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Tulemuste kokkuvõte 6 kuud 2020 

3 aasta kauplemistegevuse netotulu, EBITDA, puhaskasum, 
kauplemise maht ja tehingute arv:

• Kauplemistegevuse netotulu 31,6 miljonit eurot (6 kuud 2019: 9,6 miljonit eurot) 

• EBITDA1 19,9 miljonit eurot (6 kuud 2019: 1,6 miljonit eurot) 

• EBITDA marginaal 63% (6 kuud 2019: 17%) 

• Puhaskasum 19,1 miljonit eurot (6 kuud 2019: 0,9 miljonit eurot) 

• Puhaskasumi marginaal 60% (6 kuud 2019: 9%) 

• Kulude-tulude suhe 39% (6 kuud 2019: 93%) 

• Kauplemise maht 439 miljardit eurot (kasv 53%) (6 kuud 2019: 287 miljardit eurot) 

• Tehingute arv 32,4 miljonit (kasv 110%) (6 kuud 2019: 15,4 miljonit)
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1 Intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum
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Kulude-tulude suhe vähenes    - 58%

Puhaskasum suurenes     2 022%

EBITDA suurenes    1 144%

Kauplemistegevuse netotulu suurenes    
229%
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Admiral Markets AS 2020. aasta 6 kuu vahearuanne 
koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise 
aruandest.

Admiral Markets AS 2020. 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.

2020. aasta esimese 6 kuu vahearuande 
raamatupidamise aruanne on auditeerimata.

Juhatuse deklaratsioon

/allkirjastatud digitaalselt/
Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees
Tallinn, 31.07.2020
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Hea investor,

Möödunud aasta lõpus ütlesin oma meeskonnale, 
et 2020. aasta saab olema pöördepunkt. 
Aeg, mil hakkame keskkonna-, majandus- ja 
tehnoloogiaküsimustes tulevikku teadvustama 
rohkem kui varem. 

2020. aasta algas meie kõigi jaoks viisil, mida 
keegi poleks osanud ette näha. See, mis näis olevat 
pigem stsenaarium mõne filmi jaoks, arenes peagi 
võitluseks, mis haaras endasse kogu maailma. Kõige 
olulisemaks küsimuseks kujunes see, kuidas vältida 
COVID19 viirusega nakatumist. 
 
Vaatamata ebakindlatele aegadele ületasid 
Admiral Markets Group AS ja tema tütarettevõte 
Admiral Markets AS kõik ootused ja saavutasid 
läbi aegade kõrgeimad müügitulu rekordid alates 
asutamisest 19 aastat tagasi. Admiral Markets AS-i 
kauplemistegevuse netotulu kasvas 2020. aasta 
esimesel poolel 31,6 miljoni euroni. Admiral Markets 
AS-i emaettevõtte Admiral Markets Group AS vastav 
näitaja oli 37,9 miljonit eurot.
 
Admiral Markets Group on finantsiliselt turvaline 
ettevõte, millel on kliente enam kui 135 riigis ja 
kontorid 19 riigis üle maailma. Võimaldades oma 
klientidele edukat partnerlust, pakume samal ajal 
oma töökale, lojaalsele, kaasatud ja pühendunud 
meeskonnale jätkuvalt võimalusi eneseteostuseks.
 
Pärast eriolukorra väljakuulutamist viisime nii oma 
Eestis asuva peakontori kui ülejäänud maailmas 
asuvad Admiral Marketsi esindused viivitamatult 
üle kodukontoritesse. See näitas paindlikkust 
ja kohanemisvõimet kiiresti muutuvates oludes. 
Valdkonna kvaliteediliidrina oli  turvalises koduses 
keskkonnas oluline säilitada tavapärane töörutiin 
ja töökorraldus. Vaatamata puuduvale kontorielule, 

suutsime hoida töökvaliteeti ja kõrget standardit 
suhtluses klientidega. Samuti püstitasime 
puhaskasumi ja uute klientide arvu rekordi, mis 
kasvasid grupitasemel vastavalt 1321% ja 260%, 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Selle edu 
taga on meie fantastiline meeskond oma suurepärase 
enesejuhtimise oskuse ja vastutustundlikkusega.
 
Isegi kodukontoris ning suurenenud nõudluse ja 
koormusega pidasime oma klientidele lubadust 
pakkuda neile tipptasemel kvaliteeti ja kliendituge. 
Kuna oleme digitaalse ümberkujunemise faasis ja 
suunanud fookuse agressiivsele aktiivsete klientide 
kasvule, hakkasime kasutama uut ja isikupärastatud 
kauplemisrakendust, et võimaldada klientidele native 
kauplemiskogemust. Tootekesksed arendused on 
asendunud kliendikeskse disainiga, mis vastavad 
klientide tegelikele vajadustele.
 
2020. aasta esimene poolaasta annab meile 
ettevõttena kindlustunde, et suudame ellu viia 
2030. aastaks planeeritud visiooni.  Kui veebruaris 
oli meil reaalajas konto avamiseks  4000 uut 
taotlust kuus, siis aprillis oli see näitaja kasvanud 
10 000-ni. Täna on inimestel palju valikuvõimalusi, 
kuid me saame neile pakkuda personaliseeritud 
kauplemis- ja investeerimiskogemust ning kohalikku 
klienditeeninduse tuge. Admiral Markets tähistab 
kaubamärgina kiirust, uuenduslikkust, paindlikkust 
ja kaasaegset tehnikat.

Täna oleme digitaalselt arenenud ettevõte ja 
saavutanud IT-valdkonnas märkimisväärset edu. 
See ei ole lihtsalt sõnade kombinatsioon, vaid 
tähistab stabiilset juhtimist, pikaajalist visiooni ja 
digitaalset interaktsiooni, mis töötab ettevõtte ja 
selle klientide kasuks. Suuremahulised projektid 
on lõpule viidud ja selle tulemuseks on rekordiline 
müügitulu ja väärtuse loomine. Oma äri ökosüsteemi 
vormis ülesehitamisel järgime platvormil põhinevat 

Admiral Markets investoritele
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lähenemisviisi. Kirjutasime üle kõik kasutajaliidese 
keskkonnad API-le, lõime täiesti uue kliendi mobiilse 
juhtpaneeli ja tulime välja mitme valuutaga 
rahakotiga. Sisu, sujuv klienditeekond, mängimine, 
täielik personaliseerimine, oma loo rääkimine 
ja lojaalsusinstrumendid on ökosüsteemide 
ülesehitamisel trendid, mida näeme ja mida jälgime.  
 
Avasime end uutele turgudele ja tegime jõulise 
arengu Lõuna- ja Lääne-Euroopas. Prantsusmaa, 
Itaalia ja Hispaania näitasid uute klientide ja 
nende varade kasvus suurepäraseid tulemusi. 
Meie kohalolek Malaisias, mis on värav Aasiasse, 
toetab laienemisplaane sealses piirkonnas. See on 
usaldusväärne näitaja tõhusast tööst, mida oleme 
teinud uute turgude avamisel.
 
Meie täielik pühendumus oma klientidele parima 
kvaliteediga kauplemis- ja investeerimiskogemuse 
pakkumiseks on toonud prestiižsed auhinnad 
ja tunnustuse paljude riikide erinevatelt 
asutustelt. Siiani on meile välja antud üle 40 
rahvusvahelise auhinna tipptasemel teenuse eest.
 
Loodus ja meid ümbritsev keskkond muutuvad 
kiirusel, mida me ei saa aeglustada, kui me ei 
muuda oma mõtlemis- ja käitumisviisi. Eestis 
oleme ühinenud Tech Green Pledge algatusega ja 
keskendume globaalsetele rohelistele algatustele. 
2020. aasta alguses alustasime Admiral Marketsi 
rohelise manifesti juurutamist - orientiiri ja juhiseid, 
kuidas olla ettevõttena ja ka individuaalselt 
rohelisem ja keskkonda säästvam. 
 
Eelmisel aastal osalesin Eesti presidendi 
delegatsiooni visiidil AÜE-sse, otsides uusi äri- ja 

investeerimisvõimalusi. Selle tulemusel otsustasime 
ette võtta laienemise sealsesse piirkonda. Samuti 
kinnitasime osaluse Dubai EXPO-l, mis toimub 
2021. aastal ja avardab meie võimalusi äritegevust 
laiendada. Veelgi enam, nüüdsest leiate Admiral 
Marketsi Tallinna lennujaamast, sest tervitame 
teid Admiral Marketsi kaubamärgiga lennujaama 
väravast nr 5.
 
Admiral Markets usub ühiskonnale tagasi 
andmisesse. Meil on hea meel teha koostööd Pärnu 
muusikafestivaliga - silmapaistva maailmatasemel 
klassikalise muusikalise sündmusega Pärnus, mis 
tähistas sel suvel oma 10. juubelit.
 
