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1  Intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum

2  Aktiivsed kliendid on kliendid, kes 6 kuu jooksul  
   teinud vähemalt ühe kauplemistehingu
3  Aktiivsed kontod on kontod, mille kaudu on 6 kuu  
   jooksul tehtud vähemalt üks kauplemistehing
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 • Kauplemistegevuse netotulu 32,3 miljonit eurot (6 kuud 2021: 9,1 miljonit eurot ja 6 kuud 2020: 31,6 miljonit eurot) 

 • EBITDA1 24.3 miljonit eurot (6 kuud 2021: -0,5 miljonit eurot ja (6 kuud 2020: 19,9 miljonit eurot) 

 • EBITDA marginaal 75% (6 kuud 2021: -5% ja 6 kuud 2020: 63%) 

 • Puhaskasum 23,3 miljonit eurot (6 kuud 2021: -1.6 miljonit eurot ja 6 kuud 2020: 19,1 miljonit eurot) 

 • Puhaskasumi marginaal 72% (6 kuud 2021 -18% ja 6 kuud 2020: 60%)  

 • Kulude-tulude suhe 31% (6 kuud 2021: 120% ja 6 kuud 2020: 39%) 

 • Kauplemise maht 467 miljardit eurot, suurenes 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 9% (6 kuud 2021: 429 
miljardit eurot ja 6 kuud 2020: 439 miljardit eurot)  

 • Tehingute arv 28,7 miljonit, vähenes 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 2% (6 kuud 2021: 29,2 miljonit ja 6 kuud 
2020: 32,4 miljonit) 

 • Aktiivsete klientide2 arv grupis vähenes 33 493 kliendini võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 17% (6 kuud 2021: 
40 235 ja 6 kuud 2020: 34 439 aktiivset klienti) 

 • Aktiivsete kontode3 arv grupis vähenes 41 227 kontoni võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 15% (6 kuud 2021:  
48 638 and 6 kuud 2020: 42 051 aktiivset kontot) 

 • Uute taotluste arv grupis vähenes 44 508 taotluseni võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 41% (6 kuud 2021: 75 
759 ja 6 kuud 2020: 41 683 taotlust)

Tulemuste kokkuvõte 
6 kuud 2022 

Vene/Ukraina sõda muutis kõike. Sellega kaasnesid 
suured liikumised turul ja Grupi kliendisegment 
(tavaliselt aktiivsed kauplejad, kes kauplevad 
mõlemal turu suunal) oli väga aktiivne. Üldiselt 
on CFD-dega seonduvalt volatiivsus äritegevusele 
kasulik, sest huvi turgude vastu kasvab. 
Finantsturgude kõrge volatiivsuse tõttu kasvasid 

ettevõtte tulemused märkimisväärselt. Grupi 
kauplemistegevuse netotulu oli 43 miljonit eurot, 
2021. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas see 
149%. Kauplemise maht kasvas 9%. 2022.aasta 6 
kuu EBITDA oli grupil 26 miljonit eurot, mis on 3814% 
kasv võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. 
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allkirjastatud digitaalselt

Admiral Markets AS 2022. aasta 6 kuu vahearuanne 
koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise 
aruandest.  

Admiral Markets AS 2022. 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.  

Sergei Bogatenkov 
Juhatuse esimees 
Tallinn, 31.08.2022 

Juhatuse deklaratsioon 
2022. aasta esimese 6 kuu vahearuande 
raamatupidamise aruanne on auditeerimata. 

Head investorid! 

Admiral Markets AS (edaspidi “Admirals” või 
“Grupp”) on  äritulemuste poolest alustanud aastat 
suurepäraselt. Kontserni kauplemistegevuse netotulu 
on kasvanud 2021. aasta esimese kuue kuuga 
võrreldes 149% (43 miljonit eurot vs 17,3 miljonit 
eurot), ettevõte on teinud olulise strateegilise 
laienemise Kanadas ja Lõuna-Aafrikas, säilitades 
samas kulud varasemate aastatega võrreldaval 
tasemel. Meie globaalne meeskond on valmis 
eelseisva majandustsükli uuteks võimalusteks. 

Need on erakordselt kõnekad edulood pikaajalise 
strateegia ja juhtimise kohandamisest. Meie 
kauplemismahud on tugevad ja stabiilsed, 
kuna meie meeskond on tugev ja pühendunud 
eesmärgile pakkuda klientidele parimat 
kauplemise ja investeerimise teenust. Nii algajatele 
finantsmaailmasse sisenejatele kui ka neile, kes juba 
turgudel hästi orienteeruvad.  

Admiralsi 
investoritele  

Admirals on alati rõhutanud oma kliendikeskset 
lähenemist, mis koos selge visiooni, väärtuste 
ja suutlikkusega tegutseda operatiivselt kiiresti 
muutuvates oludes, on märkimisväärselt mõjutanud 
ettevõtte tulemusi. Oleme uhked ja veendunud, 
et kulude kontrolli all hoidmine, meie pikaajalise 
strateegia üks nurgakividest, on avaldanud olulist 
mõju 2022. aasta I poolaasta tulemustele.  

Admirals kasvatab kindlalt oma kliendibaasi 
ning tutvustab rakenduse kaudu kauplemis- ja 
investeerimisvõimalusi inimestele, kes astuvad 
esimesi samme finantsvabaduse suunas. Samas 
oleme jätkuvalt usaldusväärne ja kvaliteetne 
turuliider kogenud osalejatele sektoris. Admiralsi 
rakendust kasutavate inimeste arv kasvab pidevalt.  

Admirals sai litsentsid Kanadas ja Lõuna-Aafrikas 
ning seeläbi oleme globaalsele ideekultuurile 
avatumad kui kunagi varem. 

Täna oleme tunnistajaks kiiresti arenevale 
finantskeskkonnale Aafrikas, mis annab meile 
suurepärase võimaluse oma kliendibaasi 
laiendamiseks. Näeme seda litsentsi tugeva 
maamärgina, mis loob paljulubava pinnase meie 
pikaajalise strateegia eduks.  

