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 • Kauplemistegevuse netotulu 20,5 miljonit eurot (2020: 47,1 miljonit eurot, 2019: 23,2 miljonit eurot) 

 • EBITDA1 1,0 miljonit eurot (2020: 21,6 miljonit eurot ja 2019: 5,8 miljonit eurot) 

 • Puhaskasum 0,9 miljonit eurot (2020: 20,3 miljonit eurot ja 2019: 4,6 miljonit eurot)   

 • Kauplemise maht vähenes 2020. aastaga võrreldes 16% võrra 842 miljardi euroni ja kasvas 2019. aastaga 
võrreldes 43% võrra (2020: 998 miljardit ja 2019: 590 miljardit) 

 • Tehingute arv vähenes 2020. aastaga võrreldes 22% 52,1 miljoni euroni ja kasvas 2019. aastaga võrreldes 
64% (2020: 66,9 miljonit eurot and 2019: 31,8 miljonit eurot) 

 • Aktiivsete klientide2 arv grupis kasvas 2% võrra 49 080 kliendini võrreldes 2020. aastaga ja oli 103% kõrgem 
kui 2019. aastal (2020: 48 341 ja 2019: 24 148 aktiivset klienti) 

 • Aktiivsete kontode3 arv grupis kasvas 1% 63 231 kontoni võrreldes 2020. aastaga ja oli 107% kõrgem kui 
2019. aastal (2020: 62 854 and 2019: 30 523 aktiivset kontot ) 

 • Uute taotluste arv grupis kasvas 32% 123 714 taotluseni võrreldes 2020. aastaga ja oli 283% kõrgem kui 2019. 
aastal (2020: 93 703 ja 2019: 32 262 taotlust) 

Tulemuste 
kokkuvõte 2021

Tehingute arv, 52,1 mln  

Puhaskasum (-kahjum) , EUR 0,9 mln Kauplemise maht, EUR 842 mld

EBITDA1 EUR 1,0mln 
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Oleme kõik näinud, kuidas COVID-19 on turge 
raputanud ja 2020. aasta esimest poolaastat 
võib iseloomustada turu suure volatiilsusega, mis 
tegi 2020. aastal tugeva alguse. 2021. aasta tõi 
finants- ja tooraineturgudel madala volatiilsuse, 
mis tähendas tulude ja kasumlikkuse langust. Koos 

Allpool on toodud peamised finantsnäitajad võrdluses 2021 ja 2019 aasta, mis näitavad Grupi saavutusi 
võrreldava turu volatiilsusega ja COVID-19 mõjuta turgudele:  

madalama volatiilsusega vähenes ka klientide 
tehinguaktiivsus, kuid võrreldes 2020. aasta sama 
perioodiga siiski mitte olulisel määral ning jäi 
tunduvalt kõrgemale tasemele kui 2019. aasta 
esimesel poolel.  

Kauplemise maht suurenes

43%

Aktiivsete klientide arv suurenes

103%

Aktiivsete kontode arv suurenes

107%

Uute taotluste arv suurenes

283%

Tehingute arv suurenes

64%

Grupi kauplemise netotulu suurenes

7%

1,5

1 Intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum
2 Aktiivsed kliendid on kliendid, kes aasta jooksul 
teinud vähemalt ühe kauplemistehingu
3 Aktiivsed kontod on kontod, mille kaudu on aasta 
jooksul tehtud vähemalt üks kauplemistehing

l poolaasta ll poolaasta
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Admiral Markets AS 2021. aasta vahearuanne 
koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise 
aruandest. 

Admiral Markets AS 2021. aasta 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 vahearuande raamatupidamise aruanne 
on auditeerimata. 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Sergei Bogatenkov 
Juhatuse esimees 
Tallinn, 28.02.2022 

Juhatuse 
deklaratsioon 

Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees

Oleme 
märkimisväärselt 
kasvamas.  
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Head investorid,  

2021. aasta märtsis tähistasime ettevõtte 20. 
aastapäeva. Finantskeskuseks saamise teekonnal 
oleme kogenud edu, rahutuid aegu, ainulaadseid 
tulemusi ja mis kõige tähtsam - visiooni, pikaajalise 
eesmärgi ja plaani asjakohasust, koos jätkuvate 
investeeringutega teadus- ja arendustegevusse, 
mis võimaldavad meil saada inimeste soovitud 
ja esmaklassiliseks partneriks teekonnal 
finantsvabaduse poole.  

Viimase kahe aastakümne jooksul oleme 
muutnud kauplemise ja investeerimismaailma, 
võimaldades miljonitel inimestel hallata oma 
investeeringuid turvaliselt ning lihtsalt. Täna seisame 
innovaatilise, ühtse ja personaalse kogemuse 
eest finantsmaailmas. Oleme märkimisväärselt 
laienemas. Jätkame laiema toote- ja teenusevaliku 
tutvustamist, mis muudavad isikliku rahanduse 
veelgi läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks.  

Eesti päritolu ja siinse kodukontori olemasolu on 
alati olnud meie äritegevuse üks põhiväärtustest. 
Täna on märkimisväärne tunnustus, et Admirals 
on Äripäeva hinnangul edukuselt teine ettevõte 
Eestis. Riigis, tuntud oma ainulaadsete ja maailma 
muutvate idufirmade ja ettevõtete poolest, mis on 
viinud e-Eesti maine maailma väga kaugematesse 
nurkadesse, on sellise tiitli pälvimine suurim au. 

Admiralsi pikaajaline eesmärk on võimaldada 
aastaks 2030 finantsvabadust 10 miljonile 
inimesele. See on strateegiline teetähis meie 
ettevõttele ja fantastilisele meeskonnale. 

See tähendab, et jätkame finantsmaailma raputamist 
ja piiride eemaldamist, mis takistavad inimestel 
sisenemast globaalsetele finantsturgudele. 
Admirals on trendilooja, mis võimaldab mitte 
ainult professionaalidel, vaid inimestel, kes alles 
alustavad oma teekonda kauplemise, investeerimise 
või laenuandmise vallas, jõuda lähemale 
finantsvabaduse saavutamisele.  

Admiralsi 
investoritele

Meie strateegiline visioon aastaks 2030 juhib meie 
jätkuvat IT-arengut, infrastruktuuri edendamist, 
laienemist uutesse piirkondadesse üle maailma ja 
meie Admiralsi meeskonna täiendamist töökate, 
ambitsioonikate ja silmapaistvate inimestega. 
Täna oleme uhked admiralid, kes on võtnud kursi, 
ülemaailmseks finantskeskuseks saamisele.  

Euroopa on vaatamata ärevatele aastatele tugev. 
Edu, mille tunnistajaks oleme Euroopas, toetab meie 
ambitsiooni laieneda Aasias, Aafrikas ja Põhja-
Ameerikas. 

2020 muutis maailma igaveseks. See tõi 
kauplemisse ja investeerimisse rekordmahud. Aasta 
hiljem on see edu jäänud püsima. 

2021. aastal suutsime teha suurepärase avangu 
nende tulemuste suunas, mida soovime järgmistel 
aastatel saavutada. Meie kontserni müügitulu oli 37 
miljonit eurot. 

2021. aasta teine pool tõi suurepärased 
äritulemused. Oleme hoidnud oma kulud 
2020. aastaga samal tasemel, tehes samas 
olulisi investeeringuid IT-sse ja infrastruktuuri. 
Tutvustasime oma portfellis laia valikut uusi 
teenuseid ja tooteid, pidades sammu klientide 
huviga krüpto vastu. Kõik see sillutab teed meie 
2030. aasta visiooni täitmiseks.  

Uute klienditaotluste osas oli 2021. aasta Admiralsi 
ajaloo edukaim. 2020. aastal oli meil 93 703 uut 
avaldust, mis kasvas 2021. aastal 123 714-ni. 
Tegemist ei ole lühiajalise, vaid jätkuva eduga, mida 
toetavad meie meeskonna ühised eesmärgid. 

Admiralsi selle aasta üks suurimaid edulugusid on 
olnud meie rakenduse edasiarendus, mis võimaldab 
inimestel siseneda finantsmaailma. FinTechi 
maailma raputajana tutvustame lahendusi, mis 
võimaldavad esmaklassilist ja lihtsat juurdepääsu 
finantsturgudele. Kõigile, igal pool ja igal ajal. Meie 
uuendatud rakendus on üks sellise ambitsiooni 
sümbolitest. 

Meie Admiralsis, usume, et inimese parim 
motivatsioon ja juhendaja on tema sõber. See on 
põhjus, miks käivitasime programmi Soovita Sõbrale. 
2021. aastal tutvustasime sotsiaalse kauplemise 
funktsioone, mis võimaldavad nii algajatel kui ka 
kauplemis- ja investeerimismaailmas veel vähe 
vilunud inimestel sellesse maailma teed rajada.  

Vastastikune laenuandmine on kasvanud tempos, 
mis ületab meie ootused. Üha rohkem inimesi 
siseneb finantsmaailma ja laenuandmine on 
suurepärane ja läbipaistev võimalus selles esimeste 
sammude tegemiseks. 

Oleme TalTechi Ülikooli stipendiumisüsteemi 
pikaajalise panustajana alati hariduse eest seisnud. 
Sel aastal saime ka üheks võtmepartneriks IT-koolile 
“kood/Jõhvi”, mis viib kodeerimisõppe järgmisele 
tasemele. 

Haridus, IT areng ja noorte toetamine nende 
õppimisel on meie jaoks üks võtmekohtadest. 
Finantskirjaoskus on ettevõtte pikaajalise missiooni 
ja visiooni üks nurgakividest. Seetõttu peame väga 
oluliseks toetada sarnaseid põhimõtteid esindavate 
organisatsioonide algatusi. 

Eesti Kontserdi suurimaks taustajõuks olemine 
võimaldab meil toetada Eesti kultuuri ajal, mil kultuur 
ja muusika on saanud kõige suurema löögi. 

Peame olema teadlikud maailma kliimas 
toimuvatest muutustest. 2021. aastal lõime oma 
ESG-ga seotud tegevustele uue alguse. Admirals 
on alates 2020. aastast ClimatePartneri poolt 
sertifitseeritud kui täielikult süsinikuneutraalne 
ettevõte. 

Admirals laiendab pidevalt oma ülemaailmset 
meeskonda, tuues kokku erinevad kultuurid 
ja inimesed. Täna oleme oma ülemaailmsete 
esindustega kohal 18 riigis. Sel aastal tervitasime 
Admiralsis uut personalijuhti ja turundusjuhti, kes 
on toonud kaasa uusi teadmisi, enda varasemaid 
kogemusi ja soovi FinTechi maailma muuta.  

Olen meie meeskonnale igavesti tänulik. Need ei 
ole lihtsalt sõnad, vaid siiras ja rõõmus mõistmine 
inimeste olulisusest, kes seisavad Admiralsi edu 
taga. 

Olen südamest tänulik meie klientidele ja 
investoritele. Olen kindel, et see on alles algus. 
Meil on plaan, tööriistad ja uskumatud inimesed, 
kes toetavad ettevõtte ambitsioonikaid eesmärke 
järgmisteks aastateks.  

