

rendikohustiste kohta on avalikustatud lisades 11

oodata pärast 12 kuulise perioodi möödumist

ettevõttes loodud siirdehindade poliitikat. Tulude

ja 15.

(vt lisa 5).

jaotamisel tekkinud kasum maksustatakse igas
riigis eraldi vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle
tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates
bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa,

Finantsseisundi aruandes kajastatakse eraldisena

õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem

mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega,

enne bilansipäeva toimunud kohustavast

kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Saadud

on toodud aastaaruande lisas 17.

sündmusest tulenevaid kohustusi, millel on kas

laene, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu

seaduslik alus või mis tulenevad Ettevõtte senisest

jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse

tegevuspraktikast (seaduslik või tõlgenduslik),

pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne

mis nõuavad tõenäoliselt ressurssidest loobumist,

aastaaruande kinnitamist, kajastatakse

mille realiseerumine on tõenäoline (on rohkem

lühiajalistena.

Tulude ja kulude arvestus

kohustuse rahuldamiseks) ja mille summa suurust

Kõigi pikaajaliste varade ja kohustuste kohta

millal ettevõte on täitnud oma teostamiskohustused,

on võimalik usaldusväärselt mõõta, kuid mille

on vastav pikaajaline osa eraldi välja toodud

mis on tavaliselt tehingu läbiviimise hetk. Sellised

realiseerimise aeg või summa ei ole täpselt teada.

raamatupidamise aastaaruande vastava lisa juures

tulud on näiteks vahendustasud samasse

Eraldiste kajastamisel finantsseisundi aruandes

(vt lisa 5).

konsolideerimisgruppi kuuluvatelt ettevõtetelt.

lähtutakse juhtkonna hinnangust eraldiste täitmiseks

Muutuv tasu kajastatakse müügitulus ainult

tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise

ulatuses, mida juhtkonna hinnangul väga

realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse
finantsseisundi aruandes summas, mis on juhtkonna

Ettevõtte tulumaks

• hinnavahest (spreads) - ostu- ja
müügihindade vahe;
• vahetuslepingute tasud (on summad,
mis tulenevad antud finantsinstrumendi
tingliku intressimäära ja hetkemäära
erinevusest);
• netotulemused (kasumid ja kahjumid
on saldeeritud) Ettevõtte turutegemise
valdkonnast.

tõenäoliselt hiljem ei tühistata.

hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse

Muu kauplemistegevusega seotud tulu kajastatakse

eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või

dividendidena jaotatavat kasumit määraga

kindlal ajahetkel, millal ettevõte on täitnud oma

üleandmiseks kolmandale osapoolele. Eraldiste

20/80 netodividendina väljamakstud summast.

teostamiskohustused, mis on tavaliselt tehingu

kulu ja eraldiste bilansilise maksumuse muutuste

Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks

läbiviimise hetk. Saadud või nõuda olev muu

kulu kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Eraldisi

kajastatakse tulumaksukuluna dividendide

kauplemistegevusega seotud tulu on kogutasu

ei moodustata äritegevuse tulevaste perioodide

väljakuulutamise perioodi koondkasumiaruandes,

teenuste eest, mis on selgelt eristatavad

kahjumite katmiseks. Juhul, kui eraldis realiseerub

sõltumata sellest, millise perioodi eest need

teostamiskohustused. Sellised tulud on näiteks

tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast

on välja kuulutatud või millal dividendid välja

mitteaktiivsuse tasu (tasu kauplemiskontolt, mis

bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud

makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata

ei ole viimase 24 kuu jooksul täitnud minimaalset

väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete

dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja

ostu- või müügitegevust ja mida ei kasutata avatud

nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui

-kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil

positsioonide hoidmiseks)ning maksesüsteemide

diskonteerimise mõju on ebaoluline.

kehtivale tulumaksumäärale.

komisjonitasud.
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Kauplemistulu koosneb järgnevast:

Komisjonitasu tulu kajastatakse kindlal ajahetkel,

tõenäoline kui mitte, et vahendite väljavool on vajalik
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Kohustuslik reservkapital
Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb
ettevõte igal majandusaastal jooksva aasta
puhaskasumist vähemalt 5% eraldise kohustuslikku
reservkapitali, kuni reservkapital moodustab
vähemalt 10% aktsiakapitalist. Kohustuslikku

Lisa 3.
Uute muudetud standardite
kasutuselevõtt ja
tõlgendamine ning uued
arvestuspõhimõtted

5%

kohustuslik
reserv

reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta,
ent seda tohib kasutada kahjumi katmiseks, kui
kahjumit ei ole võimalik katta vabast omakapitalist.
Kohustuslikku reservkapitali võib kasutada ka

puhaskasumist

ettevõtte aktsiakapitali suurendamiseks.
Käesoleva aruande koostamise hetkeks on välja
antud uusi rahvusvahelise finantsaruandluse
standardeid ning olemasolevate standardite

Rahavoogude aruanne

Bilansipäevajärgsed sündmused

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad

2020 või hiljem. Ülevaade neist standarditest ning

meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel

olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad

nende tõlgenduste mõjust ettevõtte aruannetele on

on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides

asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeval, 31.

välja toodud allpool.

mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega

detsembri 2020 ja aruande koostamise kuupäeva

seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse

vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või

saldode muutused.

varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

muudatusi ja tõlgendusi, mis on kohustuslikud
ettevõtte aruandeaastatele, mis algavad 1. jaanuaril

a

Täpsem informatsioon on esitatud lisas 29.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest

Uute või muudetud standardite ja
tõlgenduste rakendamine
Puuduvad uued või muudetud standardid või nende

tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

tõlgendused, mis on jõustunud 1. jaanuaril 2020
või hiljem algavatele aruandeperioodidele ning mis
mõjutaks olulises osas Ettevõtet.

b

Uued standardid, tõlgendused ja
nende muudatused
Välja on antud uusi või muudetud standardeid
ja tõlgendusi, mis muutuvad ettevõttele
kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2021 või
hilisematel perioodidel ja mida ettevõte ei ole
rakendanud ennetähtaegselt.
„Kohustuste liigitamine lühi- või pikaajaliseks” IAS 1 muudatused (rakendub 1. jaanuaril 2023 või
hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel
vastu võetud Euroopa Liidu poolt).
Piiratud ulatusega muudatused selgitavad, et
kohustused liigitatakse kas lühiajalisteks või
pikaajalisteks sõltuvalt aruandeperioodi lõpus
kehtivatest õigustest. Kohustused on pikaajalised,
kui ettevõttel on aruandeperioodi lõpus oluline
õigus lükata edasi arveldust rohkem kui
kaheteistkümneks kuuks. Juhised ei nõua enam
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sellisel juhul tingimusteta õigust. Juhtkonna
kavatsus järgnevalt arvelduste edasilükkamise
õigust kasutada või mitte ei mõjuta kohustuste
liigitamist. Õigus edasilükkamiseks on olemas
vaid siis, kui ettevõte täidab aruandeperioodi
lõpu seisuga asjakohased tingimused. Kohustus
liigitatakse lühiajaliseks, kui tingimust rikutakse
aruandeperioodi lõpus või enne seda, isegi kui
laenuandja nõustub pärast aruandeperioodi
lõppu sellest tingimusest loobuma.
Vastupidi, laen liigitatakse pikaajaliseks, kui
laenulepingu eritingimusi rikutakse alles pärast
aruandekuupäeva. Lisaks sisaldavad muudatused
selgitust sellise võla liigitamise nõuete kohta,
mida ettevõte võib rahuldada, muutes seda
omakapitaliks. ‘Arveldus’ on defineeritud
kui kohustuse tasumine sularahaga, muude
majanduslikku kasu sisaldavate ressurssidega
või ettevõtte enda omakapitaliinstrumentidega.
Konverteeritavate instrumentide puhul, mida
võib konverteerida omakapitaliks, on olemas
erand, kuid ainult nende instrumentide puhul, kus
vahetusõigus liigitatakse liitfinantsinstrumendi
eraldi komponendina omakapitaliinstrumendis.
Ettevõte hindab, et antud standardil puudub
oluline mõju Ettevõte finantsseisundile,
finantstulemustele ja rahavoogudele.
Ettevõte plaanib rakendada ülaltoodud standardi
ja tõlgenduse selle jõustumise päeval, eeldusel, et
see on EL-i poolt heaks kiidetud.
Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või
tõlgendustel, mis ei kehti veel, ei ole eeldatavasti
olulist mõju ettevõttele. Muud uued või muudetud
standardid ja tõlgendused, mis veel ei kehti:
• Investori ja tema sidus- või ühisettevõtte vahel
toimuv varade müük või üleandmine – IFRS 10
ja IAS 28 muudatused
• IFRS 17 Kindlustuslepingud

Raamatupidamise aastaaruande lisad
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• Tulu enne otstarbekohast kasutamist, kahjulikud
lepingud - lepingu täitmise kulud, viide
kontseptuaalsele raamistikule - IAS 16, IAS 37
ja IFRS 3 piiratud ulatusega muudatused ning
parandused IFRS-ides 2018-2020 - IFRS 1, IFRS
9, IFRS 16 ja IAS 41 muudatused

asjaoludest tingitud muudatused. Hinnangute
korrigeerimisi kajastatakse aruandeperioodil, mille
jooksul hinnanguid korrigeeriti, tingimusel, et selline
korrigeerimine viitab ainult antud perioodile või
järgmistele perioodidele, kui korrigeerimine mõjutab

• IFRS 17 ja IFRS 4 muudatused

nii jooksvat perioodi kui ka järgnevaid perioode.

• Viiteintressimäära (IBOR) reform – IFRS 9,
IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 teise etapi
muudatuse.

kohta Ettevõte hinnanguid annab.

Allpool on toodud olulisemad valdkonnad, mille

Varade väärtuse langus

Lisa 4.
Hinnangute,
eelduste
ja otsuste
kasutamine
Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab
juhtkonnalt otsuste tegemist, eelduste ja hinnangute
andmist, mis mõjutavad aruandeperioodil kajastatud
tulude ja kulude, varade ja kohustuste ning

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone,
et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud
alla tema bilansilise väärtuse. Eelkõige testib
Ettevõte oma tähtajaks tasumata nõuete väärtuse
langust ja kannab maha ebatõenäoliselt laekuvate ja
sissenõutamatute nõuete hinnangulise summa
(lisa 9).
Igal bilansipäeval hindab Ettevõte, kas on olemas
objektiivseid viiteid muude varade, sealhulgas
immateriaalse vara, väärtuse langusele. Väärtuse
langust kajastatakse siis, kui on väga tõenäoline, et
kogu või märkimisväärne osa vastavatest varadest
ei too oodatud majanduslikku kasu, nt. litsentside
aegumine või kasutamise lõpetamine.

tingimuslike kohustuste summasid. Ebaselgus
nendes hinnangutes ja eeldustes võivad põhjustada
olukorra, kus tulevastel perioodidel võib osutuda
vajalikuks olulises ulatuses korrigeerida varade või
kohustuste bilansilisi väärtuseid.
Igapäevaselt teostatavad põhilised eeldused ja
hinnangud Ettevõtte juhtkonna poolt põhinevad
kogemusel ja muudel faktoritel, sealhulgas
ootused tuleviku sündmuste osas, mis käesoleval
hetkel näivad põhjendatud. Need tulemused on
hinnangute tegemise aluseks varade ja kohustuste
jääkväärtuste määramisel. Kuigi Ettevõte kasutab
eelduste ja hinnangute tegemise alusena fakte, mis
on teada aruande koostamise ajal, võivad tuleviku
arengutes esile kerkida turu muutustest tulenevad
või väljaspool Ettevõtte kontrolli olenevatest

Finantsinstrumentide õiglane väärtus
Finantsinstrumentide, mille aktiivset turgu
pole, õiglast väärtust hinnatakse sobivate
hindamismeetodite abil. Sobivate meetodite ja
eelduste valimisel rakendab Ettevõte ametialast
hinnangut. Finantsinstrumentide õiglase väärtuse
mõõtmiseks kasutatud meetodid on esitatud lisas 8.

Meie
kauplemisserverid
asuvad tegevuse
keskpaigas.
Andrey Koks
IT-juht
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Lisa 5.
Riskijuhtimine,
kapitalinõuete
arvutamise
põhimõtted
ja kapitali
adekvaatsus
Admiral Markets AS pakub kauplemise teenust ja
investeerimisteenust jae-, professionaalsetele ning
institutsionaalsetele klientidele olles klientidele
tehingute vastaspooleks. Vastavalt Admiral

riskide raporteerimise eest. Kolmas kaitseliin ehk

Lisaks klientide põhisele riskijuhtimisele toimub

ja soovitud kapitalitasemete hoidmise strateegia

siseaudit teostab sõltumatut järelevalvet kogu

ka instrumentide põhine juhtimine ning on

esitamise eest. Admiral Marketsi kapitaliseeritus

ettevõttele.

kehtestatud instrumentide nimekiri, mille osas

peab olema ettevaatav ja vastavuses ettevõtte lühi-

majanduslik maandamine vastaspoole kaudu on

ja pikaajaliste äriplaanidega, samuti oodatavate

kohustuslik. Peamiselt kuuluvad vastaspoole kaudu

makromajanduslike arengutega.