Meie investorid on tõestanud oma usaldust ja 
usku ettevõttesse, mis on toonud investeeringuid 
ettevõtte edasiseks positsioneerimiseks globaalse 
finantskeskusena, pakkudes oma klientidele nutikaid 
finantslahendusi ning võimaldades teenustele 
juurdepääsu igal pool ja igal ajal.  

Vaatamata edukale majandusaasta algusele, 
oleme tunnistajaks ebakindlatele aegadele 
maailmapoliitikas ja majanduses. Näeme 
majanduskorras üleminekuid ja muutusi. Olen kindel, 
et suudame kiiresti kohaneda meid ümbritsevate 
olude ja vajadustega. Operatiivsus ja paindlikkus 
loovad selleks vajalikud eeldused.  

Oleme pühendunud tugeva globaalse meeskonna 
loomisele maailma uutes piirkondades. Admirals 
on oma pikaajalisel missioonil võimaldada aastaks 
2030 finantsvabadust 10 miljonile inimesele. Meie 
strateegilised prioriteedid viivad meid sellele teele: 
ühendame isikliku rahanduse ja investeerimise. 

Esimene pool aastast on proovile pannud idee 
ühtekuuluvusest, mis on meie üks põhiväärtustest. 
Admirals seisab Ukraina kõrval, pakkudes 
materiaalset tuge ja aidates põgenikke, kes asunud 
õppima inglise keelt. Jätkame koostööd Eesti 
Kontserdiga – Eesti kõige kõrgetasemelisema 
kultuuriorganisatsiooni ja Eesti muusikakultuuri 
edendajaga ning panustame Eesti jalgpallimeistri 
FCI Levadia sponsorluse kaudu Eesti spordi edusse. 
Samuti toetame erinevaid organisatsioone osana 
oma missioonist ja soovist ühiskonnale tagasi anda.  

Olen uhke ühise pingutuse üle sellel pikal teel, mille 
oleme oma meeskonna, partnerite, ja investoritega 
üheskoos läbinud. Meil on plaan, tööriistad 
ja suurepärased inimesed, kes toetavad meie 
ambitsioonikaid eesmärke järgmisteks aastateks. 

Sergei Bogatenkov 
Admiral Markets AS  
Juhatuse esimees

Meie eesmärk on 
võimaldada 2030. 
aastaks rahalist 
vabadust 10 
miljonile inimesele. 
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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 Admirals 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 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 ASis, kes on ühtlasi 
peamine likviidsuspartner. Seetõttu sõltuvad Admiral 
Markets AS-i tulemused teistest gruppi kuuluvatest 
ettevõtetest. 

Lisaks jae-, professionaalsetele ning 
institutsionaalsetele klientidele osutatavatele 
teenustele pakub Admiral Markets AS tugiteenuseid 

Meie ettevõte ka oma konsolideerimisgrupi ettevõtetele. Ettevõte 
vastutab seejuures 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 
investeerimisettevõtted 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 Admirals kaubamärgi maine 
otseselt suuresti nii Admiral Markets AS-i 
finantsnäitajaid kui ka äriedu. 

Admiral Markets AS on tütarettevõtted Kanadas 
ja Jordaanias. Admiral Markets AS-iga samasse 
konsolideerimisgruppi kuuluvad aruande 
avalikustamise seisuga veel sellised ettevõtted: Runa 
Systems LLC (Gruusia), Runa Ukraine LLS (Ukraina), 
AMTS Solution OÜ, AM Asia Operations Sdn. Bhd. 
(Malaysia), Admirals SA (PTY) Ltd, PT Admirals 
Invest Indonesia LLC, Admiral Markets AS/ Jordan 
LLC ja Gateway2am OÜ (endise nimega Admiral 
Virtual OÜ), Admiral Markets Europe GmbH, Admiral 
Markets France, Admiral Markets Espana SL. 

2021. aastal soetas Admirals Group AS MoneyZen 
OÜ, mis pakub inimeselt inimesele põhinevat 
laenuplatvormi. 

Runa Systems UPE, AMTS Solution OÜ, AM Asia 
Operations Sdn. Bhd ja Admiral Markets Europe 
GmbH,  pakuvad IT- ja muid grupisiseseid teenuseid. 
Gateway2am OÜ, Admiral Markets Canada Ltd, PT 
Admirals Invest Indonesia LLC, Admiral Markets 
France SAS ja Admiral Markets Espana SL on 
praegusel hetkel mitteaktiivsed. 

Tegevusaruanne
Järgnev peatükk käsitleb Admiral Markets ASi ja sellega 
seotud tütarettevõtete asutamis- ja litsenseerimisajalugu.

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 aruande 
avalikustamise ajal: 

Admirals Group AS 
struktuur 

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

Admiral Markets AS-i nõukogu 

Nõukogu esimees

Alexander Tsikhilov
Nõukogu liige

Anatolii Mikhalchenko

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 2022. aasta esimese kuue kuu jooksul 214 
tuhat eurot (6 kuud 2021: 209 tuhat eurot). 

Juhtkond

Nõukogu liige

Anton Tikhomirov

Juhatuse esimees Juhatuse liige

Sergei Bogatenkov Jens Chrzanowski

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

Admiral Markets AS-i juhatus 

Juhatuse liige

Andrey Koks

TegevusaruanneTegevusaruanne
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2022 peamised sündmused 

Kontsern jätkas 2022. aasta esimese 6 kuu jooksul 
suuremahulisi investeeringuid IT arendusse, et 
säilitada selle kõrge jõudlus ja digitaalne küpsus. 
Valmisid paljud silmapaistvad edulood, et jätkata 
ambitsioonikat teekonda, mis aitavad võimaldada 
2030. aastaks 10 miljonil inimesel kogeda 
finantsvabadust.  