Sergei Bogatenkov 
Juhatuse esimees

9

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

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

Admiral Markets AS asutati 2003. aastal. 2009. 
aastal väljastas Finantsinspektsioon Admiral Markets 
AS-ile investeerimisteenuste osutamiseks tegevusloa 
nr 4.1-1/46. Ettevõte kuulub rahvusvahelisse 
kontserni (edaspidi grupp), mis tegutseb ühise 
kaubamärgi Admirals nime all. Admiral Markets AS-i 
emaettevõte Admirals 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 differenece 
ehk CFD) finantsvõimendusega tooteid börsivälisel 
turul ning ka börsil noteeritud instrumente. 

Ettevõtte tegevus on olnud suunatud peamiselt 
kogenud kauplejatele, kuid sel aastal oleme oma 
positsiooni tugevdanud ka alustavate kauplejate 
segmendis. Seetõttu pööratakse tähelepanu kogenud 
kauplejate üldiste kauplemisoskuste parendamisele 
ja uute huviliste koolitamisele. 

White Labeli partnerluskokkulepete alusel 
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 peamine 
likviidsuspartner. Seetõttu sõltuvad Admiral 
Markets AS-i tulemused teistest gruppi kuuluvatest 
ettevõtetest. 

Meie ettevõte Lisaks 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, riskijuhtimine, likviidsuse tagamine, 
turundus, finantsteenused, vastavuskontroll. 

Admiral Markets AS – iga samasse 
konsolideerimisgruppi kuuluvad tegevusloaga 
investeerimisühingud on Admiral Markets UK 
Ltd, Admiral Markets Pty Ltd, Admiral Markets 
Cyprus Ltd, Admiral Markets AS/ Jordan LLC ja 
Admirals SA (PTY) Ltd. Admiral Markets AS-il on 
Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusluba.  

Admiral Markets AS ja teised samasse 
konsolideerimisgruppi kuuluvad tegevusloaga 
investeerimisühingud kasutavad ühist kaubamärki. 
Seetõttu mõjutab Admiral Marketsi kaubamärgi 
maine otseselt suuresti nii Admiral Markets AS-i 
finantsnäitajaid kui ka äriedu. 

Admiral Markets AS on tütarettevõtted Kanadas 
ja Jordaanias. Seoses Admiral Markets AS-I 
emaettevõtte Admirals Group AS strateegia 
kujundamisega, suleti filiaal Poolas ning 
esinduskontor Venemaal. Kuna filiaal ega ka 
esinduskontor ei tegelenud investeerimisteenuste 
osutamisega ning filiaalil ja esinduskontoril puudusid 
kliendid, ei omanud sulgemine märkimisväärset 
mõju Admiral Markets AS-I äritegevusele ega 
majandustulemustele. 

Aruande avaldamise ajal kuuluvad Admiral Markets 
AS-iga samasse konsolideerimisgruppi veel sellised 
ettevõtted nagu Runa Systems, AMTS Solution 
OÜ, AM Asia Operations Sdn. Bhd., PT Admirals 
Invest Indonesia LLC, Admiral Markets Canada 
Ltd,  Gateway2am OÜ, Admiral Markets Europe 
GmbH, Admiral Markets France (Société par actions 
simplifiée), Admiral Markets Espana SL., Runa 
Ukraine LLC, Admirals Digital Limited, Moneyzen OÜ 
ja Moneyzen Collateral Agent OÜ. 

Tegevusaruanne
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Admirals Group AS omab 100% kõikide 
tütarettevõtete aktsiatest/osadest, välja 
arvatud AMTS Solutions OÜ, millest Admirals 
Group AS omab 62%.  

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

Admirals Group AS 
struktuur 

Admiral Markets Europe 
GmbH (Saksamaa)

Admiral Markets France
SAS (Prantsusmaa)

Admiral Markets 
España SL (Hispaania)

Moneyzen OÜ 
(Eesti)

Moneyzen Collateral 
Agent OÜ (Eesti)

Admirals Digital 
Limited (Küpros)

Runa Systems UPE
(Valgevene)

Runa Ukraine LLC 
(Ukraina) 

Gateway2am OÜ
(Eesti)

AMTS Solutions OÜ
(Eesti)

Admirals Group AS 
(Eesti)

Admiral Markets AS/
Jordan LLC (Jordaania)

Admiral Markets AS
(Eesti)

Admiral Markets 
Canada Ltd. (Kanada)

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

Адмирал Маркетс 
клон България
(Bulgaaria filiaal)

Admiral Markets 
Cyprus Ltd. (Küpros)

Admiral Markets Cyprus 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
(Poola filiaal)

PT Admirals Invest 
Indonesia LLC 
(Indoneesia) 

Admiral Markets UK Ltd.
(Ühendkuningriik)

Admiral Markets UK Ltd.
Zweigniederlassung Berlin
(Saksamaa filiaal)

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

Admiral Markets UK Ltd.
Lietuvos atstovybė 
(Leedu esindus)

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

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

Admiral Markets Pty Ltd. 
(Austraalia)

AM Asia Operations 
Sdn. Bhd. (Malaisia)

Tegevusaruanne Tegevusaruanne

IT & grupisisesed teenused

Investeerimisteenused

Esindus ja filiaal

Mitteaktiivne ettevõte 
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Admiral Markets AS-i nõukogusse kuuluvad vahearuande koostamise ajal Alexander Tsikhilov, 
Anatolii Mikhalchenko, Anton Tikhomirov ja Dmitri Lauš. 

Aruande koostamise ajal kuuluvad Admiral Markets AS-i juhatusse Sergei Bogatenkov, Jens 
Chrzanowski ja Andrey Koks. 

Admiral Markets AS-i nõukogu Admiral Markets AS-i juhatus 

Nõukogu esimees

Alexander Tsikhilov
Nõukogu liige 

Anatolii Mikhalchenko

Admiral Markets AS-i juhib kolmeliikmeline juhatus 
ja järelevalvet teostab neljaliikmeline nõukogu. 
Juhatuse liikmed osalevad aktiivselt ettevõtte 
igapäevases äritegevuses ning neil on selged 
kohustused. Nõukogu kujundab ettevõtte visiooni ja 

Juhtkond

Nõukogu liige 

Dmitri Lauš 
Nõukogu liige 

Anton Tikhomirov

Tegevusaruanne Tegevusaruanne

Juhatuse liige

Andrey Koks

Juhatuse esimees Juhatuse liige

Sergei Bogatenkov Jens Chrzanowski

äristrateegia, suunab aktiivselt selle kasvu ja arengut 
ning teostab ka järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Juhtkonnale arvestatud tasu koos 
sotsiaalmaksudega moodustas 2021. aastal 473 
tuhat eurot (2020: 420 tuhat eurot). 
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2021. aasta fookuses oli meie töötajate toetamine 
COVID-19 pandeemia ajal, püüdes tagada nende 
füüsilist ja vaimset tervist kaugtööolukordades. 

2021. aasta alguses pakkusime lisaks 
ülemaailmsele virtuaalsele tervisenädalale 
loenguid selle kohta, kuidas kasvatada positiivseid 
emotsioone, terviseteadlikkust ja vastupidavust 
kodus ning tutvustasime, mida saab ilma 
lisavarustuseta teha, et hoida end aktiivsena 
selliste võimalustega nagu toolijooga ja kehahoiaku 
treenimine.

Meie inimesed Meie juhtidele pakuti töötubasid vaimse vormi kui 
enesejuhtimise prioriteedi ja meeskonna tervise 
kui juhtimise prioriteedi kohta. 2021. aasta teisel 
poolel tutvustasime oma töötajatele hübriidset 
tööruumi. See algatus täiendas tegevusi, mis olid 
seotud pandeemia olukorra hoolika jälgimisega 
meie kontorites, samuti COVID-19 ja gripi 
vaktsineerimisega seotud tegevuste toetamisega. 

Oleme püüdnud tegutseda vastavalt oma töötajate 
tagasisidele, mille oleme platvormi CultureAmp 
kaudu iga-aastases kaasamisuuringus kogunud. 
Fookuses on olnud juhtimiskvaliteet, -kultuur ja 
rutiinid, tagasiside andmine ning tunnustus. Hea 
meel on tõdeda, et kõik mõõdetavad tegurid on 
paranenud. 

2021. aasta teisel poolel jätkasime oma 
personalijuhtidele koolitust, mis hõlmas 
juhtimisseansse. 

2021. aastal töötas ettevõttes 105 töötajat (2020: 
141 töötajat).

Peamised 
sündmused
aastal 2021
Admirals väärtustab ühtekuuluvust ja seda tehakse 
CSR (Corporate Social Responsibility) tegevustes 
ning erinevates sponsor- ja koostööprojektides. 

2021. aasta tekitas inimestele ja ettevõtetele 
kogu maailmas palju ebakindlust. See puudutas 
miljoneid kultuuri, turismi ja logistikaga seotud 
inimesi- nimekiri on lõputu. Rasked ajad tõstatavad 
ühiskonnale tagasi andmise küsimuse teravamalt 
kui kunagi varem, kuna ühtekuuluvustunne kujundab 
tee tulevikku.  

Admirals on alati rõhutanud, kui tähtis on jagada edu 
organisatsioonidega ja inimestega, kes seisavad 
ühiskonna kõrgemate väärtuste eest. Oleme 
aastaid olnud seotud erinevate heategevuslike ja 
sponsorlusalgatustega.  

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. 

Tehes head 
ja ettevõtte 
sotsiaalne vastutus 

2021. aasta sügisel käivitati 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.  

2021. aastal pöörasime suurt tähelepanu nende 
algatuste toetamisele, kus noored saavad õppida 
innovatsiooni ning ettevõtlusalaseid teadmisi ja 
oskusi. Tegime koostööd programmidega Junior 
Achievement, Vivita, Teadusnõukogu, Starter ja 
Negavatt. 

Mõnes nimetatud koostöös osales Admiralsi 
tegevjuht ka noorte nõustajana, jagades vajalikke 
rahalisi ja üldisi äriperspektiive ettevõtte juhtimisest. 

kood/Jõhvi 

19Tegevusaruanne
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2021. aasta 
ülevaade  
2021. aasta oli ettevõtte jaoks järjekordne 
märkimisväärne aasta, et võimaldada 2030. visiooni 
kohaselt finantsvabadust 10 miljonile inimesele. 
Aastat ilmestasid silmapaistvad toote- ja IT-
arendused ning suuremahulised investeeringud 
tehnoloogiasse ja infrastruktuuri, keskendudes 
samal ajal ESG-ga seotud tegevustele ja meie 
suurepärasele ülemaailmsele meeskonnale. 

2021. aastal jätkas Admirals oma ülemaailmset 
laienemist, positsioneeris end veelgi uutes 
piirkondades ning aitas kaasa ettevõtte digitaalsele 
küpsusele ja strateegia elluviimisele. 

Soovita sõbrale 
programm

2021. aastal teatas Admirals programmi “Refer a 
Friend” käivitamisest Invest.MT5 konto jaoks. 

Investeerimine, nagu enamik asju, on parem 
sõpradega. Nii et iga sõbra eest, keda klient kutsub 
Admiralsiga liituma, saavad mõlemad preemiaks 
stardikapitali aktsiatega kauplemiseks. 