Olen väga õnnelik ja äärmiselt tänulik meie 
fantastilistele inimestele. Pole kahtlustki, et 
viimased kuud on meid kõiki mõjutanud nii meie 
sotsiaalse heaolu kui ka tervise osas. Turvalisuse 
tagamiseks pidime kõik säilitama sotsiaalse 
distantsi ja see polnud lihtne. Kuid kõigest hoolimata 
saime väga hästi hakkama. Ärilised tulemused olid 
silmapaistvad tänu meie erakordsele meeskonnale 
ja nende pingutustele. Suutsime meeskonnana koos 
püsida ka siis, kui see polnud füüsiliselt võimalik.
 
Olen tänulik Admiral Marketsi inimestele, meie 
investoritele,  klientidele ja parimatele 
koostööpartneritele, kellega koos see kõik, mis 
me 2020. aasta esimesel poolel saavutasime, oli 
võimalik. Loodan, et kõigil on turvaline ajal, mis 
paneb proovile senised väärtused ja valmisoleku 
koos püsida. 

Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees
Tallinnas
31.07.2020
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ADMIRAL MARKETS AS asutati 2003. aastal. 
2009. aastal väljastas Finantsinspektsioon Admiral 
Markets AS-ile investeerimisteenuste osutamiseks 
tegevusloa nr-ga 4.1-1/46. Ettevõte kuulub 
rahvusvahelisse kontserni (edaspidi grupp), kes 
tegutseb ühise kaubamärgi nime Admiral Markets 
all. Admiral Markets AS-i emaettevõte Admiral 
Markets Group AS omab 100% Admiral Markets 
AS-i aktsiatest.

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 difference ehk CFD) finantsvõimendusega 
tooteid börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud 
instrumente. Ettevõtte tegevus on olnud suunatud 
peamiselt kogenud kauplejatele, kuid eelmisest 
aastast alates oleme tugevdanud oma positsiooni 
ka alustavate kauplejate segmendis. Seetõttu 
pööratakse tähelepanu kogenud kauplejate üldiste 
kauplemisoskuste parendamisele ja uute huviliste 
koolitamisele.

White Labeli partnerluskokkulepete alusel 
pakub Admiral Markets AS, olles platvormi 
administreerija ja arendaja, kõikidele endaga 
samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele 
sõsarinvesteerimisühingutele lisaks muudele 
tugiteenustele ka võimalust  kasutada 
investeerimisplatvormi. Grupi strateegiast 
lähtuvalt maandavad Admiral Markets AS-i 
sõsarinvesteerimisühingud oma klientide 
tehingutest tulenevad riskid Admiral Markets AS-
is, kes on ühtlasi nende ainus likviidsuspartner. 
Seetõttu sõltuvad Admiral Markets AS-i tulemused 
teistest gruppi kuuluvatest ettevõtetest.

Tegevusaruanne
Meie ettevõte

Peale tava- ,  professionaalsetele ning 
institutsionaalsetele klientidele osutatavatele 
teenustele pakub Admiral Markets AS tugiteenuseid 
ka oma konsolideerimisgrupi ettevõtetele, 
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;

• Riskijuhtimine;

• Likviidsuse tagamine – Admiral Markets AS 
on ainus likviidsuspakkuja kõikidele Admiral 
Markets Group AS-i investeerimisettevõtetele;

• Turundus;

• Finantsteenused;

• Vastavuskontroll.

A d m i r a l  M a r k e t s  A S - i g a  s a m a s s e 
konsolideerimisgruppi kuuluvad tegevusloaga 
investeerimisettevõtted 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-il on filiaal Poolas, esinduskontor 
Venemaal, tütarettevõte Kanadas ning hiljuti asutatud 
tütarettevõte Jordaanias. Poolas asuv filiaal on hetkel 
likvideerimisel. FIliaal on sulgemisel seoses Admiral 
Markets AS-i emaettevõtte Admiral Markets Group 
AS järgnevate aastate strateegia kujundamisega. 
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Kuna filiaal ei tegele investeerimisteenuste 
osutamisega ning filiaalil puuduvad kliendid, ei oma 
filiaali sulgemine märkimisväärset mõju Admiral 
Markets AS-i äritegevusele ega majandustulemustele. 
Admiral Markets Cyprus Ltd on asutamas Euroopa 
Liidu liikmesriikidesse mitmeid filiaale, sh ka Poola 
Vabariiki. Kuivõrd Admiral Markets AS-i filiaali tegevuse 
jätkamist samas riigis on hinnatud ebavajalikuks ja 
-otstarbekaks, on Admiral Markets AS otsustanud 
oma olemasolevate ning potentsiaalselt uute klientide 
teenindamist jätkata piiriülese tegevusloa alusel.

Aruande avalikustamise ajal kuuluvad Admiral 
Markets AS-iga samasse konsolideerimisgruppi veel 

sellised ettevõtted nagu Runa Systems, AMTS 
Solution OÜ, AM Asia Operations Sdn. Bhd., AM 
INVESTMENTS AND TRADING SA (PTY) LTD ja 
Gateway2am OÜ (endise nimega Admiral Virtual 
OÜ). AM Asia Operations Sdn. Bhd (Malaisia) 
ja AM INVESTMENTS AND TRADING SA (PTY) 
LTD (Lõuna-Aafrika Vabariik) asutati 2019. aastal. 
Admiral Markets Chile SpA, mis oli mitu aastat 
olnud mitteaktiivne, müüdi 2019. aasta novembris. 
Runa Systems ja AMTS Solution OÜ pakuvad IT- ja 
muid kontsernisiseseid teenuseid. Gateway2am 
OÜ ei tegele praegu aktiivselt äriga.

 Admiral Markets Group AS-i struktuur

Admiral Markets AS-i emaettevõtte Admiral Markets Group AS-i struktuur on aruande avalikustamise 
ajal järgnev:

Aruande avalikustamise ajal kuulus Admiral Markets 
Group AS-ile 100% kõikide tütarettevõtete aktsiatest/
osadest, välja arvatud AMTS Solutions OÜ, millest 
Admiral Markets Group AS omab 62%. Admiral 
Markets UK Ltd filiaal Lätis on hetkel likvideerimisel. 

See muudatus ei mõjuta kliendisuhteid ega klientidele 
osutatavaid investeerimisteenuseid, kuna kliendid 
saavad jätkata piiriülest kauplemist läbi vastavat 
litsentsi omavate grupi ettevõtete kaudu.
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Peamised sündmused aastal 2020

2020. aasta esimese 6 kuu jooksul käivitati mitmeid 
uusi suuremahulisi IT-arendusi ja projekte, mis 
aitasid kaasa ettevõtte digitaalsele küpsusele.

Oma äri ökosüsteemi vormingus ülesehitamisel 
peame kinni platvormil põhinevast lähenemisviisist. 
Edastasime kõik kasutajaliidese keskkonnad API-le, 
kirjutasime nullist ümber kliendi juhtpaneeli, muutes 
selle mobiilivaates kasutajasõbralikumaks ja tulime 
välja mitme valuutaga rahakotiga.

Teel selle poole, et saada mitmesuguste kauplemis-, 
investeerimis-, sotsiaalse kaubanduse ja rahalise 
lisandväärtusega teenuste finantskeskuseks, 
tuli ettevõte välja mobiilirakendusega - parima 
mobiilirakendusega, mida inimene vajab 
kauplemiseks liikvel olles. See võimaldab 
juurdepääsu ulatuslikule tootepakkumisele: Forex, 
ja aktsiate, indeksite, toorainete, krüptovaluutade, 
börsil kaubeldavate fondide (ETFide) CFD-d ning 
aktsiad ja ETFid. Rakendusel on kasutajasõbralik 
liides, mis võimaldab kasutajal igal ajal ja igas 
kohas mobiilseadmetega kaubelda, avades 

Ettevõte laiendas oma aktsiate ja aktsia CFD-de 
pakkumist, hõlmates hulgaliselt USA ettevõtteid, 
mille turukapitalisatsioon on üle miljardi dollari. See 
annab kauplejatele ja investoritele võimaluse kaasata 
oma portfelli kõrge väärtusega ettevõtteid. Samuti 
edendatakse jätkuvalt USA / EL / Ühendkuningriigi 

Ettevõte on võitnud enam kui 40 rahvusvahelist 
auhinda Forexi ja CFD-dega kauplemise tipptaseme 
eest. See on tunnistus, et kui otsustatakse 

personaliseerituma ja hõlpsama loomuliku 
kauplemiskogemuse kui kunagi varem. Võimalik 
on valida Demo ja Live Kauplemise režiime. 

Kliendi juhtpaneeli nullist ümberkirjutamine 
on kliendi jaoks uus mõõdupuu, mis võimaldab 
hõlpsalt navigeerida juhtpaneeli ja avaliku veebisaidi 
vahel selleks välja logimata, muutes kasutamise 
äärmiselt kliendisõbralikuks. Nii ettevõtte avalikud 
veebisaidid kui ka juhtpaneel kasutavad nüüdsest 
samu komponente (nupud, sisestusväljad, kaardid 
jne), mille tulemuseks on sarnane välimus ja 
kasutajakogemus.