Muutsime VOIP-infrastruktuuri ja täiustasime 
seda, siirdudes ühele suurimale VOIP-pilveteenuse 
pakkujale maailmas.  

Admiralsi süsteemidel on olekuleht 
admirals.statuspage.io, mis tähendab, et Grupi 
kliendid saavad nüüd näha, kas on juhtunud 
intsidente ja neid saab olukorrast teavitada.  

Täiendasime oma IT-küberturvalisust, võttes 
kasutusele ühe praegu turul saadaolevatest 
parimatest veebirakenduste tulemüüridest, et 
ennetavalt tuvastada ja leevendada roboteid, kaitsta 
mandaate, tundlikke andmeid ning kaitsta rakenduste 
teenuse keelamise (DoS) rünnakute eest.  

IT arendused  

Uued tooted
2022. aasta esimene pool tõi meie toote- ja 
teenusteportfelli palju olulisi täiendusi. Admiralsi 
globaalne meeskond otsib pidevalt võimalusi 
tootevaliku laiendamiseks, et pakkuda klientidele 
uusi võimalusi.  

Admirals tutvustas 2022. aasta esimesel poolel 
murdaktsiaid. See on hajutatud portfelli võti – 
klient saab valida, kui palju või kui vähe iga 
aktsiat osta. Murdaktsiatega saavad Admiralsi 
kliendid investeerida oma lemmikaktsiatesse vaid 
murdosaga aktsia hinnast. Saadaolevad aktsiad on 
juhtivate indeksite osad.  

2022. aasta esimese poolaasta peamisteks 
märksõnadeks olid meie globaalsete talentide 
kaasamine, suhtlemine, koostöö, inimeste 
tunnustamine, kohanemine ja arendamine. 2022. 
aasta I poolaastal töötas kontsernis 233 töötajat 
(2021. aasta esimesel poolaastal 306).    

Admiralsi tiim Tallinnas osales traditsioonilisel IT ja 
FinTech sektori maleturniiril, kus saavutas kõrgeima 
punktisumma. See on oluline saavutus, sest võistluse 
üldine tase on väga kõrge.  

Ühtlustasime ja korraldasime üritusi ülemaailmselt, 
et edendada meeskonnavaimu (näiteks 
lastekaitsepäev).

Meie inimesed  

Ettevõttes muudeti iga-aastane kaasamisuuring 
pidevaks kaasamist käsitlevaks ja juhtimise 
seisukohalt oluliseks protsessiks, mille osas 
annavad töötajad tagasisidet kvartaalselt 
(kvartaalsed kaasamisuuringud). Samuti tutvustas 
ettevõte uut töövahendit pideva tagasiside 
saamiseks tiimiliikmete motivatsiooni ja tööga 
seotud väljakutsete osas, mis annab võimaluse nii 
personaliosakonnal kui vahetul juhil kiiresti sekkuda.  

Ettevõte tervitas igakuise personalijuhtimise 
uudiskirja taas käivitamist uuendatud formaadis, et 
hoida kõiki kursis ja inimesi üksteisega lähendada. 
Admirals tutvustas hübriidset töörežiimi, mis 
tähendab, et töötajad saavad töötada 3 päeva 
kontoris ja viibida 2 päeva kaugtööl.  

2022. aasta esimeses pooles

3 päeva kontoris ja 2 päeva kaugtööl

233 töötajat

Hübriidne 
töörežiim

Tunnustamise osas võttis Grupp kasutusele 
kiidufunktsiooni (Kudos), et tunnustada töötajate 
pingutusi ja edendada tunnustamise kultuuri.  
Admirals jätkas ettevalmistusi automatiseerimisega, 
et muuta sujuvamaks uute talentide kohanemist 
ettevõttes. 

Viidi läbi koolitusprogramm Financial Essentials 
finantsvaldkonna teadmiste arendamiseks 
meeskondades ning käivitati Admiralsi 
praktikaprogramm. See tähendab õpilastele ja 
noortele spetsialistidele kogemuse pakkumist 
globaalses meeskonnas töötamiseks, väärtuslike 
erialaste teadmiste saamiseks ja oma oskuste 
arendamiseks. 

Kuna Grupp on otsustanud toetada oma tiimiliikmete 
heaolu ja edendada tervislikku eluviisi, käivitati 
Admiralsi globaalsetes keskustes (13.-17. juunil) 
Tervislik Nädal. 

http://admirals.statuspage.io
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Uued teenused

Lisaks, et vastata pidevalt muutuva 
kauplemismaastiku ootustele, laiendasime ka oma 
krüptovaluuta toodete valikut. Admirals teatas uuest 
põnevast teenusest. Kliendid saavad osta, hoida ja 
müüa krüptovaluutat otse oma rahakotist.  

Lõuna Aafrika kontor

Admirals lisas 2022. aasta esimesel poolel oma 
gruppi Lõuna-Aafrika kauplemislitsentsi. Admirals on 
nüüd litsentseeritud Lõuna-Aafrikas, avades kontori 
ka Kaplinnas. Oma Lõuna-Aafrika litsentsi kaudu 
pakub Admirals klientidele hinnavahelepingute (CFD) 
täitmisteenuseid. Asutades oma esimese sõlmpunkti 
Aafrikas, kavatseb ettevõte veelgi tugevdada oma 
tugevat kohalolekut mandril. Admiralsi peakorter 
asub Kaplinnas, mis on tunnistatud Aafrika üheks 
suurimaks finantskeskuseks.   

Hiljuti sai Admiral Markets Canada Limited 
registreeritud investeerimisühinguks ja Kanada 
Investeerimissektori Reguleeriva Organisatsiooni 
(IIROC) liikmeks. Sellest tulenevalt sai Admirals oma 

esimese tegevusloa Põhja-Ameerikas. Tegevusloa 
eesmärk on esimeses etapis pakkuda Ontarios ja 
Briti Columbias asuvatele klientidele korralduste 
täitmist hinnavahelepingute (CFD) puhul, eesmärgiga 
laiendada järgmisel aastal ettevõtte tegevust 
Kanadas. Admirals soovib välja selgitada, kuidas 
kohalik turg võtab nende tootepakkumise vastu ja 
milliseid ainulaadseid müügiargumente suudetakse 
pakkuda, et eristuda Kanada traditsioonilisematest 
pakkumistest. 