Meie 
mobiilirakenduse 
edasiarendamine 

Mitmesuguste kauplemise, investeerimise, 
sotsiaalse kauplemise ja rahalise lisandväärtusega 
teenuste finantskeskuseks saamisel, on 
mobiilirakendus ülim tööriist – mobiilirakendus, 
mida igaüks vajab liikvel olles kauplemiseks. 

Ettevõte panustas edasi mobiilirakenduse 
arendamisse, keskendudes jaeklientidele. Varem on 
Admirals tähelepanu pööranud kogenud kauplejale. 
Nüüd hõlmab meie strateegia ja 2030. aasta visioon 
jaeklienti, pidades silmas eesmärki võimaldada 
finantsvabadust 10 miljonile inimesele. Seeläbi 
võimaldab ettevõte lihtsaid tooteid ja teenuseid, 
mida toetab esmaklassiline kliendikogemus ja 
tehnoloogia. Finantsteekonda võib alustada lihtsalt 
Admiralsilt aktsiate ostmisega, seega keskendub 
ettevõte finantskirjaoskuse ja finantsturgudele 
sisenemise tööriistade toetamisele, koondades kõik 
finantskeskuseks vajalikud vahendid. 

Copy trading

Admirals tutvustas 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 saada on 
klientide poolt väga hästi vastu võetud. 

Copy Trading kauplemine võeti esmalt 
kasutusele Trade.MT4 platvormil, kuid nüüdseks 
on seda rakendatud kõikidel suurematel 
kauplemisplatvormidel, sealhulgas Trade.MT5. 
See on avaldanud märkimisväärset mõju Copy 
Trading kauplemisele, kahekordistades mahud ja 
suurendades teenuse kasutajate arvu. 

Tegevusaruanne

Laiendasime 
pakkumist 
krüpto-CFD-dele 

Veel üks 2021. aasta nurgakividest oli krüpto. 
Admirals laiendas oma krüptopakkumist, lisades 
portfelli palju uusi instrumente. 

StereoTrader 

Admirals tervitas ka StereoTraderi platvormi liidest 
aktiivsete päevakauplejate jaoks. StereoTrader on 
MetaTraderi kauplemispaneel, millel on ainulaadsed 
funktsioonid, mis võimaldavad sujuvamaid ja 
kontrollitumaid tehinguid. See optimeerib sisestusi 
ja väljumisi kiire ja intelligentse automatiseerimisega 
ning on täiustatud tipptasemel kauplemise juhtimise 
ja automatiseeritusega.  
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Rahaliste 
vahendite 
kindlustus  

Admirals kehtestas Jordaania ja Küprose 
klientide rahalistele vahenditele märkimisväärse 
kindlustuskaitse. Selle poliitikaga on klientidel 
oluliselt kõrgem kaitsetase, kuni 100 000 USD 
Jordaania ja 100 000 EUR Küprose all kaubeldes. 
Poliis kohandub automaatselt, ilma klientidele 
lisatasude või -kuludeta. 

See kindlustus on osa ettevõtte täielikust 
kindlustuskaitse pakkumisest koos klientide 
eraldatud rahakontodega parimates pankades, 
negatiivse kontojäägi kaitsega ja täiendava 
negatiivse kontojäägi kaitse poliitikaga. 

Kliendi rahaliste vahendite kindlustuskaitse lubamine 
on üks lisasamm klientide rahaliste vahendite 
kaitseks. Kuna klientide turvalisus on meie prioriteet, 
tahame pakkuda parimat võimalikku kaitset. 

IT arendused 

2021. aastal jätkas ettevõte suuremahulisi 
investeeringuid IT arendamisse, et säilitada oma 
kõrge jõudlus ja digitaalne küpsus. Valmisid mitmed 
silmapaistvad edulood ambitsioonikast teekonna 
jätkamisest, et võimaldada 10 miljonil inimesel 
aastaks 2030 kogeda finantsvabadust.  

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 peaaegu 
täies 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  
suurendamiseks otsustas ettevõte teenuseid 
ühtlustada. Suhtlusvahendid viidi üle Microsoftile, 
selle asemel, et kasutada erinevatelt tarnijatelt 
kõrgema hinna eest erinevaid tööriistu. See 
suurendab ühtlasi turvalisust ja kasutajatoe 
võimalusi.  

Küberjulgeolek on ettevõtte üks põhieesmärke. 
Lõpetati üleminek uuele viirusetõrjelahendusele XDR, 
et täiustada veelgi ettevõtte küberturvalisust.  

Ettevõtte IT-meeskond viis lõpule ülemineku uuele 
VPN-ile nimega GlobalProtect, mis on Palo Alto 
Networksi® lõpp-punktide võrguturbe klient. See 
võimaldab Admiralsil kaitsta mobiilset tööjõudu, 
laiendades järgmise põlvkonna turvaplatvormi 
kõigile kasutajatele, olenemata asukohast. See 
kaitseb liiklust, rakendades platvormi võimalusi, 
et mõista rakenduste kasutamist, seostada 
liiklust kasutajate ja seadmetega ning jõustada 
turvapoliitikat järgmise põlvkonna tehnoloogiatega. 

Novembris, sarnaselt möödunud aastaga, läbiti 
edukalt PCI-DSS infrastruktuuri sertifitseerimisaudit 
koos aruandlusega, võimaldades Admiralsi klientidel 
kasutada VISA-kaarti veebis ja poodides, kohest 
ligipääsu kasumile ja vahenditele- investeerimiseks, 
haldamiseks, samuti ülekanneteks pankadevaheliste 
vahetuskursside alusel ilma tarbetute 
pangakuludeta.  

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 peatükki.  

Viimase kahe aastakümne jooksul on ettevõte 
muutnud kauplemise ja investeerimismaailma, 
võimaldades miljonitel inimestel hallata oma 
investeeringuid turvaliselt ning lihtsalt. 2001. aastal 
oli ettevõte Forexile ja CFD-le keskendunud.  

Täna ei hõlma see enam kogu meie tegevuse 
ulatust. Oleme rohkem kui maaklerettevõte. 
Laiendasime oma toodete pakkumist ja lisame 
tooteportfelli uusi teenuseid. Oleme globaalne 
finantskeskus, mis raputab FinTechi maailma. 
Ettevõte seisab uuendusliku ja sujuvama isikliku 
rahanduse kogemuse eest.  

Turundus ja 
kaubamärgi muutmine  
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Plahvatus järgijate arvus 

Ettevõte alustas 2021. aastat 20 000 jälgijaga meie 
sotsiaalmeedia platvormidel. Aasta lõpetasime 
enam kui 10-kordse kasvuga jälgijate arvus.  

2021

20,000

200,000

2022

24

Jens Chrzanowski
Juhatuse liige

Meie pühendumist 
kvaliteedile on 
auhinnatud igal 
aastal. 

Sõnumi ulatus 

Ettevõte jõudis Facebooki kaudu 7 078 699 inimeseni, 
Instagrami kaudu 2 452 752, Twitteri kaudu 1 352 263 
ja LinkedIni kaudu 234 063 inimeseni. 

7,078,699 1,352,263

2,452,752 234,063

Tegevusaruanne

Täiustatud kauplemisideed

Turunduse meeskond käivitas iganädalase teavituse 
klientidele, kajastamaks asjakohast informatsiooni 
oluliste kauplemise- ja investeerimisega seotud 
teemade kohta, suurendades seeläbi kliendide huvi 
ja aktiivsust.

Konversioon 

2021. aasta lõpus varustasime Google’i 
reklaame kõigi geograafiliste piirkondade täielike 
konversiooniandmetega. Seda tehes saame lõpuks 
kasutada Google’i kõiki võimalusi oma kampaaniate 
ja pakkumiste automaatseks optimeerimiseks 
vastavalt kliendi sissemaksetele või kliendi eluaja 
väärtusele, mis võimaldab meil olla PPC eelarve 
kulutamisel tõhusam ja tulemuslikum. 

Teavitasime 

Kasutades erinevaid kommunikatsioonikanaleid
hoiab Ettevõte kliente kursis päevakajaliste turu 
uudistega. Ettevõte omab 13 Telegrami ja 12 Youtube 
kanalit, erinevates keeltes, et harida ja ja edastada 
tuhandetele klientidele teavet turgude ning koolituste 
kohta. Me oleme samuti algatanud Podcastid meie 
peamistel turgudel, et edastada hariduslik sisuga 
turu-uudiseid.

12 kanalit 13 kanalit 
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Meie tegevust 
mõjutavad 
potentsiaalsed 
trendid ja tegurid 

Admirals võtab alati arvesse võimalikke sündmusi, 
tegureid ja suundumusi, mis võivad äri mõjutada. 
Nende tegurite tundmine ja analüüs aitab juhtida 
tegevusriske. Kuna ettevõte on tuntud oma 
kvaliteedi poolest, olles turu kvaliteediliider, on meie 
eesmärk hoida oma esmaklassiline teenindus, IT 
ja juurdepääs finantsturule kõrgeimate võimalike 
standarditega.  

Järgnevalt kirjeldame mõningaid argumente, mis 
võivad ettevõtte tulevikku mõjutada.  

Investeerimisvõimalused: kuidas 
investeerimisalternatiivid (põhinevad 
intressimääradel, keskpanga otsustel jne) 
positsioneerivad ennast turul.  

Kuna meie äri keskmes on regulatsioonid, võivad 
muudatused õigusvaldkonnas meie äritegevust 
mõjutada. Teeme alati koostööd regulaatoritega 
ja hoiame oma äri vastavalt ettevõtte uusimatele 
standarditele. Näiteks krüptorahaga seotud 
regulatsioonid võivad tulevikus turgu üldiselt 
mõjutada.  

Tehniline areng: mobiilne kauplemine ja 
finantsturgudele sisenemise populaarsus. Hiljutise 
ajani oli meie peamine klient professionaalne 
investor, kuid meie järgmiste aastate eesmärk on 
võimaldada juurdepääsu finantsturgudele kõigile ja 
kõikjal. Meie emakeelne kauplemisrakendus on üks 
edulugudest, mis võimaldab meil pakkuda rahalise 
vabaduse võimalust palju laiemale inimrühmale 
 kui varem. Tehniline areng on üks olulisemaid 
äritegevust tulevikus mõjutavaid tegureid.  

Peame arvestama turunduskulude taset ja turunduse 
tõhusust uute klientide kõnetamisel kui ühte suunda, 
mis mõjutab tööstust. Turundus ja selle tõhusus 
toovad uusi võimalusi kliendibaasi ja äri tervikuna 
suurendamiseks.  

Konkurentide tegevus - see on midagi, mis mõjutab 
pidevalt ettevõtlust ja kõiki selles valdkonnas 
tegutsejaid. Üks halb eeskuju või äripraktika, mille 
kohaselt ei tegutseta vastavalt nõuetele, mõjutab 
kõiki sama valdkonna ettevõtteid. Maine, kvaliteet 
ja kõigi eeskirjade järgimine peavad olema kõikide 
finantssektori ettevõtete tuum.