Laiendasime oma eksklusiivse Premium Analyticsi 
portaali, et hõlmata Trading Centrali esiletoodud 
kauplemisideesid. Admiral Marketsi Premium 
Analyticsi portaal on ülim tööriistakast kauplemiseks, 
kus kasutajad saavad end kursis hoida turul 
toimuvaga - turu-uudised, majanduskalendrid, turu 
hoiakud ja tehniline analüüs on kõik koondunud 
ühte portaali.

aktsiate CFD-de ja USA / EL / Ühendkuningriigi 
EFT-de CFD-de null hinnavahe pakkumist. Invest 
MT5 kontol pakub ettevõte üle 4500 aktsia ja 200 
ETF-i. Portfelli on lisandunud uued valuutapaarid 
USDCLP ja USDBRL.

kaubelda Admiral Marketsiga, saab kindel olla 
parimate võimalike kauplemistingimuste ja parima 
klienditeeninduse osas. Aasta algas uudistega 

IT- ja mobiili arendused

Uued instrumendid

Auhinnad
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Deutsches Kundeninstitutilt, kes nimetas meid 
Saksamaa parimaks CFD maakleriks 2020. 
aastal. Juba viiendat aastat järjest tunnistati 
Admiral Markets üheks Saksamaa juhtivaks CFD 
maakleriks. Võitsime ülemaailmse panganduse ja 

finantsülevaate konkursil 2020. aastal kolm auhinda 
- parim Forexi maakler Hispaanias, Parim Forexi 
haridus- ja koolituspakkuja Saksamaal ning Aasta 
Maakleri tegevjuht Euroopas. Samuti oleme pälvinud 
mitmed  ajakirja Focus Money auhinnad.

Turu suur volatiilsus 2020. aasta esimesel poolel 
koos mitmesuguste projektide ja kampaaniatega 
kasvatas märkimisväärselt ettevõtte uute kontaktide 
ja klientide arvu.
 
2020. aasta esimesel poolel käivitati mitmesuguseid 
kampaaniaid, mis olid suunatud parimate 
pakkumistega turule tulemisega. 

Need boonuskampaaniad, mida reklaamiti Google’is, 
Bingis, Facebookis ja rohkem kui 40 valdkondlikes 
allikates, püstitasid ettevõttes registreeritud uute 
klientide rekordi ja ka uue kauplemismahu rekordi.

Me kõik oleme näinud, kuidas COVID19 raputas turge, 
kuid samas pakkus ka suurepäraseid võimalusi 
kliendikommunikatsiooni parandamiseks.
 
Admiral Markets pöörab palju tähelepanu oma 
klientide haridusele ja analüütiliste materjalide 
kvaliteedile. Nendele kõrgetele standarditele 
tuginedes käivitati 2020. aasta esimese kuue kuu 
jooksul selles suunas järgmised projektid:
• Käivitati veebiseminarid „Traders Talk” ja lai 

nimekiri uutest haridusprogrammidest.

• Ettevõte ja üks maailma kuulsamaid 
kauplejaid Alexander Elder otsustasid jätkata 
2020. aastal koostööd erinevatel teemadel, 
näiteks haridusveebiseminaride, raamatute ja 
meistriklasside kaudu.

• Koostöös dv.ee-ga käivitati iganädalaste 
analüütiliste netisaadete sponsorprojekt.

• Lisaks väliste netisaadete sponsorlusele käivitas 
ettevõtte analüütiline meeskond projekti oma 
analüütiliste netisaadetega inglise, saksa, 
prantsuse ja vene keeles.

• Kõigil inglise ja vene keelt kõnelevatel klientidel 
oli võimalus alla laadida Admiral Marketsi 
kaasasutaja Aleksander Tsikhilovi raamat 
“Blockchain basics”.

Turundus

Admiral Marketsi nimeline lennujaamavärav number viis
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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 
kaubelda kogu maailmas ja just seetõttu 
käivitati aasta esimesel poolel mobiilirakenduse 
ümberkujundamine, mis sai kauplejatelt väga 
positiivse tagasiside ja tunnustuse.

Edukaid reklaamikampaaniaid alustati sellistes 
riikides nagu Peruu, Argentiina, Austria, Moldova 
ja Poola.
 
Lisaks otsereklaamile käivitati erinevates 
piirkondades edukas projekt koos blogijate ja 
arvamusliidritega ning rohkem kui 40 valdkondliku 
partneriga alustati kuulsa Eesti langevarjuhüppaja 
Sigrid Aljase sponsoreerimist.
 
Kuna Admiral Markets hindab kõrgelt klientide 
tagasisidet, rakendati 2020. aasta esimesel poolel 
edukalt Trustpiloti teenus.
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2020. aasta esimese poole suurim väljakutse oli 
kindlasti COVID19-st tingitud olukord.

Ehkki saime teada, et meie ettevõte suudab täielikult 
veebis tegutseda, oli see siiski keeruline aeg, mille 
üheskoos ja üksteist toetades läbi tegime, et naasta 
tagasi uue normaalsuse juurde. 

Ettevõttena kasvasime ka karantiini ajal ja kõik 
töötajad olid tööalaselt kaitstud ja terved - ettevõte 
ei pidanud inimesi koondama ega palku vähendama. 

Pöörasime selle asemel veelgi suuremat tähelepanu 
sisemisele suhtlusele, saatsime töötajatele kingitusi, 
nt. puuviljakorve ja vitamiine ning algatasime 
meeskonnaüritusi. Selleks võimaldasime täiendava 
eelarve tiimisisesteks meeskonnaüritusteks, 
mida hakati kasutama siis, kui COVID19 tipphetk 
oli möödas ja mil naasime aegamisi kontorisse 
tagasi, et muuta meeskonnavaim tugevamaks ning 
kasvatada omavahelist suhtlemist ja motivatsiooni. 
Seda algatust hinnati kõrgelt, sest juuni lõpuks olid 
kõik meeskonnad võimalust kasutanud.

Tööandja algatused

2020. aasta peamised võtmeküsimused on olnud 
meie inimeste areng ja organisatsioonikultuur. Aasta 
alguses kiideti heaks aastane koolitusplaan, mille 
kohaselt hakkasime inimestele pakkuma erinevaid 
sisemisi koolitusvõimalusi, et parandada nende 
tehnilisi ja pehmeid oskusi. Aasta alguses käivitasime 
ka uue kaasamis- ja tulemuslikkusplatvormi Culture 
Amp. See on võimsa analüütikaga tarkvara, mis aitab 
meil hinnata töötajate tulemuslikkust ning lihtsustab 
töötajatelt tagasiside kogumist, selle mõistmist ja 
selle alusel tegutsemist. Esimene kaasamisuuring 
viidi läbi veebruaris. Samuti alustasime juhtimise 
arendamist keskastme juhtidega, sealhulgas 
kohandatud koolitusprogrammi ja väliste mentorite 

kaasamist ning jätkasime juhatuse ja nõukogu 
tippjuhtide arengukavadega.

Samuti jätkas ettevõte “Finantsturgude alused” 
koolitussarjaga, andis töötajatele võimaluse 
täiendada oma teadmisi finantsturgude ja 
-instrumentide kohta. Kaugtööle üleminek COVID19 
pandeemia termipunkti ajal tõestas meile, et meil 
peab olema võimalus pakkuda töötajatele väljaõpet 
virtuaalselt. Alustasime koostööd koolitusplatvormi 
pakkujaga Coursy ja 2020. aasta teisel poolel viime 
ellu mitu töötajate hõivamise ja juhi toega seotud 
koolitusprogrammi.

Inimesed
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2020. aasta esimesel poolel ei jõustunud uusi seadusi 
ega õigusakte, mis mõjutaksid märkimisväärselt 
ettevõtte tegevust. Admiral Markets AS jätkas oma 
tavapärast tegevust vastavalt kehtivatele Eesti ja 
Euroopa Liidu õigusaktidele investeerimisteenuste 
reguleerimise, rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise ning isikuandmete kaitse valdkonnas. 
Lisaks oma tavapärasele tegevusele kehtivate 
õigusaktide rakendamisel, on Admiral Markets AS 

Ettevõte kasvab pidevalt ning väliste värbamistega 
võetakse tööle palju uusi inimesi. Positiivne trend 
on olnud ka organisatsiooni sisestes liikumistes 
- 2020. aasta esimesel poolel on ettevõttes uuele 

pannud täiendavat rõhku töötajate koolitamisele, 
et veelgi juurutada õiguskuulekat käitumist 
(“compliance culture”) kogu ettevõttes. Admiral 
Markets jälgib aktiivselt Brexitist tulenevaid 
võimalikke mõjusid, et saaksime oma struktuuris, 
süsteemides ja protsessides vajalikud muudatused 
kiiresti ellu viia.

ametikohale liikunud 16 töötajat. Sel aastal jätkame 
erinevate projektidega, mis on seotud tööandja 
välise mainega.