Kvantitatiivselt mõõdetavad:
• Tururisk, sealhulgas valuuta-, kauba- ja
aktsiahinnarisk;
• Krediidirisk, sealhulgas vastaspoole risk,
kontsentratsioonirisk, maarisk;
• Likviidsusrisk;
• Operatsioonirisk, sealhulgas kontrollija juhtimisrisk, õigusrisk, personalirisk,
infotehnoloogiline risk ja mudelirisk.

Kvalitatiivselt mõõdetavad:
• Reputatsioonirisk;

Marketsi riskijuhtimise poliitikale maandatakse

• Äririsk;

tuletisinstrumentidest tulenevaid majanduslikke riske

• Strateegiline risk.

osaliselt vastaspoolte (likviidsuspakkujate) kaudu.
Risk on defineeritud kui võimalik negatiivne
kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest. Admiral
Marketsi riskijuhtimise eesmärgiks on riske ära tunda,
neid õigesti mõõta ning juhtida. Riske mõõdetakse
vastavalt nende iseloomule järgnevalt: kvalitatiivselt
(mõju ulatus ning toimumise tõenäosus) või
kvantitatiivselt (rahaline või protsentuaalne mõju).
Lõppkokkuvõttes on riskijuhtimise eesmärgiks
Admiral Marketsi tulude suurendamine kahjude
minimiseerimise ning tulemuste volatiilsuse

Admiral Markets AS juhatuse hinnangul on
peamised riskid seotud krediidi-, turu-, likviidsus-ja
operatsiooniriskidega. Järgnevalt on kirjeldatud
põhjalikumalt Admiral Markets avatust nimetatud
riskidele, nende riskide juhtimist ja maandamist.
Efektiivse riskijuhtimise üldprintsiibid baseeruvad
kliendibaasi ja instrumentide eristamisel
riskikategooriate järgi ning riskimaandamise
tööreeglite määramisel iga eraldiseisva grupi suhtes.
Klientide põhise riskijuhtimise raames jaotatakse

vähendamise kaudu.

kliendibaas gruppideks vastavalt kliendi profiilile

Riskijuhtimine on üks osa Admiral Markets AS-i

riskimaandamise printsiipidele toimub teatud

sisekontrollisüsteemist. Riskide juhtimise kord ja
hindamise alused on sätestatud ettevõtte siseeeskirjades ja firmasiseses riskijuhtimispoliitikas.
Vastavalt kehtestatud põhimõtetele peab Admiral
Marketsil olema piisavalt kapitali riskide katteks.

(nt kauplemise mahud ja aktiivsus jms). Vastavalt
kliendiprofiili puhul summaarse netopositsiooni
majanduslik maandamine vastaspoolte
teiste kliendiprofiilide puhul üldjuhul summaarset
netopositsiooni majanduslikult ei maandata
vastaspoole kaudu, välja arvatud, kui portfell

Täpsemalt on riskijuhtimine ülesehitatud kolme

riskijuhi poolt. Seetõttu on oluline riskimaandamise

äriüksused on vastutavad riskide võtmise ja riskide
juhtimise eest. Teine kaitseliin ehk riskijuhtimine,

instrumendid.

Admiral Marketsi omavahendid peavad igal
hetkel olema võrdsed või ületama Eesti Vabariigi

Oluline osa riskijuhtimisest on:
• klientide kauplemiskontodele rakendatud Stop
Out määr – tehingute sundlikvideerimise määr
ehk tagatise tase, mille saabumisel tehingud
sulgetakse automaatselt kehtivate turuhindadega;
• vastaspoolte (likviidsuspakkujate) valik, mis
toimub põhjaliku turuanalüüsi alusel ning jälgides
kindlaid reegleid ja põhimõtteid;

Väärtpaberituru seadusega nõutavat aktsiakapitali
minimaalsuurust 730 000 eurot. Lisaks peab
Admiral Markets täitma Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 (edaspidi CRR)
sätestatud omavahendite nõudeid ja hoidma Eesti
Vabariigi Krediidiasutuste seaduses ettenähtud
kapitalipuhvreid.

• kauplemisportfelli kehtestatud riskilimiidi jooksev
jälgimine kauplemisosakonna diilerite poolt
ööpäevaringselt kõikidel tööpäevadel;

CRR-ga kohustatakse kõiki Euroopa Liidus

• klientidele kehtestatud regressiivne võimendus:
mida suurem on kliendi kogupositsioon, seda
väiksemat võimendust võimaldatakse;

tasandi põhiomavahendeid (CET 1) ning 6,0%

• limiteeritakse maksimaalset võimalikku
võimendust klientidele viimaste
kauplemistundide ajal enne nädalavahetust,
samuti vähendatakse instrumentide võimendusi
enne olulisi valuuta- ja muid turge mõjutavaid
sündmusi, nagu näiteks valimised jne.

taseme kui ka teise taseme omavahendeid, on

tegutsevaid krediidiasutusi ja investeerimisühinguid
hoidma riskivarade suhtes 4,5% ulatuses esimese
ulatuses esimese taseme omavahendeid (Tier 1).
Kogu kapitalinõue (CAD), mis sisaldab nii esimese
kehtestatud 8,0% tasemel.
Tulenevalt Eesti Vabariigi Krediidiasutuste
seadustest peab Admiral Markets hoidma
täiendavalt kapitali säilitamise puhvrit 2,5%

Kapitali juhtimine

ja süsteemseriski puhvrit 1% ulatuses Eesti
riskipositsioonidest.

Admiral Marketsi eesmärk kapitali juhtimisel on:
• tagada Admiral Marketsi tegevuse jätkuvus ning
võime omanikele kasumit toota;
• säilitada tugev kapitalibaas, mis toetab
äritegevuse arengut;
• täita kapitalile kehtestatud nõudeid, nagu need on
ette nähtud järelevalve organite poolt.

(likviidsuspakkuja) kaudu 100% ulatuses. Samas

Riskijuhtimise protsessi eest vastutab riskijuht.

kaitseliini põhimõttel. Esimene kaitseliin ehk

majanduslikult maandamisele vähem kaubeldavad

tervikuna ületab kogulimiidid, mis on sätestatud

Admiral Markets juhatus ja riskijuht vastutavad
üldise ärilise planeerimisega seotud protsessi eest,
hindamaks kapitali vajadusi seoses riskiprofiiliga

osa limiitide kehtestamine, kehtestatud limiitide
jälgimine ja limiitide ületamisel kohene limiiti ületava
positsiooni majanduslik maandamine.

mida teostab riskijuhtimise üksus, on vastutav
riskijuhtimise metoodikate välja töötamise ning
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Admiral Marketsi omavahendid koosnevad ainult esimese ja teise taseme põhiomavahenditest (CET1 kapital):

Maksimaalne krediidiriskile avatud positsioon

Omavahendid
31.12.2020

31.12.2019

2 586

2 586

259

259

34 566

31 333

-824

-630

36 587

33 548

Allutatud võlakirjad

1 827

1 827

Teise taseme põhiomavahendid kokku

1 827

1 827

Omavahendid kokku

38 414

35 375

Sissemakstud aktsiakapital
Kasumi arvel moodustatud reservid
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Immateriaalne põhivara
Esimese taseme põhiomavahendid kokku

Admiral Markets AS-i omavahendite tase
seisuga 31.12.2020 oli 38,4 miljonit eurot
(31.12.2019: 35,4 miljonit). Admiral Markets AS
on raporteerimisperioodi, vastavalt juhtkonnale
sisemiselt edastatud informatsioonile, lõpul hästi
kapitaliseeritud, kapitaliadekvaatsuse tase oli 19,3%
(31.12.2019: 21,1%) ning täitnud kõiki regulatiivseid
kapitalinõudeid.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu uus määrus
(EL) 2019/2033 investeerimisühingute
usaldatavusnõuete kohta jõustub 26.06.2021.
Admiral Markets AS on läbi viinud vastavad testid
ja tulemused näitavad, et ettevõte vastab kõigile
ülalmainitud regulatsioonide nõuetele.

Krediidirisk
Krediidirisk tuleneb tõenäolisest kahjust, mis
võib tekkida võlaõiguslikest suhetest tulenevate
kohustuste ebakorrektselt täitmisel, mittetäitmisel
või muude tegurite tõttu (sh majanduslik olukord).
Krediidiriski suhtes avatud varadeks on peamiselt
nõuded krediidiasutustele ja investeerimisühingutele,
nõuded, laenud, õiglases väärtuses muutustega
läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad
ning muudest finantsvaradest tulenevad nõuded.
Vastaspoole krediidirisk tuleneb kauplemisportfellis
klientide ja kauplemise vastaspooltega avatud
tuletisinstrumentide positsioonidest.
Vastaspoole krediidiriski limiteeritakse peamiselt

Lisa

31.12.2020

31.12.2019

Nõuded krediidiasutustele ja investeerimisühingutele

7

40 862

26 543

Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi
kasumiaruande

8

9 745

9 645

Antud laenud

9

6 134

3 725

Muud nõuded

9

596

258

Muud finantsvarad

10

1 390

912

58 727

41 083

2 445

2 656

Varad kokku
Bilansivälised varad (v.a aktsiad)

18

Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele
Krediidiriskile avatud positsioon rahast ja raha

Madalama reitinguga krediidiasutuste nõudmiseni

ekvivalentidest, mida hoitakse krediidiasutustes

hoiuste suurusele on kehtestatud piirangud.

ja investeerimisühingutes (likviidsuspakkujad).

Investeerimisühingud peavad omama asukohamaa

Peamiselt koosnevad need nõudmiseni hoiustest,

järelevalve tegutsemisluba ning olema kõrge

mida võib esimesel nõudmisel liigutada teise

reputatsiooniga.

krediidiasutusse, ilma tähtajaliste piiranguteta ja
kannavad oma olemuselt Admiral Markets AS-i

Kaks korda aastas teostatakse kontroll

juhtkonna hinnangul madalat krediidiriski.

krediidiasutuste ja investeerimisühingute reitingute
üle ning vaadatakse üle avalikkusele kättesaadav

Krediidiasutuste riskitaseme hindamiseks

info võimalike probleemide kohta.

kasutatakse rahvusvaheliste reitinguagentuuride
Moody’se, Standard&Poor’si või Fitchi poolt

Tulenevalt investeerimisühingute hoolikast valikust

krediidiasutustele või nende emaettevõtetele

ja järjepidevast monitoorimisest peab juhtkond

omistatud reitingu hinnanguid. Krediidiasutuse enda

investeerimisühingutest tulenevat krediidiriski

reitingu puudumisel arvestatakse asukoha riigile

madalaks.

omistatud reitingut. Üldjuhul peab krediidiasutustele
olema omistatud vähemalt AA- tasemel reiting.

läbi klientide kauplemispositsioonide võimenduste:
mida suurem on kliendi avatud positsioon, seda
väiksemat võimendust uutele avatud instrumentide
positsioonidele võimaldatakse.
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Reiting
(Moody’s)

Krediidiasutused Investeerimisühingud

Aa1 - Aa3

24 898

Kokku
31.12.2020

Krediidiasutused

24 898

16 426

0

Investeerimisühingud

Kokku
31.12.2019

0

16 426

Kui ettevõttel on tulenevalt kauplemistegevusest

Muud finantsvarad (arveldused töötajatega ja

nõue kliendi vastu (negatiivne kliendipositsioon

muud lühiajalised nõuded) on kätte saadud

ja krediidirisk on realiseerunud), siis vastavalt

bilansipäevajärgselt või kannavad juhatuse

ajaloolisele informatsioonile on maksejõuetuse

hinnangul väga madalat krediidiriski.

tõenäosus ja kahjumäär maksejõuetuse korral
A1 - A3

60

0

60

2 689

0

2 689

100% ja täies ulatuses allahinnatud ning kantakse
hiljem bilansist välja vastavalt juhatuse otsusele.

Baa1 - Baa3

754

0

754

579

0

579

Seega pole põhjust hinnata või kohandada tulevikku
vaatava informatsiooni hinnangut.

Ba1 - Ba3

1

0

1

13

0

13

Reitinguta

14

15 120

15 134

50

6 786

6 836

Kokku (va.
sularaha,
Lisa 7)

25 727

15 120

40 847

19 757

6 786

26 543

Reitinguta krediidiasutused on makseteenuse
pakkujad ja investeerimisühingud, millel puudub
väline krediidireiting, kuid juhtkond hindab
kättesaadava turuinformatsiooni alusel ja ajaloolise
koostöö põhjal regulaarselt nende krediidikvaliteeti
ja olulisi probleeme pole esinenud või tuvastatud
vastavate osapooltega.
Juhtkond on hinnanud oodatavat krediidikahjumit
krediidiasutuste ja investeerimisühingute saldodest
ebaoluliseks, tulenevalt vastaspoole tugevast
reitingust (reitinguga osapoolte puhul), nende
finantsseisundist ja samuti headest lühiajalistest
majanduslikest väljavaadetest, kuna ettevõtte hoiab
vastavate osapoolte juures ainult väga likviidseid
positsioone.