 • Donald Trump seisab silmitsi teise 
tagandamisega, olles saanud süüdistuse 
ülestõusu õhutamises 

 • Ameerika Ühendriikide 46. president Joe Biden 
vannutatakse ametisse 

 • Pandeemia tekitab üleilmses tarneahelas olulisi 
häireid 

 • USA ja liitlased viivad oma väed Afganistanist 
välja, Taliban võtab riigi kiiresti üle 

 • COVID-19 tõttu surnud inimeste arv ületab 
5 miljoni piiri vahetult enne seda, kui Lõuna-
Aafrikas avastatakse Omikroni tüvi

Pärast 2020. aasta 3,1% langust hakkas 
maailmamajandus 2021. aastal taastuma, kasvades 
hinnanguliselt 5,9%. Prognoosi kohaselt jätkub kasv 
ka 2022. aastal 4,4% võrra. 

2021. aasta oli teine aasta, mil maailm maadles 
COVID-19 pandeemiaga, aga pärast seda, kui 
mitu vaktsiini sai 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta 
alguses maailma eri paigus ametliku loa, said paljud 
riigid liikuda tagasi normaalsuse suunas. 

2022. aasta jaanuari lõpu seisuga on 54% maailma 
rahvastikust täielikult vaktsineeritud. Siiski valitseb 
tohutu ebavõrdsus selles, kui kiiresti on vaktsiin 
kasutusele võetud – suur osa vaktsiinidest on tehtud 
jõukates riikides ja paljud jagavad juba kolmandaid 
doose, aga vaesematel rahvastel on siiani elanike 
vaktsineerimisega raskusi. 

Kuigi 2021. aastal üritasid paljud riigid naasta 
normaalse elu juurde, siis eri puhangud ja uued 

Maailmamajandus

Majanduskeskkond 
tüved andsid paljudel juhtudel põhjuse uuteks 
majanduspiiranguteks. Seejuures on Hiinas kogu 
pandeemia ajal säilitatud nn null-COVIDi poliitikat. 

Kui majandus taastus, jätkati vaktsiinide 
kasutuselevõtuga ja maailm avanes taas. Aasta 
lõpus andsid paljud riigid teada tunduvalt suuremast 
inflatsioonist kui planeeritud ja see inflatsiooni kasv 
mõjutab kindlasti eelseisvat aastat. 2022. aastal 
prognoositakse arenenud majandusega riikides 
inflatsiooniks 3,9% ning arenevates riikides tõuseb 
see ilmselt 5,9%ni. 

Kiirenenud inflatsiooni on tagant tõuganud üleilmsed 
tarneahelate häired, mille on põhjustanud kestev 
pandeemia. Majanduse taasavanedes kasvas 
nõudlus järsult, mille tõttu on tarnetega olnud 
raskusi ja see on omakorda kogu maailmas hindu 
tõstnud. 

Keskpangad, millest paljud on suutnud aastaid 
säilitada rekordmadalaid intressimäärasid ja pidanud 
alates pandeemia algusest oma riigi majandusse 
likviidsust juurde pumpama, karmistavad ilmselt 
lähikuudel oma rahapoliitikat reaktsioonina 
inflatsiooni suurenemisele. Inglismaa keskpank oli 
esimene suur keskpank, mis tõstis intressimäärasid, 
ja tundub tõenäoline, et Föderaalreserv järgib tema 
eeskuju märtsis toimuval järgmisel koosolekul. 

Pärast üleilmsete aktsiaturgude jaoks head aastat, 
eriti USAs, kus kõik suuremad indeksid ületasid 
korduvalt rekordeid, vähendab sel aastal pea 
kindlalt rangemaks muutuv rahapoliitika ilmselt ka 
nõudlust aktsiate järele – eriti kallite, riskantsete ja 
tehnoloogia valdkonna aktsiate järele. 

2022. aasta esimestel nädalatel on aktsiaturgudel 
juba mõned langused toimunud, sest seoses 
karmima rahapoliitika ja Ida-Euroopas 
kasvavate pingetega muutuvad investorid üha 
ettevaatlikumaks.

Olulised globaalsed sündmused 
2021. aastal 

Tegevusaruanne
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2020. aastal kahanes Ühendkuningriigi majandus 
märkimisväärse 9,4% võrra, kuid taastus ja kasvas 
2021. aastal IMFi hinnangu kohaselt 7,2%, mis annab 
põhjuse prognoosida veel 4,7% kasvu käesoleval 
aastal. 

2021. aasta detsembrile eelnenud 12 kuul oli 
tarbijahinnaindeks 5,4% ehk viimase 20 aasta 
kõrgeimal tasemel. Suurenev inflatsioon sundis 

Vaatamata maailma suurimate majanduste seas 
levinud suundumusele kasvas Hiina majandus 2020. 
aastal tagasihoidlikud 2,3%. IMFi hinnangul kasvas 
majandus 2021. aastal muljetavaldavad 8,1%, aga see 
aeglustub 2022. aastal arvatavasti 4,8%ni. 

Vastupidiselt veel ühele suurimates majandustes 
levinud suundumusele on Hiina inflatsioon 
suurenenud palju aeglasemas tempos, kui algselt 
arvati: detsembris langes tarbijahinnaindeks 1,5%ni 
võrreldes eelmise kuu 2,3%ga. Seoses sellega, et turul 
valitsev mure inflatsiooni üle leevenes, hakkasid osad 
majandusteadlased spekuleerima, et lähitulevikus 
võidakse intressimäärasid kärpida. 

Ühendkuningriik 

Hiina

Inglismaa keskpanka tõstma 2021. aasta 
detsembris intressimäärasid esimest korda 
pärast rohkem kui kolme aastat ning 2022. aastal 
prognoositakse taas määrade suurt tõusu. 

2021. aasta juulis eemaldas Suurbritannia ametlikult 
kõik COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud, sest 
tänu edukale vaktsineerimiskampaaniale oli suur 
osa täiskasvanud inimestest viiruse vastu täielikult 
vaktsineeritud. Ka reisipiiranguid vähendati oluliselt, 
et anda hoog sisse ÜK piiratud reisitööstusele, mis 
on mõistagi viimased kaks aastat kannatanud. 

Ent pärast Omikroni tüve tekkimist seati detsembris 
taas mõned piirangud, mis on nüüdseks siiski 
eemaldatud, kuigi iga päev lisandub päris palju uusi 
haigusjuhtumeid. 

Lootusrikkalt pandeemia lõpu poole tüürides 
jäävad lisaks inflatsiooniprobleemile õhku rippuma 
veel paljud olulised Ühendkuningriigi majandust 
puudutavad küsimused, mille COVID-19 on viimasel 
kahel aastal oma varju jätnud. 

Milline näeb välja Brexiti-järgne Suurbritannia 
tegelikult? Kas Šotimaale antakse võimalus teiseks 
iseseisvusreferendumiks? Kas Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi kaubandusleppega kehtestatud 
probleemsele Iiri mere piirile leitakse lahendus? 
Võib-olla annab see aasta nendele küsimustele 
vastused. 

Pärast 2020. aasta 3% langust kasvas Eesti 
majandus 2021. aastal Euroopa Komisjoni andmetel 
umbes 9% ning kasvu jätkumist oodatakse ka 2022. 
aastal (3,7%). 

Riigi head majandustulemused 2021. aastal 
tulenevad suuresti erasektori nõudluse 
suurenemisest – millele andis hoogu 
kodumajapidamiste säästude vähenemine,
valitsuse stiimulitest ja hästi toimivast 
eksporditurust. 

Tulevikku vaadates saab erasektori nõudlus sel 
aastal kasu miinimumpalga kasvust, mis kiideti 
heaks detsembri alguses ja jõustus käesoleva aasta 
alguses. 

Ent erilist muret valmistab Eestis sel aastal suur 
inflatsioon. Eurostati kohaselt hoogustus detsembris 
Eestis inflatsioon kõigist Euroala riikidest enim – 12%.

Eesti

Euroala riikide majandus langes 2020. aastal 6,4%, 
aga suutis 2021. aastal taas 5,2% võrra kasvada ning 
prognoosi kohaselt peaks kasvama ka tänavu 3,9%. 

Euroala riigid teatasid detsembris 5% 
inflatsioonimäärast, kuigi Euroopa Keskpanga (EKP) 
president Christine Lagarde andis novembris teada, 
et EKP ei tohiks rahapoliitikat liiga vara rangemaks 
muuta ja et intressimäärade tõus 2022. aastal on 
ebatõenäoline. Ent eks näis, kas EKP hoiab seda 
kurssi, kui inflatsioon aina suureneb. 

Pärast vaktsineerimiskava aeglast algust on blokk 
nüüdseks edukalt vaktsineerinud 70% rahvastikust. 
Ent Omikroni tüve levik tõi kaasa rangete piirangute 
uuesti kehtestamise paljudes liikmesriikides, 

Euroala riigid 

USA majandus kasvas 2021. aastal 5,7%, olles 
eelneval aastal 3,1% langenud, ning 2022. aastaks 
prognoosib IMF veel 4% kasvu. 

Detsembris 2021 teatas USA 7% inflatsioonimäärast, 
mis oli peaaegu nelja viimase aastakümne kõrgeim 
tase. Seejärel teatas Föderaalreserv, et lõpetab 
oma võlakirjaostuprogrammi 2022. aasta märtsis, 
ja andis jaanuaris toimunud koosolekul märku, et 
intressimäärad hakkavad samal kuul tõenäoliselt 
tõusma. 

Föderaalreservi toon pärast jaanuari koosolekut 
ei jätnud investoritele erilist kahtlust, et järgmistel 
kuudel seatakse prioriteediks inflatsiooni 
vähendamine, mitte tugev majanduskasv, mis 
tähendab, et aasta esimeses pooles on oodata 
majanduskasvu aeglustumist. 

Föderaalreservi üha jõulisem kurss on suurendanud 
USA aktsiate ebastabiilsust, kui turg püüab 
meeleheitlikult hindu kujundada olukorras, kus 
Föderaalreserv on rahapoliitikat muutnud. 

Pärast rekordilist 2021. aastat, mil USA aktsiad 
tõusid osaliselt tänu turgude suurele likviidsusele, 
alustasid USA võrdlusindeksid 2022. aastat kehvalt. 
Seni suurim kukkuja on tehnoloogiast tulvil Nasdaq 
Composite, mis langes aasta esimesel kuul peaaegu 
12%. 

COVIDist rääkides tundub Omikroni tüve jaanuaris 
tekitatud kasv praegu taanduvat, pärast seda, kui 
USA positiivsete juhtude seitsme päeva keskmine 
saavutas jaanuari keskel tipptaseme – üle 800 000. 

USA USA ja Hiina suhted, mille olulist paranemist paljud 
ootasid, kui Joe Biden sai presidendiks, olid 2021. 
aastal sageli tähelepanu keskpunktis. Ent maailma 
kahe suurima majanduse vahelised suhted pole siiski 
paranenud, vaid tundub, et need on aasta jooksul isegi 
halvemaks muutunud. Sellest annavad märku USA 
sanktsioonid Hiina ettevõtetele ja riigi diplomaatiline 
boikott eesseisvatele taliolümpiamängudele. 