Regulatsioonid

Sisemised liikumised

Hoides distantsi, püsida koos- eriolukord 2020 
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Juhtkond

Admiral Markets AS-i juhib kolmeliikmeline juhatus 
ja järelvalvet teostab kolmeliikmeline nõukogu. 
Juhatuse liikmed osalevad aktiivselt ettevõtte 
igapäevases äritegevuses ning neil on selged 
vastutusalad. Nõukogu kujundab ettevõtte visiooni 
ja äristrateegia, suunates aktiivselt ettevõtte kasvu 

ja arengut ning teostab järelevalvet ka juhatuse 
tegevuse üle.

Juhtkonnale arvestatud tasu koos sotsiaalmaksudega 
moodustas 2020. aasta esimese kuue kuu jooksul 
242 tuhat eurot (6 kuud 2019: 247 tuhat eurot).

Vahearuande koostamise ajal kuuluvad Admiral Markets AS-i juhatusse Sergei Bogatenkov, Dmitri Lauš 
ja Jens Chrzanowski.

Admiral Markets AS-i juhatus

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

Admiral Markets AS-i nõukogu
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Organisatsioon
Admiral Markets AS-i organisatsioonilise 
struktuuri ja tehnilise korralduse eest vastutab 
ettevõtte juhtkond. Tegevuse administreerimisel 
tuginetakse peamiselt töölepingu alusel töötavatele 
spetsialistidele ja ekspertidele, kuid kasutatakse ka 
teenuse sisseostmise võimalust pädevatelt isikutelt, 
selleks õigusaktides, asjakohastes juhendites ning 
kehtestatud sisekordades ettenähtud tingimustel ja 
korras, tuginedes nõukogu ja juhatuse otsustele.

2020. aasta esimese poolaasta lõpus pakkus 
ettevõte tööd 129 töötajale (2019: 153 töötajat). 
Töötajad jagunesid Admiral Markets AS-i, tema 
filiaali ja esinduskontori vahel järgmiselt: Admiral 
Markets AS – 124 töötajat, Poola filiaal – 2 töötajat 
ja Venemaa esinduskontor – 3 töötajat. Töötajatele 
arvestatud tasu koos sotsiaalmaksudega moodustas 
aruandeperioodil 4,0 miljonit eurot (6 kuud 2019: 3,3 
miljonit eurot).
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USA majandus langes 2020. a I kvartalis aastapõhiselt 
5%, millega lõppes riigi pikim laienemisperiood ja 
mis tõi kaasa SKT suurima vähenemise pärast 2008. 
a IV kvartalit.
 
Saab veel näha, kui suur on koroonakarantiini 
tegelik mõju USA majandusele, sest paljud piirangud 
kehtestati alles märtsi II pooles.

 See on eriti murettekitav, kuna USA tööturg kukkus 
kokku ja tööjõuandmed osutavad, et aprillis kaotas 
töö 20,5 miljonit inimest, mis on kõige järsem langus 
pärast suurt depressiooni.

Föderaalreserv püüdis negatiivset mõju majandusele 
leevendada, pumbates oma bilansi üle 7 triljoni 
dollari ja laiendades seda kõigest kahe kuuga 

Ameerika Ühendriigid

Finantstulemused

2020. a I pooles suunas maailma majandusi 
valdavalt COVID19 ja praeguseni pole selge, kui 
tugev on nn koroonakarantiini majandusmõju.
 
COVID19 pandeemia majandusmõju täielik ulatus 
ei ole veel maailma majandusandmetesse jõudnud, 
sest vastumeetmeid (ehk nn koroonakarantiini) 
hakati rakendama alles esimese kvartali kahel 
viimasel nädalal.
 
Selle tulemusel langes euroala majandus 2020. a 
esimese kolme kuuga eelmise kvartaliga võrreldes 
3,6%. USA majandus langes 2020. a I kvartalis 
aastapõhiselt 5%.
 
R a h v u s v a h e l i s e  v a l u u t a f o n d i  ( I M F ) 
maailmamajanduse prognoos näeb ette järsku 
kahanemist –3%, eeldusel, et pandeemia 
kaob 2020. a II pooles ja karantiini meetmed 
on võimalik järk-järgult kaotada. Globaalseks 
majanduskasvuks prognoositakse 2021. aastal 
5,8%, kui majandustegevus normaliseerub ja seda 
toetatakse suures mahus poliitiliste otsustega.
 
Kas nii tõesti läheb, saame veel näha, eriti kui Euroopa 

Komisjoni „Euroopa suvine majandusprognoos“ 
lubab, et SKT aastane kasvumäär EL-is on 2020. 
a II kvartali lõpuks –14,2% ehk märksa halvem kui 
2008/2009 aasta majanduskriisi ajal.
 
Seetõttu oodatakse, et keskpangad ja eriti 
föderaalreserv teevad kõik võimaliku ja ujutavad 
turud likviidsusega üle, et vältida üleilmse majanduse 
kokkuvarisemist, olgugi et triljonite USA dollarite, 
eurode, jeenide jne pumpamine globaalsetele 
turgudele ei too kaasa suurenenud nõudlust ega 
tarbimist.
 
Siinkohal mängib olulist rolli ka USA poliitiline 
areng, sest praegu on Donald Trumpi tagasivalimise 
tõenäosus novembris üha väiksem ja väiksem.
 
Tema võimalik mantlipärija Joe Biden võib rakendada 
suuremaid makse ja regulatsioone, pöörates tagasi 
osa turusõbralikke samme, mille Trump on viimase 
3–4 aasta jooksul võtnud, mis võib mõjuda raskelt 
finants- ja veelgi raskemalt aktsiaturgudele.
 
Üldiselt on mitmel rindel näha juba praegu 
aeglasemat majanduskasvu.

Majanduskeskkond

Maailmamajandus
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Hiina majandus langes 2020. a I kvartalis eelmise 
aastaga võrreldes 6,8% pärast 6%-list kasvu 
2019. a IV kvartalis, mis tähendab esimest SKT 
vähenemist alates andmete salvestamisest 1992. 
aastal ja peegeldab ränka kahju COVID19 puhangu 
tõttu pärast seda, kui Hiina ametivõimud keelasid 
igasuguse eluliselt mittevajaliku äri.

Lisaks koroonaviiruse pandeemia pikaajalisele 
negatiivsele mõjule peab Hiina kurnavat 
kaubandussõda USA-ga.

Kuna pea 20% Hiina majandusest pärineb ekspordist, 
siis kukub turg Maailmapanga 2018. a andmetel 
märkimisväärselt ja sel on tugev mõju Hiina 
majanduskasvu väljavaadetele, mis võib tuua 
kaasa olukorra, kus kapital voolab edasistel kuudel 
jätkuvalt Hiinast välja ja piirab Hiina majanduskasvu 
lootust 2020. a II pooles

Hiina

Ühendkuningriigi valitsus laenas esimest korda 
negatiivse intressimääraga 20. mail, keset kasvavat 
hirmu tugeva üleilmse majanduslanguse ees ja 
ootusi, et keskpangad ostavad veel võlakirju.
 
Briti majandus langes 2020. a I kvartalis 2019. a 
IV kvartaliga võrreldes 2,2%, kui koroonakarantiin 
sundis eluliselt mittevajalikke ärisid sulgema ja 
tarbijaid koju jääma. Tegemist on suurima SKT 
vähenemisega pärast 1979. a III kvartalit.
 
CBI Business Optimismi näitaja kukkus 2020. a 
II kvartalis I kvartali tasemelt +23 tasemele –87. 
Tegu oli madalaima tasemega alates andmete 
salvestamise algusest 1950. aastatel, sest tootjaid 
tabas terav löök sulgemiste näol COVID19 tõttu. 
Tööstussektori ettevõtted prognoosivad, et toodang 
ja tellimused vähenevad palju kiiremas tempos, 
samas kui töötus kasvab kõige kiiremini pärast 1980. 

aastat. 2020. a II kvartaliks prognoosivad riikliku 
majandus- ja sotsiaaluuringute instituudi analüütikud 
SKT kahanemist ligikaudu 20%. Kõigis ülejäänud 
maailma majandustes saab veel näha, kui raske 
on majandusmõju ja kuidas valitsused otsustavad 
pikas plaanis koroonaviiruse tagajärgedega UK 
majanduses ja avaliku sektori rahastamisel ringi 
käia.
 
Kui vaadata eelmisi epideemiaid, siis tundub 
realistlik eeldada, et reaalse SKT naasmiseks 
epideemiaeelsele tasemele kulub kolm aastat.
 