Muud lühiajalised nõuded
Muud lühiajalised nõuded sisaldavad endas kõiki
muid bilansis kajastatud finantsvarasid. Muudes
lühiajalistes nõuetes on kajastatud nõuded seotud
osapoolte vastu ning 31.12.2020 seisuga nõuded

Antud laenud on peamiselt seotud osapooltele.
Ettevõtte hindab vastavalt ajaloolisele kahjumäärale
ja tulevikku vaatava makroinformatsiooni alusel, et
antud laenude krediidirisk ei ole oluliselt suurenenud
võrreldes laenu väljaandmise hetkega. Seega, on
hinnatud, et antud laenudel on madal krediidirisk ja
oodatav krediidikahjum on ebaoluline.

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega

likviidsuspuhvrist ja see koosneb investeeringutest

läbi kasumiaruande koosnevad võlakirjadest

panditavatesse ja kõrge likviidsusega võlakirjadesse.

ja kauplemise vastaspoolte juures avatud

Portfelli kuuluvad keskvalitsused, avaliku sektori

tuletisinstrumentide positsioonidest.

üksused, mitmepoolsed arengupangad ja
rahvusvaheliste organisatsioonide võlakirjad.

Võlakirjad kuuluvad likviidsuse juhtimise portfelli.

Võlakirjad peavad omama vähemalt Moody’s

Likviidsusportfell on osa Admiral Marketsi

reitingut AA.

seotud osapoolte vastu 397 tuhat eurot (31.12.2019:
EUR 0). 31.12.2020 seisuga ettevõttel puudusid
tähtaega ületanud nõuded seotud osapoolte vastu.

Võlakirjade reitingud

Juhtkond hindab, et need nõuded on madala
31.12.2020

31.12.2019

AAA

5 205

3 942

AA1

1 084

2 256

AA2

836

1 430

AA3

1 572

1 711

Kokku

8 697

9 339

krediidiriskiga.
Kauplemiseks hoitavate finantsvaradega seotud
krediidirisk on seotud kliendi või vastaspoole
maksejõuetuse riskiga. Klientide börsiväliste
tehingute osas on Ettevõtte poliitika vastaspoole
krediidiriski maandamine nn „stop out“ mehhanismi

Antud laenud

Finantsvarad õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande

kaudu. Kliendi sissemakstud vahendid on kui
tagatis. Kui kliendi saldo on 30 protsenti või vähem
sissemakstud tagatisest ja tehingusüsteemi
poolt blokeeritud, suletakse kõige suurema
kahjumi tekitanud positsioon automaatselt selle
hetke turuhinna alusel. Algne tagatissumma
määratakse sõltuvalt finantsinstrumendi tüübist,
kliendikontost, konto valuutast ja rahakonto
jäägist tehingusüsteemis protsendina tehingu
nominaalväärtusest. Üksikasjalik selgitus
on sätestatud klientidega sõlmitavates
kliendilepingutes ja üldtingimustes. Lisaks rakendab
Ettevõte vastaspoole krediidiriski maandamiseks
teatud klientidega sõlmitud lepingutes eriklausleid,

Võlakirjad, klassifitseeritud kui finantsvarad

Lisaks on Ettevõte välja andnud konverteeritavaid

õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande,

laene summas 590 tuhat eurot (31.12.2019:

põhinevad juhtkonna poolt instrumentide ärimudeli

EUR 153 tuhat eurot), kuna laenudel on

hindamisel ning kuidas juhtkond neid investeeringuid

konverteerimisvõimalus (vt lisa 8), mõõdetakse neid

jälgib.

õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande.
Juhtkond on hinnanud, et laenude krediidirisk on
vastuvõetavates piirides.

eelkõige nõudeid rahakontode minimaalsete saldode
osas.
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Bilansivälised klientide arvelduskontod

võimendust neile võimaldatakse. Samuti on iga

Admiral Marketsi äritegevusega seotud tururisk

kliendi kauplemiskontol määratud nn Stop Out määr.

jaguneb kolmeks osaks: valuutarisk, aktsiarisk ja

Kauplemiskonto avamisel teostavad kliendid

enda majandustegevuses. Vastavalt rahavoogude

Kui kliendi avatud positsiooni väärtus võrreldes

kaubarisk.

rahalised maksed Admiral Markets AS poolt

edasiandmise kokkuleppele (pass-through

määratavale arvelduskontole. Admiral Markets

arrangement) on need varad klassifitseeritud kui

AS hoiab neid varasid eraldi arvelduskontodel

bilansivälised varad. Admiral Markets AS kannab

kõrge krediidireitinguga krediidiasutustes ja

nende kontodega kaasnevat krediidiriski juhul

eristab klientide varasid enda varadest vastavalt

kui krediidiasutus ei ole suuteline enda kohustusi

väärtpaberituru seaduse nõuetele. Admiral

täitma.

Markets AS ei tohi kasutada klientide varasid

kontol oleva tagatisega väheneb teatud määrani, siis
toimub avatud positsioonide automaatne sulgemine
vastavalt kliendiga sõlmitud lepingule.

Valuutarisk

Lisaks vaadatakse tagatiste ja võimenduste suurus

Valuutarisk on Admiral Markets AS-i jaoks põhiline

läbi enne teadaolevaid suure riskiga sündmusi,

tururiski osa, mille osas on kehtestatud sisemised

vältimaks kliendi kauplemisportfelli järsku langust,

riskijuhtimise printsiibid. Valuutariski all mõistetakse

mis ületab hoitava tagatise määra ning millest tekiks

potentsiaalset kahju valuutakursside ebasoodsast

ettevõttele krediidirisk.

liikumisest. Välisvaluuta avatud netopositsiooni
arvutamisel võetakse arvesse kõik valuutakursi

Seisuga 31.12.2020 ja 31.12.2019, jaotusid bilansivälised raha ja raha ekvivalendid krediidiasutustes reitingute
lõikes järgmiselt:

Tururisk

Reiting (Moody’s)
31.12.2020
Aa1 - Aa3
A1 - A3
Baa1 - Baa3

810
370
128

31.12.2019
1 251
613
397

Caa2

11

10

Reitinguta

744

135

Kokku

2 063

2 406

muutustest sõltuvad varad ja kohustused.
Välisvaluutana ei käsitleta eurot.

Admiral Marketsi AS-i tururisk tuleneb peamiselt

Välisvaluuta avatud netopositsioon arvutatakse

bilansilistest varadest, mis on noteeritud muus

iga välisvaluuta jaoks eraldi. Admiral Markets

valuutas kui euro ning kauplemisportfelli

AS on kehtestanud kindla limiidi avatud

kuuluvatest valuutade, aktsiate ja kaupadega

valuutapositsiooni suurusele ning hoiab täiendavat

seotud tuletisinstrumentidest. Tururiski juhtimiseks

kapitalipuhvrit valuutariski katmiseks. Valuutariski

on kehtestatatud üldlimiit ettevõtte tasemel.

maandamiseks konverteeritakse rahalised

Eraldi limiit on kehtestatud kauplemisportfellile.

vahendid eurodesse ning maandatakse tehingutest

Kauplemisportfellile seatud limiiti jälgitakse

tulenevaid positsioone. Samuti toimub järjepidev

reaalajas, viiel päeval nädalas. Limiidi ületamise

avatud välisvaluutapositsiooni monitoorimine ja

puhul maandatakse üleliigne risk kauplemise

maandamine, hoides väisvaluutapositsioonidest

vastaspoolte juures avatavate tuletisinstrumentide

tulenevat netopositsiooni võimalikult väiksena.

positsioonidega.
Valuutariski kannavad peamiselt valuutapaaridest
Tururiski realiseerumisel tekkida võivat vastaspoole

koonevad derivatiivid. Lisaks pakutakse klientidele

krediidiriski limiteeritakse peamiselt läbi klientide

kauba- ja aktsia tuletisinstrumente, mis on

kauplemispositsioonide võimenduste: mida

noteeritud muus valuutas kui euro. Samuti on

suurem on kliendi avatud positsioon, seda

Admiral Markets AS-il mitmeid välisvaluutas
noteeritud varasid, peamiselt nõudmiseni hoiuste

Bilansiväliseid klientide arvelduskontosid

tulenevalt tugevatest vastaspoolte reitingutest,

väiksemat võimendust uutele avatud instrumentide

hoitakse Eesti krediidiasutustes või Euroopa

nende finantspositsioonidest ning samuti

positsioonidele võimaldatakse. Lisaks muudetakse

näol. Valuutariski alla kuuluvad kõik varad, mis ei ole

suurte pankade tütarettevõtetes, millel on kõrged

positiivsest majanduslikust väljavaatest lühiajalises

võimendusi ja tagatiste määrasid enne teadaolevaid

noteeritud euros ning kauplemisportfelli valuutade ja

krediidireitingud. Seega, juhtkond hindab, et oodatav

perspektiivis, kuna ettevõte hoiab vastaspoolte

suure riskiga sündmusi, vältimaks kliendi

kullaga seotud tuletisinstrumendid.

juures ainult väga likviidseid positsioone.

kauplemisportfelli järsku langust, mis ületab hoitava

krediidikahjum krediidiasutustest on ebaoluline

tagatise määra ning millest tekiks Ettevõttele
krediidirisk.
COVID-19 pandeemia mõju finantsturgudele

Kauplemisportfell

84

oli eriti märgatav 2020. aasta esimesel poolel.
See avaldas eriti tugevat mõju ülemaailmsetele

Kauplemise vastaspoolte juures avatud

Klientide kauplemisportfelli krediidiriski juhitakse

tuletisinstrumentidele arvestatakse

peamiselt läbi tuletisintrumentide võimenduste

vastaspoole krediidiriski. Vastaspoole

ja tagatiste määradega. Üldjuhul sõltub klientide

(likviidsuspakkujad) krediidiriski juhitakse nagu

võimendus ja tagatis nende poolt avatud

on kirjeldatud lõigus nõuded krediidiasutustele ja

kogupositsioonist. Mida suurem on avatud

investeerimisühingutele.

positsiooni tinglik väärtus, seda väiksemat

Raamatupidamise aastaaruande lisad

aktsiaturgudele, kus turud langesid veebruarismärtsis järsult ja taastusid aasta lõpuks. WTI
nafta futuuride negatiivsed hinnad olid tingitud ka
nõudluse järsust langusest naftasaaduste järele.
COVID-19 pandeemia avaldas Admiral Marketsile
märkimisväärselt positiivset mõju, kuna suurenes
uute klientide arv ja seega ka kauplemismaht.
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Allpool on toodud Admiral Markets AS-i bilansiliste ja bilansiväliste valuutariski kandvate finantsvarade ja
finantskohustuste kokkuvõte:

31.12.2020

Lisa

Nõuded
krediidiasutustele ja
inveteerimisühingutele

7

EUR

USD

GBP

JPY

CAD

CHF

Muu

Kokku

31.12.2019

Lisa

39 455

1 030

298

0

0

7

57

40 847

Nõuded
krediidiasutustele ja
inveteerimisühingutele

Finantsvarad õiglases
väärtuses läbi
kasumiaruande (va.
derivatiivid)

8

597

8 697

0

0

451

0

0

9 745

Finantsvarad õiglases
väärtuses läbi
kasumiaruande (va.
derivatiivid)

Laenud ja nõuded

9

6 667

18

0

0

44

0

1

6 730

Laenud ja nõuded

46 719

9 745

298

0

495

7

58

57 322

Kokku bilansilised
finantsvarad

Kokku bilansilised
finantsvarad

EUR

USD

GBP

AUD

JPY

CAD

Muu

Kokku

7

23 064

1 214

2 113

0

0

0

152

26 543

8

306

9 339

0

0

0

0

0

9 645

9

3 973

10

0

0

0

0

0

3 983

27 343

10 563

2 113

0

0

0

152

40 171

Allutatud võlakirjad

16

1 827

0

0

0

0

0

0

1 827

Allutatud võlakirjad

16

1 827

0

0

0

0

0

0

1 827

Muud
finantskohustused

13

7 198

41

56

2

0

0

20

7 317

Muud
finantskohustused

13

1 572

39

99

0

0

0

23

1 733

Rendikohustis

15

4 397

0

0

0

0

0

0

4 397

Rendikohustis

15

4 145

0

0

0

0

0

0

4 145

Kokku bilansilised
finantskohustused

13 422

41

56

2

0

0

20

13 541

Kokku bilansilised
finantskohustused

7 544

39

99

0

0

0

23

7 705

Kauplemisportfelli
pikad positsioonid

113 929

196 882

55 378

38 522

11 943

23 335

32 278

472 267

Kauplemisportfelli
pikad positsioonid

174 516

142 983

33 495

17 001

12 721

17 170

31 939

429 825

Kauplemisportfelli
lühikesed positsioonid

120 192

240 162

30 844

28 257

20 289

5 197

16 327

461 268

Kauplemisportfelli
lühikesed positsioonid

120 614

206 060

25 490

19 142

15 500

8 069

12 432

407 307

Avatud välisvaluuta
netopositsioon

27 034

-33 576

24 776

10 263

-7 851

18 145

15 989

54 780

Avatud välisvaluuta
netopositsioon

73 701

-52 553

10 019

-2 141

-2 779

9 101

19 636

54 984

Viimastel aastatel, kõige suurema

Teostatud tundlikkuse analüüs näitab

valuutapositsiooniga valuuta on olnud USD, millel

valuutakursside muutumisest tulenevat mõju

on suurim mõju Admiral Markets kasumlikkusele.

koondkasumiaruandele, juhul kui kõik muud näitajad

Suurim päevasisene kõikumine (4,7%) registreeriti

on konstantsed. Kauplemisportfellil ei võeta Stop

Brexiti hääletuse päeval (2016). EUR/USD kõikumine

Out määra mõju arvesse nii pika kui ka lühikese

ületas järgneva kuue päeva jooksul 2%. Seoses

kliendipositsiooni puhul. Juhtkond on hinnanud, et

EUR/USD maksimaalsele kõikumisega 4,7%, mis on

Stop Out määra arvutustesse lisamine ei muudaks

olnud suurim viimaste aastate jooksul, on juhtkond

oluliselt ülaltoodud tundlikkuse analüüsi.

hinnanud mõistlikuks kasutada seda aluseks
tundlikkuse analüüsi teostamisel (5%).
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Mõju koondkasumiaruandele:

USD

GBP

JPY

CAD

CHF

1 679

1 239

513

393

907

USD

GBP

JPY

CAD

AUD

2 628

501

139

455

107

Valuutakursi muutus euro suhtes
+/- 5%
2020

Valuutakursi muutus euro suhtes
+/- 5%
2019

Aktsiapositsioonirisk
Aktsiariski hulka arvestatakse aktsiate ja

majanduslikult maandamisele vastavalt ettevõtte

börsiindeksitega seotud instrumentide riski, mis

juhatuse ja riskijuhi soovitustele.