Kauplemislitsents Lõuna Aafrikas Kauplemislitsents Lõuna Aafrikas 
ja kontor Cape Town - Kaplinnas ja kontor Cape Town - Kaplinnas 

Registreeritud investeerimisühing ja Registreeritud investeerimisühing ja 
Kanada Investeerimissektori Reguleeriva Kanada Investeerimissektori Reguleeriva 
Organisatsiooni (IIROC) liigeOrganisatsiooni (IIROC) liige

Sotsiaalmeedia 

Sotsiaalmeedia laienes uutele platvormidele (TikTok, 
mõned piirkondade uued IG-kontod, Instagrami ja 
Facebooki reelside käivitamine ja ulatus, kohapealne 
aktiveerimine Vietnamis). Jaanuarist juunini 2022 
kasvas kõigi sotsiaalmeediaplatvormide kogukatvus 
25,5 miljoni võrra ja keskmine kaasatus ühe 
postituse kohta (kõik platvormid) tõusis 23-lt 28-le.  

Sisu ja kommunikatsioon  

Admirals käivitas mitu uut e-kirjade seeriat: 

 • Kauplemisideed

 • Vaadeldavad aktsiad  

 • Kauplemisuudised algajatele),  

mis on muutunud väga populaarseks ning toonud 
positiivseid tulemusi kauplemise aktiivsuse ja uute 
klientide osas.  

Avatud on uued loobumislehed, mis pakuvad 
klientidele täiustatud võimalusi turundus, haridus- 
ja esmaklassiliste analüütikameilide tellimuste 
haldamiseks. See aitab täiustada ettevõttega 
suhtlust ja annab klientidele suurema kontrolli selle 
üle, millist informatsiooni nad soovivad saada ja 
mida mitte.  

SEO

2022. aasta esimesel poolel saavutas ettevõtte 
veebisait kõrgema domeeni autoriteedi skoori ja 
suurendas orgaanilist liiklust tänu linkide loomisele 
ja tehnilistele SEO täiustustele.  

Esimesel poolaastal oli ettevõte tunnistajaks 
paljudele turundusega seotud edulugudele. 
Parema ülevaate saamiseks tutvustame nendest 
silmapaistvamaid, mis aitavad kaasa Admiralsi 
pikaajalisele edule ja strateegiale.  

Turundus 

kõigil sotsiaalmeedia platvormidel ulatus kokku 

inimestelt reaktsiooni

orgaaniline liiklusdomeeni reitingu tõus

25,5 miljonit

23 kuni 28

84%75 77

jaan märts mai juuni juuli aug

800 tuh

600 tuh

400 tuh

200 tuh

jaan 2022
orgaaniline liiklus - 330 tuh

juuni 2022
orgaaniline liiklus - 520 tuh
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Haridus 

Haridus on alati olnud ettevõtte üks nurgakividest 
ja väärtustest. See on põhjus, miks Admirals 
pöörab haridusprogrammidele palju tähelepanu. 
Haridusüritusi pakutakse nüüd klientide nende 
emakeeles enam kui 10 piirkonna/keele jaoks 
erinevates vormingutes, sealhulgas seminarid, 
veebiseminarid, Youtube’i voogesitus ja 
taskuhäälingusaated. 2022. aasta esimesel 
poolel võõrustas Admirals enam kui 1 100 
võrguühendusega ja võrguühenduseta üritust, millest 
võttis osa 7 000 klienti. Samuti registreerus ettevõtte 
veebikursustele üle 10 000 kliendi. 

Ülemaailmsed kampaaniad  

Viidi läbi palju ülemaailmseid kampaaniaid, näiteks 
TradeDays 2022 ja Melting spreads. Uuendati 
kõigi tegutsevate ettevõtete personaalsete 
pakkumiste maandumislehti. Selle abil mõistavad 
erikliendid nende jaoks väärtust paremini. Kaupleja 
Kabinetis ja muudes asukohtades veebisaidil lisati 
kindlustusteabe plokid. 

Trustpilot  

Trustpiloti seadistused on integreeritud veebisaidil 
paljudes võtmekohtades ja Admiralsil on üks 
parimaid Trustpiloti profiile selles valdkonnas. 
Meie praegune hinnang on 4,6/5 mis põhineb 1300 
klientide arvustusel. 

regioonid / keeled

veebikursustele registreerunud kliendid

osalejat offline- ja online üritustel

offline- ja online üritused

10+

10 000

7 000

1 100

ESG

Ettevõte jätkas 2022. aastal tööd 2021. aastal 
koostatud ESG strateegiatega, et veelgi vähendada 
oma süsiniku jalajälge. Admirals siirdus 
digitaalsetele dokumendivoogudele, edendas 
töötajate isikliku süsiniku jalajälje vähendamist, 
täiustas Tallinna kontoris prügi sorteerimist ja palju 
muud. Ettevõte avas ka veebilehe, mis näitab selgelt 
Admiralsi ESG-kohustusi.  

2022. aastal jätkus koostöö ClimatePartneri 
ekspertide ja teadlastega ettevõtte süsiniku 
jalajälgede arvutamisel ja tasaarvestamisel, toetades 
erinevaid projekte üle maailma. Admirals sai ka 
Leaders for Climate Action kogukonna liikmeks, et 
välja selgitada, kuidas saab ettevõte digitaaltööstuse 
osana aidata kaasa võitlusele kliimakriisiga. 

Tegevusaruanne

2022. aasta esimene pool tekitas inimestes ja 
ettevõtetes kogu maailmas palju ebakindlust. 
Rasked ajad tõstatavad ühiskonnale tagasiandmise 
küsimuse teravamalt kui kunagi varem, kuna 
ühtekuuluvus kujundab teed tulevikku. 