Brexit võib osutuda UK jaoks positiivseks, asetades 
Ühendkuningriigi üsna paindlikule positsioonile, 
näidates riiki atraktiivse paigana väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kes võivad 
vabaneda teatud regulatiivsest, EL-i liikmesusega 
kaasnevast koormast.

Ühendkuningriik

üle 50%. Lähiajal ja keskpikas plaanis on oodata 
lisarahastust. Kas USA keskpanga meetmed on 
edukad või mitte, selgub aja jooksul, sest rahalised ja 

fiskaalsed stiimulid ei too tingimata kaasa nõudluse 
ja tarbimise suurenemist.
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Euroala majandus langes 2020. a esimesel kolmel 
kuul eelmise kvartaliga võrreldes 3,6%, kui Euroopa 
Komisjoni „Euroopa suvine majandusprognoos“ 
lubab, et SKT aastane kasvumäär EL-is on 2020. a 
II kvartali lõpuks –14,2%.
 
Saab näha, kas massiivsed rahalised ja fiskaalsed 
meetmed ja toetused sellistele riikidele nagu Itaalia 
ja Hispaania, kes said koroonaviiruse tõttu rängalt 
kannatada, on piisavad, et tuua kaasa majanduse 
kiire taastumine.
 
Kui EKP koostas 1,35 triljoni euro suuruse võlakirjade 
ostmise ergutuspaketi, mis pidi toimuma vähemalt 

2021. aasta juuni lõpuks, täiendas Euroopa Komisjon 
seda 750 miljardi euro suuruse paketi ettepanekuga, 
mille toetused EL-i riikidele moodustaksid 390 
miljardit eurot ja laenud 360 miljardit.
 
Kuid EKP on ikka ja jälle rõhutanud, et euroala 
majanduse taastumise tempo on äärmiselt 
ebakindel. Varem mainitud Euroopa Komisjoni 
2020. aasta juuniks valminud „Euroopa suvine 
majandusprognoos“ pakub, et euroala SKT väheneb 
2020. aastal 8,7% ja inflatsioon jääb vähemalt 2022. 
aastani 2% eesmärgist allapoole.

Euroala

• 16. jaanuar: algab Donald Trumpi ametist tagandamise protsess

• Märts: üle maailma hakatakse kehtestama koroonakarantiini

• 3. november: Ameerika Ühendriikide presidendivalimised

• 31. detsember: UK praeguse üleminekuperioodi lõppemine läbirääkimisteks edasiste suhete üle EL-iga

2020. aasta olulised üleilmsed sündmused:

Eesti majandus langes 2020. a I kvartalis eelmise 
aastaga võrreldes 0,7% pärast seda, kui oli 2019. a 
IV kvartalis 3,9% tõusnud. See oli Eesti majanduse 
esimene kahanemine pärast 2010. a I kvartalit, 
sest nii valitsuse kulutused (–0,3% vs 1,4% 2019. 
a IV kvartalis) kui ka püsiinvesteeringud (–6,9% vs 
6,7%) vähenesid ja eratarbimise kasv aeglustus 
(0,3% vs 2,2%).
 
Mis puutub tootmisse, siis andsid negatiivse sisendi 

SKT-sse energia- ja tootmissektor. Hooajaliselt 
korrigeeritud kvartaliandmetele tuginedes kahanes 
SKP 2020. a I kvartalis 3,7% võrrelduna 2019. a IV 
kvartali 0,9% kasvuga.
 
Koroonaviiruse pandeemia üleilmse negatiivse 
majandusmõju tõttu prognoosib Eesti Pank oma 
majanduspoliitilistes avaldustes, et Eesti SKT 
aastane kasvumäär on 2020. a II kvartali lõpuks 
–12,5% ja jääb 12 kuu pärast –3% kanti.

Eesti majandus
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Kasumiaruanne

(miljonites eurodes)
6 kuud 2020 6 kuud 2019 muutus

Kauplemistegevuse netotulu 31,6 9,6 229%

Tegevuskulud 12,4 8,9 39%

EBITDA 19,9 1,6 1 144%

Puhaskasum 19,1 0,9 2 022%

EBITDA marginaal, % 63% 17% 46

Puhaskasumi marginaal, % 60% 9% 51

Kulude-tulude suhe, % 39% 93% -54

Ärimahud

(miljonites eurodes)
30.06.2020 31.12.2019 muutus

Nõuded krediidiasutustele ja 

investeerimisühingutele
35,4 26,5 34%

Võlakirjad 9,6 9,3 3%

Omakapital 56,5 38,8 46%

Bilansimaht 65,8 47,2 39%

Bilansivälised varad (kliendivarad) 3,0 2,7 11%

Finantsülevaade

Admiral Markets AS peamised finantsnäitajad

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

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
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Ettevõte teenis 2020. aasta esimese kuue kuuga 
rekordilise müügitulu. Kauplemistegevuse netotulu 
oli 31,6 miljonit eurot, mis on 229% rohkem kui 2019. 
aasta esimesel poolel. Ka grupi kauplemistegevuse 
netotulu kasvas märkimisväärselt (171% võrreldes 
2019. aasta esimese kuue kuuga), olles 2020. 
aasta esimese poolaasta lõpuks  37,9 miljonit 
eurot. Admiral Markets AS-i tulemused sõltuvad 
teistest gruppi kuuluvatest ettevõtetest. Eelkõige 
sõsarinvesteerimisühingutest, mis maandavad oma 
klientide tehingutest tulenevaid riske ainult Admiral 
Markets AS-is. Grupi aktiivsed kliendid kasvasid 
2020. aasta esimesel poolel 104% ning tehingute 
väärtus 53%, võrreldes sama perioodiga aasta 
tagasi, küündides 439 miljardi euroni.

Forexi tooted moodustasid 2020. aasta esimesel 
poolel 28%,  indeksite CFD-d 42%, toorainete CFD-d 
28% ning muud tooted, näiteks aktsiad, ETF-id 
jne 2% kauplemistegevuse brutotulust. Admiral 
Markets otsustas juba 3 aastat tagasi pöörata 
suuremat tähelepanu indeksitega kauplemisele, 
kuna kauplemismaht ja volatiilsus selles segmendis 
on märkimisväärsed ning meie tootepakkumine üks 
juhtivamaid. Meie kaubanduslik, tasakaalustatud 
Forexi ja indeksite, aktsiate ja toorainete CFD-de, 
samuti aktsiate ja ETF-ide pakkumine on loodud 
turgude nõudmistele ja ootustele täielikult vastavaks.

Kauplemistegevuse netotulu

2%

42%

28% 28%

Kauplemistegevuse brutotulu varaklasside 
lõikes, 6 kuud 2020, %

Muud (aktsiad, 
ETF-d, võlakirjad jne)

Toorainete CFD-d

Indeksite CFD’d 

Forex
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Ettevõtte tegevuskulud kasvasid 2020. aasta 
esimesel poolel 39%, seda peamiselt kõrgemate 
turundus- ja tööjõukulude tõttu.

Ettevõtte kogu tegevuskuludest (mis sisaldavad 
tööjõu- ja amortisatsioonikulusid) moodustasid 
2020. aasta esimesel poolaastal suurima osa 
turunduskulud. Turunduskulud olid 4,2 miljonit 
eurot, mida on 79% rohkem kui aasta varem ja 
moodustavad 34% kõikidest tegevuskuludest. 
Turunduskulude suurenemise ja maailmaturgudel 
aset leidnud kõrge volatiilsuse tulemusena kasvas 
grupi aktiivsete klientide arv 2020. aasta esimesel 
poolel 104%. Grupi uute klientide arv kasvas 260%, 
võrreldes sama perioodiga aasta varem.

Personalikulud kasvasid 2020. aasta esimesel poolel 
eelmise aastaga võrreldes 18% ja tõusid 2020. 

Admiral Markets AS-l on tugeva ja kasvava mahuga 
bilanss, ettevõtte omakapital on 56,5 miljonit eurot 
ja pikaajaline võlg vaid 6,2 miljonit eurot. Admiral 
Market AS-i bilanss on likviidne, kuna ligikaudu 70% 
bilansist koosneb likviidsetest varadest.

30. juuni 2020 seisuga oli ettevõtte varade maht 65,8 
miljonit eurot. Ligikaudu 54% varadest moodustavad 
nõuded krediidiasutustele ja investeerimisühingutele. 
Nõuded krediidiasutustele ja investeerimisühingutele 
on 2020. aastal suurenenud 33%. 2020. aastal 
investeeriti suur osa nõuetest krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele võlakirjadesse. Võlakirjade 

Ettevõtte EBITDA ja puhaskasum olid 2020. aasta 
esimese poole lõpuks vastavalt 19,9 miljonit eurot 
ja 19,1 miljonit eurot.

aasta juuni lõpuks 4,0 miljoni euroni. Personalikulud 
moodustavad 32% kogu tegevuskuludest. 
Personalikulude kasv oli tingitud peamiselt 
töötajatele makstavate lisatasude suurenemisest 
2020. aasta esimesel poolel, kuna ettevõte tutvustas 
2019. aastal uut sisemist motivatsioonisüsteemi 
preemiafondi kujul, mis sõltub töötajate arengust 
ning ettevõtte finants- ja äritulemustest.

