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Tulemuste kokkuvõte
6 kuud 2021

Kauplemistegevuse netotulu, EUR mln
2018

• Kauplemistegevuse netotulu 9,1 miljonit eurot (6 kuud 2020: 31,6 miljonit eurot ja 6 kuud 2019: 9,6 miljonit eurot)
• EBITDA1 -0,5 miljonit eurot (6 kuud 2020: 19,9 miljonit eurot ja 6 kuud 2019: 1,6 miljonit eurot)

2019

12,6
11,6
9,6
13,6

EBITDA , EUR mln
1

2018

2019

5,4
4,7
1,6
4,2

• EBITDA marginaal -5% (6 kuud 2020: 63% ja 6 kuud 2019: 17%)
• Puhaskasum (-kahjum) -1,6 miljonit eurot (6 kuud 2020: 19,1 miljonit eurot ja 6 kuud 2019: 0,9 miljonit eurot)
• Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal -18% (6 kuud 2020: 60% ja 6 kuud 2019: 9%)

2020

• Kulude-tulude suhe 120% (6 kuud 2020: 39% ja 6 kuud 2019: 93%)
• Kauplemise maht jäi umbes samale tasemele 429 miljardit eurot, vähenes ainult 2% võrra (6 kuud 2020: 439
miljardit eurot ja 6 kuud 2019: 287 miljardit eurot)

2021

31,6
15,5
9,1

2020

2021

19,9
1,7
-0,5

• Tehingute arv 29,2 miljonit, vähenes 10% võrra (6 kuud 2020: 32,4 miljonit ja 6 kuud 2019: 15,4 miljonit)
• Aktiivsete klientide2 arv grupis kasvas 40 235 kliendini, ehk 17% kõrgem kui 6 kuud 2020 ja 138% kõrgem kui 6
kuud 2019 (6 kuud 2020: 34 439 ja 6 kuud 2019: 16 882 aktiivset klienti)
• Aktiivsete kontode3 arv grupis kasvas 48 638 kontoni, ehk 16% kõrgem kui 6 kuud 2020 ja 141% kõrgem kui 6
kuud 2019 (6 kuud 2020: 42 051 ja 6 kuud 2019: 20 192 aktiivset kontot)
• Uute taotluste arv grupis kasvas 75 759 taotluseni, ehl 82% kõrgem kui 6 kuud 2020 ja 451% kõrgem kui 6 kuud
2019 (6 kuud 2020: 41 683 ja 6 kuud 2019: 13 746 taotlust)

Oleme kõik näinud, kuidas COVID-19 on turge

positiivset trendi, kontserni netotulu suurenes 24%

raputanud ja 2020. aasta esimest poolaastat võib

võrreldes 1. poolaastaga 2019. Koos madalama

iseloomustada turu suure volatiilsusega, mis tegi

volatiilsusega vähenes ka klientide tehinguaktiivsus,

2020. aastal tugeva alguse. 2021. aasta esimene

kuid võrreldes 2020. aasta sama perioodiga siiski

pool tõi finants- ja tooraineturgudel madala

mitte olulisel määral ning jäi tunduvalt kõrgemale

volatiilsuse, mis tähendas tulude ja kasumlikkuse

tasemele kui 2019. aasta esimesel poolel. Tehingute

langust. Grupi kauplemistegevuse netotulu oli 17,3

arv 6 kuud 2021. aastal oli endiselt 90% suurem

miljonit (6 kuud 2020: 37,9 miljonit ja 6 kuud 2019:

kui 6 kuud 2019. aastal. 6 kuud 2021. aastal oli

14 miljonit). Vaatamata 54% vähenemisele võrreldes

kauplemise maht 49% kõrgem kui 6 kuud 2019.

2020. aasta 1. poolaastaga, hoiame endiselt

Puhaskasum (-kahjum), EUR mln
2018

2019

2020

2021

5,0
4,5
0,9
3,7
19,1
1,2
-1,6

Kauplemise maht, EUR mld
2018

2019

2020

2021

300
272
287
303
439
549
429

Allpool on toodud peamised finantsnäitajad võrdluses 6 kuud 2021 ja 6 kuud 2019, mis näitavad ettevõtte
saavutusi võrreldava turu volatiilsusega ja COVID-19 mõjuta turgudele.

138

%

Aktiivsete klientide arv suurenes

141

%

Aktiivsete kontode arv suurenes

Tehingute arv, EUR mln

451

%

2018

Uute taotluste arv suurenes

2019

49

%

Kauplemise maht suurenes

90

%

Tehingute arv suurenes

24

%
2020

16,6
13,5
15,4
l poolaasta

16,4
32,4
34,5

1

Intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum

2

Aktiivsed kliendid on kliendid, kes 6 kuu jooksul
teinud vähemalt ühe kauplemistehingu

Grupi kauplemise netotulu suurenes
3

2021

4

29,2

ll poolaasta

Aktiivsed kontod on kontod, mille kaudu on 6 kuu
jooksul tehtud vähemalt üks kauplemistehing
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Juhatuse
deklaratsioon
Admiral Markets AS 2021. aasta 6 kuu vahearuanne
koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise
aruandest.
Admiral Markets AS 2021. aasta esimese 6 kuu
vahearuandes esitatud andmed ja lisainformatsioon
on tõene ning terviklik.
Raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud
arvestuspõhimõtted on kooskõlas rahvusvaheliste
finantsaruandluse standarditega, nagu need on
vastu võetud Euroopa Liidu poolt, ning kajastavad
õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit,
majandustulemust ning rahavoogusid.
2021. aasta esimese 6 kuu vahearuande
raamatupidamise aruanne on auditeerimata.

/allkirjastatud digitaalselt/
Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees
Tallinn, 31.08.2021

Täna raputame
FinTech maailma.
Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees
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Admiralsi
investoritele
Head investorid,

2021 on olnud suurepärane avalöök tulemustele,
mida me järgnevatel aastatel saavutada tahame.

Märtsis tähistasime ettevõtte 20. aastapäeva.

Meie grupi kauplemistegevuse netotulu oli 17,3

Finantskeskuseks saamise teekonnal oleme

miljonit eurot, võrreldes 2019. aastaga, mil see oli 14

kogenud edu, rahutuid aegu, ainulaadseid tulemusi

miljonit eurot, See tähendab, et suutsime saavutada

ja mis kõige tähtsam - visiooni, pikaajalise

24%-lise kasvu võrdluses 2019. aasta esimese kuue

eesmärgi ja plaani asjakohasust, koos jätkuvate

kuuga. 2021. aasta esimese poolaasta jooksul

investeeringutega teadus- ja arendustegevusse,

laekus meile 82% rohkem uusi klienditaotlusi kui

mis võimaldavad meil saada inimeste soovitud

2020. aastal ja 451% rohkem kui 2019. aasta samal

ja esmaklassiliseks partneriks teekonnal

perioodil.

finantsvabaduse poole.
Me tahame lammutada piirid, mis takistavad
20. sünnipäeva tähistades teavitasime Admiral

inimestel finantsmaailma sisenemist. Soovime

Markets-i nimemuutusest Admiralsiks. Viimase kahe

2030. aastaks võimaldada finantsvabadust

aastakümne jooksul oleme muutnud kauplemise

vähemalt 10 miljonile inimesele. FinTechi

ja investeerimismaailma, võimaldades miljonitel

maailma raputajana tutvustame lahendusi, mis

inimestel hallata oma investeeringuid turvaliselt

võimaldavad esmaklassilist ja lihtsat juurdepääsu

ning lihtsalt. Täna seisame innovaatilise, ühtse

finantsturgudele. Kõigile, igal pool ja igal ajal.

ja personaalse kogemuse eest finantsmaailmas.
Oleme märkimisväärselt laienemas. Jätkame

2021. aastal tutvustasime Sotsiaalse Kauplemise

laiema toote- ja teenusevaliku tutvustamist, mis

funktsioone, mis võimaldavad algajaid ning

muudavad isikliku rahanduse veelgi läbipaistvamaks

veel mitte nii kogenud inimesi kauplemis- ja

ja kättesaadavamaks.

investeerimismaailma. Tõime turule oma
kaubamärgiga virtuaalsed ja füüsilised

2020 oli midagi, mida keegi ei osanud ette näha.

deebetkaardid, mis võimaldavad klientidel kasutada

Olime silmitsi enneolematute asjaoludega, mis

raha nende mitme valuutaga virtuaalselt rahakotist

viisid ärilistelt kõigi ootuste ületamiseni. Kogu

ja kontolt.

tööstusharu, sealhulgas meie admiralidena, teatasid
kõigi aegade parimatest tulemustest, selgitades

2021. aasta esimene pool on olnud erakordne

sellist tulemust peamiselt COVID-19 põhjustatud

ettevõtte positsioneerimiseks uutes piirkondades.

turu äärmiselt suure volatiilsusega.

Juunis alustasime esimese Euroopa päritolu
finantsettevõttena tegevust Jordaanias. Avasime

2021 on olnud mitmes aspektis erinev. Kõige

kohaliku kontori Jordaanias Ammanis. See on meie

tähtsam on see, et kõik on astunud tohutu sammu

pikaajalise strateegia elluviimine, mille üks eesmärke

ülemaailmse tervisliku olukorraga toimetulekuks.

on jätkata laienemist Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika

20-aastase kogemuse ja ajalooga ettevõttena oleme

(MENA) piirkonnas.

nüüd uue alguse lävel, mille määratlevad meie
visioon aastaks 2030, ESG-ga seotud tegevused ja

Teel oma ülemaailmse kohaloleku laiendamiseni,

pidevad ulatuslikud investeeringud IT-sse. Sarnaselt

saavutasime veel ühe murrangulise verstaposti,

oma konkurentidele leiame, et on objektiivsem

saades Lõuna-Aafrikas finantstegevuse alase

võrrelda 2021. aasta tulemusi tulude osas sama

litsentsi. Strateegiliselt oleme oma tegevust

perioodiga 2019. aastal, kuna 2020. aasta oli

kogu maailmas arendanud. See on üks nurgakivi

äärmuslik. Inimesed on konservatiivsemad ja

pikaajalisele visioonile, mille poole me järgmisel

loodetavasti saame naasta maailma, millega olime

kümnendil pürgime.