Admiral Markets jaoks tuleneb peamiselt klientide
kauplemisportfellist. Aktsiainstrumentide jaoks on

Täpsem infomatsioon aktsiapositsiooniriski ja

kehtestatud väga madal riskipositsioon, seetõttu

kuidas riski juhitakse, sealhulgas sisekorra eeskirjad

tuleneb aktsiaindeksitest ainult võimalik krediidirisk.

ja protsessid, on välja toodud lisa 5 alguses.

Börsiindeksitega seotud instrumendid kuuluvad

Järgnevalt on toodud kauplemisportfelli kuuluvate aktsiapositsiooni riski kandvate tuletisinstrumentide
positsioonid seisuga 31.12.2020 ja 31.12.2019:

Kauplemise maht
kasvas 67% 988
miljardi euroni.
Tiina Varend

Grupi pearaamatupidaja
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Aktsia / Indeks

31.12.2020
Pikad
Lühikesed
positsioonid
positsioonid

Aktsia / Indeks

31.12.2019
Pikad
Lühikesed
positsioonid
positsioonid

[DAX30]

32 408

25 566

[DAX30]

28 076

26 152

[DJI30]

21 314

11 220

[DJI30]

16 906

7 010

[NQ100]

4 480

4 837

[SP500]

6 023

2 967

[SP500]

3 227

3 210

[NQ100]

3 529

1 062

#TSLA

1 592

1 734

[CAC40]

1 408

265

Muud aktsiad
ja indeksid

12 256

22 617

Muud aktsiad ja
indeksid

4 253

6 517

Kokku

75 277

69 184

Kokku

60 195

43 973
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Järgnev sensitiivsusanalüüs näitab

aktsiaindeksil 2016. aastal 5,6%. Sellest tulenevalt

suurima aktsiaindeksi muutuse mõju

on juhtkond hinnanud, et sensitiivsusanalüüsi

kauplemispositsioonidest tulenevatele kasumitele ja

mõistlik alus on suurim päevasisene kõikumine

kahjumitele. Sarnaselt valuutariskile on analüüsitud

ca 10%.

suurimat võimalikku volatiilsust. Suurim päevasisene
kõikumine viimase kolme aasta jooksul DAX 30

Allolev sensitiivsusanalüüs põhineb samuti suurimal

indeksil toimus Brexiti hääletuspäeval ja oli 9%.

päevasisesel kõikumisel umbes 10%.

Kaubarisk
Kaubariski alla kuuluvad erinevate toorainete (nafta

Allpool on toodud kauplemisportfelli kuuluvate

ja gaas) ning väärismetallidega (hõbe, plaatina ja

kaupadega seotud tuletisinstrumentide positsioonid:

palladium) seotud tuletisinstrumendid.
Täpsem infomatsioon kaubariski ja kuidas riski

Lisaks oli ühel päeval suurim päevasisene kõikumine

juhitakse, sealhulgas sisekorra eeskirjad ja
protsessid, on välja toodud lisa 5 alguses.

Mõju koondkasumiaruandele:
31.12.2020

Börsiindeksite muutus +/- 10%

Pikad
positsioonid

Lühikesed
positsioonid

Kaup

Pikad
positsioonid

Lühikesed
positsioonid

1 261

5 273

WTI

3 508

1 458

BRENT (ÕLI)

739

406

SILVER

999

3 818

BITCOIN

619

572

BRENT (ÕLI)

692

465

PLATINUM

393

567

PALLADIUM

483

535

Muud kaubad

981

1 459

Muud kaubad

885

1 563

3 993

8 277

Kokku

6 567

7 839

Kaup
[DAX30]
2020

684

[DAX30]
2019

192

[DJI30]

[NQ100]

[SP500]

1 009

36

1

[DJI30]

[NQ100]

[SP500]

990

247

305

Võimalik krediidikahjum aktsiariskipositsioonidest

kliendipositsiooni puhul. Juhtkond on hinnanud, et

on hallatud vastavalt tururiski alajaotuse alguses

Stop Out määra arvutustesse lisamine ei muudaks

kirjeldatud printsiipidele. Stop Out määra

oluliselt ülaltoodud tundlikkuse analüüsi.

mõju ei võeta arvesse nii pika kui ka lühikese

31.12.2019

SILVER

Kokku

Järgnevalt teostatud sensitiivsusanalüüsis on aluseks võetud samuti suurim võimalik päevasisene liikumine ca 5%.

Mõju koondkasumiaruandele:
SILVER
2020

201

WTI
2019

90
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BRENT

BITCOIN

PLATINUM

17

2

9

SILVER

BRENT

PALLADIUM

141

11

3

Võimalik krediidikahjum kaupadega seotud

arvesse nii pika kui ka lühikese kliendipositsiooni

tuletisinstrumentide positsioonidest on hallatud

puhul. Juhtkond on hinnanud, et Stop Out määra

vastavalt tururiski alajaotuse alguses kirjeldatud

arvutustesse lisamine ei muudaks oluliselt

printsiipidele. Stop Out määra mõju ei võeta

ülaltoodud tundlikkuse analüüsi.
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Likviidsusrisk
Likviidsusrisk on seotud Admiral Marketsi

ajavahemike kaupa ning hoitakse seejuures igal ajal

maksevõimega lepinguliste kohustuste õigeaegseks

oma arvel piisavat varu likviidseid vahendeid, samuti

täitmiseks ning see tuleneb erinevustest varade

jälgitakse kohustuste kontsentratsiooni tähtaegade

ja kohustuste tähtaegade vahel. Likviidsusriski

lõikes. Seisuga 31.12.2020 ega 31.12.2019 ei olnud

maandamiseks jälgitakse igapäevaselt nõuete ja

ettevõttel ühtegi tähtaega ületanud võlgnevust.

kohustuste tõenäolist netopositsiooni erinevate

31.12.2020

Lisa Nõudmiseni

0-3
kuud

3-12
kuud

1-5
aastat

Üle 5
aastat

Kokku

Bilansiline
väärtus

Likviidsusriski katteks hoitavad
varad lepinguliste tähtaegade
järgi

Lisa Nõudmiseni

0-3
kuud

3-12
kuud

1-5
aastat

Üle 5
aastat

Kokku

Bilansiline
väärtus

Likviidsusriski katteks hoitavad
varad lepinguliste tähtaegade
järgi

Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele

7

40 847

0

0

0

0

40 847

40 847

Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele

7

26 543

0

0

0

0

26 543

26 543

Finantsvarad õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
(va. derivatiivid)

8

0

1 718

2 629

5 612

0

9 959

9 745

Finantsvarad õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
(va. derivatiivid)

8

0

2 377

3 225

4 037

153

9 792

9 645

Finantsvarad õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
(derivatiivid)

8

0

503

0

0

0

503

503

Finantsvarad õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
(derivatiivid)

8

0

114

0

0

0

114

114

Laenud ja nõuded

9

0

627

2 627

3 682

77

7 013

6 730

Laenud ja nõuded

9

0

258

225

3 500

0

3 983

3 983

40 847

2 848

5 256

9 294

77

58 322

57 825

26 543

2 749

3 450

7 537

153

40 432

40 285

Varad kokku

Kohustused lepinguliste
tähtaegade järgi

Varad kokku

Kohustused lepinguliste
tähtaegade järgi

Allutatud võlakirjad

16

0

0

146

585

2 118

2 849

1 827

Allutatud võlakirjad

16

0

0

146

584

2 265

2 995

1 827

Muud finantskohustused

13

0

7 317

0

0

0

7 317

7 317

Muud finantskohustused

13

0

1 733

0

0

0

1 733

1 733

Rendikohustis

15

0

142

432

2 404

1 804

4 782

4 396

Rendikohustis

15

0

114

348

2 527

1 550

4 539

4 145

Finantskohustused õiglases
väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande (derivatiivid)

8

0

219

0

0

0

219

219

Finantskohustused õiglases
väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande (derivatiivid)

8

0

66

0

0

0

66

66

0

7 678

578

2 989

3 922

15 167

13 759

0

1 913

494

3 111

3 815

9 333

7 771

Kohustused kokku
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31.12.2019
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Intressimäära risk

31.12.2020

Admiral Markets AS-i avatus intressimäära riskile on 2020. ja 2019. aastal olnud väike, kuna praeguses

Raha *

majanduskeskkonnas on intresside tase väga madal. Admiral Marketsi krediidiasutuste ja investeerimisühingute

31.12.2019

Bilansilised
saldod

Bilansivälised
saldod

Raha *

Bilansilised
saldod

Bilansivälised
saldod

hoiustatavate hoiuste suhtes kohaldatakse tavaliselt 0-protsendilist intressimäära.

Eesti

25 652

694

Eesti

15 941

1 697

Allutatud võlakirjad ei ole avatud intressiriskile, kuna kannavad fikseeritud intressi.

Suurbritannia

11 290

83

Suurbritannia

8 221

533

Saksamaa

1 304

0

Šveits

1 513

0

934

0

Taani

419

0

0

736

Poola

233

159

1 667

550

Muud riigid

216

267

40 847

2 063

26 543

2 656

Admiral Markets on intressiriskile avatud:

Šveits
31.12.2020

31.12.2019

Nõuded krediidiasutustele ja investeerimisühingutele
(va sularaha ja raha teel)

40 847

26 543

Muud riigid

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
(võlakirjad)

8 697

9 339

Kokku

49 544

35 882

Allutatud võlakirjad

1 827

1 827

Kohustused kokku

1 827

1 827

Varad kokku

Kontsentratsioonirisk
Kontsentratsiooniriski all mõistetakse riski, mis

Riskide kontsentratsioon on Admiral Markets AS-i

tuleneb suurest riskipositsioonist ühe vastaspoole

riskipositsiooni suhe ettevõtte omavahenditesse.

või seotud vastaspoolte või vastaspoolte vastu,

Admiral Marketsi tegevus on suunatud

kelle riski mõjutab ühine riskitegur või kelle risk

ülemääraste riskikontsentratsioonide vältimisele nii

on tugevas positiivses korrelatsioonis (sh ühe

geograafilises kui ka üksikute vastaspoolte lõikes.

majandusharu, geograafilise regiooni või tegevuse/

Selleks on ettevõtte juhtkond kehtestanud limiidid

toodete põhine riskide kontsentratsioon).

riskide kontsentreerumisele. Pankade suhtes on
rakendatud piirmäär 100% ulatuses omavahendite
summas. Investeerimisühingute suhtes
rakendatakse vastaspoolte kontsentratsiooniriski
piirmääraks 25% omavahendite suurusest.

Läti

Kokku

* Raha (va sularaha ja raha teel) ja klientide arvelduskontode saldod riikide lõikes

Operatsioonirisk
Operatsioonirisk on oht saada kahju inimeste

Operatsiooniriskide hindamisel, jälgimisel ja

(sealhulgas töötajate, klientide või kolmandate

maandamisel on oluline osa vastavuskontrollil ja

isikute) tegevusest, sisemiste protseduuride

siseauditi funktsioonil. Vastavuskontrolli teostaja

või süsteemide oodatud viisil mittetoimimisest

peamiseks ülesandeks on krediidiasutuste

või välistest sündmustest. Operatsioonirisk

seadusest ja väärtpaberituru seadusest tulenevalt

väljendub kahju tekkimise tõenäosuses, juhtimis-

määratleda Admiral Markets AS-i tegevuse

ja kontrollivigades, pettustes, palgatöötajate

õigusaktidele, Finantsinspektsiooni soovituslikele

kelmustes, ebaprofessionaalsusest tekitatud

juhenditele ja Admiral Markets AS-i sise-

kahjudes, ettevõttesiseste süsteemide vigades ning

eeskirjadele mittevastavuse riskid, arvestades

inimlikes eksimustes.