IT-kulud moodustavad umbes 10% kogu 
tegevuskuludest. Muud suuremad kululiigid ettevõtte 
jaoks on juriidilised ja auditeerimisteenused, 
erinevad sisseostetud teenused, käibemaks ja 
grupisisesed kulud.

Ettevõtte tegevuse efektiivsuse kasvu tulemusel 
vähenes kulude-tulude suhe 2020. aasta juuni lõpuks 
39% -ni.

portfell koosneb ainult kõrge kvaliteediga likviidsetest 
varadest ja moodustab 15% koguvaradest.

Ettevõtte põhivarad kasvasid 2020. aastal 5,9 miljoni 
euro võrra peamiselt seetõttu, et ettevõte asutas 
Jordaanias tütarettevõtte 4,2 miljoni euro suuruse 
aktsiakapitaliga ja rentis täiendava kontoripinna 
Tallinna peakontori hoones. 

Ettevõtte pikaajalised kohustused koosnevad 
allutatud võlakirjadest ja kapitalirendist, 
moodustades bilansimahust 9%. Kohustuste kasv 
2020. aastal tuleneb sellest, et ettevõte rentis 

Ettevõtte omakapitali tootlus oli 2020. aasta juuni 
lõpus 40,1% (30.06.2019: 2,6%).

Kulud

Finantsseisundi aruanne

Puhaskasum
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täiendava kontoripinna. Kõik muud kohustused 
on lühiajalised, olles peamiselt kohustused 
võlausaldajate ja seotud osapoolte ees, tasumisele 
kuuluvad maksud ja võlad töötajatele.

Ettevõtte bilansivälised varad (kliendivarad) 
moodustasid 2020. aasta juuni lõpus 3,0 miljonit 
eurot (31.12.2019: 2,7 miljonit eurot). Ajalooliselt 
on Admiral Markets AS-i bilansiväliste varade 

kogus vähenenud, kuna grupi strateegiat muudeti 
ja Admiral Markets AS-i asemel sai grupi Euroopa 
klientide peamiseks jaekauplemise keskuseks 
tema sõsarettevõte Admiral Markets UK Ltd. See 
strateegiline otsus tehti peamiselt Ühendkuningriigi 
ärikeskkonna kõrge maine ja laiema investorikaitse 
(Financial Services Compensation Scheme - FSCS) 
tõttu.

Peamised finantssuhtarvud

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.

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

6 kuud 2020 6 kuud 2019 muutus

Puhaskasum aktsia kohta, EUR 47,3 2,3 45,0

Omakapitali tootlus, % 40,1% 2,6% 37,5

Omakapitali kordaja 1,2 1,2 0,0

Vara tootlus, % 33,8% 2,2% 31,6

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 16,2 20,4 -4,2

Grupi aktiivsete klientide arv kasvas võrreldes 
sama perioodiga aasta tagasi 104%. Grupil oli 
2020. aasta esimesel poolel 34 439 aktiivset 
klienti (kliendid, kes on vähemalt korra viimase 
kuue kuu jooksul kaubelnud), mis on tugevaim 

näitaja grupi loomisest alates 19 aastat tagasi. 
Admiral Markets AS-i otsene kliendibaas 
moodustab umbes 5% kogu grupi klientidest. Kuna 
Admiral Markets AS-i sõsarinvesteerimisühingud 
maandavad oma klientide tehingutest tulenevaid 

Kliendid
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riske Admiral Markets AS-is, mis on ka nende ainus 
likviidsuspartner, mõjutavad grupi klientide koguarv ja 
kauplemismahud otseselt ettevõtte finantstulemusi. 
Grupi kliendivarad kasvasid möödunud aasta lõpu 
seisuga võrreldes 42%, ulatudes 30. juuni 2020 
seisuga 65,1 miljoni euroni.

Alates 2018. aastast, mil kehtestati uued ESMA 
määrused, võivad Admiral Marketsi kliendid, kes 

täidavad vajalikke nõudeid, taotleda professionaalse 
kliendi staatust. Taoline staatus võimaldab 
klientidel kasutada madalamaid tagatisnõudeid 
(kõrgemat finantsvõimendust) ja tagab neile 
täieliku juurdepääsu kõigile olemasolevatele ja 
tulevastele boonusprogrammidele. ELi uue määruse 
alusel saavad professionaalsed kliendid kasutada 
kõrgemat finantsvõimendust kui tavakliendid 
(finantsvõimendus varieerub toodete lõikes).

Admiral Markets AS emaettevõtte Admiral Markets Group AS-i konsolideeritud 

peamised finantsnäitajad

 Kasumiaruanne

(miljonites eurodes)
6 kuud 2020 6 kuud 2019 muutus

Kauplemistegevuse netotulu 37,9 14,0 171%

Tegevuskulud 18,2 12,8 42%

EBITDA 21,0 2,1 900%

Puhaskasum 19,9 1,4 1 321%

EBITDA marginaal, % 55% 15% 40,0

Puhaskasumi marginaal, % 53% 10% 43,0

Kulude-tulude suhe, % 48% 91% -43,0

 Ärimahud

(miljonites eurodes)
30.06.2020 31.12.2019 muutus

Nõuded krediidiasutustele ja 

investeerimisühingutele
49,2 33,7 46%

Võlakirjad 9,6 9,3 3%

Omakapital 60,6 42,4 43%

Bilansimaht 71,4 52,0 37%

Bilansivälised varad (kliendivarad) 65,1 45,9 42%
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Kapitaliseeritus

Riskijuhtimine on osa Admiral Markets AS-i 
sisekontrollisüsteemist ja selle eesmärgiks on 
identifitseerida, hinnata ja kontrollida kõiki Admiral 
Markets AS-i tegevusega seotud riske, et kindlustada 
Admiral Markets AS-i usaldusväärsus, stabiilsus ja 
kasumlikkus.

Admiral Markets AS-i omavahendite tase seisuga 
30.06.2020 oli 38,7 miljonit eurot (31.12.2019: 
35,4 miljonit eurot). Admiral Markets AS on 
raporteerimisperioodi lõpul hästi kapitaliseeritud, 
kapitali adekvaatsuse tase oli 23,2% (31.12.2019: 
21,1%) ja ettevõte täidab kõiki regulatiivseid 
kapitalinõudeid.

(tuhandetes eurodes) 30.06.2020 31.12.2019

Sissemakstud aktsiakapital 2 586 2 586

Puhaskasumi arvel moodustatud 

kohustuslik reservkapital
259 259

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 34 567 31 333

Immateriaalne põhivara -546 -630

Esimese taseme omavahendid kokku 36 866 33 548

Allutatud võlakirjad 1 827 1 827

Teise taseme omavahendid kokku 1 827 1 827

Omavahendid kokku 38 693 35 375

Omavahendid
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(tuhandetes eurodes) 30.06.2020 31.12.2019

Krediidiasutused ja investeerimisühingud 

standardmeetodil
7 745 6 416

Jaenõuded standardmeetodil 6 647 7 571

Muud varad standardmeetodil 19 952 10 593

Krediidirisk ja vastaspoole krediirisk kokku 34 344 24 580

Valuutarisk standardmeetodil 67 926 71 263

Positsioonirisk standardmeetodil 14 868 19 243

Kaubarisk standardmeetodil 6 948 13 263

Tururisk kokku 89 742 103 769

Krediidiväärtuse korrigeerimise risk standardmeetodil 96 25

Operatsioonirisk baasmeetodil 42 651 39 133

Kokku kapitalinõuded kapitali adekvaatsuse 

arvutamiseks   
166 833 167 507

30.06.2020 31.12.2019

Kapitali adekvaatsus 23,2% 21,1%

Tier 1 kapitali suhtarv 22,1% 20,0%

Kapitalinõuded

Kapitali adekvaatsus
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Raamatupidamise vahearuanne
Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) Lisa 30.06.2020 31.12.2019

Varad

Nõuded krediidiasutustele 4 25 881 19 757

Nõuded investeerimisühingutele 4 9 533 6 786

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 

kasumiaruande
5 11 915 9 759

Laenud ja nõuded 6 6 842 3 983

Muud varad 1 098 912

Pikaajalised investeeringud 4 180 0

Materiaalne põhivara  1 365 1 283

Kasutusõigusega vara 4 447 4 059

Immateriaalne põhivara 546 630

Varad kokku 65 807 47 169

Kohustused

Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega 

läbi kasumiaruande
5 133 66

Võlad ja ettemaksed 7 2 739 2 349

Allutatud võlakirjad 9 1 827 1 827

Rendikohustis 4 584 4 145

Kohustused kokku 9 283 8 387



30

Omakapital

Aktsiakapital 11 2 586 2 586

Kohustuslik reservkapital 259 259

Jaotamata kasum 53 679 35 937

Omakapital kokku 56 524 38 782

Kohustused ja omakapital kokku 65 807 47 169
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Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) Lisa 6 kuud 2020 6 kuud 2019

Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega 
kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses 
muutustega läbi kasumiaruande

39 878 14 940

Vahendustasu tulu 57 20

Komisjoni- ja vahendustasu kulu -8 338 -5 352

Muud kauplemistegevusega seotud tulud 12 22

Muud kauplemistegevusega seotud kulud -18 -9

Kauplemistegevuse netotulu 13 31 591 9 621

Muud tulud 611 421

Muud kulud -237 -10

Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 48 34

Muud samalaadsed intressitulud 98 82

Intressikulu -122 -75

Netokasum valuutakursi muutustest -250 87

Tööjõukulud -3 950 -3 343

Tegevuskulud 14 -7 855 -5 170

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -292 -254

Kasutusõigusega vara kulum -263 -170

Kasum enne tulumaksu 19 379 1 223

Tulumaks -266 -311

Aruandeperioodi kasum 19 113 912

Aruandeperioodi koondkasum 19 113 912

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 11 47,31 2,26
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Rahavoogude aruanne

(tuhandetes eurodes) Lisa 6 kuud 2020 6 kuud 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum 19 113 912

Mitterahaliste tulude ja kulude korrigeerimised: 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 555 424

Intressitulu -146 -116

Intressikulu 122 75

Ettevõtte tulumaksu kulu 266 -87

Muud finantstulud ja -kulud 250 311

Äritegevuse rahavood enne muutusi käibekapitalis 20 159 1 519

Käibekapitali muutused:

Investeerimisühingutega seotud nõuete muutus -2 747 -211

Nõuete muutus 6 -504 -867

Muude varade muutus -185 -34

Tuletisinstrumentide varade muutus -307 -37

Kohustuste ja ettemaksete muutus 389 1 132

Tuletisinstrumentide kohustuse muutus 67 -110

Varude muutus 0 -160

Äritegevuse rahavood enne intressi ja makse 16 872 1 232

Laekunud intressid 158 92

Makstud intressid -121 -73

Makstud ettevõtte tulumaks -266 -311

Kokku rahavood äritegevusest 16 643 940
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Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 2 0

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -291 -384

Antud laenud 6 -2 355 -189

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande soetamine

-5 875 -1 334

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande müügid

4 201 3 120

Tasutud tütarettevõtete soetamisel -4 180 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -8 498 1 213

Rahavood finantseerimistegevusest

Väljamakstud dividendid 11 -1 371 -1 390

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed -212 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -1 583 -1 390

RAHAVOOD KOKKU 6 562 763

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 19 757 15 467

Raha ja raha ekvivalendid muutus 6 562 763

Valuutakursside muutuste mõju raha ja raha 
ekvivalentidele

-438 104

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 25 881 16 334
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(tuhandetes eurodes) Aktsiakapital
Kohustuslik 

reservkapital
Jaotamata 

kasum
Kokku

Saldo 01.01.2019 2 586 259 32 724 35 568

Väljamakstud dividendid 0 0 -1 390 -1 390

Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 912 912

Aruandeperioodi koondkasum 0 0 912 912

Saldo 30.06.2019 2 586 259 32 245 35 090

Saldo 01.01.2020 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

Omakapitali muutuste aruanne

Lisainformatsioon omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 11. 



35

Raamatupidamise vahearuande 
lisad

Lisa 1. Üldine informatsioon

Lisa 2. Muutused esituses ja klassifitseerimises

ADMIRAL MARKETS AS on investeerimisühing 
alates 05.06.2009. Ettevõtte kontor asub aadressil 
Maakri 19/1, Tallinn, Eesti.

Admiral Markets AS-il on filiaal Poolas, esinduskontor 
Venemaal, tütarettevõte Kanadas ning hiljuti 
asutatud tütarettevõte Jordaanias. Admiral Markets 
AS asutas 2020. aasta maikuus tütarettevõte 
Jordaaniasse sissemaksega 4 180 tuhat eurot. 

Admiral Markets AS-i vahefinantsaruanne 
on koostatud kooskõlas rahvusvahelise 
ra a m a t u p i d a m i s s t a n d a r d i g a  I A S  3 4 
„Vahefinantsaruandlus“, nagu selle on vastu 
võtnud Euroopa Liit, ning kooskõlas rahvusvaheliste 
finantsaruandlusstandarditega (IFRS), nagu need 
on vastu võtnud Euroopa Liit.

2019. aastal otsustas ettevõte järgida 
investeerimisühingute ning krediidiasutuste parimat 
turupraktikat finantsaruande esitusviisi osas ning 
seetõttu on muutunud 6 kuud 2019 rahavoogude 
aruande esitusviis. Lisaks on uue esitusviisiga 
parandatud mõned ebaolulised klassifitseerimise 
vead tagamaks paremat võrreldavust erinevate 
aruandeperioodide vahel.

Kõige olulisem muutus tuleb krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute vastu olevate nõuete 
esitusviisi muutustest. Koos esitusviisi muutusega on 

Vahefinantsaruannet tuleks lugeda koos 31. 
detsembri 2019. aasta majandusaasta aruandega. 
Vahefinantsaruande koostamisel kasutatud 
arvestuspõhimõtted kattuvad 31. detsembril 2019 
lõppenud majandusaasta aruande koostamisel 
kasutatud põhimõtetega.

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

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

juhtkond muutnud oma varasemat olulist hinnangut, 
et investeerimisühingutes hoiustatud vahendid 
vastavad raha ja raha ekvivalentide tingimustele. 
Kuigi investeerimisühingutes hoiustatud vahendid 
on endiselt väga likviidsed ning seotud ebaolulise 
väärtuse muutuse riskiga, on juhtkond otsustanud 
esitada neid hoiuseid nõuetena ning mitte raha ja 
raha ekvivalentidena, arvestades nende hoiuste 
olemust ning eesmärki ettevõtte tegevustes. 
Seetõttu on raha ja raha ekvivalentide saldodega 
seotud kirjed rahavoogude 6 kuud 2019 aruandes 
muudetud alljärgnevalt:
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30.06.2020 31.12.2019

Nõudmiseni hoiused ja tähtajalised hoiused kokku kuni 3 kuud* 25 881 19 757

Nõudmiseni hoiused kauplemiskontodel 9 533 6 786

Kokku 35 414 26 543

Lisa 3. Riskijuhtimine

Lisa 4. Nõuded krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele

Riskijuhtimine on üks osa Admiral Market
A S - i  s isekontro l l isüsteemist  j a  selle 
esmärgiks on identifitseerida, hinnata ja 
kontrollida kõiki ettevõtte tegevusega seotud 

riske, et kindlustada Admiral Markets AS-i 
usaldusväärsus, stabiilsus ja kasumlikkus.
Riskijuhtimise pol i i t ikates ei ole toimunud 
muudatusi võrreldes aasta lõpuga.

* raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes

Rahavoogude aruande kirje
6 kuud 2019 uus 

esitusviis
Muutuse mõju

6 kuud 2019 vana 
esitusviis

Investeerimisühingute nõuete saldo 
muutus

-211 -211 0

Muutus nõuded ostjate vastu -867 -867 0

Muude varade muutus -34 -34 0

Äritegevusega seotud nõuete ja 
ettemaksete muutus

0 1 868 -1 868

Kokku rahavood äritegevusest 940 756 184

RAHAVOOD KOKKU 763 756 7

Raha ja raha ekvivalendid perioodi 
alguses

15 467 -6 527 21 994

Raha ja raha ekvivalendid muutus 763 756 7

Raha ja raha ekvivalendid perioodi 
lõpus

16 334 -5 771 22 105
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Lisa 5. Finantsvarad ja –kohustused õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Instrument Vara Kohustus Vara Kohustus

Võlakirjad 9 558 0 9 339 0

Konverteeritav laen 1 503 0 153 0

Omakapitali investeeringud õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

433 0 153 0

Valuutapaarid 39 28 28 12

CFD tuletisinstrumendid 105 84 72 42

Muud tuletisinstrumendid 277 21 14 12

Kokku 11 915 133 9 759 66

30.06.2020 31.12.2019

Lisa 6. Laenud ja nõuded

30.06.2020 31.12.2019

Finantsvarad

Nõuded ostjate vastu 610 13

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -2 -2

Arveldused töötajatega 16 14

Antud laenud 6 080 3 725

Nõuded grupiettevõtete vastu 27 0

Muud lühiajalised nõuded 111 233

Kokku 6 842 3 983
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31.12.2019
Kuni 1 
aasta