10 miljonile inimesele finantsvabaduse

Oktoobris avab miljonitele inimestele uksed Dubai

võimaldamine sõltub suuresti toodetest, jätkuvast

Expo 2020. Oleme üks Eesti paviljoni partneritest,

IT-arendusest, stabiilsest infrastruktuurist ja 24/7

tutvustades Eesti päritolu üleilmset edulugu. EXPO-l

klienditeenindusest, mida oma klientidele pakume.

kohalolek on meie jaoks täiendav strateegiline liin, et

Sellegipoolest oleme suutnud hoida oma kulud

piirkonnas veelgi laieneda. Oleme koos meeskonna,

2019. ja 2020. aastaga võrreldaval tasemel.

partnerite, investorite ja klientidega jõudnud kaugele.
Meil on plaan, tööriistad ja uskumatud inimesed,

Admiralid on kombinatsioon töökatest, pühendunud

kes toetavad meie ambitsioonikaid eesmärke

ja suurepärastest meeskonnamängijatest, kes

järgmisteks aastateks. Täna on meie hetk.

on valmis pingutama rohkem kui vaja. Nende
sihikindlus eesmärkide saavutamisel on
silmapaistev tunnistus koos tegutsemisest. Rohkem

Sergei Bogatenkov  

kui kunagi varem suurendavad enneolematud

Admiral Markets AS/ Admirals Group AS

ajad vajadust ja valmisolekut aidata neid, kes on

Tegevjuht

kogenud takistusi ja tagasilööke. Täna on meil
võimalus oma edu jagada. Meil on väga hea meel
olla Eesti Kontserdi kui Eesti muusikaelu juhtfiguuri,
peasponsor. Kultuur on üks tööstusharusid, mida
COVID-19 puhang sügavalt mõjutas.
Samuti oleme üks võtmepartnereid Jõhvis asuvale
programmeerimiskoolile kood/Jõhvi, mis viib selle
alase hariduse Eestis järgmisele tasemele. Haridus,
IT -haridus ja noorte nende õpingutes toetamine,
on meie jaoks äärmiselt oluline. Finantskirjaoskus
on meie pikaajalise missiooni ja visiooni üks
alustalasid. Seetõttu toetame sarnaseid kandvate
organisatsioonide algatusi.

Meie eesmärk on
võimaldada 2030. aastaks
rahalist vabadust
10 miljonile inimesele.

harjunud enne COVID-19 karmi tulekut.
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Nõukogu liige
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Meie ettevõte
ADMIRAL MARKETS AS asutati 2003. aastal. 2009.

Admiral Markets AS-iga samasse

aastal väljastas Finantsinspektsioon Admiral Markets

konsolideerimisgruppi kuuluvad tegevusloaga

AS-ile investeerimisteenuste osutamiseks tegevusloa

investeerimisettevõtted on Admiral Markets UK Ltd,

nr-ga 4.1-1/46. Ettevõte kuulub rahvusvahelisse

Admiral Markets Pty Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd,

kontserni (edaspidi grupp), kes tegutseb ühise

Admiral Markets AS/ Jordan LLC ja Admirals SA (PTY)

kaubamärgi nime Admirals all. Admiral Markets AS-i

Ltd. Admiral Markets AS-il on Finantsinspektsiooni

emaettevõte Admirals Group AS omab 100% Admiral

väljastatud tegevusluba. Admiral Markets AS ja

Markets AS-i aktsiatest.

teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad
tegevusloaga investeerimisühingud kasutavad ühist

Admiral Markets AS-i põhitegevusala on kauplemise

kaubamärki. Seetõttu mõjutab Admirals kaubamärgi

teenuse ja investeerimisteenuste (peamiselt

maine otseselt suuresti nii Admiral Markets AS-i

finantsvõimendusega ja tuletisinstrumentide)

finantsnäitajaid kui ka äriedu.

pakkumine tava-, professionaalsetele ning
institutsionaalsetele klientidele. Klientidele pakutakse

Admiral Markets AS on tütarettevõtted Kanadas ja

finantsvõimendusega hinnavahelepingutega (contract

Jordaanias. Seoses Admiral Markets AS-i emaettevõtte

for differenece ehk CFD) kauplemist börsivälisel turul

Admirals Group AS strateegia kujundamisega,

(valuutade, aktsiate, börsindeksite, krüptovaluutade

suleti filiaal Poolas ning esinduskontor Venemaal.

ja kaupadega seotud instrumentidega) ning ka börsil

Kuna filiaal ega ka esinduskontor ei tegelenud

noteeritud instrumente. Ettevõtte tegevus on olnud

investeerimisteenuste osutamisega ning filiaalil ja

suunatud peamiselt kogenud kauplejatele, kuid

esinduskontoril puudusid kliendid, ei oma sulgemine

eelmisest aastast alates oleme tugevdanud oma

märkimisväärset mõju Admiral Markets AS-i

positsiooni ka alustavate kauplejate segmendis.

äritegevusele ega majandustulemustele.

Seetõttu pööratakse tähelepanu kogenud kauplejate
üldiste kauplemisoskuste parendamisele ja uute

Admiral Markets AS-iga samasse

huviliste koolitamisele.

konsolideerimisgruppi kuuluvad aruande
avalikustamise seisuga veel sellised ettevõtted: Runa

White Labeli partnerluskokkulepete alusel

Systems, AMTS Solution OÜ, AM Asia Operations

pakub Admiral Markets AS, olles platvormi

Sdn. Bhd., Admirals SA (PTY) Ltd, PT Admirals Invest

administreerija ja arendaja, kõikidele endaga

Indonesia LLC, Admiral Markets AS/ Jordan LLC ja

samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele

Gateway2am OÜ, Admiral Markets Europe GmbH,

sõsarinvesteerimisühingutele lisaks muudele

Admiral Markets France, Admiral Markets Espana SL.

tugiteenustele ka võimalust kasutada
investeerimisplatvormi. Grupi strateegiast

2021. aastal soetas Admirals Group AS MoneyZen OÜ,

lähtuvalt maandavad Admiral Markets AS-i

mis pakub inimeselt inimesele põhinevat

sõsarinvesteerimisühingud oma klientide tehingutest

laenuplatvormi.

tulenevad riskid Admiral Markets ASis, kes on ühtlasi
peamine likviidsuspartner. Seetõttu sõltuvad Admiral

Runa Systems UPE, AMTS Solution OÜ, AM Asia

Markets AS-i tulemused teistest gruppi kuuluvatest

Operations Sdn. Bhd ja Admiral Markets Europe

ettevõtetest.

GmbH, pakuvad IT- ja muid grupisiseseid teenuseid.
Gateway2am OÜ, Admiral Markets Canada Ltd,

Järgnev peatükk käsitleb Admirals Group ASi
ja sellega seotud tütarettevõtete asutamis- ja
litsenseerimisajalugu.

Tegevusaruanne
12

Lisaks jae-, professionaalsetele ning

Admirals SA (PTY) Ltd, PT Admirals Invest Indonesia

institutsionaalsetele klientidele osutatavatele

LLC, Admiral Markets France SAS ja Admiral Markets

teenustele pakub Admiral Markets AS tugiteenuseid

Espana SL on praegusel hetkel mitteaktiivsed.

ka oma konsolideerimisgrupi ettevõtetele. Ettevõte
vastutab seejuures grupi kõikide võtmetähtsusega
middle- ja back-office-funktsioonide eest: ITplatvormide administreerimine ja arendamine,
riskijuhtimine, likviidsuse tagamine, turundus,
finantsteenused, vastavuskontroll.

Tegevusaruanne
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Admirals Group AS-i
struktuur
Admiral Markets AS-i emaettevõtte

Admirals SA (PTY) Ltd
(Lõuna-Aafrika Vabariik)

Admirals Group AS-i struktuur
aruande avalikustamise ajal:

Admiral Markets UK London
Sucursala Bucuresti
(Rumeenia ﬁliaal)

Admiral Markets UK Ltd.
Zweigniederlassung Berlin
(Saksamaa ﬁliaal)

Admiral Markets UK Ltd.
Lietuvos atstovybė
(Leedu esindus)

Адмирал Маркетс
Ю Кей клон България
(Bulgaaria ﬁliaal)

Admiral Markets UK Ltd.
zastupitelský úřad zahraničního
právního subjektu
(Tšehhi Vabariigi esindus)

Admiral Markets UK Ltd.
(Ühendkuningriik)
PT Admirals Invest
Indonesia LLC
(Indoneesia)

Admiral Markets UK Ltd.
Sucursal en España
(Hispaania ﬁliaal)

Admiral Markets Pty Ltd.
(Austraalia)

AM Asia Operations
Sdn. Bhd. (Malaisia)

Admiral Markets AS
(Eesti)

Admiral Markets AS/
Jordan LLC (Jordaania)

Admiral Markets
Canada Ltd. (Kanada)

Admiral Markets
Cyprus Ltd. (Küpros)

Admiral Markets Cyprus
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
(Poola esindus)

Адмирал Маркетс
клон България
(Bulgaaria ﬁliaal)

Admirals Group AS
(Eesti)

Moneyzen OÜ
(Eesti)

Admiral Markets
España SL (Hispaania)

Admiral Markets France
SAS (Prantsusmaa)

Gateway2am OÜ
(Eesti)

Runa Systems UPE
(Valgevene)

Admiral Markets Cyprus Ltd.
Nicosia Sucursala Bucuresti
(Rumeenia ﬁliaal)

Admiral Markets Europe
GmbH (Saksamaa)

IT & grupisisesed teenused
AMTS Solutions OÜ
(Eesti)

Investeerimisteenused
Esindus ja filiaal
Mitteaktiivne ettevõte
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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne
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Juhtkond
ja järelvalvet teostab kolmeliikmeline nõukogu.

Admiral Markets AS-i
juhatus

Juhtkonnale arvestatud tasu koos

Vahearuande koostamise ajal

Admiral Markets AS-i juhib kolmeliikmeline juhatus

kuuluvad Admiral Markets AS-i

sotsiaalmaksudega moodustas 2021. aasta esimese

juhatusse Sergei Bogatenkov,

kuue kuu jooksul 209 tuhat eurot (6 kuud 2021: 242

Jens Chrzanowski ja Andrey Koks.

tuhat eurot).

Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees

Admiral Markets AS-i
nõukogu
Admiral Markets AS-i nõukogusse
kuuluvad vahearuande
koostamise ajal Alexander
Tsikhilov, Anatolii Mikhalchenko
ja Anton Tikhomirov.

Alexander Tsikhilov
Nõukogu esimees

Jens Chrzanowski
Juhatuse liige

Andrey Koks
Juhatuse liige

Juhtimine on oluline,
kuid see pole midagi
meeskonnata.
Ühtekuuluvus on üks meie
ettevõtte väärtustest ja
see on edu võti.
Anton Tikhomirov
Nõukogu liige
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Tegevusaruanne

Anatolii Mikhalchenko
Nõukogu liige

Tegevusaruanne
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Organisatsioon
Admiral Markets AS-i organisatsioonilise struktuuri

kehtestatud sisekordades ettenähtud tingimustel ja

ja tehnilise korralduse eest vastutab ettevõtte

korras, tuginedes nõukogu ja juhatuse otsustele.

juhtkond.
2021. aasta esimese poolaasta lõpus pakkus
Tegevuse administreerimisel tuginetakse peamiselt

ettevõte tööd 131 töötajale (2020: 129

töölepingu alusel töötavatele spetsialistidele

töötajat). Töötajatele arvestatud tasu koos

ja ekspertidele, kuid kasutatakse ka teenuse

sotsiaalmaksudega moodustas aruandeperioodil 2,7

sisseostmise võimalust pädevatelt isikutelt,

miljonit eurot (6 kuud 2020: 4,0 miljonit eurot).

selleks õigusaktides, asjakohastes juhendites ning

Uued tooted
ja teenused
2021. aasta esimene pool tõi kaasa palju olulisi
täiendused meie toote- ja teenusteportfelli.
Mais 2021 tutvustas Admirals uut silmapaistvat
teenust - Copy Trading. Copy Trading on teenus,
millest saavad kasu nii uued kui ka kogenud
kauplejad. Admiralsi kliendid saavad edetabeli kaudu
uurida edukamaid kauplejaid. Kauplejad saavad
kopeerida edukaid kauplemisstrateegiaid. Võimalus
kogenud kauplejatelt õppida ja vastastikku kasu

Peamised sündmused
aastal 2021

saada on klientide poolt väga hästi vastu võetud.
Admirals tutvustas ka murrangulist uut Admiral
Marketsi kaarti, mis on saadaval nii füüsilises kui
ka virtuaalses vormis, võimaldades kliendil kaupleja
kabineti kontot juhtida nii nagu ei kunagi varem. See
pakub kliendil kasutada oma kontol asuvat raha
sujuvalt ja kõikehõlmava teenusega.

IT-arendused

Virtuaalne kaart on tasuta väljastatav ja kõigile
kättesaadav heakskiidetud rakenduses ning füüsiline

2021. aasta esimese kuue kuu jooksul jätkas

suurendamiseks otsustas ettevõte teenuseid

ettevõte suuremahulisi investeeringuid IT

ühtlustada. Suhtlusvahendid viidi üle Microsoftile,

arendamisse, et säilitada oma kõrge jõudlus ja

selle asemel, et kasutada erinevatelt tarnijatelt

digitaalne küpsus. Valmisid mitmed silmapaistvad

kõrgema hinna eest erinevaid tööriistu.

edulood ambitsioonikast teekonna jätkamisest,
et võimaldada 10 miljonil inimesel aastaks 2030

Küberjulgeolek on ettevõtte üks põhieesmärke.

kogeda finantsvabadust.

Lõpetati üleminek uuele viirusetõrjelahendusele XDR,

kaart on saadaval vaid 10 euro eest. Kunagi varem
pole tulude tagastus olnud nii kasutajasõbralik.
Kaart on lihtne, läbipaistev ja turvaline.

MT4 ja MT5 jaoks, mis on mõeldud aktiivsetele
kauplejatele ja Scalperitele. See on tunnistus sellest,
et oleme aktiivse kaupleja jaoks üks parimaid
maandumiskohti. StereoTrader on MetaTraderi
kauplemispaneel, millel on ainulaadsed funktsioonid,
mis võimaldavad sujuvamat ja paremini kontrollitud
tehingut. See optimeerib klientide sisenemisi ja
väljumisi kiire ja intelligentse automatiseerimisega.
2021. aasta suvi tõi ettevõtte pikaajalise strateegia
elluviimisel märkimisväärse edu, kuna Admiral
Markets AS jätkas laienemist ja avas tütarettevõtte
Jordaanias. Strateegia üks eesmärke on jätkata
laienemist Lähis -Ida ja Põhja -Aafrika (MENA)
piirkonnas. 06.06.2021 väljastati Admiral Markets
AS-le luba tegevuse alustamiseks Jordaanias.
Ettevõte avas 10 töötajaga Jordaanias Ammanis
kohaliku kontori. Hetkel on see esimene Eesti
ettevõte, kes on riigis oma pikaajalise kohaloleku
rajanud ja esimene Euroopa päritolu finantsettevõte,
kes seal oma tegevust alustab. Jordaania on
eeskujuks hübriidkeskkonnana, kus kaubanduse ja
majanduskasvuga seotud tugev ajaloolis- kultuuriline
minevik seguneb jätkuva moderniseerimise
püüdlusega ja sooviga olla vastavuses Euroopa
standarditega. Samal ajal kindlustavad euroopalik
majandus ja kultuuriline olemus riigi erisuse
ülejäänud piirkonnast, hoides seda tänapäevaseks
ettevõtluskeskuseks kujunemise juhtpositsioonil.

Tutvustasime StereoTraderi kauplemisplatvormi

et täiustada veelgi ettevõtte küberturvalisust.
Amsterdamis asuva andmekeskuse seadistamine
viidi lõpule tehnoloogilise ümberkujundamise käigus
strateegiliste eesmärkide suunas. Admirals paigutab
ja ehitab ümber oma infrastruktuuri andmekeskused,
et tagada ajakohane, turvaline, paindlik ja skaleeritav
tehnoloogiline keskkond.
Üleminek uuele VPN-ile viidi lõpule 80% ulatuses.
Vana VPN -lahenduse tehniliste probleemide
vähendamiseks ja turvalisuse suurendamiseks
tutvustas ettevõte uut alati sisse lülitatud VPN
-lahendust.
Üleminek Google \ Slackilt Outlook \ Teamsile
viidi lõpule - halduse, kulude ja mastaapsuse
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Turundus ja
kaubamärgi muutmine

Meie inimesed
2021. aasta esimesel poolel oleme keskendunud

Oleme teinud jõupingutusi, et lähtuda oma töötajate

oma töötajate toetamisele kogu COVID-19

tagasisidest, mille oleme kogunud iga -aastases

pandeemia kestel, püüdes toetada oma töötajate

kaasamisküsitluses CultureAmp platvormi

füüsilist ja vaimset tervist kaugtöö tingimustes.

kaudu. Keskendutud on juhtimiskvaliteedile,

Meie ülemaailmse virtuaalse tervisenädala kõrval

juhtimiskultuurile ja -rutiinidele koos tagasiside ja

pakkusime loenguid, kuidas suurendada positiivseid

tunnustusega ning võime uhkusega öelda, et kõiki

peatükki.

emotsioone, terviseteadlikkust kodukontoris

mõõdetud tegureid on parandatud.

Viimase kahe aastakümne jooksul on

õppida seda, kuidas lisavarustuseta ja toolijooga

2021. aasta esimesel poolel töötas ettevõttes 131

ning kehahoiakutreeningutega end aktiivsena

töötajat (2020: 129 töötajat).

Admiral Markets asutati 2001. aastal. Pärast 20
aastat tegutsemist muutis ettevõte märtsis oma 20.
aastapäeval kaubamärgi Admiralsiks. Logo ja nimi
muutusid Admiralsiks, kuna ettevõte alustas uut

Admiral Markets muutnud kauplemise ja
investeerimismaailma, võimaldades miljonitel
inimestel hallata oma investeeringuid turvaliselt ning
lihtsalt. 2001. aastal oli Admiral Markets Forexile ja

ja vastupidavust. Samuti pakkusime võimalust

hoida. Meie tiimijuhtidele pakuti vaimse heaolu
kui enesejuhtimise prioriteetide töötubasid
ja keskenduti meeskonna tervisele kui ühele

CFD-le keskendunud.

juhtimisprioriteedile. Ettevõte jätkas pehmete

Täna ei hõlma see enam kogu meie tegevuse

ja finantskoolitustele, et täiendada teadmisi turgude

ulatust. Oleme rohkem kui maaklerettevõte.
Laiendasime oma toodete pakkumist ja lisame
tooteportfelli uusi teenuseid. Oleme globaalne
finantskeskus, mis raputab FinTechi maailma. Meie
eesmärk on järgmise 10 aasta jooksul võimaldada
finantsvabadust 10 miljonile inimesele kogu

oskuste koolitust, keskendudes suhtlemisoskustele
ja finantsinstrumentide kohta.
Parema virtuaalse sisseelamiskogemuse
tagamiseks viidi interaktiivne e-koolitus uutele
töötajatele läbi meie koolitusplatvormi nimega
Coursy.

maailmas.

Hoides distantsi,
püsida koos.
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Tehes head

Samuti aitame pikaajalise koostöö raames Tallinna

2021. aasta esimene pool tekitas inimestele ja

täiskasvanud elu väljaspool Eestit ja sõitis pere

loomaaia uut kodanikku- jääkaru Rasputinit.

Saksamaa

Kuna Aron, kellele olime vaderid, alustas oma

ettevõtetele kogu maailmas palju ebakindlust. See
puudutas miljoneid kultuuri, turismi ja logistikaga

loomiseks võimalikule sõbrannale külla, liitus
Rasputin Tallinna loomaaia perega.

seotud inimesi- nimekiri on lõputu. Rasked ajad
tõstatavad ühiskonnale tagasi andmise küsimuse
teravamalt kui kunagi varem, kuna ühtekuuluvustunne
kujundab tee tulevikku.
Admiralid on alati rõhutanud, kui tähtis on jagada
edu organisatsioonidega ja inimestega, kes seisavad
ühiskonna kõrgemate väärtuste eest. Oleme

Deutsches Kundeninstitut -

BrokerWahl - Aasta CFD

PARIM CFD -maakler 2021

maakler 2021

Meil on suur au seista Eesti Kontserdi kõrval kui
nende peasponsor, panustades nii Eesti kultuuri
ja täpsemalt muusika hüvanguks. Muusika seisab
vaimse tervise eest, mistõttu loodame, et inimesed
leiavad muusikas ühe vahendi, mis aitab püsida
tugevana ja tulla toime pandeemiaga kaasnevate
raskustega.