äritegevuse ulatust ja keerukust ning osutatavate
teenuste iseloomu, ning korraldada nende riskide

Siia alla kuulub ka infotehnoloogiline risk, millest

maandamine või ka vältimine.

tulenevalt võib kahju tekkida sealhulgas juhul, kui
on toimunud lubamatu ligipääs informatsioonile või

Operatsiooniriski juhtimiseks kasutab Admiral

tehnoloogiline rike.

Markets AS operatsiooniriski intsidentide ja
kahjujuhtumite andmebaasi. Üksikuid intsidente

Operatsiooniriski juhtimise peamisteks meetoditeks

analüüsitakse eraldi ning kõiki koos, et teha kindlaks

on personalipoliitika, erinevate sisemiste kontrollide

võimalikke olulisi vajakajäämisi Admiral Markets

rakendamine, talitluspidevuse plaanid. Igapäevaselt

AS-i protsessides ja toodetes. Lisaks on juurutamisel

kasutatakse operatsiooniriski vähendamiseks

võtmeriski indikaatorid, et kehtestada erinevates

tehingu limiitide ja pädevuste süsteeme ning

valdkondades lubatud operatsiooniriski tase.

tööprotseduurides rakendatakse kohustuste
lahususe printsiipe.

94

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande lisad

95

Finantsvarade ja –kohustuste tasaarveldus
31.12.2020

Finantsseisundi
Tasaarvelduskokkulepete
aruandes kajastatud
alusel tasaarveldatav
Netosumma
brutosumma
summa

Lisa

Finantsvarad
Nõue investeerimisühingutele

15 120

0

15 120

7

504

219

285

8

15 624

219

15 405

Finantskohustused õiglases
väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande (derivatiivid)

219

219

0

Kokku

219

219

0

Finantsvarad õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
(derivatiivid)
Kokku
Finantskohustused

31.12.2019

Finantsseisundi
Tasaarvelduskokkulepete
aruandes kajastatud
alusel tasaarveldatav
Netosumma
brutosumma
summa

8

Lisa

Finantsvarad
Nõue
investeerimisühingutele

Meie
taskuhäälingusaated
on saadaval igal
platvormil.

6 786

0

6 786

7

114

66

48

8

6 900

66

6 834

Finantskohustused õiglases
väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande (derivatiivid)

66

66

0

Kokku

66

66

0

Finantsvarad õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande
(derivatiivid)
Kokku
Finantskohustused

8

Henri Allik
Turundusjuht
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Lisa 6.
Finantsvarade ja
-kohustuste õiglase
väärtuse hindamine

Finantsvarad, mida
kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses:
Nõuded krediidiasutustele

25 727

0

25 727

0

7

Nõuded investeerimisühingutele

15 120

0

15 120

0

7

15

0

15

0

7

6 145

0

0

6 145

9

Nõuded grupi ettevõtetelt

392

0

0

392

9

Muud finantsvarad

193

0

0

193

47 592

0

40 862

6 730

Muud finantskohustused

6 489

0

0

6 489

13

Allutatud võlakirjad

1 827

0

0

1 827

16

Kokku

8 316

0

0

8 316

Raha teel
Laenud

Avalikustatavad kvantitatiivsed andmed õiglase väärtuse hindamise hierarhia kohta seisuga 31.12.2020:

Õiglase väärtuse hindamine kasutades
Kokku

Tase 1

Tase 2

Tase 3

Lisa

8 697

8 697

0

0

8

Konverteeritav laen

590

0

0

590

8

Omakapitaliinvesteeringud
õiglases väärtuses muutustega
läbi kasumiaruande

458

0

0

458

8

Kokku

Finantsvarad, mida kajastatakse
õiglases väärtuses:
Võlakirjad

Tuletisinstrumendid:
Valuutapaarid

272

0

272

0

8

CFD tuletisinstrumendid

155

0

155

0

8

Muud tuletisinstrumendid

76

0

76

0

8

10 248

8 697

503

1 048

Kokku

Finantskohustused, mida
kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses:

Avalikustatavad kvantitatiivsed andmed õiglase väärtuse hindamise hierarhia kohta seisuga 31.12.2019:
Õiglase väärtuse hindamine kasutades
Kokku

Tase 1

Tase 2

Tase 3

Lisa

9 339

9 339

0

0

8

Finantsvarad, mida kajastatakse
õiglases väärtuses:
Võlakirjad

Finantskohustused, mida
kajastatakse õiglases väärtuses:

Konverteeritav laen

153

0

0

153

8

Tuletisinstrumendid:

Omakapitali investeeringud
õiglases väärtuses muutustega
läbi kasumiaruande

153

0

0

153

8

Valuutapaarid

83

0

83

0

8

CFD tuletisinstrumendid

52

0

52

0

8

Valuutapaarid

28

0

28

0

8

Muud tuletisinstrumendid

84

0

84

0

8

CFD tuletisinstrumendid

72

0

72

0

8

Kokku

219

0

219

0

Muud tuletisinstrumendid

14

0

14

0

8

9 759

9 339

114

306

Tuletisinstrumendid:

Kokku

jätkub järgmisel leheküljel
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Hierarhias kasutatud tasemed:

Finantskohustused, mida
kajastatakse õiglases väärtuses:
Tuletisinstrumendid:
Valuutapaarid

12

0

12

0

8

CFD tuletisinstrumendid

42

0

42

0

8

Muud tuletisinstrumendid

12

0

12

0

8

Kokku

66

0

66

0

Finantsvarad, mida kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses:
Nõuded krediidiasutustele

19 757

0

19 757

0

7

Nõuded investeerimisühingutele

6 786

0

6 786

0

7

Laenud

3 736

0

0

3 736

9

247

0

0

247

9

30 526

0

26 543

3 983

Muud finantsvarad
Kokku

Tase 1

aktiivsel turul noteeritud hind

Tase 2

hindamistehnika, mille sisendiks on turuinformatsioon

Tase 3

muud hindamismeetodid hinnanguliste sisenditega

Finantsinstrumendid tasemel 2

Allutatud võlakirjad on noteeritud börsil, kuid

Kauplemisderivatiivide väärtuse leidmisel

otseselt turul noteeritud hindu. Juhtkond on hinnanud,

kasutatakse vastaspoolte (likviidsuspakkujate) poolt

võlakirjade likviidsus on väga madal, et kasutada
et allutatud võlakirjade õiglane väärtus on olulises

saadud ja muid avalikke noteeringuid.

osas sarnane võlakirjade bilansilise väärtusele.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute nõuded on

Muud finantsvarad ja finantskohustused on

lühiajalised ja väga likviidsed.

tavapärase äritegevuse käigus tekkinud ja kuuluvad
tasumisele lühiajaliselt, mistõttu ei erine nende
õiglane väärtus juhtkonna hinnangul oluliselt

Finantsinstrumendid tasemel 3
Intressimäärad antud laenudel on 2-4% ja
arvestades antud laenude ja bilansipäeva vahelist

Finantskohustused, mida
kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses:

suhtelist lühikest perioodi, on juhtkond hinnanud, et

bilansilisest väärtusest. Need nõuded ja kohustused
ei kanna intressi.
Klientidega seotud avatud positsioonidest tulenevad
riskid on avalikustatud lisas 5.

turuintressimäärades ei ole bilansipäevaks toimunud
olulisi muutusi. Seega nende laenude õiglane

Muud finantskohustused

1 733

0

0

1 733

13

Allutatud võlakirjad

1 827

0

0

1 827

16

Kokku

3 560

0

0

3 560

väärtus on olulises osas sarnane nende bilansilisele
väärtusele. Laenude õiglase väärtuse hindamisel
kasutatakse olulisi juhtkonnapoolseid hinnanguid,
mistõttu kuuluvad nad 3. tasemele.
Konverteeritavad laenud ja omakapitaliinvesteeringud

Muud finantsvarad ja –kohustused, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, on lühiajalised ja
juhtkonna hinnangul nende õiglane väärtus ei erine oluliselt nende bilansilisest väärtusest.

õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
on aruandeperioodil turutingimustel tehtud
investeeringud. Juhtkond on hinnanud, et vastavate
investeeringute lepinguliste tingimuste väärtus on
ligilähedane hinnang bilansipäeva seisu õiglaseks
väärtuseks. Juhtkond jälgib tähelepanelikult
investeeringute tulemusi ja saab jooksvalt
investeerimisobjektidele aruandeid, mis bilansipäeva
seisuga on nende hinnangute aluseks.
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Lisa 7.
Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele

Finantsvarade jaotus (va tuletisinstrumendid) lühiajaliste ja pikaajalistena varadena järgnevatel perioodidel
31.12.2020 ja 31.12.2019 seisuga on järgnev:

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

25 727

19 757

Nõudmiseni hoiused ja tähtajalised hoiused tähtajaga alla 3 kuu *
Nõudmiseni hoiused kauplemiskontodel

15 120

6 786

15

0

Raha teel

Instrument

Lühiajalised
varad

Pikaajalised
varad

Lühiajalised
varad

Pikaajalised
varad

Võlakirjad

3 558

5 139

5 476

3 863

139

451

153

0

0

458

0

153

3 697

6 048

5 629

4 016

Konverteeritav laen
Omakapitali investeeringud
õiglases väärtuses
muutustega läbi
kasumiaruande
Kokku

Kokku

40 862

31.12.2019

26 543
Klientidega seotud avatud positsioonidest tulenevad riskid on avalikustatud lisas 5.

*raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes

31.12.2020 seisuga konverteeritavad laenud olid välja antud seotud osapooltele, täiendav info avalikustatud
lisas 27.

Lisa 8.
Finantsvarad ja –kohustused õiglases
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
31.12.2020
Instrument

Vara

Lisa 9.
Laenud ja nõuded

31.12.2019

Kohustus

Vara

31.12.2020

31.12.2019

Lisa

Nõuded ostjate vastu

83

13

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

0

-2

Arveldused töötajatega

18

14

27

6 134

3 725

27

Nõuded seotud osapoolte vastu

408

16

27

87

217

6 730

3 983

Kohustus
Finantsvarad

Võlakirjad
Konverteeritav laen

8 697
590

0
0

9 339
153

0
0

Omakapitaliinvesteeringud
õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

458

0

153

0

Valuutapaarid

272

83

28

12

CFD tuletisinstrumendid

155

52

72

42

Muud tuletisinstrumendid

76

84

14

12

Muud lühiajalised nõuded

10 248

219

9 759

66

Kokku

Kokku

Kõik tuletisinstrumendid on kajastatud kui varad kui nende õiglane väärtus on positiivne ja kohustustena kui
nende õiglane väärtus on negatiivne. Ettevõttel on ainult lühiajalised tuletisinstrumendid.
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31.12.2020

Jaotus
järelejäänud
tähtaja järgi
Kuni 1
2-5
aasta
aastat

Intressimäär

Laenu
tagastamise
tähtaeg

Alusvaluuta

Intressinõue
31.12.2020

Laen 1

55

55

0

2%

04.2021

EUR

0

Laen 2

2 300

2 300

0

2%

05.2021

EUR

0

Laen 3

5

5

0

12 kuu
Euribor + 4%

12.2021

EUR

8

Laen 4

200

200

0

2%

12.2021

EUR

0

Laen 5

2 500

0

2 500

2%

12.2023

EUR

0

Laen 6

1 000

0

1 000

2%

11.2024

EUR

0

8%

07.2026

EUR

3

Laen 7

74

0

74

Kokku

6 134

2 560

3 574

Lisa

11

toimunud olulist krediidiriski suurenemist peale

arvestades madalat maksejõuetuse tõenäosust ja

esmast laenude kajastamist, seega on kõik laenud

krediidikahjumit maksejõuetuse korral.

hinnatud faasi 1 bilansipäeva seisuga.