2-5 
aastat

Laen 1 25 25 0
12 kuu  

Euribor + 4%
3.2020 EUR 7 15

Laen 2 200 200 0 2% 12.2020 EUR 4 15

Laen 3 2 500 0 2 500 2% 12.2023 EUR 0 15

Laen 4 1 000 0 1 000 2% 11.2024 EUR 0 15

Kokku 3 725 225 3 500 11

Jaotus järelejäänud 
tähtaja järgi

Intressimäär
Laenu 

tagastamise 
tähtaeg

Alusvaluuta
Intressinõue 
31.12.2019

Lisa

30.06.2020
Kuni 1 
aasta

2-5 
aastat

Laen 1 25 25 0
12 kuu 

Euribor + 4%
3.2020 EUR 8 15

Laen 2 200 200 0 2% 12.2020 EUR 2 15

Laen 3 55 55 0 2% 4.2021 EUR 0 15

Laen 4 2 300 2 300 0 2% 5.2021 EUR 0 15

Laen 5 2 500 0 2 500 2% 12.2023 EUR 0 15

Laen 6 1 000 0 1 000 2% 11.2024 EUR 0 15

Kokku 6 080 2 580 3 500 10

Jaotus järelejäänud 
tähtaja järgi

Intressimäär
Laenu 

tagastamise 
tähtaeg

Alusvaluuta
Intressinõue 
30.06.2020

Lisa
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Lisa 7. Võlad ja ettemaksed

Kohustuste liik 30.06.2020 31.12.2019 Lisa

Finantskohustused

Võlad tarnijatele 926 646

Võlad seotud osapooltele 739 989 15

Intressivõlad 1 1

Muud viitvõlad 228 97

Vahesumma 1 894 1 733

Mittefinantskohustused

Võlad töötajatele 527 361

Maksuvõlad 318 255

Vahesumma 845 616

Kokku 2 739 2 349

Lisa 8. Kapitali- ja  kasutusrent

Kasutusrendikulude hulka kuuluvad Poola filiaali 
ja Venemaa esinduse kontorirendid. Seisuga 
30.06.2020 oli kulu 19 tuhat eurot (30.06.2019: 25 
tuhat eurot). Poola filiaali kasutusrendileping on 
vahearuande esitamise seisuga lõpetatud.

2020. aastal kasvas ettevõtte põhivara 652 
tuhande euro võrra, kuna Ettevõte võttis juurde 
kontoriruume 9. korrusel. See kajastub finantseisundi 
aruandes kapitalirendi vara ja kohustisena.

6 kuud 2020 6 kuud 2019

Rendikulu 19 25

Kommunaalkulud 67 64
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Lisa 10. Bilansivälised varad
Bilansivälisena on kajastatud nende klientide 
rahalised vahendid, kes kasutavad Admiral Markets 
AS-i poolt vahendatavaid kauplemissüsteeme. 
Süsteemi eripärast tulenevalt hoiustab Admiral 
Markets AS need vahendid isikustatud kontodel 

Bilansivälised varad 30.06.2020 31.12.2019

Pangakontodel 2 234 2 521

Kaardimaksesüsteemide 
vahekontodel

590 135

Aktsiates 211 75

Kokku 3 035 2 731

pankades ja teistes investeerimisühingutes. 
Ettevõte ei kaasa klientide rahalisi vahendeid oma 
majandustegevuses ning nende üle peetakse 
arvestust bilansiväliselt.

Lisa 9. Allutatud võlakirjad

2017. aastal emiteeris Admiral Markets AS 18 268 
allutatud võlakirja, mis noteeriti Nasdaq Tallinna 
Börsil 11.01.2018. Võlakirjade lunastamistähtaeg 
on 2027 aastal. Vahearuande seisuga oli aktsionäre 
kokku 312. 30.06.2020 seisuga oli võlakirjaomanike 
struktuur rühmadesse jaotatuna järgmine: 

• Eraisikud: 55% 

• Juriidilised isikud: 45%

2020. aasta esimesel poolel tehti Admiral 
Markets AS võlakirjadega 45 tehingut summas 
88 tuhat eurot.

 Allutatud 
kohustused

Emiteerimise aasta Summa Intressimäär Lunastustähtaeg

Allutatud 
võlakirjad (ISIN: 
EE3300111251)

2017 1 827 8% 28.12.2027
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30.06.2020 31.12.2019

Aktsiakapital 2 586 2 586

Aktsiate arv (tk) 404 000 404 000

Aktsiate nimiväärtus 6,4 6,4

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 47,31 11,40

Lisa 11. Aktsiakapital

I n v e s t e e r i m i s ü h i n g u  a k t s i a k a p i t a l i 
miinimumsuuruseks on põhikirja alusel 766 
940 eurot ja maksimumsuuruseks on 3 067 759 
eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada 
ja vähendada ilma põhikirja muutmata. Kõikide 
väljastatud aktsiate eest on tasutud.

30.06.2020 31.12.2019

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv kasum 19 113 4 604

Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk) 404 000 404 000

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 47,31 11,40

2020. aastal on omanikele dividende makstud kokku 
summas 1 371 tuhat eurot, mis teeb dividendiks 
aktsia kohta 3,39 eurot.

Iga aktsia annab Admiral Markets AS aktsionäride 
üldkoosolekul ühe hääle.

Lisa 12. Segmendiaruanne

Ressursside jaotamise ja tegevussegmentide 
tulemuste hindamise eest vastutab juhatus. 2020. 
ja 2019. aastal jälgis juhatus ettevõtte tegevust ühe 
tegevussegmendina.

Juhatusele esitatavad ettevõtte sisemised aruanded 
koostatakse samade raamatupidamispõhimõtete 
alusel ning vormis, mida on kasutatud käesolevas 
raamatupidamise vahearuandes.
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Lisa 13. Kauplemistegevuse netotulu

6 kuud 2020 6 kuud 2019

Netotulem klientidega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

44 460 16 193

Netotulem likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt 
õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

-4 582 -1 253

Vahendustasu tulu 57 20

Komisjoni- ja vahendustasu kulu -8 338 -5 352

Muud kauplemistegevusega seotud tulud 12 22

Muud kauplemistegevusega seotud kulud -18 -9

Kauplemistegevuse netotulu 31 591 9 621

Lisa 14. Tegevuskulud

Kulude liigid 6 kuud 2020 6 kuud 2019 Lisa

Turunduskulud -4 262 -2 381

IT kulud -1 253 -1 213

Muud sisseostetud teenused -275 -294

Käibemaksu kulu -637 -286

Rent ja kommunaalkulud -86 -88

Juriidilised ja auditi kulud -215 -159

Regulatiivse aruandluse teenus -45 -114

Transpordi- ja sidekulud -82 -58

Lähetuskulud -38 -41

Finantsinspektsiooni järelvalvetasu -59 -31
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Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid 
emaettevõttega, aktsionäridega, juhtkonna 
liikmetega, nende lähisugulastega ja nende 
poolt kontrollitavate või olulise mõju all olevate 

ettevõtetega. Admiral Markets AS-i emaettevõte on 
Admiral Markets Group AS. Ettevõtte üle lõplikku 
kontrolli omab hr Alexander Tsikhilov.

Väikevahendite kulud -47 -135

Muud tegevuskulud -462 -264

Grupisisesed kulud -394 --106 15

Tegevuskulud kokku -7 855 -5 170

Seos 6 kuud 2020 6 kuud 2019

Komisjoni- ja vahendustasude tulu*
Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted

42 268 15 404

Teenused
Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted

108 110

Intressitulu Emaettevõte 39 25

Intressitulu
Kõrgem juhtkond ning nendega 
seotud ettevõtted

5 2

Kokku tehingud seotud osapooltega 42 420 15 541

* 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). 

Tulud
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Ostud

Seos
6 kuud 
2020

6 kuud 
2019

Lisa

Komisjonitasud
Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted

-8 050 -5 109

Teenused 
Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted

-70 -10 14

Teenused Emaettevõte -324 -96 14

Kokku tehingud seotud osapooltega -8 444 -5 215

Võlad

Juhtkonnale arvestatud tasu koos sotsiaalmaksudega moodustas 2020. aasta esimese kuue kuu jooksul 
242 tuhat eurot (6 kuud 2019: 247 tuhat eurot).

30.06.2020 31.12.2019 Lisa

Nõuded teiste samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate 
ettevõtete vastu (lühiajalised)

2 327 0 6

Nõuded emaettevõtte vastu (pikaajalised) 3 500 3 500 6

Nõuded kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu 896 255

Kokku nõuded seotud osapoolte vastu 6 723 3 755

Laenud ja nõuded

30.06.2020 31.12.2019 Lisa

Kohustused samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate 
ettevõtete ees

739 989 7

Kokku kohustused seotud osapoolte vastu 739 989
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MEIE VISIOON 

MEIE MISSIOON

Olla globaalse haardega 
finantspartner inimeste jõukuse 
kasvatamisel.

Juhtides, harides ja kvaliteeti 
hoides toome finantskogukonna 
kokku ühte võimsasse 
kauplemiskeskkonda.