õiglaseima/parima hinna ja
väärtuse suhtega ettevõte 2021

aastaid olnud seotud erinevate heategevuslike ja
sponsorlusalgatustega.

Focus Money -

Auhinnad

Hispaania

20 tegutsemisaasta jooksul on Admirals alati olnud
tuntud kui turu kvaliteediliider. 2021 on toonud
ettevõttele auhindu ja tunnustust, mis annab
tunnistust Admiralsi pidevast eesmärgist juhtida
turgu kvaliteedi, silmapaistva klienditeeninduse ja
parimate tehnoloogiliste tööriistade mõistes.
• Aasta algas rõõmusõnumiga, sest Deutsches
Kundeninstitut tunnustas Admiral Markets AS -i
tiitliga “PARIM CFD -maakler” 2021.

TuTrader - Parim maakler

TuTrader - Parim finantsharidus

TuTrader - Parim

aastal 2021 - Admirals

aastal 2021 - Admirals

finantsanalüütik aastal 2021 Juan Cadinanos

• Tšiilis tähistasime Rankia välja antud parima
Forex Brokeri 2021 tiitlit.

Sügisel 2021 käivitatakse Eestis uus
programmeerimiskool Jõhvis nimega kood.tech
(kood/jõhvi). Admirals on üks kooli peasponsoritest,
kes toetab IT-hariduse ja programmeerimise
viimist järgmisele tasemele, aidates sellega kaasa
valdkonna järjepidevale tipptasemel püsimisele.
Kodeerimiskool võimaldab programmeerimise
õpinguid alustada inimestel, kellel pole IT -alaseid
teadmisi.

kood/Jõhvi
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• Hispaanias omistas TuTrader Admiralidele
järgmised auhinnad: „Parim maakler aastal 2021
- Admirals”, „Parim finantsharidus aastal 2021 Admirals” ja „Parim finantsanalüütik aastal 2021
- Juan Cadinanos.”Jätkasime aastat Hispaanias
edukalt, saades „Parim maakler aastal 2021 Admirals” ja „Parim klienditugi Hispaanias”.
• Saksamaal sai Admirals BrokerWahli kategoorias
“Aasta CFD maakler 2021.” 1. koha.
• Trükiajakiri „Focus Money“ autasustas ettevõtet
Saksa CFD-vahendajate õiglaseima/parima hinna
ja väärtuse suhtega ettevõtet 2021.

Traders’ - Parim maakler

Traders’ - Parim

aastal 2021 - Admirals

klienditugi Hispaanias

Tšiili

Rankia - Parima Forex
Brokeri 2021
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Meie tegevust mõjutavad
potentsiaalsed trendid
ja tegurid
Admirals võtab alati arvesse võimalikke sündmusi,

Peame arvestama turunduskulude taset ja turunduse

tegureid ja suundumusi, mis võivad äri mõjutada.

tõhusust uute klientide kõnetamisel kui ühte suunda,

Nende tegurite tundmine ja analüüs aitab juhtida

mis mõjutab tööstust. Turundus ja selle tõhusus

tegevusriske. Kuna ettevõte on tuntud oma

toovad uusi võimalusi kliendibaasi ja äri tervikuna

kvaliteedi poolest, olles turu kvaliteediliider, on meie

suurendamiseks.

eesmärk hoida oma esmaklassiline teenindus, IT
ja juurdepääs finantsturule kõrgeimate võimalike

Konkurentide tegevus - see on midagi, mis mõjutab

standarditega.

pidevalt ettevõtlust ja kõiki selles valdkonnas
tegutsejaid. Üks halb eeskuju või äripraktika, mille

Järgnevalt kirjeldame mõningaid argumente, mis

kohaselt ei tegutseta vastavalt nõuetele, mõjutab

võivad ettevõtte tulevikku mõjutada.

kõiki sama valdkonna ettevõtteid. Maine, kvaliteet
ja kõigi eeskirjade järgimine peavad olema kõikide

Investeerimisvõimalused: kuidas
investeerimisalternatiivid (põhinevad
intressimääradel, keskpanga otsustel jne)

finantssektori ettevõtete tuum.

Finantstulemused
Majanduskeskkond

Ühendriigid ja Hiina, peaksid 2021. aastal juhtima
ülemaailmset taastumist, kusjuures mõlemad
tõusevad tugevalt 2020. aasta lõpus ja käesoleva

Olulised ülemaailmsed sündmused
2021:
• Brexiti-järgne ELi-Ühendkuningriigi kaubanduslepe
on ametlikult ratifitseeritud

aasta esimesel poolel. USA majandus kasvab sel
aastal prognooside kohaselt 6,8%, Hiina 2021.
aastaks aga 8,5%.
Kuna majandused hakkavad taastuma oma

• Covid-19 vaktsineerimisprogrammid edenevad
kogu maailmas erineva kiirusega

pandeemia-eelse SKP tasemeni kiiremini, kui varem

• USA ja Hiina suhted on Bideni
ametisseastumisest hoolimata pingelised

silmitsi seisame, inflatsioon. Ehkki enamikus

• Inflatsioonihirmud, mida soodustab kõigi
suuremate keskpankade leebe rahanduspoliitika,
millele lisaks rikaste riikide valitsuste
märkimisväärsed fiskaalstiimulid

tagasihoidlik, kiireneb see eeldatavasti ülejäänud

positsioneerivad ennast turul.

Maailma majandus

Kuna meie äri keskmes on regulatsioonid, võivad

2021. aasta on poole peal ja maailmamajanduse

muudatused õigusvaldkonnas meie äritegevust

väljavaated näevad palju paremad välja kui

mõjutada. Teeme alati koostööd regulaatoritega

aastavahetusel.

ja hoiame oma äri vastavalt ettevõtte uusimatele
standarditele. Näiteks krüptorahaga seotud

2020. aasta enneolematu turbulents põhjustas

regulatsioonid võivad tulevikus turgu üldiselt

maailmamajanduse kahanemise ligikaudu 3,6%,

mõjutada.

kuid tõenäoliselt korvab selle 5,6%, mille võrra
prognoositakse maailmamajanduse kasvu 2021.

Tehniline areng: mobiilne kauplemine ja

Maailma kaks suurimat majandust, Ameerika

aastal.

finantsturgudele sisenemise populaarsus. Hiljutise
ajani oli meie peamine klient professionaalne

Paranenud maailmamajanduse väljavaated on

investor, kuid meie järgmiste aastate eesmärk on

suuresti tingitud Covid-19 vaktsineerimiste kiirest

võimaldada juurdepääsu finantsturgudele kõigile ja

kasutuselevõtust mõnes maailma suurimas

kõikjal. Meie emakeelne kauplemisrakendus on üks

majanduses. Pandeemia pole aga kaugeltki

edulugudest, mis võimaldab meil pakkuda rahalise

lõppenud. Paljud riigid kohanevad endiselt

vabaduse võimalust palju laiemale inimrühmale

koroonaviiruse ja selle uute variantide jätkuvast

kui varem. Tehniline areng on üks olulisemaid

laastamistööst.

äritegevust tulevikus mõjutavaid tegureid.
26. juuli 2021 seisuga on kogu maailmas
manustatud üle 3,7 miljardi vaktsiinidoosi. Ligikaudu
70% nendest annustest moodustavad aga vaid
üheksa riiki, rõhutades ülemaailmset erinevust
vaktsineerimisprogrammides ja meie ees olevat
pikka teed taastumiseni.

oodati, on järgmine potentsiaalne probleem, millega
maailma rikkaimates riikides on see praegu
aasta jooksul.
Miks võib pandeemiajärgne maailmamajandus
osutuda kasvulavaks kõrgemale inflatsioonile?
Vastus sellele küsimusele on kolmeosaline. Esiteks
hõlbustas ülemaailmne sulgemine koroonaviiruse
leviku tõkestamiseks kaupade nõudluse hüppelist
kasvu, kuna tarbijad otsisid materiaalseid esemeid,
et leevendada vaimset koormust, mis tuleneb
tavapärasest suuremast kodus viibimisest.
Nõudluse kasv peaks tugevnema alles siis, kui
majandused sulgemisest taastuvad.
Teiseks on pakkumisel raske sammu pidada
nõudluse kasvuga, mis on tingitud tarneahela
katkestustest, mille on suuresti põhjustanud
pandeemia. Kolmandaks, kuna sellised majandused
nagu Ühendkuningriik hakkavad lubama enamikul
ettevõtetel uuesti avaneda, naasevad tarbijad
kiiremini kui töötajad. See tõstab teenuste hinda.
Kõik see põhineb keskpankade rakendatud leebe
rahanduspoliitika ja suurte majanduste valitsuste
pakutavate heldete fiskaalstiimulite alustel.
Mis puutub aktsiaturgudesse, siis USA ja Aasia
turud on jätkuvalt edukad. Eriti jätkasid pooleteise
aasta tõusutrendi USA tehnoloogia aktsiaindeksid.
Euroopas on aga mõned suuremad aktsiaindeksid,
nagu FTSE100 ja IBEX35, endiselt hädas oma
pandeemiaeelse tasemele jõudmisega.
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Ameerika Ühendriigid

Piirangute leevendamise ootuses teatas

Pärast 2020. aastal 3,5% -list vähenemist,

kvartalis ligikaudu 4,25% ning majandusteadlased

kasvas USA majandus I kvartalis 6,4% aastas ja
on sel aastal jõudmas tagasi pandeemiaeelse
sisemajanduse koguprodukti tasemele.
USA majanduse kasvule on palju kaasa aidanud
valitsuse rakendatud olulised fiskaalstiimulite
paketid, kiire vaktsiinide kasutuselevõtt, mille
tõttu peaaegu pooled elanikkonnast on täielikult
vaktsineeritud ja paljude sotsiaalsete piirangute

Inglismaa Pank juunis, et eeldab SKP tõusu II
ennustavad, et 2021. aastal kasvab majandus
ligikaudu 7,25%.
Praegu püsib inflatsioon madal, 0,7%, kuigi Inglismaa
keskpanga rahanduspoliitika komitee prognoosib,
et see tõuseb järgnevatel kuudel järsult, saavutades
2% piiri.
Seetõttu on Ühendkuningriigi majanduse väljavaated

lõppemine.

praegu positiivsed, ehkki pole veel näha, kas

Selle artikli kirjutamise ajal on koroonaviirusnakkuste

tüvi levib kogu riigis kiiresti, kuid kirjutamise ajal

arv aga taas tõusuteel ja viiruse ülekantav Delta
variant levib kiiresti üle kogu riigi. Kuigi president
Joe Biden on vaatamata paljudele Euroopa
riikidele, sealhulgas Ühendkuningriigile kehtinud
reisipiirangutele, välistanud uuesti täieliku riigi

Covid-19 piirangute kaotamine on edukas. Delta
hakkavad igapäevased juhtumid langema ja umbes
70% elanikkonnast on saanud vähemalt ühe
vaktsineerimisannuse.
Praegu on veel küsimusi seoses Brexiti-järgse

sulgemise.

ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandusleppe

Samuti valmistab USA jaoks muret inflatsiooni tõus.

Praegu piirab kavandatav Iiri merepiiri kehtestamine

USA tööstatistika büroo teatas hiljuti, et inflatsioon
oli 5,4%, kuna juunis tõusid tarbijahinnad 0,9%.
Selle kasvava inflatsiooni on suuresti põhjustanud

rakendamisega ja selle mõjuga Põhja-Iirimaale.
kaubavoogu Suurbritannia ja Põhja -Iirimaa vahel.
See on probleem, mida Ühendkuningriik soovib

Eurotsoon

Eesti

Eurotsooni majandus kahanes 2020. aastal 6,6%.

Eesti majandus kahanes 2020. aastal ligikaudu 2,9%.

Kuid selle majanduslangus oli 2021. aasta I

Erinevalt kogu euroalast, mis kahanes 2020. aasta IV

kvartalis oodatust märksa leebem. SKP vähenes

kvartalis ja 2021. aasta esimeses kvartalis, kasvas

0,3% võrreldes 2020. aasta neljanda kvartaliga ning

Eesti majandus mõlemal perioodil, olles üks viiest 19

võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga, mil see

eurotsooni riigist, kes seda väita saavad.

näitaja oli 1,3%.
2020. aasta IV kvartalis kasvas Eesti SKP eelmise
Teise kvartali SKP kasv on siiski eeldatavasti

kvartaliga võrreldes 2,8% ja 2021. aasta I kvartalis

positiivne ning tulevikku vaadates kasvab euroala

kasvas see taas muljetavaldavalt 4,8%. Eestis

majandus eeldatavalt 2021. aastal umbes 4,5%, mis

oodatakse kogu 2021. aasta jooksul 4,9% kasvu.

looks võimaluse taastada pandeemia-eelne tase
2022. aasta keskpaigaks.

Seda hoolimata asjaolust, et vaktsineerimise
edenemise osas jääb Eesti maha enamikust

Ülejäänud 2021. aasta väljavaated on suuresti

euroalast. Ainult Läti, Sloveenia, Slovakkia ja Küpros

tingitud piirkonna vaktsineerimisprogrammist, mis

võimaldavad vähem doose 100 kodaniku kohta.

pärast aeglast algust on soovitult hakanud edenema.
Samal ajal on Euroopa Keskpank jätkuvalt
pühendunud tsooni likviidsuse kasvatamisele
pandeemiliste hädaolukordade ostuprogrammi
kaudu, mis kestab kuni 2022. aasta märtsini, ostes
kokku 1,85 triljoni euro väärtuses võlakirju.

kiiresti lahendada.

majanduse taasavamine koroonaviiruse seiskumise
tõttu, mis põhjustas nõudluse kasvu. Seevastu
tarneid takistab praegu ajutine puudus ja muud
tarneahela katkestused.

Hiina
Erinevalt enamikust teistest majandustest kasvas
Hiina majandus 2020. aastal, registreerides SKP

Ühendkuningriik

kasvu 2,3%. SKP tõusis 2021. aasta I kvartalis

Aastal 2020 kahanes Ühendkuningriigi majandus

2020. aastal. II kvartalis kasvas see uuesti 7,9% -

9,8% - see on halvim aastane majandustulemus
enam kui 300 aasta jooksul. Ka aasta 2021 ei
alanud hästi, pärast talve karme Covid-19 piiranguid,
mille tõttu Ühendkuningriik jäi rangele lukustusele,
kahanes majandus 2021. aasta esimeses kvartalis
1,6% (6,1% kahanemine sama kvartali suhtes 2020.
aastal), viies reaalse SKP 8,8% alla pandeemiaeelse

ehkki see oli veidi alla oodatud 8,1%.
Jaemüük, tööstustoodang ja eksport kasvasid
juunis oodatust rohkem. Siiski on sisenõudlus
jätkuvate koroonaviiruse puhangute ajal madal.
Lisaks mõjutavad tööstusaktiivsust negatiivselt
suured toorainekulud koos varustuse puudujäägi ja

taseme.

reostustõrjega.

Kuid tänu maailma ühele edukamale

Hiina muljetavaldav taastumine on toimunud

vaktsineerimisprogrammile, on Ühendkuningriik järk
-järgult normaliseerunud ja 19. juulil 2021 kaotanud
enamiku seaduslikest piirangutest sotsiaalsele
suhtlusele.
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kiiresti, kasvades 18,3%, võrreldes sama kvartaliga
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suuresti tänu ekspordibuumile. Mõned analüütikud
väidavad, et suurenenud nõudlus Hiina ekspordi
järele näib olevat jõudnud haripunkti ja tõenäoliselt
aeglustub aasta teisel poolel.
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Selleks, et meil oleks
keskkonnasäästlik ja
jätkusuutlik maailm,
peame tegutsema koos.
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Finantsülevaade

Kauplemistegevuse netotulu

Admiral Markets AS
peamised finantsnäitajad
Kasumiaruanne
(miljonites eurodes)

6 kuud 2021

6 kuud 2020

muutus

6 kuud 2019

Kauplemistegevuse netotulu

9,1

31,6

-71%

9,6

Tegevuskulud

10,9

12,4

-12%

8,9

EBITDA

-0,5

19,9

-103%

1,6

Puhaskasum (-kahjum)

-1,6

19,1

-108%

0,9

2021. aasta esimene pool tõi finants- ja

Toorainete CFD-d moodustasid 2021. aasta

tooraineturgudel madala volatiilsuse, mis tähendas

esimesel poolel 39%, suurenedes 11% võrreldes

tulude langust. Ettevõte teenis 2021. aasta esimese

sama perioodiga aasta tagasi. Indeksite CFD

kuue kuuga 9,1 miljonit eurot, mis on 71% vähem kui

moodustasid 40% kogu kauplemistegevuse

esimese kuue kuuga 2020, aga jäi umbes samale

brutotulust, vähenedes 2% võrreldes sama

tasemele sama perioodiga 2019. Admiral Markets

perioodiga 2020. Forexi moodustasid 24% kogu

AS-i tulemused sõltuvad teistest gruppi kuuluvatest

kauplemistegevuse brutotulust, vähenedes

ettevõtetest. Eelkõige sõsarinvesteerimisühingutest,

4% võrreldes sama perioodiga aasta tagasi.

mis maandavad oma klientide tehingutest tulenevaid

Forex, Indeksite CFD-d ja a muud tooted,

riske ainult Admiral Markets AS-is. Grupi aktiivsed

nagu krüptovaluuta, aktsiad, võlakirjad, börsil

kliendid kasvasid 2021. aasta esimesel poolel 17%

kaubeldavad fondid jne vähenesid suuremas osas

ning tehingute väärtus langes 2%, võrreldes sama

settõttu, et toorainete CFD-d osakaal suurenes.

perioodiga aasta tagasi, küündides 429 miljardi

Muude tootedete osakaal nagu krüptovaluuta,

euroni.

aktsiad, võlakirjad, börsil kaubeldavad fondid
jne olid kahjumlikud ehk moodustasid -3% kogu
kauplemistegevuse brutotulust 2021. aasta esimesel
poolel.

EBITDA marginaal, %

-5%

63%

-68

17%

Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal, %

-18%

60%

-78

9%

Kulude-tulude suhe, %

120%

39%

81

93%

Ärimahud (miljonites eurodes)

30.06.2021

31.12.2020

muutus

30.06.2020

Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele

26,2

40,9

-36%

35,4

Võlakirjad

9,0

8,7

3%

9,6

Omakapital

53,4

57,7

-7%

56,5

Bilansimaht

63,1

71,4

-12%

65,8

Bilansivälised varad (kliendivarad)

3,2

3,0

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

7%

Kauplemistegevuse brutotulu
varaklasside lõikes, %
6 kuud 2021

2020. aasta

40%

43%

24%

29%

39%

27%

-3%

1%

6 kuud 2020
42%

Indeksite CFD-d

28%

Forex

28%

Toorainete CFD-d

3,0

2%

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

EBITDA marginaal, % = EBITDA / kauplemistegevuse netotulu
Puhaskasumi marginaal, % = puhaskasum / kauplemistegevuse netotulu
Kulude-tulude suhe, % = tegevuskulud / kauplemistegevuse netotulu
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Kulud

Puhaskasum

Ettevõtte tegevuskulud vähenesid 2021. aasta

Ettevõtte EBITDA ja puhaskahjum olid 2021. aasta

esimesel poolel 12%. See oli juhatuse strateegiline

esimese poole lõpuks vastavalt -0.5 miljonit eurot ja

otsus, kuna kauplemisetulude tase peaks katma

-1,6 miljonit eurot.

tegevuskulud.