Laenu
tagastamise Alusvaluuta
tähtaeg

Intressinõue
31.12.2019

Kasutusõigusega
varad
(kontoriruumid)

Kokku

Soetusmaksumus

2 317

0

2 317

Akumuleeritud kulum

-1 050

0

-1 050

Jääkmaksumus

1 267

0

1 267

0

3 408

3 408

Soetatud põhivara / uued rendilepingud

377

1 071

1 448

Müüdud põhivara

-20

0

-20

Amortisatsioonikulu

-341

-420

-761

Soetusmaksumus

2 674

4 479

7 153

Akumuleeritud kulum

-1 391

-420

-1 811

Jääkmaksumus

1 283

4 059

5 342

27

12 kuu oodatav krediidikahju on hinnatud ebaoluliseks

Intressimäär

Materiaalne
põhivara
Saldo 31.12.2018

Juhtkonna hinnangul ei ole antud laenude osas

Jaotus
järelejäänud
tähtaja järgi

Lisa 11.
Materiaalne põhivara ja kasutusõigusega
varad

Lisa

IFRS 16 esmakordne rakendamine

Saldo 31.12.2019

31.12.2019

Kuni 1
aasta

2-5
aastat

Laen 1

25

25

0

12 kuu
Euribor + 4%

03.2020

EUR

7

Laen 2

200

200

0

2%

12.2020

EUR

4

Laen 3

2 500

0

2 500

2%

12.2023

EUR

0

Soetatud põhivara / uued rendilepingud

799

691

1 490

Laen 4

1 000

0

1 000

2%

11.2024

EUR

0

Müüdud põhivara

-205

0

-205

Kokku

3 725

225

3 500

Mahakandmine

-349

0

-349

Amortisatsioonikulu

-263

-537

-800

Soetusmaksumus

2 919

5 170

8 089

Akumuleeritud kulum

-1 305

-957

-2 262

Jääkmaksumus

1 614

4 213

5 827

11

27

Lisa 10.
Muud varad

Saldo 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

665

504

Ettemakstud maksud

725

408

Kokku

1 390

912

Lisa

14

Ettevõtte põhivara suurenes 2019. aastal 4 miljoni

-kohustusena. 2020. aastal lisandusid uued korrused

euro võrra tulenevalt IFRS 16 „Rendilepingud“

kontoris ja muu materiaalne põhivara sisaldab

jõustumisega, mille tulemusena renditavad

peamiselt kontori parendusi (kontoritehnika ja

kontoriruumid kajastati kapitalirendi vara ja

mööbel).

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud sisaldavad ettemakseid tarnijatele, IT ja turunduse kulud.
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Lisa 12.
Immateriaalne põhivara
Litsentsid

Lisa 13.
Võlad ja ettemaksed

Majasiseselt loodud
Muu
immateriaalne
immateriaalne
põhivara
põhivara

Kohustuste liik

31.12.2019

Võlad tarnijatele

1 630

646

Võlad seotud osapooltele

4 514

989

27

1

1

16

344

97

6 489

1 733

Võlad töötajatele

454

361

Maksuvõlad

374

255

Vahesumma

828

616

7 317

2 349

Finantskohustused

Soetusmaksumus

255

627

161

1 043

Amortisatsioonikulu

-217

0

-81

-298

38

627

80

745

Intressivõlad
Muud viitvõlad
Vahesumma

Soetatud põhivara
Amortisatsioonikulu

0

0

56

56

-13

-125

-33

-171

Saldo 31.12.2019
Soetusmaksumus

255

627

217

1 099

Amortisatsioonikulu

-230

-125

-114

-469

Jääkmaksumus

25

502

103

630

Soetatud põhivara

392

0

0

392

Põhivara mahakandmine

-135

0

-158

-293

Amortisatsioonikulu

-28

-126

-44

-198

Mittefinantskohustused

Kokku

31.12.2020

Soetusmaksumus

512

627

59

1 198

Amortisatsioonikulu

-123

-251

0

-374

389

376

59

Majasiseselt loodud immateriaalne põhivara sisaldab peamiselt Kaupleja Kabineti 3 arenduskulusid.

824

14

Lisa 14.
Maksukohustused ja ettemaksed

Saldo 31.12.2020

Jääkmaksumus

Lisa

Kokku

Saldo 31.12.2018

Jääkmaksumus

31.12.2020

31.12.2019

Lisa

Ettemaks

Maksuvõlg

Käibemaks

0

118

41

0

Ettevõtte tulumaks

0

3

0

10

Isiku tulumaksu võlg

0

88

0

81

Sotsiaalmaks

0

148

0

144

Töötuskindlustusmaksud

0

10

0

9

Kogumispensioni maksud

0

7

0

7

Ettemaks

Maksuvõlg

jätkub järgmisel leheküljel

106

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande lisad

107

Muud maksunõuded/kohustused välisriikides

125

0

118

4

Ettemaksukonto

600

0

249

0

Kokku

725

374

408

255

Allpool välja toodud lühiajaliste ning pikaajaliste rendikohustiste jaotus seisuga 31.12.2020 ja 31.12.2019:

Lisa 15.
Rendilepingud

31.12.2019

Lühiajaline rendikohustis

485

382

Pikaajaline rendikohustis

3 911

3 763

Kokku

4 396

4 145

Kasutusõigusega vara ja rendikohustis on finantsseisundi aruandes kajastatud eraldi ridadel.

Kasutusrendi kulud sisaldavad Poola filiaali ja

kasutamiseks kättesaadavaks. IFRS 16

Venemaa esinduskontori kontorirenti. 31.12.2020

esmakordsel rakendamisel rakendas Ettevõte

seisuga olid rendikulud 21 tuhat eurot (31.12.2019:

vastavalt standardile kõigile sarnaste omadustega

57 tuhat eurot). Poola filiaali ja Venemaa esinduse

rendilepingutele ühtse diskontomäärana

kasutusrendi lepingud on aruande avaldamise ajal

alternatiivset laenuintressimäära 2%. Uute

lõpetatud.

rendilepingute suhtes kohaldati alates 2020. aastast
2,8% laenuintressimäära, mis oli lähedane turuhinna

Ettevõte rendib kontoriruume. Alates 1. jaanuarist

31.12.2020

10, 13

Lisa 16.
Allutatud võlakirjad

määradele.

2019 kajastatakse rendilepinguid kasutusõiguse
varana ja vastavalt rendikohustusena alates

Täiendav informatsioon kasutusõigusega vara

kuupäevast, mil renditud vara muutub ettevõttele

liikumiste osas on välja toodud lisas 11.

2020. aastal toimus Admiral Markets AS

allutatud võlakirja, mis noteeriti Nasdaq Tallinna

võlakirjadega 114 tehingut summas 195 tuhat eurot.

Börsil 11.01.2018. Võlakirjade lunastamistähtaeg

Allolevas tabelis analüüsitakse rendikohustiste liikumisi:

Rendikohustised
Saldo 01.01.2019

3 408

Lisandumised*

1 203

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed

-406

Intressikulu

2017. aastal emiteeris Admiral Markets AS 18 268

76

Korrigeerimised

-136

Saldo 31.12.2019

4 145

on 2027. aastal. Aasta lõpus oli võlakirjaomanikke

Käesoleval aastal allutatud võlakirjadel muutusi ei

kokku 332. 31.12.2020 seisuga oli võlakirjaomanike

toimunud, va. arvestatud ja väljamakstud intress.

struktuur rühmadesse jaotatuna järgmine:
• Eraisikud: 54%
• Juriidilised isikud: 46%

Allutatud kohustused
Allutatud võlakirjad (ISIN:EE3300111251)

Emiteerimise
aasta

Summa

Intressimäär

Lunastustähtaeg

2017

1 827

8%

28.12.2027

Intressikulud allutatud kohustustelt iga aruandeperioodi kohta ning intressikohustus iga aruandeperioodi lõpu
Lisandumised*

691

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed

-536

Intressikulu
Saldo 31.12.2020

seisuga on välja toodud alljärgnevas tabelis. Intressikohustused on finantsseisundi aruandes arvele võetud,
kasutades sisemist intressimäära.

96
4 396

* Uued sõlmitud rendilepingud ja olemasolevate rendilepingute rendiperioodi pikendus
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Venemaa

Kokku

20%

-

Kasum enne tulumaksu

17

17

Tulumaksusumma

3

3

Efektiivne tulumaksumäär

20%

-

Tulumaksumäär 2019. aastal

20%

-

Intressikohustus allutatud kohustustest
Tekkepõhine intressikohustus allutatud kohustustelt 31.12.2018

Tulumaksumäär 2020. aastal

0

2019. aasta intressikulu

152

2019. aastal välja makstud

-151

Tekkepõhine intressikohustus allutatud kohustustelt 31.12.2019

1

2020. aasta intressikulu

151

Kasum enne tulumaksu

10

10

2020. aastal välja makstud

-151

Tulumaksusumma

2

2

20%

-

Tekkepõhine intressikohustus allutatud kohustustelt 31.12.2020

Efektiivne tulumaksumäär

1

Tingimuslik tulumaks

Lisa 17.
Ettevõtte tulumaks
Vastavalt kehtivatele seadustele Eestis

1 371 tuhat eurot (2019: 1 390 tuhat eurot), millega

ettevõtete jaotamata kasumit ei maksustata, kuid

kaasnes tulumaksukohustus summas 264 tuhat

maksustatakse väljamakstud dividende. 2020.

eurot (2019: 309 tuhat eurot).

2020

2019

3

2

Ettevõtte tulumaks väljakuulutatud dividendidelt

264

309

Ettevõtte tulumaks kokku

267

311

Ettevõtte tulumaks filiaalide kasumilt

2020. ja 2019. aastal maksti ettevõtte tulumaksu Venemaa esinduskontoris.

dividendiga. Seega, võttes arvesse regulatiivseid

moodustas 54 832 tuhat eurot (2019: 35 938

nõudeid netoomavahenditele ja kapitalile, on

tuhat eurot). Dividendide väljamaksmisel

31.12.2020 seisuga eksisteerinud jaotamata

omanikele kaasneb sellega tulumaksukulu

kasumist omanikele võimalik dividendidena välja

20/80 netodividendina väljamakstavalt

maksta 29 551 tuhat eurot (31.12.2019 seisuga 17

summalt. Alates 2019. aastast rakendatatakse

032 tuhat eurot) ning dividendide väljamaksmisega

madalamat maksumäära 14/86 regulaarsetele

kaasneks dividendide tulumaks summas 7 388 tuhat

dividendiväljamaksetele ulatuses, mis on väiksem või

eurot (31.12.2019 seisuga 4 258 tuhat eurot).

võrdne kolme eelneva aasta keskmise maksustatud

aasta jooksul maksti välja aktsionäridele dividende

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2020

Lisa 18.
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

31.12.2020

31.12.2019

1 319

2 271

Kaardimaksesüsteemide vahekontodel

744

135

Aktsiates

537

75

Raha teel

382

250

2 982

2 731

Pangakontodel

Kokku
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Lisa 19.
Aktsiakapital
Aktsiakapital
Aktsiate arv (tk)
Aktsiate nimiväärtus
Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

31.12.2020

31.12.2019

2 586

2 586

404 000

404 000

6,4

6,4

50,16

11,40

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta arvutatakse järgmiselt:
31.12.2020

31.12.2019

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv kasum

20 265

4 604

Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk)

404 000

404 000

Kaalutud keskmine aktsiate arv kasutatud
puhaskasum aktsia kohta arvutamisel (tk)

404 000

404 000

50,16

11,40

404 000

404 000

50,16

11,40

Puhaskasum aktsia kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv kasutatud lahustatud
kasumi aktsia kohta arvutamisel (tk)
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

Investeerimisühingu aktsiakapitali

Iga aktsia annab Admiral Markets As aktsionäride

miinimumsuuruseks on põhikirja alusel 766 940 eurot

üldkoosolekul ühe hääle.

ja maksimumsuuruseks on 3 067 759 eurot, mille

Meie ITlahendused on
maailmatasemel.
Olga Lustsik
Tootejuht

112

piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada

2020. aastal on omanikele dividende makstud kokku

ilma põhikirja muutmata. Kõikide väljastatud aktsiate

summas 1 371 tuhat eurot, mis teeb dividendiks

eest on tasutud.

aktsia kohta 3,39 eurot (2019. aastal summas 1 390
tuhat eurot ehk 3,44 eurot aktsia kohta).

Lisa 20.
Segmendiaruanne
Ressursside jaotamise ja tegevussegmentide

ettevõtte sisemised aruanded koostatakse samade

tulemuste hindamise eest vastutab juhatus. 2019.

raamatupidamispõhimõtete alusel ning vormis,

ja 2020. aastal jälgis juhatus ettevõtte tegevust

mida on kasutatud käesolevas raamatupidamise

ühe tegevussegmendina. Juhatusele esitatavad

aastaaruandes.
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Lisa 22.
Muud tulud

Lisa 21.
Kauplemistegevuse netotulu

2020

2019

Tarkvara arendus ja tugi

997

349

2020

2019

Indeksite CFD-d

28 409

14 594

Grupisisene tulu

219

400

Valuutade CFD-d

18 927

14 350

Muud tulud

152

28

Toorainete CFD-d

17 847

5 143

Muud tulud kokku

1 368

777

579

752

65 762

34 838

32

71

-18 719

-11 708

Muud kauplemistegevusega seotud tulud

19

31

Muud kauplemistegevusega seotud kulud

-23

-22

47 071

23 210

Muud (krüpto, võlakirjad, ETF, aktsiad, muud)
Netotulem klientidega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande sealhulgas riskimaandamine
likviidsuspakkujatega
Komisjonitasu tulu klientidelt
Komisjoni- ja vahendustasu kulu

Kauplemistegevuse netotulu

27

Ettevõte alustas tarkvara arenduse ja toe teenuste pakkumist laiemalt kolmandatale osapooltele summas 997 tuhat
eurot (2019: 349 tuhat eurot).