Teine 2021. aasta tähtis teema oli Pekingi suurte 
tehnoloogiaettevõtete, nagu Alibaba ja JD.com, 
mahasurumine. Riik võttis vastu mitu seadust ja 
määras aasta jooksul palju trahve, et saada jagu 
sellistest probleemidest nagu monopoliseerimine 
ja andmekaitse. Et järelevalveorganid võtsid need 
tehnoloogiaettevõtted tähelepanu alla, hirmutas 
investoreid ja põhjustas mitme paljulubava Hiina 
aktsia hinna järsu languse aasta jooksul. 

Kogu pandeemia jooksul on Hiina säilitanud nn 
null-COVIDi põhimõtte, kehtestades COVID-19 
puhangute tekkides kiirelt ranged kohalikud piirangud. 
Novembris kasvas haigusjuhtumite arv kõrgeimale 
tasemele pärast 2020. aasta aprilli, ulatudes 361 
juhtumini päevas, mis kahvatub teiste riikide 
näitajatega võrreldes. Kuigi see meetod on hoidnud 
haigusjuhtumite arvu väiksena, kahtlevad teadlased 
selle pikaajalises jätkusuutlikkuses, eriti sellepärast, 
et on tekkinud kergemini nakkavaid tüvesid, nagu 
näiteks Omikron. 

kusjuures mõned riigid, nagu Austria, proovivad 
vaktsineerimise kodanike jaoks kohustuslikuks 
muuta. 
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Selleks, et meil oleks 
keskkonnasäästlik ja 
jätkusuutlik maailm, 
peame tegutsema koos.
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Finantsülevaade

Admiral Markets AS 
peamised finantsnäitajad 

2021 2020 Muutus 2021 vs 2020 2019

Kasumiaruanne (miljonites eurodes)

Kauplemistegevuse netotulu 20,5 47,1 -56% 23,2 

Tegevuskulud -22,3 -26,2 -15% -19,2

EBITDA 1,0 21,6 -96% 5,8

EBIT -0,3 20,5 -101% 4,9

Puhaskasum 0,9 20,3 -96% 4,6

EBITDA marginaal, % 5% 46% -41 25%

EBIT marginaal, % -1% 44% -45 21%

Puhaskasumi marginaal, % 4% 43% -39 20%

Kulude-tulude suhe, % 109% 56% 53 83%

Ärimahud (miljonites eurodes) 

Nõuded krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele 23,0 40,3 -43% 26,5

Võlakirjad 7,6 8,7 -13% 9,3

Omakapital 55,9 57,7 -3% 38,8

Bilansimaht 63,1 71,4 -12% 47,2

Bilansivälised varad (kliendivarad) 0,7 3,0 -77% 2,7

Töötajate arv 105 141 -26% 147 

EBITDA marginaal % = EBITDA / kauplemistegevuse netotulu 
EBIT marginaal % = EBIT / kauplemistegevuse netotulu  
Puhaskasumi marginaal % = Puhaskasum / kauplemistegevuse netotulu  
Kulude-tulude suhe % = Tegevuskulud / kauplemistegevuse netotulu 

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:  

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.  

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:  

2021 2020 Muutus 2021 
vs 2020 2019

Puhaskasum aktsia kohta, EUR  2,3 50,2 -47,9 11,4

Omakapitali tootlus (ROE), % 1,6% 42,0% -40,4 12,4%

Omakapitali kordaja 1,2 1,2 0 1,2

Varade tootlus (ROA), % 1,4% 34,2% 32,8 10,6%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja  18,0 7,0 11,0 13,4

Tegevusaruanne Tegevusaruanne
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2021 2020 Muutus 2021 vs 2020 2019

Kasumiaruanne (miljonites eurodes) 

Kauplemistegevuse netotulu 35,7 62,2 -43% 33,5

Tegevuskulud 37,8 40,6 -7% 28,1

EBITDA 1,0 23,4 -96% 6,9

EBIT -1,0 21,7 -105% 5,6

Puhaskasum 0,1 20,7 -100% 5,2

EBITDA marginaal, % 3% 38% -35 20%

EBIT marginaal, % -3% 35% -38 17%

Puhaskasumi marginaal, % 0,4% 33% -32,6 16%

Kulude-tulude suhe, % 106% 65% 41 84%

Ärimahud (miljonites eurodes)

Nõuded krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele 45,7 53,2 -13% 33,7

Võlakirjad 7,6 8,7 -13% 9,3

Omakapital 59,3 61,1 -3% 42,4

Bilansimaht 71,9 75,2 -4% 52,0

Bilansivälised varad (kliendivarad) 99,2 82,2 21% 45,9

Töötajate arv 300 340 -11% 284

EBITDA marginaal % = EBITDA / kauplemistegevuse netotulu 
EBIT marginaal % = EBIT / kauplemistegevuse netotulu  
Puhaskasumi marginaal % = Puhaskasum / kauplemistegevuse netotulu 
Kulude-tulude suhe % = Tegevuskulud / kauplemistegevuse netotulu

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: 

Admiral Markets AS emaettevõtte 
Admirals Group AS konsolideeritud 
peamised finantsnäitajad 

Tegevusaruanne Tegevusaruanne

Admiralsil oli positiivne klientide aktiivsuse tendents. 
Allpool on toodud aktiivsete klientide ja aktiivsete 
kontode arv, mille puhul on tehtud vähemalt üks 
kauplemistehing vastaval aastal. 

Klientide trendid 

Turunduskulude suurenemise tulemusena saavutati 
suurim uute taotluste  arv 2021. aasta lõpuks. 

Uued taotlusedUued kontod Uued kliendid

Aktiivsed kliendid  Aktiivsed kontod
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Grupi aktiivsete klientide arv kasvas 2% 49 080 
kliendini võrreldes 2020. aastaga ja oli 103% suurem 
kui 2019. aastal. Uute taotluste arv kontsernis 
kasvas 32% 2020. aastaga sama perioodiga 
võrreldes 123 714 taotluseni ja 283% 2019. aastaga 
võrreldes. Grupi kliendivarad kasvasid aastaga 21% 
ulatudes 2021. aastal 99,2 miljoni euroni.  

Grupile esitati 2021. aastal veidi üle 123 700 
taotluse, millest aktsepteeriti ligikaudu 44%. 2021. 
aasta lõpu seisuga moodustasid professionaalsed 
kliendid grupi klientidest 12% ja nende osakaal kogu 
kauplemistegevuse brutotulust on ligi 43%.  

2021 2020 Muutus 2019

Uued kliendid 19 128 28 475 -33% 10 375

Aktiivsed kliendid 49 080 48 341 2% 24 148

Uued kontod 65 251 87 369 -25% 36 541

Aktiivsed kontod 63 231 62 854 1% 30 523

Uued taotlused 123 714 93 703 32% 32 224

Keskmine tulu kliendi kohta 728 1 286 -43% 1 388

Keskmine tehingute arv kliendi kohta 1 062 1 385 -23% 1 318

Admiral Markets-is keskendume kogenud ja 
suurema väärtusega klientidele. 2021. aastal 
moodustasid 68% kauplemistuludest kõige 
kasumlikumad 2% klientidest, kes kauplesid 2021. 
aastal keskmiselt ligikaudu 8 741 korda. 2020. 
aastal moodustasid 58% kauplemistuludest kõige 
kasumlikumad 2% klientidest, kes kauplesid 2020. 
aastal keskmiselt ligikaudu 10 369 korda.  

Tegevusaruanne

Anatolii Mikhalchenko
Nõukogu liige

Andmete analüüs, 
tehisintellekt ja 
plokiahel on meie 
tulevik. 
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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. 

26.juunil jõustus Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb 
investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid 
usaldatavusnõudeid (IFR) ning millega muudeti 

Omavahendid 

(tuhandetes eurodes) 31.12.2021 31.12.2020

Sissemakstud aktsiakapital 2 586 2 586

Kasumi arvelt moodustatud reservid 259 259

Eelmiste aastate jaotamata kasum 52 090 34 566

Immateriaalne põhivara -3 070 -824

Esimese taseme omavahendid kokku 51 865 36 587

Allutatud võlakirjad 1 827 1 827

Teise taseme omavahendid kokku 1 827 1 827

Omavahendid kokku 53 692 38 414

Admiral Markets AS-i omavahendite tase seisuga 
31.12.2021 oli 53,7 miljonit eurot (31.12.2020: 38,4 
miljonit eurot).  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EL) 
575/2013, mis käsitles varem investeerimisühingute 
suhtes kehtivaid usaldatavusnõudeid (CRR). 

Kapitalinõuded, 
vastavalt IFR-le 

(tuhandetes eurodes) 31.12.2021

Püsivate üldkulude nõue 6 303

Kliendile tekitatav risk 30

Turule tekitatav risk 9 448

Investeerimisühingule tekitatav risk 8 462 

K-teguri kohane nõue kokku 17 940

Kapitali adekvaatsus, 
vastavalt IFR-le 

31.12.2021

Kapitali adekvaatsus 299% 

Esimese taseme omavahendite suhtarv  289% 

Alljärgnevalt on toodud kapitalinõuded ja kapitali adekvaatsus seisuga 31.12.2021: 

39Tegevusaruanne
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Admiral Markets AS on raporteerimise perioodide lõpul hästi kapitaliseeritud ja täitnud kõiki regulatiivseid 
kapitalinõudeid. 

Kapitalinõuded ja kapitali adekvaatsus seisuga 31.12.2020: 

Kapitalinõuded, 
vastavalt CRR-le 

Kapitali adekvaatsus, 
vastavalt CRR-le 

31.12.2020

Kapitali adekvaatsus 19,3% 

Esimese taseme omavahendite suhtarv  18,4% 

(tuhandetes eurodes) 31.12.2020

Kapitalinõuded, vastavalt CRR-le 8 680

Jaenõuded standardmeetodil 9 421

Muud varad standardmeetodil 20 553

Krediidirisk ja vastaspoole krediidirisk kokku 38 654 

Valuutarisk standardmeetodil 87 154

Positsioonirisk standardmeetodil 19 014

Kaubarisk standardmeetodil 11 347

Tururisk kokku 117 515

Krediidiväärtuse korrigeerimise risk standardmeetodil 96

Operatsioonirisk baasmeetodil 42 651

Koguriskipositsioon kapitali adekvaatsuse arvutamiseks 198 916

Raamatupidamise 
vahearuanne 

Selles peatükis antakse ülevaade varadest, 
kohustustest, omakapitalist, tuludest ja 
rahavoost 2021 ja 2020. aastal. 
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Lisa 31.12.2021 31.12.2020

Varad

Nõuded krediidiasutustele 3 4 696 25 742

Nõuded investeerimisühingutele 3 18 292 15 120

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande 4 9 998 10 248

Laenud ja nõuded 5 16 097 6 730 

Varud 48 0

Muud varad 1 903 1 390

Investeeringud sidusettevõtetesse 0 1 375

Pikaajalised investeeringud 4 180 4 180

Materiaalne põhivara 6 1 644 1 614

Kasutusõigusega vara 6 3 147 4 213

Immateriaalne põhivara 7 3 070 824

Varad kokku 63 075 71 436

Kohustused

Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande 4 637 219

Võlad ja ettemaksed 8 1 381 7 317

Allutatud võlakirjad 10 1 827 1 827

Rendikohustised 9 3 375 4 396

Kohustused kokku 7 220 13 759

Finantsseisundi 
aruanne 

Omakapital

Aktsiakapital 12 2 586 2 586

Kohustuslik reservkapital 259 259

Jaotamata kasum 53 010 54 832

Omakapital kokku 55 855 57 677

Kohustused ja omakapital kokku 63 075 71 436

(tuhandetes eurodes), Lisa 2021 2020

Netotulem klientidega ja likviidsuspakkujatega 
kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses 
muutustega läbi kasumiaruande