Peamised finantssuhtarvud
6 kuud 2021

6 kuud 2020

muutus

6 kuud 2019

-3,9

47,3

-51,2

2,3

-2,8%

40,1%

-42,9

2,6%

Omakapitali kordaja

1,2

1,2

0

1,2

Vara tootlus, ROA%

-2,3%

33,8%

-36,1

2,2%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja

11,4

16,2

-4,8

20,4

Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
Ettevõtte omakapitali tootlus oli 2021. aasta juuni

Ettevõtte kogu tegevuskuludest (sisaldavad tööjõu-

lõpus -2,8% (30.06.2020: 40,1%).

Omakapitali tootlus, ROE%

ja amortisatsioonikulusid) moodustasid 2021. aasta
esimesel poolaastal suurima osa turunduskulud.
Turunduskulud olid 4,7 miljonit eurot, mida on
9% rohkem kui aasta varem ja moodustavad
43% kõikidest tegevuskuludest. Turunduskulude
suurenemine tõi 2021. aasta esimesel poolel
kontsernile 17% rohkem aktiivseid kliente
(aastatagusega võrreldes). 2021. aasta esimesel
poolel laekus grupile 82% rohkem taotlusi kui
aasta varem, mis on positiivne trend uute klientide
ligimeelitamiseks.
2021. aasta esimesel poolaastal vähenesid
personalikud võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 33% ja moodustasid 2021. aasta
juuni lõpuks 2,7 miljonit eurot. Personalikulud
moodustavad 25% kõigist tegevuskuludest.
Personalikulude vähendamine tulenes peamiselt
preemiate vähenemisest, mis oli seotud ettevõtte
2021. aasta tulemustega.
IT-kulud moodustavad ligikaudu 14% kõigist
tegevuskuludest. Muud suuremad kulud on ettevõtte
jaoks õigus- ja audiitorteenused, muud sisseostetud
teenused, käibemaks ja kontsernisisesed kulud.
Kulude ja tulude suhe kasvas 2021. aasta juuni
lõpuks 120%-ni, mis tuleneb ettevõtte tulude
vähenemisest võrreldes pidevate investeeringutega
turundusse ja IT-sse, et saavutada ettevõtte
pikaajalised eesmärgid.
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Finantsseisundi
aruanne
Admiral Markets ASil on tugev ja kasvav bilanss,
mille omakapital on 53,4 miljonit eurot ja pikaajaline
võlg ainult 5,7 miljonit eurot. Admiral Market ASi
bilanss on likviidne, kuna ligikaudu 56% bilansist
koosneb likviidsetest varadest.
30. juuni 2021. aasta seisuga oli ettevõtte
varade maht 63,1 miljonit eurot. Ligikaudu 42%
varadest moodustavad nõuded krediidiasutustele
ja investeerimisühingutele. Võlakirjade portfell
koosneb ainult kõrge kvaliteediga likviidsetest
varadest ja moodustab 14% koguvaradest.

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

Ettevõtte pikaajalised varad kasvasid 2021.
aastal 1,6 miljoni euro võrra (võrreldes eelmise
aastaga) peamiselt seetõttu, et ettevõte investeeris
immateriaalsesse põhivarasse.

Kliendid
Grupi aktiivsete klientide arv kasvas võrreldes

moodustab umbes 3% kogu grupi klientidest. Kuna

sama perioodiga aasta tagasi 17%. Grupil oli

Admiral Markets AS-i sõsarinvesteerimisühingud

2021. aasta esimesel poolel 40 235 aktiivset

maandavad oma klientide tehingutest tulenevaid

moodustades bilansimahust 9%.

klienti (kliendid, kes on vähemalt korra viimase

riske Admiral Markets AS-is, mis on ka nende

kuue kuu jooksul kaubelnud). Aktiivsed kontod

ainus likviidsuspartner, mõjutavad grupi klientide

Ettevõtte bilansivälised varad (kliendivarad)

kasvasid samuti 16% ja saavutasid 48 638 kontot,

koguarv ja kauplemismahud otseselt ettevõtte

mis on viimase 6 kuu jooksul vähemalt korra

finantstulemusi.

Ettevõtte pikaajalised kohustused koosnevad
allutatud võlakirjadest ja kapitalirendist,

moodustasid 2021. aasta juuni lõpuks 3,2 miljonit
eurot, mis tähendab 7% kasvu.

kaubelnud. Admiral Markets AS-i otsene kliendibaas

6 kuud 2021

6 kuud 2020

muutus

Aktiivsed kliendid

40 235

34 439

17%

Aktiivsed kontod

48 638

42 051

16%

Uued taotlused

75 759

41 683

82%

Tegevusaruanne

33

Admiral Markets AS emaettevõtte Admirals Group
AS-i konsolideeritud peamised finantsnäitajad
Kasumiaruanne
(miljonites eurodes)

6 kuud 2021

6 kuud 2020

muutus

6 kuud 2019

Kauplemistegevuse netotulu

17,3

37,9

-54%

14,0

Tegevuskulud

19,3

18,2

6%

12,8

EBITDA

-0,7

21,0

-103%

2,1

Puhaskasum (-kahjum)

-1,7

19,9

-109%

1,4

EBITDA marginaal, %

-4%

55%

-59,0

15%

Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal, %

-10%

53%

-63,0

10%

Kulude-tulude suhe, %

112%

48%

64,0

91%

30.06.2021

31.12.2020

muutus

30.06.2020

Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele

43,0

53,2

-19%

49,2

Võlakirjad

9,0

8,7

3%

9,6

Omakapital

57,1

61,1

-7%

60,6

Bilansimaht

70,8

75,2

-6%

71,4

Bilansivälised varad (kliendivarad)

94,6

82,2

15%

65,1

Ärimahud (miljonites eurodes)

Andmete analüüs,
tehisintellekt ja
plokiahel on meie
tulevik.
Anatolii Mikhalchenko
Nõukogu liige
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Kapitaliseeritus

Kapitalinõuded

Riskijuhtimine on osa Admiral Markets AS-i

Admiral Markets AS-i omavahendite tase seisuga

sisekontrollisüsteemist ja selle eesmärgiks on

30.06.2021 oli 53,1 miljonit eurot (31.12.2020:

identifitseerida, hinnata ja kontrollida kõiki Admiral

38,4 miljonit eurot). Admiral Markets AS on

Markets AS-i tegevusega seotud riske, et kindlustada

raporteerimisperioodi lõpul hästi kapitaliseeritud,

Admiral Markets AS-i usaldusväärsus, stabiilsus ja

kapitali adekvaatsuse tase oli 22,3% (31.12.2020:

kasumlikkus.

19,3%) ja ettevõte täidab kõiki regulatiivseid
kapitalinõudeid.

Omavahendid
(tuhandetes eurodes)

30.06.2021

31.12.2020

2 586

2 586

259

259

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

52 090

34 566

Immateriaalne põhivara

-2 084

-824

Aruande aaasta kahjum

-1 580

0

Esimese taseme omavahendid kokku

51 271

36 587

Allutatud võlakirjad

1 827

1 827

Teise taseme omavahendid kokku

1 827

1 827

Omavahendid kokku

53 098

38 414

Sissemakstud aktsiakapital
Puhaskasumi arvel moodustatud kohustuslik reservkapital
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(tuhandetes eurodes)

30.06.2021

31.12.2020

Krediidiasutused ja investeerimisühingud standardmeetodil

5 956

8 680

Jaenõuded standardmeetodil

11 266

9 421

Muud varad standardmeetodil

23 346

20 553

Krediidirisk ja vastaspoole krediirisk kokku

40 568

38 654

Valuutarisk standardmeetodil

97 630

87 154

Positsioonirisk standardmeetodil

26 612

19 014

Kaubarisk standardmeetodil

13 520

11 347

137 762

117 515

69

96

Operatsioonirisk baasmeetodil

59 985

42 651

Koguriskipositsioon kapitali adekvaatsuse arvutamiseks

238 384

198 916

30.06.2021

31.12.2020

Kapitali adekvaatsus

22,3%

19,3%

Esimese taseme omavahendite suhtarv

21,5%

18,4%

Tururisk kokku
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk standardmeetodil

Kapitali adekvaatsus

Tegevusaruanne
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Finantsseisundi
aruanne
(tuhandetes eurodes)

Lisa

30.06.2021

31.12.2020

Nõuded krediidiasutustele

3

10 141

25 742

Nõuded investeerimisühingutele

3

16 106

15 120

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande

4

10 411

10 248

Laenud ja nõuded

5

10 437

6 730

Muud varad

2 584

1 390

Investeeringud sidusettevõtetesse

1 548

1 375

Investeeringud tütarettevõtetesse

4 180

4 180

Materiaalne põhivara

1 692

1 614

Kasutusõigusega vara

3 934

4 213

Immateriaalne põhivara

2 083

824

63 116

71 436

Varad

Varad kokku

Kohustused

Selles peatükis antakse ülevaade ettevõtte varadest,
kohustustest, omakapitalist, tuludest ja rahavoost.