Lisa 23.
Muud kulud
2020

2019

Kaupade ja teenuste kulu

-314

0

Muud kulud

-77

-202

-391

-202

Muud kulud kokku

Klientidelt saadud komisjonitasude tulu kajastatakse
kindlal ajahetkel. Kaks eristatavat kontotüüpi

Kõik makseviisid on klientidele tasuta, välja

kasutavad erinevat hinnastruktuuri. Üks on

arvatud Skrilli hoiused, mille eest võetakse 0,9%

komisjonitasuvaba konto, kus valuutavahetuspaaride

(minimaalne 1 dollar), klientidele on Skrillil iga

hinnavahe on suurem, teine koosneb tasudest ning

kuu 2 tasuta väljamakset ning järgmised 1% min

on oluliselt madalamate hinnavahedega.

1EUR / USD. Pangaülekande tasu võetakse alates
kliendi kolmandast väljamaksest, kuid see sõltub

Komisjoni- ja vahendustasu kulud sisaldavad

Lisa

elukohariigist.

samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete
vahendustasusid, IB-le makstud vahendustasusid,

Muud kauplemistegevusega seotud kulud on

likviidsuspakkujatele makstud vahendustasusid ja

klientidele makstavad boonused, mis on rangelt

maksesüsteemidele makstavaid tasusid. Ettevõte

seotud kliendi poolt Ettevõtte finantsinstrumentide

sõlmib koostöölepingud vahendajatest maakleritega,

kauplemisega ja negatiivsete saldodega seotud

kes saavad komisjonitasusid, mis sõltuvad

kulud.

koostöölepingute alusel tehtud tehingutest. Ettevõte
sõlmib likviidsuspakkujate ja maksesüsteemide

Ettevõtte äritulud genereeritakse järgnevast: (i)

pakkujatega lepinguid, millele rakenduvad erinevad

hinnavahest (ostu- ja müügihindade vahe); (ii)

tasud.

netotulemused (kasumid ja kahjumid saldeeritud)
Ettevõtte turutegemise valdkonnast; (iii) Ettevõtte

Muud kauplemistegevusega seotud tulud sisaldavad

klientidele rakendatud tasud ja komisjonitasud; (iv)

mitteaktiivsuse tasu, maksesüsteemide tasud

Vahetuslepingute tasud (on summad, mis tulenevad

hoiuste sisse- ja väljamaksetele, kauplemiskonto

antud finantsinstrumendi tingliku intressimäära ja

eritasud, nt „intressimakseteta Islami kontod“.

hetkemäära erinevusest).

Lisa 24.
Tööjõukulud
Töötajatele arvestatud tasu koos sotsiaalmaksudega moodustas 7 570 tuhat eurot (2019. aastal 6 857 tuhat eurot)
ja juhtkonnale arvestatud tasu moodustas 100 tuhat eurot (2019. aastal 149 tuhat eurot).

2020

2019

-7 310

-6 513

Töötajad (filiaalid ja teised konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted)

-127

-283

Juhatuse ja nõukogu tasu

-100

-149

Arvestatud puhkusereserv

-133

-61

-7 670

-7 006

Töötajad (Admiral Markets AS peakontor)

Kokku

2020. aasta lõpus oli Admiral Markets AS töötajate arv 141 inimest (2019: 147 inimest).
2019. ja 2020. aastal puudusid otsesed pensioni sissemaksekulud. Sotsiaalmaksukulu sisaldab endas nii sotsiaal-,
tervise- kui ka muud kindlustust summas 1 928 tuhat eurot (2019. aastal 1 747 tuhat eurot).
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Lisa 25.
Tegevuskulud

Lisa 27.
Tehingud seotud osapooltega
Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid emaettevõtte, aktsionäride, juhtkonna liikmete, nende

Kulude liigid

2020

2019

Lisa

lähisugulaste ja nende poolt kontrollitavate või olulise mõju all olevate ettevõtetega. Admiral Markets AS-i
emaettevõte on Admiral Markets Group AS. Ettevõtte aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

Turunduskulud

-9 856

-5 525
(a) olulist mõju omavad omanikud ja nendega seotud ettevõtted;

IT kulud

-2 549

-2 400
(b) tegev- ja kõrgemat juhtkonda (Ettevõtte kuuluvate ettevõtjate juhatuse ja nõukogu liikmed);

Muud sisseostetud teenused

-151

-239
(c) eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtted;

Pangakulud

-60

0
(d) ettevõtted, mille üle punktis (a) loetud isikutel on oluline mõju.

Käibemaksu kulu

-1 496

-621
Ettevõtte üle lõplikku kontrolli omab hr Alexander Tsikhilov.

Väheväärtuslike rendilepingute üür ja
kommunaalkulud

-150

-165

Juriidilised ja auditi kulud

-922

-283

Regulatiivse aruandluse teenus

-96

-318

Transpordi- ja sidekulud

-216

-107

Lähetuskulud

-68

-238

Finantsinspektsiooni järelvalvetasu

-118

-79

Mitmesugused kontoriseadmed
Muud tegevuskulud
Grupisisesed kulud
Tegevuskulud kokku

-150
-681

Tulud
2019

Kauplemis- ja vahendustasude
tulu*

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

67 058

35 793

Teenused

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

219

400

Teenused

Kõrgem juhtkond ning nendega
seotud ettevõtted

997

0

Intressitulud

Emaettevõte

97

52

Intressitulud

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

3

0

Intressitulud

Kõrgem juhtkond ning nendega
seotud ettevõtted

22

5

68 396

36 250

-519

-887

-562

-17 400

-11 268

27

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte

2019–2020 ettevõtte maksurevisjoni läbi viinud.

maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine 2020.

maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade

aastal selliseid asjaolusid, mille tulemusena võiks

tuvastamisel määrata täiendav maksusumma,

maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava

intressid ning trahvid. Maksuhaldur ei ole aastatel

maksusumma.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

2020

-212

Lisa 26.
Tingimuslikud kohustused

116

Seos

Kokku tehingud seotud
osapooltega

* Suurim osa kliente on sõlminud kauplemislepingu samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtetega,
kes vahendavad nende kauplemistehinguid Admiral Markets AS-ga ja kellele Admiral Markets AS maksab
komisjonitasusid (vt järgmine tabel).
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Lisa 28.
Tütarettevõtted ja sidusettevõtted

Kulud

Komisjonitasud

Seos

2020

2019

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

-18 150

-11 359

Emaettevõte

-457

Teenused

Admiral Markets AS on tütarettevõtted Kanadas ja Jordaanias.
-479

Teenused

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

-430

-83

Teenused

Kõrgem juhtkond ning nendega
seotud ettevõtted

-152

-4

Admiral Markets AS (Jordan) LLC
Admiral Markets Canada Ltd

Kokku tehingud seotud
osapooltega

-19 189

Riik

Emaettevõtte
osalus
31.12.2020

Emaettevõtte
osalus
31.12.2019

Tegevusvaldkond

Jordaania

100%

0%

Investeerimisteenused

Kanada

100%

100%

Investeerimisteenused

-11 925
Tütarettevõtted Kanadas ja Jordaanias ei ole 2020. ega 2019. aastal alustanud äritegevusega.

Laenud ja nõuded
Admiral Markets AS tegi 2020. aastal investeeringu sidusettevõttesse Vorld OÜ summas 1 375 tuhat eurot.
31.12.2020

31.12.2019

5 800

3 500

Laenud emaettevõtja vastu
Laenud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate
ettevõtete vastu

448

Laenud kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu

459

Lisa

Sidusettevõte ei ole pärast omandamise kuupäeva märkimisväärset kasumit ega kahjumit teeninud.
Sidusettevõtja Vorld OÜ finantsinformatsioon (kajastades 100% sidusettevõttest):

31.12.2019

99

0

1 410

3

140

2

1 368

1

-8

-2

0
Käibevara
225
Investeering tütarettevõttesse

Nõuded emaettevõtte vastu

56

0

Nõuded samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate
ettevõtete vastu

339

0

Nõuded kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu

48

30

7 150

3 755

Kokku nõuded seotud osapoolte vastu

31.12.2020

Lühiajalised kohustused
Omakapital
Puhaskahjum
8, 9

Kohustused
31.12.2020

31.12.2019

Lisa

Kohustused samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvate ettevõtete ees

4 514

989

13

Kokku kohustused seotud osapoolte vastu

4 514

Lisa 29.
Sündmused pärast bilansipäeva
Alates 5. märtsist 2021 kaubamärk Admiral Markets muutus Admirals-iks. Kaubamärgi muutmise
info on detailsemalt avaldatud tegevusaruandes. 2020. aasta finantsaruandeid kaubamärgi muutus

989

ei mõjuta.

Juhtkonnale makstud tasud ja osutatud hüved (brutotasu) olid 2020. ja 2019. aastal vastavalt 420 tuhat eurot ja
465 tuhat eurot.
Seisuga 31.12.2020 arvestatud, kuid välja maksmata tasud olid summas 45 tuhat eurot (2019. aastal 17 tuhat
eurot).
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Juhatuse liikmete allkirjad
2020. aasta majandusaasta
aruandele
Juhatus on koostanud Admiral Markets

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 55 kuni 119

AS tegevusaruande ning raamatupidamise

esitatud raamatupidamise aastaaruanne annab

aastaaruande 31. detsembril 2020 lõppenud

juhatuse parima teadmise kohaselt õige ja

majandusaasta kohta.

õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest,
finantsseisundist ja tulemustest vastavalt

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 10 kuni 54 esitatud

rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele,

Admiral Markets AS tegevusaruanne annab õige

nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning

ja õiglase ülevaate ettevõtte äritegevuse arengust,

sisaldab peamiste riskide ja kahtluste kirjeldust.

tulemustest ja finantsseisundist.

31.03.2021

Sõltumatu
vandeaudiitori aruanne
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Admiral Markets AS-i aktsionärile
Sõltumatu
vandeaudiitori aruanne

Aruanne
raamatupidamise aastaaruande auditi kohta
Admiral Markets AS-i aktsionärile
Meie
arvamus
Aruanne
raamatupidamise aastaaruande auditi kohta
Meie
kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
Meiearvates
arvamus
Admiral Markets AS-i (Ettevõte) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste
Meie arvates kajastab
raamatupidamise
aastaaruanne
kõigis Euroopa
olulistes osades
õiglaselt
finantsaruandluse
standarditega,
nagu need
on vastu võetud
Liidu poolt.
Admiral Markets AS-i (Ettevõte) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval
lõppenud
finantstulemust
ja rahavoogusid
kooskõlas
rahvusvaheliste
Meie auditimajandusaasta
arvamus on kooskõlas
auditikomiteele
31. märtsil
2021 esitatud
täiendava aruandega.
finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.
Mida me auditeerisime
Meie auditi arvamus on kooskõlas auditikomiteele 31. märtsil 2021 esitatud täiendava aruandega.

Juhatuse esimees:		

Juhatuse liige:

Sergei Bogatenkov ___________________________

Victor Gherbovet ___________________________

Juhatuse liige:

Juhatuse liige:

Jens Chrzanowski ___________________________

Dmitri Lauš ___________________________

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:
Mida me auditeerisime
 finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2020;
Ettevõtte
raamatupidamiseeeltoodud
aastaaruanne
sisaldab:
 koondkasumiaruannet
kuupäeval
lõppenud majandusaasta kohta;
 rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta;
 finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2020;
 omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; ja
 koondkasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta;
 raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad olulisi arvestuspõhimõtteid ja muud
 rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta;
selgitavat infot.
 omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; ja
 raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad olulisi arvestuspõhimõtteid ja muud
Arvamuse
selgitavatalus
infot.
Viisime
auditialus
läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused
Arvamuse
vastavalt nendele standarditele on täiendavalt kirjeldatud meie aruande osas „Audiitori kohustused
seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“.
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused
vastavalt
on täiendavalt
kirjeldatud
meie aruande
„Audiitori
kohustused
Usume, etnendele
kogutudstandarditele
auditi tõendusmaterjal
on piisav
ja asjakohane
meie osas
arvamuse
avaldamiseks.
seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“.
Sõltumatus
Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.
Oleme Ettevõttest sõltumatud kooskõlas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite
Sõltumatus
Nõukogu (IESBA) poolt välja antud kutseliste arvestusekspertide rahvusvahelise eetikakoodeksiga
(sealhulgas rahvusvahelised sõltumatuse standardid) (IESBA koodeks). Oleme täitnud oma muud
Oleme
Ettevõttest
sõltumatud
kooskõlas
Arvestusekspertide Eetikakoodeksite
eetikaalased
kohustused
vastavalt
IESBARahvusvaheliste
koodeksile.
Nõukogu (IESBA) poolt välja antud kutseliste arvestusekspertide rahvusvahelise eetikakoodeksiga
(sealhulgas
sõltumatuse
standardid)
(IESBA
koodeks).
Oleme täitnud
oma muud
Oma parimarahvusvahelised
teadmise ja veendumuse
kohaselt
kinnitame,
et meie
poolt Ettevõttele
ja selle
eetikaalased
kohustused
vastavaltosutatud
IESBA koodeksile.
emaettevõttele
ja tütarettevõtetele
auditivälised teenused on olnud kooskõlas Eesti

Vabariigis kehtivate seaduste ja regulatsioonidega ning et me ei ole osutanud auditiväliseid
Oma
parima
teadmise
ja veendumuse
kohaselt
kinnitame, etseaduse
meie poolt
Ettevõttele
1 poolt. ja selle
teenuseid,
mis
on keelatud
Eesti Vabariigi
audiitortegevuse
§-i 59
emaettevõttele ja tütarettevõtetele osutatud auditivälised teenused on olnud kooskõlas Eesti
Vabariigis
seaduste
regulatsioonidega
et jooksul
me ei ole
osutanudjaauditiväliseid
Meie poolt kehtivate
perioodi 1.
jaanuar ja
2020
- 31. detsemberning
2020
Ettevõttele
selle emaettevõttele
teenuseid,
mis
on
keelatud
Eesti
Vabariigi
audiitortegevuse
seaduse
§-i 591 poolt.
ja tütarettevõtetele osutatud auditivälised teenused on avalikustatud tegevusaruandes.
Meie poolt perioodi 1. jaanuar 2020 - 31. detsember 2020 jooksul Ettevõttele ja selle emaettevõttele
ja tütarettevõtetele osutatud auditivälised teenused on avalikustatud tegevusaruandes.
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Peamised auditi teemad

Ülevaade meie auditist

Peamised auditi teemad on valdkonnad, mis olid meie professionaalse hinnangu kohaselt käesoleva
perioodi raamatupidamise aastaaruande auditis kõige olulisemad. Neid valdkondi käsitleti
raamatupidamise aastaaruande kui terviku auditeerimise ja sellele arvamuse avaldamise kontekstis
ning me ei avalda nende valdkondade kohta eraldi arvamust.