Admirals on alati rõhutanud oma edu jagamise 
tähtsust organisatsioonide ja inimestega, kes 
seisavad ühiskonna kõrgemate väärtuste eest. 
Oleme aastaid olnud seotud erinevate heategevus- ja 
sponsoralgatustega.  

Tehes head  
Admirals seisab koos inimeste ja 
organisatsioonidega, kes vajavad tuge ja 
ühtehoidmist. Toetasime Ukrainat rahalise abiga ja 
andsime oma ruumid Tallinna peakorteris Ukrainast 
lahkuvate inimeste keeleõppeks.  

Admirals jätkas koostööd Eesti Kontserdiga, mis on 
kõige kõrgetasemelisem kultuuriorganisatsioon ja 
Eesti muusikakultuuri edendaja. 

Admirals panustab Eesti spordi edusse Eesti 
jalgpallimeistri FCI Levadia sponsorluse kaudu. 

Eesti Kontsert

FCI Levadia 

Keeleõpe 
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Märtsis tutvustas Admirals Eesti esimest laste 
rahatarkuse lauamängu. Heategevusprojektina 
loodud mäng “Rahatarkuse kompass” on mõeldud 
eelkõige 1-2 klassi õpilastele, et nad saaksid oma 
esimesed teadmised rahatarkusest. Mäng sündis 
Rahandusministeeriumi, Admiralsi ja ALPA Kidsi 
koostöös ning see annetati pilootprojektina 32 
koolile üle Eesti. 

Lauamäng 

Admirals võõrustas oma Tallinna kontoris noorte 
malevõistlust noortele malemängijatele vanuses 14-
18. Turniiri eesmärgiks oli panustada male üldisesse 
edusse ja populaarsuse tõusu. Üritusel pidas 
avakõne tuntud telesaatejuht ja teadlane Aigar Vainu, 

Noorte maleturniir kes kõneles osalejatele, kuidas malemängu oskus 
ja vastav mõtlemine mõjutab väga tugevalt meie 
igapäevast elu. Ta julgustas noori malemängijaid 
kasvatama oma mänguoskust ja pürgima veelgi 
paremate tulemuste poole kõiges, mida nad ette 
võtavad. Samuti ütles Vaigu, et malemängu oskus 
mõjutab ka arusaamist finantsturgudest.  
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20 tegutsemisaasta jooksul on Admirals alati olnud 
tuntud turuliidrina kvaliteedi poolest. 2022. aasta on 
toonud ettevõttele auhindu ja tunnustust, mis tõestab 
jätkuvaid ambitsioone olla turul juhtpositsioonil 
kvaliteedi, silmapaistva klienditeeninduse ja parimate 
tehnoloogiliste tööriistade osas.  

Auhinnad    
 • Deutsches Kundeninstitut “Parim CFD maakler” 2022

 • BrokerWahl “Forexi ja CFD-de Aasta maakleri 
kategooria esikoht”. 2022

 • JFI auhind, Jordaania Finants Expo “Parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega maakler” 2022

 • TRADERS’ “Parim maakler” 2022

 • TRADERS’ “Parim haridus” 2022

 • Área de Inversión “Parim haridus” 2022

 • Área de Inversión “Parim maakler” 2022

Saksamaa 

Jordaania 

Deutsches Kundeninstitut
“Parim CFD maakler” 2022

JFI auhind, Jordaania Finants Expo 
“Parima hinna ja kvaliteedi suhtega 
maakler” 2022

BrokerWahl
“Forexi ja CFD-de Aasta maakleri 
kategooria esikoht”. 2022 
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Hispaania

TRADERS’
“Parim maakler” 2022

Área de Inversión
“Parim haridus” 2022

TRADERS’
“Parim haridus” 2022

Área de Inversión
“Parim maakler” 2022

TRADERS’
“Parim finantsanalüütik” 2022 
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Meie tegevust 
mõjutavad 
potentsiaalsed 
trendid ja tegurid 

Admirals võtab alati arvesse võimalikke sündmusi, 
tegureid ja trende, mis võivad äri mõjutada. Nende 
tegurite tundmine ja analüüs aitab maandada 
tegevusriske. Kuna Grupp on tuntud oma 
kvaliteedi poolest, on eesmärk hoida turuliidrina 
oma esmaklassilised teenused, IT ja juurdepääs 
finantsturule võimalikult kõrgel tasemel. 

Kasvavad inflatsioonimäärad 

Krüptovaluutavarade 
suur volatiilsus 

Tehniline areng 

Konkurentide tegevused  

Geopoliitilised tegurid 

Inflatsioonimäärade tõus on oluline tegur, mida 
võime näha paljudes oma tegevuspiirkondades. 
Esimese (valitsuse) reaktsioonina näeme, et ka 
suuremad keskpangad nagu USA Fed ja EL EKP 
tõstavad keskpanga intressimäärasid. 

2022. aasta esimesel poolaastal näitasid paljud 
finantsinstrumendid ja - varad suuremat volatiilsust, 
eriti krüptovaluutavarad. Kuna turuliikumised on 
aktiivsetele kauplejatele ja meie klientidele üldiselt 
kasulikud – kuid kui liiga suurtest turuliikumistest 
tingitud ebakindlus muutub liiga suureks, toob see 
kaasa kauplemisaktiivsuse vähenemise või üldise 
skeptitsismi vastava turusegmendi suhtes. 

Mobiilne kauplemine on “igihaljas” trend kõigi 
veebiteenuste pakkujate jaoks ja areneb edasi ka 
tulevikus. Suurepärase ja hõlpsasti kasutatava 
rakenduse olemasolu, kvaliteetse sisu pakkumine 
(veeb, rakendus, haridus jne), mobiilisõbralikkus ei 
ole ettevõtte edu ainsad võtmetegurid ja seda tuleb 
toetada paremate mobiilsete optimeerimistega, et 
tagada äriedu täna ja tulevikus. 