Raamatupidamise
vahearuanne
38

Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega
läbi kasumiaruande

4

274

219

Võlad ja ettemaksed

6

3 503

7 317

Allutatud võlakirjad

8

1 827

1 827

Rendikohustis

7

4 157

4 396

9 761

13 759

Kohustused kokku

jätkub järgmisel leheküljel

Raamatupidamise vahearuanne

39

Omakapital
Aktsiakapital

10

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum

-333

-292

Kasutusõigusega vara kulum

-279

-263

-1 013

19 379

-567

-266

2 586

2 586

259

259

Jaotamata kasum

50 510

54 832

Tulumaks

Omakapital kokku

53 355

57 677

Aruandeperioodi kasum (kahjum)

-1 580

19 113

Kohustused ja omakapital kokku

63 116

71 436

Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)

-1 580

19 113

10

-3,91

47,31

Lisa

6 kuud 2021

6 kuud 2020

-1 580

19 113

612

555

3

0

Intressitulu

-199

-146

Intressikulu

118

122

Ettevõtte tulumaksu kulu

567

266

Muud finantstulud ja -kulud

-413

250

Kasum finantsvaradelt õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande

-892

20 159

Kohustuslik reservkapital

Kasum (kahjum) enne tulumaksu

Puhaskasum (-kahjum) ja lahustatud puhaskasum
(-kahjum) aktsia kohta

Koondkasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

Lisa

6 kuud 2021

6 kuud 2020

17 895

39 878

28

57

-8 855

-8 338

Muud kauplemistegevusega seotud tulud

6

12

Muud kauplemistegevusega seotud kulud

-3

-18

9 071

31 591

Muud tulud

421

611

Muud kulud

-52

-237

Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära
meetodile

106

48

Muud samalaadsed intressitulud

93

98

Intressikulu

-118

-122

Netokasum valuutakursi muutustest

413

-250

0

0

Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega
kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande

Rahavoogude
aruanne
(tuhandetes eurodes)

Vahendustasu tulu
Komisjoni- ja vahendustasu kulu

Kauplemistegevuse netotulu

12

Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande
Tegevuskulud

40

13

-7 673

-7 855

Rahavood äritegevusest
Kasum/kahjum
Mitterahaliste tulude ja kulude korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
Kasum (kahjum) põhivara müügist

jätkub järgmisel leheküljel

Change in amounts due from investment
companies

-8,334

-49

Change in trade receivables

-338

61

Change in other assets

-478

133

Change in derivative assets

-389

Raamatupidamise vahearuanne

Raamatupidamise vahearuanne

-31

41

Allowance for doubtful receivable

0

Corporate income tax expenses
Other financial income and expenses

267

311

1,360

-266

Käibekapitali muutused:

Acquisition of shares

-1,375

0

Acquisition of subsidiaries

-4,180

0

-9,892

84

-2 742

-1 371

-239

-212

Rahavood finantseerimistegevusest

Investeerimisühingutega seotud nõuete muutus

3

-986

-2 747

Nõuete muutus

5

-2 764

-504

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed

-1 194

-185

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-2 981

-1 583

RAHAVOOD KOKKU

-15 659

6 562

25 727

19 757

-15 659

6 562

73

-438

10 141

25 881

Muude varade muutus

Väljamakstud dividendid

Tuletisinstrumentide varade muutus

4

184

-307

Kohustuste ja ettemaksete muutus

6

-3 818

389

Tuletisinstrumentide kohustuse muutus

4

55

67

0

0

-9 412

16 872

Laekunud intressid

168

158

Valuutakursside muutuste mõju raha ja raha
ekvivalentidele

Makstud intressid

-117

-121

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Makstud ettevõtte tulumaks

-567

-266

-9 928

16 643

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük

1

2

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus

-1 674

-291

Varude muutus
Äritegevuse rahavood enne intressi ja makse

Kokku rahavood äritegevusest

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

10

3

Raha ja raha ekvivalendid muutus

3

Rahavood investeerimistegevusest

Antud laenud

5

-1 150

-2 355

Antud laenude tagasimaksed

5

207

0

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande soetamine

-2 115

-5 875

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande müügid

1 981

4 201

0

-4 180

-2 750

-8 498

-440

-406

-1,811

-1,796

Tasutud tütarettevõtete soetamisel
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Cash flow from financing activities
Dividends paid
Repayment of principal element of lease liabilities
Net cash from/used in financing activities

42

Raamatupidamise vahearuanne

10

Raamatupidamise vahearuanne

43

Omakapitali
muutuste aruanne
Aktsiakapital

Kohustuslik
reservkapital

Jaotamata
kasum

Kokku

2 586

259

35 938

38 782

Väljamakstud dividendid

0

0

-1 371

-1 371

Aruandeperioodi puhaskasum

0

0

19 113

19 113

Aruandeperioodi koondkasum

0

0

19 113

19 113

Saldo 30.06.2020

2 586

259

53 680

56 524

Saldo 01.01.2021

2 586

259

54 832

57 677

Väljamakstud dividendid

0

0

-2 742

-2 742

Aruandeperioodi puhaskahjum

0

0

-1 580

-1 580

Aruandeperioodi koondkahjum

0

0

-1 580

-1 580

2 586

259

50 510

53 355

(tuhandetes eurodes)
Saldo 01.01.2020

Saldo 30.06.2021

Lisainformatsioon omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 10.

Meie
kauplemisserverid
asuvad tegevuse
keskpaigas.
Andrey Koks
Juhatuse liige
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Lisa 1.
Üldine
informatsioon

Lisa 2.
Riskijuhtimine
Riskijuhtimine on üks osa Admiral Market AS-i
sisekontrollisüsteemist ja selle eesmärgiks

Admiral Markets AS on investeerimisühing alates

on identifitseerida, hinnata ja kontrollida kõiki

05.06.2009. Ettevõtte kontor asub aadressil Maakri

ettevõtte tegevusega seotud riske, et kindlustada

19/1, Tallinn, Eesti.

Admiral Markets AS-i usaldusväärsus, stabiilsus ja
kasumlikkus.

Admiral Markets AS-il on tütarettevõtted Kanadas ja
Jordaanias ning 2020. aastal sulges filiaali Poolas

Riskide tuvastamise, mõõtmise, raporteerimise ja

ning 2021. aastal esinduskontori Venemaal.

kontrolli põhimõtted on kehtestatud nõukogu poolt
riskijuhtimispoliitikas. Igapäevaselt tegeleb riskide

Admiral Markets AS-i vahefinantsaruanne

juhtimisega riskikontroll. Riskide juhtimine baseerub

on koostatud kooskõlas rahvusvahelise

kolmel kaitseliinil. Esimene kaitseliin ehk äriüksused

raamatupidamisstandardiga IAS 34

on vastutavad riskide võtmise ja juhtimise

„Vahefinantsaruandlus“, nagu selle on vastu võtnud

eest. Teise kaitseliini kuuluvad riskikontroll ja

Euroopa Liit, ning kooskõlas rahvusvaheliste

vastavuskontroll, mis on äritegevusest sõltumatud.

finantsaruandlusstandarditega (IFRS), nagu need on

Kolmanda kaitseliini moodustab siseaudit.

vastu võtnud Euroopa Liit.
Kuna jaekauplemistegevuse tõttu oleme
Vahefinantsaruannet tuleks lugeda koos 31.

avatud turuja krediidiriskile, siis on tõhusa

detsembri 2020. aasta majandusaasta aruandega.

riskijuhtimisvõime arendamine ja säilitamine meie

Vahefinantsaruande koostamisel kasutatud

jaoks väga oluline. Lisaks jälgime ja hindame

arvestuspõhimõtted kattuvad 31. detsembril 2020

aktiivselt erinevaid turutegureid, sealhulgas turu

lõppenud majandusaasta aruande koostamisel

volatiilsust ja likviidsust, ning võtame ette vajalikud

kasutatud põhimõtetega.

sammud, et tuvastatud riske juhtida, näiteks
ennetavalt korrigeerides nõutavaid kliendi tagatise

Raamatupidamise vahearuanne on auditeerimata

määrasid.

ning ei sisalda kogu teavet, mis on vajalik
raamatupidamise aastaaruande esitamiseks.

Riskijuhtimise poliitikates ei ole toimunud muudatusi
võrreldes aasta lõpuga.

Raamatupidamise vahearuande arvnäitajad on
esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud
teisiti.

See peatükk esitab täiendavat infot
raamatupidamise vahearuande kohta.

Raamatupidamise
vahearuande lisad
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Lisa 3.
Nõuded krediidiasutustele ja
investeerimisühingutele

Lisa 5.
Laenud ja nõuded

30.06.2021

31.12.2020

Nõudmiseni hoiused ja tähtajalised hoiused kokku kuni 3 kuud*

10 141

25 727

Nõudmiseni hoiused kauplemiskontodel

16 106

15 120

0

15

26 247

40 862

Raha teel
Kokku
*raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes

30.06.2021

31.12.2020

Nõuded ostjate vastu

464

83

Arveldused töötajatega

66

18

Antud laenud

7 078

6 134

Nõuded grupiettevõtete vastu

2 709

408

120

87

10 437

6 730

Finantsvarad

Muud lühiajalised nõuded

Lisa 4.
Finantsvarad ja –kohustused
õiglases väärtuses muutustega
läbi kasumiaruande

Kokku

Jaotus
järelejäänud
tähtaja järgi
30.06.2021

30.06.2021

31.12.2020

Lisa

Kuni 1
aasta

2-5
aastat

14

14

Intressimäär

Laenu
tagastamise
tähtaeg

Alusvaluuta

Intressinõue
30.06.2021

Lisa

Laen 1

5

5

0

12 kuu
Euribor + 4%

12.2021

EUR

8

14

Laen 2

55

55

0

2%

04.2022

EUR

0

14

Laen 3

1 150

0

1 150

15%

04.2023

EUR

38

Instrument

Vara

Kohustus

Vara

Kohustus

Võlakirjad

8 968

0

8 697

0

Laen 4

2 300

0

2 300

2%

12.2023

EUR

0

14

Konverteeritav laen

624

0

590

0

Laen 5

2 500

0

2 500

2%

04.2022

EUR

0

14

Omakapitali investeeringud õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande

500

0

458

0

Laen 6

1 000

0

1 000

2%

04.2024

EUR

0

14

Laen 7

69

0

69

8%

04.2026

EUR

6

14

Valuutapaarid

93

34

272

83

Kokku

7 078

60

7 018

CFD tuletisinstrumendid

194

233

155

52

Muud tuletisinstrumendid

32

7

76

84

10 411

274

10 248

219

Kokku

52

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.
30.06.2021 seisuga konverteeritavad laenud olid välja antud seotud osapooltele, täiendav info avalikustatud lisas 14.
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Jaotus
järelejäänud
tähtaja järgi
31.12.2020

Kuni 1
aasta

2-5
aastat

Intressimäär

Laenu
tagastamise
tähtaeg

Alusvaluuta

Intressinõue
31.12.2020

Lisa

Laen 1

55

55

0

2%

04.2021

EUR

0

14

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

2%

12.2021

Laen 4

200

200

0

EUR

0

Alates IFRS 16 rakendamisest 2019. aastal

Vara kasutamisõigus ja rendikohustis on kajastatud

14

kajastatakse Admiral Markets AS kontoriruumid

eraldi kirjetena finantsseisundi aruandes.

14

esmakordsel rakendamisel 1. jaanuaril 2019.