Kokkuvõte
Olulisus

Peamised auditi teemad

Auditi olulisus on 1 026 tuhat eurot, mis on määratud kui
ligikaudu 5% kasumist enne tulumaksu.

Peamine auditi teema

 Kauplemistulude kajastamine

Kauplemistulude kajastamine (detailsem
informatsioon on toodud lisas 2
„Raamatupidamise aastaaruande koostamisel
kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused“
ja lisas 21 „Kauplemistegevuse netotulu“).

Oma auditi kujundamisel määrasime me olulisuse ja hindasime olulise väärkajastamise riske
raamatupidamise aastaaruandes. Erilist tähelepanu pöörasime valdkondadele, kus juhatus on
kasutanud subjektiivseid hinnanguid, näiteks oluliste raamatupidamislike hinnangute puhul, mis
tuginesid eeldustele ja tulevikusündmustele, mis on oma olemuselt ebakindlad. Nagu kõikides oma
auditites, tegelesime riskiga, et juhtkond eirab sisekontrollisüsteemi, hinnates muu hulgas seda, kas
on asjaolusid, mis viitavad pettusest tuleneda võivale olulise väärkajastamise riskile.

Ettevõte pakub klientidele erinevaid
võimendusega Forex ja hinnavahelepingute
(Contract for Difference ehk CFD) tooteid.
Ettevõtte kauplemistulud sisaldavad peamiselt
klientide poolt tehtud CFD tehingute netotulusid
ning Ettevõtte poolt likviidsuspakkujatega avatud
positsioonide täieliku või osalise riski
maandamise eesmärgil tehtud tehingute
netotulemit.

Kujundasime oma auditi ulatuse eesmärgiga teha piisavalt tööd, võimaldamaks meil avaldada
arvamust raamatupidamise aastaaruande kui terviku kohta, võttes arvesse Ettevõtte struktuuri,
raamatupidamisprotsesse ja kontrollprotseduure, ning tööstusharu, milles Ettevõte tegutseb.
Olulisus
Meie auditi ulatust mõjutas meie poolt määratud olulisus. Auditi eesmärgiks on omandada
põhjendatud kindlustunne selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi
väärkajastamisi. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast. Neid loetakse oluliseks siis,
kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad kas üksikult või koos mõjutada kasutajate poolt
raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid.

1 026 tuhat eurot

Kuidas me selle määrasime

Ligikaudu 5% kasumist enne tulumaksu

Rakendatud olulisuse
kriteeriumi põhjendus

Arvutasime olulisuse lähtudes kasumist enne tulumaksu, kuna
see näitaja on peamine mõõdik, millest lähtutakse Ettevõtte
tegevuse hindamisel, ning tulemuslikkuse võtmenäitaja juhatuse
ja nõukogu jaoks.

 testisime, kas tulusid arvestatakse vaid
kauplemistehingute pealt;
 viisime läbi raha ja raha ekvivalentide
bilansisaldo, sh klientidele kuuluvate ja
bilansiväliselt kajastatavate rahasaldode,
kinnituskirjade protseduuri ning veendusime,
et nii bilansiliste kui bilansiväliste
pangakontode saldod on aasta lõpus
korrektsed;
 testisime likviidsuspakkujatega
kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
netotulemit viies vastava tulemi kokku
likviidsuspakkujate regulaarsete
aruannetega;
 analüüsisime Ettevõtte poolt vastavalt siseeeskirja reeglitele peetavat kliendikaebuste
nimekirja, tuvastamaks võimalikke
puuduseid Ettevõtte protsessides ning
kontrollides, mille tulemusena võiks Ettevõtte
tulud olla üle- või alahinnatud.
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Hindasime, kas Ettevõtte arvestuspõhimõtted
tulude kajastamisel on kooskõlas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega
nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt
(IFRS EU).
Hindasime kauplemistulude kajastamisega
seotud kontrollide ülesehitust ja tõhusust.
Kontrollisime, kas tulude arvestuse aluseks
olevad raportid on koostatud süsteemi poolt
võttes aluseks kõiki tehinguid ehk kas raportid
on täielikud ning süsteem arvestab tulusid
tehingutelt korrektselt.
Leidsime, et saame nendele
kontrollimehhanismidele auditi läbiviimisel
tugineda.
Viisime läbi järgnevad detailsed protseduurid:
 viisime kokku süsteemi poolt koostatud
tuluarvestuse raportid finantsaruandes
kajastatud tuludega;

Tuginedes oma professionaalsele hinnangule määrasime olulisusele, sealhulgas raamatupidamise
aastaaruande kui terviku olulisusele, teatud numbrilised piirmäärad, mis on toodud alljärgnevas
tabelis. Need numbrilised piirmäärad koos kvalitatiivsete kaalutlustega aitasid meil määrata meie
auditi ulatust ja meie auditiprotseduuride olemust, ajastust ja mahtu ning hinnata väärkajastamiste
mõju raamatupidamise aastaaruandele kui tervikule nii eraldiseisvalt kui summeerituna.
Auditi olulisus

Kuidas me tegelesime peamise auditi
teemaga oma auditis
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Kooskõlas ISA-dega läbiviidud auditi käigus kasutame me kutsealast otsustust ja säilitame
kutsealase skeptitsismi. Samuti me:

Muu informatsioon
Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tulemuste kokkuvõte 2020,
Admiral Marketsi investoritele, tegevusaruannet ja tulude jaotus vastavalt EMTA klassifikaatorile
(kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet).



Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda
muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.
Raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni
ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi raamatupidamise
aruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt
väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt
väärkajastatud, oleme kohustatud selle info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses
midagi välja tuua.





Juhatuse ja nende, kelle ülesandeks on Ettevõtte valitsemine, kohustused seoses
raamatupidamise aastaaruandega
Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt, ja
sellise sisekontrollisüsteemi rakendamise eest, nagu juhatus peab vajalikuks, võimaldamaks
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande
koostamist.



Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama Ettevõtte
jätkusuutlikkust, avalikustama vajadusel infot tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja
kasutama tegevuse jätkuvuse printsiipi, välja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb Ettevõtte
likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele.

Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Ettevõtte valitsemine, muu hulgas auditi
planeeritud ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus
tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi puuduste kohta.
Samuti kinnitame neile, kelle ülesandeks on valitsemine, et oleme järginud sõltumatust puudutavaid
eetikanõudeid ning edastame neile info kõikide suhete ja muude asjaolude kohta, mis võivad
tekitada põhjendatud kahtlust meie sõltumatuse riivamise kohta, ja vajadusel ohtude kõrvaldamiseks
rakendatud meetmete või kaitsemehhanismide kohta.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Ettevõtte finantsaruandlusprotsessi üle
järelevalve teostamise eest.

Audiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Neile, kelle ülesandeks on valitsemine, edastatud auditiga seotud teemade seast valime välja need
teemad, mis olid käesoleva perioodi raamatupidamise aastaaruande auditi kontekstis kõige
olulisemad ja on seega peamised auditi teemad. Me kirjeldame neid teemasid audiitori aruandes,
välja arvatud juhul, kui seaduse või regulatsiooni kohaselt on keelatud antud teema kohta infot
avalikustada või kui me äärmiselt erandlikel juhtudel otsustame, et antud teema kohta ei peaks meie
aruandes infot esitama, kuna võib põhjendatult eeldada, et antud info esitamisega kaasnevad
kahjulikud tagajärjed ületavad avaliku huvi rahuldamisest saadava kasu.

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne
tervikuna on pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja audiitori
aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Kuigi põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, ei
anna ISA-dega kooskõlas läbiviidud audit garantiid, et oluline väärkajastamine alati avastatakse.
Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib
põhjendatult eeldada, et need võivad kas üksikult või koos mõjutada kasutajate poolt
raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid.
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tuvastame ja hindame riske, et raamatupidamise aastaaruandes võib olla olulisi väärkajastamisi
tulenevalt pettusest või veast, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt tuvastatud
riskidele ning kogume piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali meie arvamuse
avaldamiseks. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui
veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada varjatud kokkuleppeid,
võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste tegemist või sisekontrollisüsteemi eiramist;
omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisüsteemist, selleks, et
kujundada auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust
Ettevõtte sisekontrollisüsteemi tõhususe kohta;
hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse poolt tehtud
raamatupidamislike hinnangute ja nende kohta avalikustatud info põhjendatust;
otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jätkuvuse printsiip on asjakohane ning kas
kogutud auditi tõendusmaterjali põhjal on olulist ebakindlust põhjustavaid sündmusi või tingimusi,
mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Ettevõtte jätkusuutlikkuses. Kui me järeldame, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu
infole, mis on selle kohta avalikustatud raamatupidamise aastaaruandes, või kui avalikustatud
info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused tuginevad audiitori aruande
kuupäevani kogutud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski
põhjustada Ettevõtte tegevuse jätkumise lõppemist;
hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab toimunud
tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis;

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
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Kasumi jaotamise
ettepanek
Juhatus teeb aktsionäride koosolekule ettepaneku suunata kasum summas 20 265 tuhat eurot eelmiste
perioodide jaotamata kasumisse ja maksta dividendidena välja 2 742 tuhat eurot 31. detsember 2020

Aruanne muude seadustest ja regulatsioonidest tulenevate nõuete kohta

jaotamata kasumist.

Audiitoriks määramine ja audiitorteenuse osutamise periood
Meid määrati esmakordselt Ettevõtte kui avaliku huvi üksuse audiitoriks 31. detsembril 2017
lõppenud majandusaasta suhtes. Meid on uuesti audiitoriks määratud vastavalt vahepealsetel
aastatel toimunud konkurssidele ja aktsionäride otsustele; meie audiitorteenuse katkematu
osutamise periood Ettevõttele kui avaliku huvi üksusele on kokku 4 aastat. Vastavalt Eesti Vabariigi
audiitortegevuse seadusele ja Euroopa Liidu määrusele 537/2014 on võimalik meie volitusi Ettevõtte
audiitorina pikendada kuni 31. detsembril 2036 lõppeva majandusaastani.
AS PricewaterhouseCoopers

Tiit Raimla
Vastutav vandeaudiitor, litsents nr 287

Verner Uibo
Vandeaudiitor, litsents nr 568

31. märts 2021
Tallinn, Eesti
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Nõukogu allkirjad
aastaaruandele

Tulude jaotus vastavalt EMTA
klassifikaatorile

Nõukogu on juhatuse poolt koostatud aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise

Ettevõtte müügitulu on jaotatud vastavalt EMTAK-i koodidele alljärgnevalt:

aastaaruandest, vandeaudiitori aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku läbi vaadanud ja aktsionäride
üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

31.03.2021

Nõukogu esimees

Nõukogu liige

Alexander Tsikhilov ___________________________

Anatolii Mikhalchenko ___________________________

EMTAK kood

EMTAK grupi nimetus

2020

66121

Väärtpaberite ja kaubalepingute maaklerlus

47 071

Nõukogu liige

Anton Tikhomirov ___________________________

128

Nõukogu allkirjad aastaaruandele

Tulude jaotus vastavalt EMTA klassifikaatorile

129

Turud liiguvad
üles ja alla. Meie
lähme edasi.
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