Peame arvestama kulutusi turundusele ja turunduse 
efektiivsust uue kliendi toomisel kui tegureid, mis 
mõjutavad meie valdkonda. Turundus ja selle 
efektiivsus loovad uusi võimalusi, et kasvatada 
kliendibaasi ja äri tervikuna.  

See on miski, millel on pidev mõju ettevõttele ja 
kõigile sektoris osalejatele.  

Eriti aastate 2020 ja 2021 “staarid,” nn uusmaaklerid 
nagu Robinhood, pidid mõistma, et klassikaline 
aktsiakauplemine ja aktsiaturud ei ole ühesuunaline 
tee. Paljudel tekkis huvi juba aastaid tagasi, kui 
aktsiaturud tõusid – nüüd, alates 2022. aasta 
algusest, näeme tavaliselt kõikjal langustrende ning 
potentsiaalset kasumit teeniv “lühike kauplemine” 
pole aktsiatega saadaval. 

Kuid need neo-maaklerid on ka maaklerid – seega 
osa meie finantssektorist. Kui üldine nõudlus siin 
langeb, võib see mõjutada ka meie turusegmenti. 

Vene-Ukraina sõda muutis kõike. See tõi kaasa 
suured turuliikumised ja meie kliendisegment 
(tavaliselt aktiivsed kauplejad, kes kauplevad 
turgude mõlemas suunas) kauplesid aasta esimese 
kolme kuu jooksul tavapärasest intensiivsemalt. 
Kauplemise äritegevusele on volatiilsus üldiselt 
kasuks, kuna huvi finantsturgude vastu kasvab. 

Kuid nagu iga sõja või sarnase konflikti puhul, võivad 
äkilised poliitilised otsused või ettenägematud 
sündmused viia paaniliste või kontrollimatute 
turureaktsioonideni. Kui konflikt laieneb mõnda 
NATO riiki, on tagajärjed ettearvamatud. 

Drastiliselt tõusnud energiahinnad mõjutavad 
paljusid majandusi, eriti Saksamaad ja teisi 
suuremaid tööstusriike. 

Tegevusaruanne

 • Venemaa-Ukraina sõda jätkub kuuendat kuud 

 • Sajad ettevõtted lõpetavad Venemaal 
tegutsemise lääneriikide kehtestatud karmide 
sanktsioonide tõttu 

 • Üleilmne inflatsioon kiireneb energiahindade 
kerkides 

 • Ühendkuningriigi ja Itaalia peaministrid Boris 
Johnson ja Mario Draghi on sunnitud tagasi 
astuma 

Ajal, mil maailm väljub pandeemiast, ja pärast kaht 
aastat vahelduvalt kestnud piiranguid lootsid paljud 
inimesed, et saavad naasta kohe COVID-19-eelse elu 
juurde. 

Ent nüüd, kui on algamas 2022. aasta teine 
pool, tundub majanduslik väljavaade sama 
ebakindel, kui see on juba mõnda aega olnud. 
Suurenevat inflatsiooni, tõusvaid intressimäärasid 
ja paljude maailma majanduste loidu kasvu ning 
majanduslanguse võimalust (olgu see tehniline või 
muu) ei saa 2022. aastal välistada. 

Pärast aastaid kestnud leebet rahapoliitikat ja 
COVID-19 põhjustatud vältimatuid tarneahela 
katkestusi oli ilmne, et inflatsioon kujuneb sel aastal 
suureks riskiks. Aga vaid vähesed oleksid suutnud 
ennustada, kui palju või kiiresti hinnad viimase kuue 
kuuga tõusid. 

Inflatsiooni on suurel määral tagant tõuganud 
kasvavad energiahinnad – see probleem eksisteeris 
juba aasta alguses ning seda võimendas Ukraina 
ning maailma juhtiva nafta- ja gaasitarnija Venemaa 
vahelise sõja puhkemine. 

Maailmamajandus 

Majanduskeskkond 
2022. aastaks prognoositakse arenenud 
majandusega riikides 6,6% ning arenevatel 
turgudel ja arenevates riikides 9,5% inflatsiooni. 
Kasvavad hinnad mõjutavad ootuspäraselt 
majanduskasvu aeglustumist, mille tõttu on 
paljud maailma valitsused ja keskpangad 
seadnud inflatsiooniprobleemiga tegelemise oma 
tähtsaimaks prioriteediks. 

Seetõttu on leebet rahapoliitikat karmistatud ja 
üleilmsed intressimäärad, mida on alates 2008. 
aasta majandussurutisest hoitud ajalooliselt madalal 
tasemel, kasvavad järsku viimase 30 aasta kiireimal 
tasemel. 

Olulised üleilmsed sündmused: 

Pärast 2021. aasta 5,1% kasvu peaks SKP 
(sisemajanduse koguprodukt) kasvama 2022. aastal 
2,3%, olles selle aasta esimese kvartaliga võrreldes 
kahanenud 1,6%. 

Kui aga USA kasutaks majanduslanguse 
traditsioonilist määratlust – st kaks järjestikust 
aastat negatiivset kasvu – siis nad suunduksidki selle 
suunas, kui avaldatakse teise kvartali näitajad, sest 
paljud analüütikud prognoosivad edasist kahanemist. 

Kui tehnilised määratlused kõrvale jätta, liigub USA, 
nagu ka paljud teised suured majandused, kahtlemata 
majanduslanguse suunas, sest ka Wells Fargo 
ennustab aasta lõpuks mõõdukat seisakut. 

Föderaalreservi agressiivne intressimäärade 
kampaania, millega kaasnesid suured tõusud 
järkjärgulise kasvu ajal, pole samuti majanduslanguse 
väljavaadet parandanud. Sel aastal on Föderaalreserv 
tõstnud määrasid 2,25 protsendipunkti ning paljud 
ennustavad, et baasintressimäärad ületavad aasta 
lõpuks 3%. 