Järgmiste perioodide rendikohustis

aastal 2%-list alternatiivset intressimäära. 2020.

mittekatkestatavatest lepingutest seisuga

aastal rakendati lisandunud lepingutele 2,8%-list

30.06.2021:

14

Laen 5

2 500

0

2 500

2%

12.2023

EUR

0

14

Laen 6

1 000

0

1 000

2%

11.2024

EUR

0

14

Laen 7

74

0

74

8%

07.2026

EUR

3

14

Kokku

6 134

2 560

3 574

11

Lisa 6.
Võlad ja
ettemaksed

Lisa 7.
Rendilepingud
kapitalirendina. Ettevõte kasutas IFRS 16

intressimäära.

30.06.2021

31.12.2020

Lühiajaline rendikohustis

246

485

Pikaajaline rendikohustis

3 911

3 911

Kokku

4 157

4 396

Allolevas tabelis analüüsitakse rendikohustiste liikumisi aastal 2021:

Rendikohustised
Kohustuste liik

30.06.2021

31.12.2020

Lisa

Finantskohustused
Võlad tarnijatele
Võlad seotud osapooltele
Intressivõlad
Muud viitvõlad
Vahesumma

842

1 630

1 895

4 514

1

1

100

100

2 838

6 489

Võlad töötajatele

420

454

Maksuvõlad

245

374

Vahesumma

665

828

3 503

7 317

50
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4 145

Lisandumised*

691

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed

-536

Intressikulu

96

Saldo 31.12.2020

4 396

6 kuu rendikohustise põhiosa tagasimaksed

-284

Intressikulu

Mittefinantskohustused

Kokku

14

Saldo 31.12.2019

Saldo 30.06.2021

45
4 157

* Uued rendilepingud ja olemasolevate lepingute rendiperioodi pikendamine
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Lisa 8.
Allutatud võlakirjad

Lisa 9.
Bilansivälised varad

2017. aastal väljastas Admiral Markets AS 18 268
allutatud võlakirja, mis noteeriti Nasdaq Tallinna

2021. aasta esimesel poolel tehti Admiral

börsil 11.01.2018. Võlakirjade lunastamise tähtaeg

Markets AS võlakirjadega 79 tehingut

on 2027. aastal.

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

340. 30.06.2021 seisuga oli võlakirjaomanike
struktuur rühmadesse jaotatuna järgmine:

30.06.2021

31.12.2020

1 037

1 319

Kaardimaksesüsteemide vahekontodel

514

744

Aktsiates

933

537

Raha teel

678

382

3 162

2 982

Pangakontodel

• eraisikud: 55%
• juriidilised isikud: 45%

Allutatud võlakirjad (ISIN:EE3300111251)

pankades ja teistes investeerimisühingutes.

summas 141 tuhat eurot.

Vahearuande seisuga oli võlakirjaomanike kokku

Allutatud kohustused

Bilansivälisena on kajastatud nende klientide

Emiteerimise
aasta

Summa

Intressimäär

Lunastustähtaeg

2017

1 827

8%

28.12.2027

Kokku

Alljärgnevas tabelis on esitatud iga aruandeperioodi allutatud võlakirjade intressikulud ja kogunenud
intressikohustused iga aruandeperioodi lõpus. Intressikohustused võetakse finantsseisundi aruandes arvesse
tegeliku intressimäära alusel.

Intressikohustus allutatud kohustustest
Tekkepõhine intressikohustus allutatud kohustustelt 31.12.2019
2020. aasta intressikulu

151

2020. aastal välja makstud

-151

Tekkepõhine intressikohustus allutatud kohustustelt 31.12.2020

1

2021. 6 kuu intressikulu

73

2021. 6 kuul välja makstud

-73

Tekkepõhine intressikohustus allutatud kohustustelt 30.06.2021

52
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Lisa 10.
Aktsiakapital
Aktsiakapital
Aktsiate arv (tk)
Aktsiate nimiväärtus
Puhaskasum (-kahjum) ja lahustatud puhaskasum (-kahjum)
aktsia kohta

30.06.2021

31.12.2020

2 586

2 586

404 000

404 000

6,4

6,4

-3,91

50,16

Puhaskasum (-kahjum) ja lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta arvutatakse järgmiselt:

30.06.2021

31.12.2020

-1 580

20 265

Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk)

404 000

404 000

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

404 000

404 000

-3,91

50,16

404 000

404 000

-3,91

50,16

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv kasum (kahjum)

Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv kasutatud lahustatud kasumi
aktsia kohta arvutamisel (tk)

Meie pühendumist
kvaliteedile on
auhinnatud igal
aastal.

Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta

Investeerimisühingu aktsiakapitali

Iga aktsia annab Admiral Markets AS aktsionäride

miinimumsuuruseks on põhikirja alusel 766 940

üldkoosolekul ühe hääle.

eurot ja maksimumsuuruseks on 3 067 759
eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada

2021. aastal on omanikele dividende makstud kokku

ja vähendada ilma põhikirja muutmata. Kõikide

summas 2 742 tuhat eurot, mis teeb dividendiks

väljastatud aktsiate eest on tasutud.

aktsia kohta 6,79 eurot (2020: 1 371 tuhat eurot;
dividend aktsia kohta 3,39 eurot).

Jens Chrzanowski
Juhatuse liige
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Lisa 11.
Segmendiaruanne

Lisa 13.
Tegevuskulud

Ressursside jaotamise ja tegevussegmentide

Juhatusele esitatavad ettevõtte sisemised aruanded

tulemuste hindamise eest vastutab juhatus. 2021.

koostatakse samade raamatupidamispõhimõtete

ja 2020. aastal jälgis juhatus ettevõtte tegevust ühe

alusel ning vormis, mida on kasutatud käesolevas

tegevussegmendina.

raamatupidamise aruandes.

Lisa 12.
Kauplemistegevuse
netotulu

Kulude liigid

6 kuud 2021

6 kuud 2020

Turunduskulud

-4 652

-4 262

IT kulud

-1 464

-1 253

Muud sisseostetud teenused

-45

-275

Pangakulud

-31

-28

Käibemaksu kulu

-177

-637

Väheväärtuslike rendilepingute üür ja kommunaalkulud

-67

-86

Juriidilised ja auditi kulud

-228

-215

6 kuud 2021

6 kuud 2020

Indeksite CFD-d

7 158

16 749

Regulatiivse aruandluse teenused

-51

-45

Valuutade CFD-d

4 295

11 166

Transpordi- ja sidekulud

-110

-82

Toorainete CFD-d

6 979

11 166

Lähetuskulud

-40

-38

Muud (krüpto, võlakirjad, ETF, aktsiad, muud)

-537

797

Finantsinspektsiooni järelvalvetasu

-65

-59

17 895

39 878

Mitmesugused kontoriseadmed

-48

-47

Muud tegevuskulud

-258

-434

Grupisisesed kulud

-437

-394

-7 673

-7 855

Netotulem klientidega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande sealhulgas
riskimaandamine likviidsuspakkujatega
Komisjonitasu tulu klientidelt
Komisjoni- ja vahendustasu kulu

28
-8 855

57
14

-8 338
Tegevuskulud kokku

Muud kauplemistegevusega seotud tulud

6

12

Muud kauplemistegevusega seotud kulud

-3

-18

9 071

31 591

Kauplemistegevuse netotulu

Lisa

Admiral Markets AS-i tulemused sõltuvad teistest gruppi kuuluvatest ettevõtetest. Sõsarinvesteerimisühingud
maandavad oma klientide tehingutest tulenevad riskid Admiral Markets ASis, kes on ühtlasi peamine
likviidsuspartner.
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Lisa 14.
Tehingud seotud osapooltega

Kulud

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid emaettevõtte, aktsionäride, juhtkonna liikmete, nende
lähisugulaste ja nende poolt kontrollitavate või olulise mõju all olevate ettevõtetega. Admiral Markets AS-i
emaettevõte on Admirals Group AS. Ettevõtte vahearuande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
(a) olulist mõju omavad omanikud ja nendega seotud ettevõtted;

Seos

6 kuud 2021

6 kuud 2020

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

-8 500

-8 050

Teenused

Emaettevõte

-179

-324

13

Teenused

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

-258

-70

13

Teenused

Kõrgem juhtkond ning nendega
seotud ettevõtted

-236

0

-9 173

-8 444

Komisjonitasud

(b) tegev- ja kõrgemat juhtkonda (Ettevõtte kuuluvate ettevõtjate juhatuse ja nõukogu liikmed);
(c) eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtted;
(d) ettevõtted, mille üle punktis (a) loetud isikutel on oluline mõju.
Kokku tehingud seotud
osapooltega

Ettevõtte üle lõplikku kontrolli omab hr Alexander Tsikhilov.

Tulud

Laenud ja nõuded
Seos

6 kuud 2021

6 kuud 2020

Komisjoni- ja vahendustasude
tulu*

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

25 235

42 268

Teenused

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

315

108

Teenused

Kõrgem juhtkond ning nendega
seotud ettevõtted

108

0

Intressitulu

Emaettevõte

58

39

Intressitulu

Samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvad ettevõtted

5

0

Intressitulu

Kõrgem juhtkond ning nendega
seotud ettevõtted

6

5

Kokku tehingud seotud
osapooltega

Lisa

30.06.2021

31.12.2020

5 800

5 800

Laenud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate
ettevõtete vastu

476

448

Laenud kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu

252

459

0

56

2 698

339

101

48

9 327

7 150

Laenud emaettevõtja vastu

Nõuded emaettevõtte vastu
Nõuded samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate
ettevõtete vastu
Nõuded kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu
Kokku nõuded seotud osapoolte vastu

25 727

Lisa

4,5

42 420

* Suurim osa kliente on sõlminud kauplemislepingu samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtetega,

Kohustused

kes vahendavad nende kauplemistehinguid Admiral Markets AS-ga ja kellele Admiral Markets AS maksab

30.06.2021

31.12.2020

91

0

Kohustused samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvate ettevõtete ees

1 804

4 514

Kokku kohustused seotud osapoolte vastu

1 895

4 514

komisjonitasusid (vt järgmine tabel).
Emaettevõte

Lisa

6

Juhtkonnale arvestatud tasu koos sotsiaalmaksudega moodustas 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul 209
tuhat eurot (6 kuud 2020: 242 tuhat eurot).
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Turud liiguvad
üles ja alla. Meie
lähme edasi.
60