36 882 65 762

Vahendustasu tulu 1 935 32

Komisjoni- ja vahendustasu kulu -18 439 -18 719

Muud kauplemistegevusega seotud tulud 156 19

Muud kauplemistegevusega seotud kulud -4 -23

Kauplemistegevuse netotulu 14 20 530 47 071

Muud samalaadsed intressitulud 185 194

Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil 251 128 

Intressikulu -229 -245

Muud tulud 2 624 1 368

Muud kulud -52 -391

Netokasum valuutakursi muutustest 867 -1 360

Netokahjum õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande

-349 0

Koondkasumiaruanne

Raamatupidamise vahearuanne Raamatupidamise vahearuanne

jätkub järgmisel leheküljel 
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Tööjõukulud -4 638 -7 670

Tegevuskulud 15 -16 482 -17 400

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 6, 7 -687 -626 

Kasutusõigusega vara kulum 6 -533 -573

Kasum enne tulumaksu 1 487 20 532

Tulumaks -567 -267

Aruandeperioodi kasum 920 20 265

Aruandeperioodi koondkasum 920 20 265

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 12 2,28 50,16

(tuhandetes eurodes) Lisa 2021 2020

Rahavood äritegevusest

Aruandeperioodi puhaskasum 920 20 265

Mitterahaliste tulude ja kulude korrigeerimised:

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 6, 7 1 220 1 164

Kasum põhivara müügist 10 -32

Intressitulu -436 -323

Intressikulu 229 245

Ettevõtte tulumaksu kulu 567 267

Muud finantstulud ja -kulud -867 1 360

Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande 349 0

Rahavood äritegevusest enne äritegevusega seotud 
varade ja kohustuste muutust

1 992 22 946

Äritegevusega seotud varade ja kohustuste muutused:

Investeerimisühingutega seotud nõuete muutus 3 -3 172 -8 334

Nõuete muutus 5 -7 974 -338

Muude varade muutus -513 -478

Tuletisinstrumentide varade muutus 4 378 -389

Kohustuste ja ettemaksete muutus -5 936 4 968

Tuletisinstrumentide kohustuse muutus 8 418 153

Varude muutus -48 0

Rahavood äritegevusest enne intresse ja makse -14 855 18 528

Rahavoogude aruanne 

44 Raamatupidamise vahearuanne Raamatupidamise vahearuanne

jätkub järgmisel leheküljel 
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Laekunud intressid 316 319 

Makstud intressid -229 -243

Makstud ettevõtte tulumaks -567 -267

Neto rahavood äritegevusest -15 335 18 337

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 6, 7 11 39

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus 6, 7 -2 974 -1 142

Antud laenud 5 -2 757 -2 435

Antud laenude tagasimaksed 1 489 26

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande soetus (investeerimisportfell) -3 778 -6 288

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande müük (investeerimisportfell) 3 592 5 463

Müüdud aktsiad 2 316 0

Investeeringud sidusettevõtetesse -1 -1 375

Soetatud tütarettevõtted 0 -4 180 

Neto rahavood investeerimistegevusest -2 102 -9 892

Rahavood finantseerimistegevusest

Väljamakstud dividendid 12 -2 742 -1 371

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed -464 -440

Neto rahavood finantseerimistegevusest -3 206 -1 811

RAHAVOOD KOKKU -20 643 6 634

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 25 727 19 757

Raha ja raha ekvivalendid muutus -20 643 6 634

Valuutakursside muutuste mõju raha ja raha 
ekvivalentidele -388 -664 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 4 696 25 727

(tuhandetes eurodes) Aktsiakapital Kohustuslik 
reservkapital

Jaotamata 
kasum Kokku

Saldo seisuga 01.01.2020 2 586 259 35 938 38 782

Väljamakstud dividendid 0 0 -1 371 -1 371

Aruandeperioodi kasum 0 0 20 265 20 265

Aruandeperioodi koondkasum 0 0 20 265 20 265

Saldo seisuga 31.12.2020 2 586 259 54 832 57 676

Saldo seisuga 01.01.2021 2 586 259 54 832 57 676

Väljamakstud dividendid 0 0 -2 741 -2 741

Aruandeperioodi kasum 0 0 920 920

Aruandeperioodi koondkasum 0 0 920 920

Saldo seisuga 31.12.2021 2 586 259 53 011 55 855

Omakapitali 
muutuste aruanne 

Lisainformatsioon omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 12. 

Raamatupidamise vahearuanne Raamatupidamise vahearuanne
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Raamatupidamise 
vahearuande lisad 

See peatükk esitab täiendavat infot 
raamatupidamise vahearuannete kohta.

Lisa 1. 
Üldine 
informatsioon

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

Admiral Markets AS-il on tütarettevõtted Kanadas ja 
Jordaanias ning 2021 aastal sulges esinduskontori 
Venemaal. 

Admiral Markets AS-i vahefinantsaruanne 
on koostatud kooskõlas rahvusvahelise 
raamatupidamisstandardiga IAS 34 
„Vahefinantsaruandlus“, nagu selle on vastu võtnud 
Euroopa Liit, ning kooskõlas rahvusvaheliste 
finantsaruandlusstandarditega (IFRS), nagu need on 
vastu võtnud Euroopa Liit. 

Vahefinantsaruannet tuleks lugeda koos 31. 
detsembri 2020. aasta majandusaasta aruandega. 
Vahefinantsaruande koostamisel kasutatud 
arvestuspõhimõtted kattuvad 31. detsembril 2020 
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. 
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Lisa 2. 
Riskijuhtimine

Admiral Markets AS pakub kauplemis- ja 
investeerimisteenuseid jae-, professionaalsetele 
ja institutsionaalsetele klientidele. Vastavalt 
Admiral Marketsi riskijuhtimise poliitikatele on 
tuletisinstrumentidest tulenevad riskid osaliselt 
majanduslikult maandatud läbi vastaspoolte 
(likviidsuse pakkujad). 

Risk on defineeritud kui võimalik negatiivne 
kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest. 
Admiral Markets riskijuhtimise eesmärk on riskide 
tuvastamine, täpne mõõtmine ja juhtimine. Riske 
mõõdetakse vastavalt nende olemusele järgmiselt: 
kvalitatiivselt (mõju ja esinemise tõenäosus) 
või kvantitatiivselt (rahaline või protsentuaalne 
mõju). Lõppkokkuvõttes on riskijuhtimise 
eesmärk suurendada Admiral Markets tulusid 
kahjude minimeerimise ja tulemuste volatiilsuse 
vähendamise kaudu. 

Riskijuhtimine on osa Admiral Marketsi 
sisekontrollisüsteemist. Riskijuhtimise protseduurid 
ja hindamise alused on sätestatud kontserni sise-
eeskirjades ja sisemises riskijuhtimise poliitikas. 
Vastavalt kehtestatud põhimõtetele peab Admiral 
Markets AS-il olema piisavalt kapitali riskide 
katmiseks. 

Täpsemalt on riskijuhtimine üles ehitatud kolme 
kaitseliini põhimõttele. Esimene kaitseliin, 
st äriüksused vastutavad riskide võtmise ja 
riskijuhtimise eest. Teine kaitseliin ehk riskijuhtimine, 
mida teostab riskijuhtimise üksus, vastutab 
riskimetoodikate väljatöötamise ja riskiaruandluse 
eest. Kolmas kaitseliin ehk siseaudit teostab Admiral 
Marketsis sõltumatut järelevalvet. 

Kuna oleme jaekauplemisega seoses avatud krediidi- 
ja tururiskile, on tugeva riskijuhtimise võimekuse 
arendamine ja säilitamine esmatähtis. Lisaks 
jälgime ja hindame aktiivselt erinevaid turutegureid, 
sealhulgas volatiilsust ja likviidsust, ning astume 
samme tuvastatud riskide käsitlemiseks, näiteks 
korrigeerime ennetavalt nõutavat kliendimarginaali. 

Riskijuhtimise poliitikates ei ole toimunud muudatusi 
võrreldes 2020. aasta lõpuga.

* raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes 

Lisa 3. 
Nõuded krediidiasutustele 
ja investeerimisühingutele

31.12.2021 31.12.2020

Nõudmiseni ja tähtajalised hoiused alla 3 kuulise tähtajaga* 4 696 25 727

Nõudmiseni hoiused kauplemiskontodel 18 292 15 120

Raha teel 0 15

Kokku 22 988 40 862 

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

31.12.2021 31.12.2020

Instrumendid Vara Kohustus Vara Kohustus

Võlakirjad 7 632 0 8 697 0

Konverteeritav laen 499 0 590 0

Omakapitali investeeringud 
õiglases väärtuses 
muutustega läbi 
kasumiaruande

1 743 0 458 0

Valuutapaarid 4 33 272 83

CFD tuletisinstrumendid 88 283 155 52

Muud tuletisinstrumendid 32 321 76 84

Kokku 9 998 637 10 248 219

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. 

31.12.2021 seisuga konverteeritavad laenud olid välja antud seotud osapooltele, täiendav info avalikustatud 
lisas 16.  