Ameerika Ühendriigid
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Kuigi kasvavad intressimäärad kurnavad 
majanduskasvu, on need vajalikud, et võidelda 
inflatsiooniga, mis kerkis juunis 9,1%ni. See kiire 
inflatsiooni ja kõrgete intressimäärade kombinatsioon 
on põhjustanud majandusliku ebakindluse, mis 
on olnud eriti ilmne aktsiaturgudel, sest S&P 500 
võrdlusalus langes esimesel poolaastal üle 20%. 

Ent hoolimata sellest, et paljud majandusnäitajad 
viitavad langusele, on tööhõivenäitajad jäänud pigem 
positiivseks, tänu millele julgevad paljud väita, et 
kui ka majanduslangus peaks tulema, siis pole see 
ilmselt väga tõsine. 

Juuli alguses ilmnes, et juunis lisandus 
ettevõtlussektorisse (v.a põllumajandus) 372 
000 töökohta, mis oli oodatust palju parem, ning 
erasektori tööhõive on praegu suurem kui enne 
pandeemiat. Töötuse määr on viimase nelja kuu 
jooksul, st kuni juunini püsinud 3,6%. 

Esimeses kvartalis kasvas Ühendkuningriigi 
majandus 0,8% ja see peaks 2022. aastal kasvama 
3,3% ning 2023. aastal vähenema 0,5%. 

Sarnaselt USAga võitleb ka Ühendkuningriik kõrgete 
inflatsiooninumbritega, mis on pärast juuni 9,4% G7 
riikide seas kõrgeim. 

Erinevalt Föderaalreservist on Inglismaa keskpank 
lähenenud intressimäärade tõusule vähem jõuliselt, 
teavitades alates 2021. aasta detsembrist kuuest 
suhteliselt mõõdukast määrade tõusust.

Ent sarnaselt USAga püsib hoolimata suurenevatele 
kuludele ja aeglustuvale kasvule tööturg stabiilne. 
Märtsist maini kasvas töötavate inimeste arv 296 
000 inimese võrra – oodatust palju rohkem – ja 
töötuse määr püsis 3,8% juures, mis on alates 1970. 
aastate algusest madalaim tase. 

Probleemide loetelusse lisandus Ühendkuningriigi 
üha keerulisem poliitiline olukord. Juuli alguses, 
pärast mitut vastuolulist juhtumit, oli Boris Johnson 
sunnitud peaministri ametist tagasi astuma. 

Hiina oli 2020. aastal justkui üleilmne anomaalia – kui 
paljud maailma majandused langesid, kasvas Hiina 
2,2% võrra. Kasv jätkus 2021. aastal, kui aastane SKP 
kerkis 8,1%, ning 2022. aasta esimeses kvartalis, kui 
SKP kasvas 4,8% aastases võrdluses. 

Ent riigi teise kvartali 0,4% kasv aastases võrdluses 
tähistab teist halvimat kvartalit alates sellest, kui 
Hiina hakkas 1992. aastast kvartali SKP näitajaid 
avaldama, kusjuures esimene oli 2020. aasta 
esimese kvartali langus, kui Wuhanis pääses valla 
koroonaviirus. 

Süüdi on jätkuvad probleemid koroonaviirusega, mille 
tagajärjeks on olulised häired majanduselus, sest 
sel aastal kehtestati mitu ranget liikumispiirangut, 
sealhulgas ligi kaks kuud kestnud finantskeskuse 
Shanghai sulgemine. 

Siiski, üsna kehvadele teise kvartali tulemustele 
vaatamata on 2022. aasta kasv olnud 3,3% ja see 
peaks 2023. aastal suurenema 4,6%ni. 

Kui koroonaviiruse puhangud ja nendega seotud 
piirangud kõrvale jätta, siis vastupidiselt 2022. 
aastal maailmas levinud suundumusele on Hiinas 
inflatsioon üsna aeglane. Nimelt teatas Hiina juunis, 
et sealne inflatsioonimäär on kõigest 2,5%, mis ei ole 
palju kõrgem kui enamiku riikide sihttase, ja märkis, et 
riigi eeldatav inflatsioonimäär aasta lõpuks on 3%. 

Ühendkuningriik 

Hiina 

Praegu võitlevad kaks konservatiividest kandidaati, 
kellel on majandusolukorraga tegelemise osas eri 
vaated, partei heakskiidu nimel, et saada järgmiseks 
erakonna juhiks ja seega Ühendkuningriigi 
järgmiseks peaministriks. 

Samal ajal kui on käimas juhtimisvõistlus, proovib 
Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon viia läbi 
juba teist vabadusreferendumit viimase kümne 
aasta jooksul. Lisaks põhjustab jätkuv Põhja-Iirimaa 
protokolli saaga nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa 
Liidu poliitikutele peavalu.

Tegevusaruanne

Vaatamata 2021. aasta kiirele kasvule (8,3%) kasvas 
hooajaliselt korrigeeritud SKP 2022. aasta esimeses 
kvartalis vaid 0,1%. Prognoosi kohaselt kasvab see 
2022. aastal 1,3% ja 2023. aastal 1,8%. 

Ka Eestis kerkib inflatsioonimäär kiiresti, nagu 
paljudes teistes Euroopa riikideski. Ent juuli kõige 
viimane näitaja 21,9% oli euroala kõrgeim. 

Kuigi Eesti töötuse määr on madalam kui euroalas 
üldiselt (esimeses kvartalis 5,5%), kasvas 
see eelmise kvartaliga võrreldes ja ei ole veel 
pandeemiaeelset taset saavutanud. 

Eesti

2022. aasta esimeses kvartalis tõusis SKP eelmise 
kvartaliga võrreldes 0,3% ja 2022. aastal arvatakse 
selle kasvuks tulevat 2,6%, aeglustudes 2023. aastal 
1,2%ni. 