Raamatupidamise vahearuande lisad Raamatupidamise vahearuande lisad
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Ettevõtte  hindab finantsvarad ja kohustused õiglase väärtuse hindamise hierarhia alusel iga aruande 
perioodi lõpul: 

Avalikustatavad kvantitatiivsed andmed õiglase väärtuse hindamise hierarhia kohta seisuga 31.12.2021:

Õiglase väärtuse hindamine kasutades 

Kokku  Tase 1 Tase 2 Tase 3 Lisa

Finantsvarad, mida kajastatakse 
õiglases väärtuses:

Võlakirjad 7 632 7 632 0 0

Konverteeritav laen 499 0 0 499

Muud finantsinvesteeringud 1 743 1 182 0 561

Tuletisinstrumendid:

Valuutapaarid 4 0 4 0

CFD tuletisinstrumendid 88 0 88 0

Muud tuletisinstrumendid 32 0 32 0

Kokku 9 998 8 814 124 1 060

53

Finantskohustused, mida 
kajastatakse õiglases väärtuses:

Tuletisinstrumendid:

Valuutapaarid 33 0 33 0

CFD tuletisinstrumendid 283 0 283 0

Muud tuletisinstrumendid 321 0 321 0

Kokku 637 0 637 0

Finantsvarad, mida 
kajastatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuses:

Nõuded krediidiasutustele 4 696 0 4 696 0 3

Nõuded investeerimisühingutele 18 292 0 18 292 0 3

Raha teel 0 0 0 0 3

Laenud 7 567 0 0 7 567 5

Nõuded grupi ettevõtete vastu 8 338 0 0 8 338 5

Muud finantsvarad 192 0 0 192 5

Kokku 39 085 0 22 988 16 097

Finantskohustused, mida 
kajastatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuses:

Muud finantskohustused 860 0 0 860 8

Allutatud võlakirjad 1 827 0 0 1 827 10

Kokku 2 687 0 0 2 687

Raamatupidamise vahearuande lisad Raamatupidamise vahearuande lisad

Finantsvarade jaotus (va tuletisinstrumendid) lühiajaliste ja pikaajalistena varadena järgnevatel perioodidel 
31.12.2021 ja 31.12.2020 seisuga on järgnev: 

31.12.2021 31.12.2020

Instrument Lühiajalised
varad

Pikaajalised
varad

Lühiajalised
varad

Pikaajalised
varad

Võlakirjad 6 355 1 277 3 558 5 139

Konverteeritav laen 0 499 139 451 

Omakapitali investeeringud 
õiglases väärtuses muutustega 
läbi kasumiaruande

0 1 743 0 458

Kokku 6 355 3 519 3 697 6 048 
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Avalikustatavad kvantitatiivsed andmed õiglase väärtuse hindamise hierarhia kohta seisuga 31.12.2020: 

Õiglase väärtuse hindamine kasutades

Kokku Tase 1 Tase 2 Tase 3 Lisa

Finantsvarad, mida kajastatakse 
õiglases väärtuses:

Võlakirjad 8 697 8 697 0 0

Konverteeritav laen 590 0 0 590

Muud finantsinvesteeringud 458 0 0 458

Tuletisinstrumendid:

Valuutapaarid 272 0 272 0

CFD tuletisinstrumendid 155 0 155 0

Muud tuletisinstrumendid 76 0 76 0

Kokku 10 248 8 697 503 1 048

Finantskohustused, mida 
kajastatakse õiglases väärtuses:

Tuletisinstrumendid:

Valuutapaarid 83 0 83 0

CFD tuletisinstrumendid 52 0 52 0

Muud tuletisinstrumendid 84 0 84 0

Kokku 219 0 219 0

Finantsvarad, mida kajastatakse 
korrigeeritud 
soetusmaksumuses:

Nõuded krediidiasutustele 25 727 0 25 727 0 3

Nõuded investeerimisühingutele 15 120 0 15 120 0 3

Raha teel 15 0 15 0 3

Laenud 6 145 0 0 6 145 5

Nõuded grupi ettevõtete vastu 392 0 0 392 5

Muud finantsvarad 193 0 0 193 5

Kokku 47 592 0 40 862 6 730

Finantskohustused, mida 
kajastatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuses:

Muud finantskohustused 6 489 0 0 6 489 8

Allutatud võlakirjad 1 827 0 0 1 827 10

Kokku 8 316 0 0 8 316

55Raamatupidamise vahearuande lisad Raamatupidamise vahearuande lisad
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Hierarhias kasutatud tasemed:  

aktiivsel turul noteeritud hind

hindamistehnika, mille sisendiks on turuinformatsioon 

muud hindamismeetodid hinnanguliste sisenditega

Tase 1

Tase 2

Tase 3

Kauplemisderivatiivide väärtuse leidmisel 
kasutatakse vastaspoolte (likviidsuspakkujate) poolt 
saadud ja muid avalikke noteeringuid.  

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute nõuded on 
lühiajalised ja väga likviidsed. 

Intressimäärad antud laenudel kajastatud 
korrigeeritud soetusmaksumus on peamiselt 
15 % (vahemikus 2% kuni 15%) ja arvestades 
antud laenude ja bilansipäeva vahelist suhtelist 
lühikest perioodi, on juhtkond hinnanud, et 
turuintressimäärades ei ole bilansipäevaks toimunud 
olulisi muutusi. Seega nende laenude õiglane 
väärtus on olulises osas sarnane nende bilansilisele 
väärtusele. Laenude õiglase väärtuse hindamisel 
kasutatakse olulisi juhtkonnapoolseid hinnanguid, 
mistõttu kuuluvad nad 3. tasemele. 

Finantsinstrumendid tasemel 2  

Finantsinstrumendid tasemel 3  

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

Allutatud võlakirjad on noteeritud börsil, kuid 
võlakirjade likviidsus on väga madal, et kasutada 
otseselt turul noteeritud hindu. Juhtkond on 
hinnanud, et allutatud võlakirjade õiglane väärtus 
on olulises osas sarnane võlakirjade bilansilise 
väärtusele.  

Muud finantsvarad ja finantskohustused on 
tavapärase äritegevuse käigus tekkinud ja kuuluvad 
tasumisele lühiajaliselt, mistõttu ei erine nende 
õiglane väärtus juhtkonna hinnangul oluliselt 
bilansilisest väärtusest. Need nõuded ja kohustused 
ei kanna intressi.

Raamatupidamise vahearuande lisad

Andrey Koks
Juhatuse liige

Meie 
kauplemisserverid 
asuvad tegevuse 
keskpaigas. 
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Lisa 5. 
Laenud ja nõuded

31.12.2021 31.12.2020 Lisa

Finantsvarad

Nõuded ostjate vastu 13 83

Arveldused töötajatega 70 18

Antud laenud 7 528 6 134 5

Nõuded grupiettevõtete vastu 8 338 408 16

Muud lühiajalised nõuded 148 87

Kokku 16 097 6 730

31.12.2021
Jaotus 

järelejäänud 
tähtaja järgi

Intressimäär
Laenu 

tagastamise 
tähtaeg

Alusvaluuta Intressinõue 
31.12.2021

Kuni 1 
aasta

2-5 
aastat

Laen 1 55 55 0 2% 04.2022 EUR 0

Laen 2 2 300 0 2 300 2% 12.2023 EUR 0

Laen 3 5 5 0 12 kuu 
Euribor + 4% 12.2022 EUR 8

Laen 4 63 63 0 22% 07.2022 EUR 0

Laen 5 2 500 0 2 500 2% 12.2023 EUR 1

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

Laen 7 60 0 60 8% 07.2026 EUR 3

Laen 8 150 0 150 3% 07.2026 EUR 2

Laen 9 88 88 0 15% 12.2022 EUR 2

Laen 10 80 80 0 15% 12.2022 EUR 2

Laen 11 68 68 0 15% 11.2022 EUR 1

Laen 12 66 66 0 15% 11.2022 EUR 1

Laen 13 64 64 0 15% 11.2022 EUR 1

Laen 14 77 77 0 15% 11.2022 EUR 1

Laen 15 85 85 0 15% 11.2022 EUR 2

Laen 16 87 87 0 15% 11.2022 EUR 2

Laen 17 93 93 0 15% 11.2022 EUR 2

Laen 18 68 68 0 15% 11.2022 EUR 2

Laen 19 112 112 0 15% 11.2022 EUR 2

Laen 20 90 90 0 15% 11.2022 EUR 2

Laen 21 78 78 0 15% 11.2022 EUR 1

Laen 22 89 89 0 15% 12.2022 EUR 1

Laen 23 92 92 0 15% 12.2022 EUR 1

Laen 24 82 82 0 15% 12.2022 EUR 1

Laen 25 77 77 0 15% 12.2022 EUR 0

Kokku 7 528 1 518 6 010 40

Juhtkonna hinnangul ei ole antud laenude osas 
toimunud olulist krediidiriski suurenemist peale 
esmast laenude kajastamist, seega on kõik laenud 
hinnatud faasi 1 bilansipäeva seisuga. 

12 kuu oodatav krediidikahju on hinnatud ebaoluliseks 
arvestades madalat maksejõuetuse tõenäosust ja 
krediidikahjumit maksejõuetuse korral. 

Raamatupidamise vahearuande lisad Raamatupidamise vahearuande lisad
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31.12.2020
Jaotus 

järelejäänud 
tähtaja järgi 

Intressimäär 
Laenu 

tagastamise 
tähtaeg 

Alusvaluuta Intressinõue 
31.12.2020 

Kuni 1 
aasta 

2-5 
aastat 

Laen 1 55 55 0 2% 04.2021 EUR 0

Laen 2 2 300 2 300 0 2% 05.2021 EUR 0

Laen 3 5 5 0 12 kuu 
 Euribor + 4% 12.2021 EUR 8

Laen 4 200 200 0 2% 12.2021 EUR 0

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

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

Laen 7 74 0 74 8% 07.2026 EUR 3

kokku 6 134 2 560 3 574 11

Lisa 6. 
Materiaalne põhivara ja 
kasutusõigusega vara

Materiaalne 
põhivara

Kasutusõigusega 
vara 

(kontoriruumid) 
Kokku

Saldo 31.12.2019

Soetusmaksumus 2 674 4 479 7 153

Akumuleeritud kulum -1 391 -420 -1 811

Jääkmaksumus 1 283 4 059 5 342

Soetatud põhivara / uued rendilepingud 799 691 1 490

Müüdud põhivara -205 0 -205

Mahakandmised -349 0 -349

Amortisatsioonikulu -263 -537 -800

Saldo 31.12.2020

Soetusmaksumus 2 919 5 170 8 089

Akumuleeritud kulum -1 305 -957 -2 262

Jääkmaksumus 1 614 4 213 5 827

Soetatud põhivara / uued rendilepingud 489 0 489

Müüdud põhivara -26 0 -26

Mahakandmised -294 -652 -946

Amortisatsioonikulu -139 -414 -553

Saldo 31.12.2021

Soetusmaksumus 3 088 4 518 7 606

Akumuleeritud kulum -1 444 -1 371 -2 815

Jääkmaksumus 1 644 3 147 4 791

2020. aastal lisandusid uued korrused kontoris ja 2021. aastal ühe korruse leping lõpetati. Muu materiaalne 
põhivara sisaldab peamiselt kontori parendusi (kontoritehnika ja mööbel)

Lisa 7. 
Immateriaalne põhivara

Litsentsid

Majasiseselt 
loodud 

immateriaalne 
põhivara

Muu 
immateriaalne 

põhivara

Majasiseselt 
loodud 

immateriaalse 
põhivara 

ettemaksed 

Kokku

Saldo 31.12.2019

Soetusmaksumus 255 627 217 0 1 099

Akumuleeritud kulum -230 -125 -114 0 -469

Jääkmaksumus 25 502 103 0 630

Raamatupidamise vahearuande lisad Raamatupidamise vahearuande lisad

jätkub järgmisel leheküljel 
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Lisa 8. 
Võlad ja ettemaksed

Kohustuste liik 31.12.2021 31.12.2020

Finantskohustused

Võlad tarnijatele 603 1 630

Võlad seotud osapooltele 216 4 514 16

Intressivõlad 1 1

Muud viitvõlad 40 344

Vahesumma 860 6 489

Mittefinantskohustused

Võlad töötajatele 245 454

Maksuvõlad 276 374

Vahesumma 521 828

Kokku 1 381 7 317

Soetatud põhivara 175 0 -59 2 369 2 485

Mahakandmised 0 0 0 0 0

Amortisatsioonikulu -114 -125 0 0 -239

Saldo 31.12.2021

Soetusmaksumus 687 627 0 2 369 3 683

Akumuleeritud kulum -237 -376 0 0 -613

Jääkmaksumus 450 251 0 2 369 3 070

Soetatud põhivara 392 0 0 0 392

Mahakandmised -135 0 -158 0 -293

Amortisatsioonikulu -28 -126 -44 0 -198

Saldo 31.12.2020

Soetusmaksumus 512 627 59 0 1 198

Akumuleeritud kulum -123 -251 0 0 -374

Jääkmaksumus 389 376 59 0 824

Lisa 9. 
Rendilepingud

Alates IFRS 16 rakendamisest 2019. aastal 
kajastatakse Admiral Markets AS kontoriruumid 
kapitalirendina. Ettevõte kasutas IFRS 16 
esmakordsel rakendamisel 1. jaanuaril 2019. 
aastal 2%-list alternatiivset intressimäära. 2020. 

aastal rakendati lisandunud lepingutele 2,8%-list 
intressimäära. Vara kasutamisõigus ja rendikohustis 
on kajastatud eraldi kirjetena finantsseisundi 
aruandes. 

Järgmiste perioodide rendikohustis mittekatkestatavatest lepingutest seisuga 31.12.2021 ja 31.12.2020: 

Allolevas tabelis analüüsitakse rendikohustiste liikumisi:

31.12.2021 31.12.2020

Lühiajaline kontorirendi kohustis 443 485

Pikaajaline kontorirendi kohustis 2 932 3 911

Kokku 3 375 4 396

Rendikohustused

Saldo 01.01.2020 3 408

Lisandumised* 692

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed -536

Raamatupidamise vahearuande lisad Raamatupidamise vahearuande lisad

Majasiseselt loodud immateriaalne põhivara sisaldab peamiselt Kaupleja Kabineti 3 arenduskulusid. 

2021. aastal kapitaliseeris Admiral Markets AS mitme uue tarkvaratoote arenduskulud, mis eeldatavasti toovad 
tulevikus majanduslikku kasu. 

jätkub järgmisel leheküljel 
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Lisa 10. 
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. Aasta lõpus oli aktsionäre kokku 357. 
31.12.2021 seisuga oli võlakirjaomanike struktuur 
rühmadesse jaotatuna järgmine: 

Alljärgnevas tabelis on esitatud iga aruandeperioodi 
allutatud võlakirjade intressikulud ja kogunenud 
intressikohustused iga aruandeperioodi lõpus. 

Emiteerimise 
aasta Summa Intressimäär Lunastustähtaeg 

Allutatud võlakirjad 
(ISIN:EE3300111251)

2017 1 827 8% 28.12.2027

 • Eraisikud: 56% 

 • Juriidilised isikud: 44% 

2021. aastal tehti Admiral Markets AS võlakirjadega 
174 tehingut summas 260 tuhat eurot.

Intressikohustused võetakse finantsseisundi 
aruandes arvesse tegeliku intressimäära alusel. 

Intressikohustus allutatud võlakirjadelt 31.12.2021

Kogunenud intress allutatud võlakirjadelt seisuga 31.12.2019 1

Arvestatud intressid 2020 151

Tasutud intressid 2020 -151

Kogunenud intress allutatud võlakirjadelt seisuga 31.12.2020 1

Arvestatud intressid 2021 151

Tasutud intressid 2021 -151

Kogunenud intress allutatud võlakirjadelt seisuga 31.12.2021 1

* Uued rendilepingud ja olemasolevate lepingute rendiperioodi pikendamine 

Intressikulu 96

Saldo 31.12.2020 4 397

Korrigeerimised -557

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed -548

Intressikulu 83

Saldo 31.12.2021 3 375

Lisa 11. 
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 

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

Bilansivälised varad 31.12.2021 31.12.2020

Pangakontodel 415 1 319

Kaardimaksesüsteemide vahekontodel 0 744

Aktsiates 237 537

Raha teel 0 382

Kokku 652 2 982

Raamatupidamise vahearuande lisad Raamatupidamise vahearuande lisad
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Lisa 12. 
Aktsiakapital

31.12.2021 31.12.2020

Aktsiakapital 2 586 2 586

Aktsiate arv (tk) 404 000 404 000

Aktsiate nimiväärtus 6,4 6,4

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 2,28 50,16

Investeerimisühingu aktsiakapitali 
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. 

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta arvutatakse järgmiselt: 

31.12.2021 31.12.2020

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv kasum 920 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

Puhaskasum aktsia kohta 2,28 50,16

Kaalutud keskmine aktsiate arv kasutatud lahustatud 
kasumi aktsia kohta arvutamisel (tk) 404 000 404 000

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 2,28 50,16

Iga aktsia annab Admiral Markets As aktsionäride 
üldkoosolekul ühe hääle.  

2021. aastal on omanikele dividende makstud kokku 
summas 2 742 tuhat eurot, mis teeb dividendiks 
aktsia kohta 6,79 eurot (2020. aastal summas 1 371 
tuhat eurot ehk 3,39 eurot aktsia kohta). 

Raamatupidamise vahearuande lisad

Dmitri Lauš
Nõukogu liige

Meil on kliendid 
159 riigis. 
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Lisa 13. 
Segmendiaruanne

Ressursside jaotamise ja tegevussegmentide 
tulemuste hindamise eest vastutab juhatus. 2020. 
ja 2021. aastal jälgis juhatus ettevõtte tegevust ühe 
tegevussegmendina. 

Juhatusele esitatavad ettevõtte sisemised aruanded 
koostatakse samade raamatupidamispõhimõtete 
alusel ning vormis, mida on kasutatud käesolevas 
raamatupidamise aruandes. 

Lisa 14. 
Kauplemistegevuse netotulu

2021 2020

Indeksite CFD-d  13 936 28 409

Valuutade CFD-d 9 673 18 927

Toorainete CFD-d 12 675 17 847

Muud (krüpto, võlakirajd, ETF-d, aktsiad jne) 598 579

Netotulem klientidega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande sealhulgas riskimaandamine 
likviidsuspakkujatega

36 882 65 762

Komisjonitasu tulu klientidelt 1 935 32

Komisjoni- ja vahendustasu kulu -18 439 -18 719

Muud kauplemistegevusega seotud tulud 156 19

Muud kauplemistegevusega seotud kulud -4 -23

Kauplemistegevuse netotulu 20 530 47 071

Klientidelt saadud komisjonitasude tulu kajastatakse 
kindlal ajahetkel. Kaks eristatavat kontotüüpi 
kasutavad erinevat hinnastruktuuri. Üks on 
komisjonitasuvaba konto, kus valuutavahetuspaaride 
hinnavahe on suurem, teine koosneb tasudest ning 
on oluliselt madalamate hinnavahedega. 

Komisjoni- ja vahendustasu kulud sisaldavad IB-le 
makstud vahendustasusid, likviidsuspakkujatele 
makstud vahendustasusid ja maksesüsteemidele 
makstavaid tasusid. Ettevõte sõlmib 
koostöölepingud vahendajatest maakleritega, 
kes saavad komisjonitasusid, mis sõltuvad 
koostöölepingute alusel tehtud tehingutest. Ettevõte 
sõlmib likviidsuspakkujate ja maksesüsteemide 
pakkujatega lepinguid, millele rakenduvad erinevad 
tasud.  

Muud kauplemistegevusega seotud tulud sisaldavad 
mitteaktiivsuse tasu, maksesüsteemide tasud 
hoiuste sisse- ja väljamaksetele, kauplemiskonto 
eritasud, nt „intressimakseteta Islami kontod“. 

Kõik makseviisid on klientidele tasuta, välja 
arvatud Skrilli hoiused, mille eest võetakse 0,9% 
(minimaalne 1 dollar), klientidele on Skrillil iga 

kuu 2 tasuta väljamakset ning järgmised 1% min 
1EUR / USD. Pangaülekande tasu võetakse alates 
kliendi kolmandast väljamaksest, kuid see sõltub 
elukohariigist. 

Muud kauplemistegevusega seotud kulud on 
klientidele makstavad boonused, mis on rangelt 
seotud kliendi poolt Ettevõtte finantsinstrumentide 
kauplemisega ja negatiivsete saldodega seotud 
kulud. 

Ettevõtte äritulud genereeritakse järgnevast:  

I. hinnavahest (ostu- ja müügihindade vahe);  

II. netotulemused (kasumid ja kahjumid saldeeritud) 
Ettevõtte turutegemise valdkonnast; 

III. Ettevõtte klientidele rakendatud tasud ja 
komisjonitasud; 

IV. Vahetuslepingute tasud (on summad, mis 
tulenevad antud finantsinstrumendi tingliku 
intressimäära ja hetkemäära erinevusest). 
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Lisa 15.
Tegevuskulud

Kulude liigid 2021 2020

Turunduskulud -9 186 -9 856 

IT kulud -3 056 -2 549 

Muud sisseostetud teenused -98 -151

Panga teenustasud -53 -60

Käibemaksu kulu -452 -1 496 

Rent ja kommunaalkulud -145 -150

Juriidilised ja auditi kulud -566 -922

Regulatiivse aruandluse teenus -75 -96

Transpordi- ja sidekulud -206 -216

Lähetuskulud -101 -68

Finantsinspektsiooni järelevalvetasu -157 -118

Väikevahendid -79 -150

Muud tegevuskulud -399 -681

Kontsernisisesed kulud -1 909 -887

Tegevuskulud kokku -16 482 -17 400

Raamatupidamise vahearuande lisad

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 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 

a. olulist mõju omavad omanikud ja nendega seotud ettevõtted; 

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. 

 
Ettevõtte üle lõplikku kontrolli omab hr Alexander Tsikhilov 

Lisa 16.
Tehingud seotud 
osapooltega

2021 2020

Komisjoni- ja 
vahendustasude tulu*

Samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad 
ettevõtted 43 456 67 058

Teenused Samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad 
ettevõtted 409 219

Teenused Kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted 373 997

Intressitulu Emaettevõte 116 97

Intressitulu Samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad 
ettevõtted 9 3

Intressitulu Kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted 10 22

Kokku tehingud seotud osapooltega 44 370 68 396 

Tulud

* 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). 

Raamatupidamise vahearuande lisad
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Laenud ja nõuded  

Kohustused

Kulud

Seos 2021 2020

Komisjonitasud Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted -17 700 -18 150

Teenused Emaettevõte -365 -457

Teenused Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted -1 544 -430

Teenused Kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted -387 -152

Kokku tehingud seotud osapooltega -19 996 -19 189

31.12.2021 31.12.2020 Lisa

Laenud emaettevõtja vastu 5 800 5 800

Laenud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate 
ettevõtete vastu 636 448

Laenud kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu 120 459

Nõuded emaettevõtte vastu 0 56

Nõuded samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate 
ettevõtete vastu 8 353 339

Nõuded kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu 96 48

Kokku nõuded seotud osapoolte vastu 15 005 7 150 4, 5

31.12.2021 31.12.2020 Lisa

Kohustused samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvate ettevõtete ees 216 4 514 8

Kohustused kõrgema juhtkonnaga seotud 
ettevõtete ees 42 0

Kokku kohustused seotud osapoolte vastu  258 4 514 

Raamatupidamise vahearuande lisad

Turud liiguvad 
üles ja alla. Meie 
lähme edasi.
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