Euroala inflatsioonimäär kerkis juunis 8,2%ni ja 
juulini oli Euroopa Keskpangal (EKP) leebem meetod 
kasvavate hindadega tegelemiseks kui Briti ja 
USA keskpangal – esimesel poolaastal otsustati 
intressimäärade tõstmise vastu. Ent 27. juulil tõstis 
EKP oma kolme peamist määra 50 baaspunkti võrra. 

Vaatamata aeglustuvale majanduskasvule 
ja üha kiirenevale inflatsioonile paistavad 
sarnaselt Ühendkuningriigi ja USAga 2022. aasta 
tööhõiveandmed siiani positiivsed. Mais langes 
euroalas töötuse määr rekordiliselt madalale 
tasemele, 6,6%ni ning tööhõive määr kasvas 0,5%. 

Kahjuks tundub Itaalia kukkuvat tagasi poliitilisse 
keerisesse pärast seda, kui peaminister Mario Draghi 
oli sunnitud tagasi astuma parempoolsete poliitikute 
juhitud meeleavalduse tõttu. Septembris järgnevad 
kiirvalimised ja küsitluste kohaselt soositakse 
Itaalias samade parempoolsete poliitikute liitu. 

Euroala 

Kui Hiina ei pruugi praeguse inflatsiooni pärast 
mures olla, siis sealne kinnisvarasektor on siiski 
probleemne valdkond. Viimase 12 kuu jooksul on 
mitu kinnisvaraarendajat jätnud täitmata välismaise 
võlakohustuse, mille tõttu valmistab Peking 
väidetavalt ette 44 miljardi dollari suurust fondi 
tegevusharu päästmiseks. 

Samal ajal kui maksevõimetuse probleem jätkub, on 
Hiina eluasemete müük kahanenud 11 järjestikust 
kuud ning koduostjad on ähvardanud boikoteerida 
laenumakseid, sest rahalises kitsikuses ehitajad on 
jätnud pooleli mitu arendust, mis on juba müüdud. 

Pole vaja öeldagi, et kõik see saab olema probleem 
riigile, kus kinnisvaraturg moodustab kogu SKPst 
peaaegu veerandi. 

Siiani on EL suutnud seista Venemaa vastu üsna 
ühtselt, aga Brüsselis tuntakse muret, et Rooma 
järgmine valitsus võib ehk Moskvale rohkem kaasa 
tunda. Kui see on nii, siis seab see ohtu ELi ühtsuse 
sel teemal, kui kogu mandri jaoks on ilmselt ees 
seismas üks keeruline talv. 
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Finantsülevaade 

Admiral Markets AS 
peamised finantsnäitajad 

Kasumiaruanne (miljonites eurodes)  6 kuud 
2022

6 kuud 
2021 muutus 6 kuud 

2020

Kauplemistegevuse netotulu 32,3 9,10 254% 31,6

Tegevuskulud 10 10,9 -9% 12,4

EBITDA 24,3 -0,5 4 960% 19,9

Puhaskasum (-kahjum) 23,3 -1,6 1 554% 19,1

EBITDA marginaal, % 75% -5% -5% 63%

Puhaskasumi marginaal, % 72% -18% 90 60%

Kulude-tulude suhe, % 31% 120% -89 39%

Ärimahud (miljonites eurodes) 30.06.2022 31.12.2021 muutus 30.06.2021

Nõuded krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele 23,2 4,47 418% 26,2

Võlakirjad 3,8 7,63 -50% 9,0

Omakapital 79,1 55,9 42% 53,4

Bilansimaht 96,9 63,1 54% 63,1

Bilansivälised varad (kliendivarad) 0,6 0,7 -15% 3,2

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

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: 

Tegevusaruanne

Kauplemistegevuse netotulu 

Kauplemistegevuse brutotulu varaklasside lõikes, % 

Finantsturgude kõrge volatiivsuse tõttu kasvasid 
ettevõtte tulemused märkimisväärselt. Ettevõte 
teenis 2022. aasta esimese kuue kuuga 32,3 miljonit 
eurot, mis on 254% rohkem kui esimese kuue kuuga 
2021. 

Toorainete CFD-d moodustasid 2022. aasta 
esimesel poolel kauplemistegevuse brutotulust 17%, 
vähenedes 22% sama perioodiga 2021. Indeksite 
CFD moodustasid 51% kogu kauplemistegevuse 

brutotulust, suurenedes 11% võrreldes sama 
perioodiga 2021. Forex moodustas 25% kogu 
kauplemistegevuse brutotulust, suurenedes 1% 
võrreldes sama perioodiga aasta tagasi. Forex, 
Indeksite CFD-d ja muud tooted suurenesid 
suuremas osas seetõttu, et toorainete CFD-d osakaal 
vähenes. Muude toodete osakaal nagu aktsiad, 
börsil kaubeldavad fondid jne moodustasid 7% kogu 
kauplemistegevuse brutotulust 2022. aasta esimesel 
poolel. 

6 kuud 2022

6 kuud 2021

2021. aasta

51%

40%

38%

17%

39%

34%

25%

24%

26%

7%

-3%

2%

Tegevusaruanne

Indeksite CFD-d

Forex

Toorainete CFD-d 

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

Puhaskasum

Finantsseisundi 
aruanne 

Ettevõtte tegevuskulud vähenesid 2022. aasta 
esimesel poolel 9%.   

Ettevõtte kogu tegevuskuludest (sisaldavad tööjõu- 
ja amortisatsioonikulusid) moodustasid 2022. aasta 
esimesel poolaastal suurima osa turunduskulud. 
Turunduskulud olid 3,5 miljonit eurot, mis on 25% 
vähem kui aasta varem ja moodustavad 35% 
kõikidest tegevuskuludest.  

2022. aasta esimesel poolaastal vähenesid 
personalikulud võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga 3% ja moodustasid 2022. aasta 
juuni lõpuks 2,6 miljonit eurot. Personalikulud 
moodustavad 26% kõigist tegevuskuludest.  

IT-kulud olid 1,3 miljonit eurot moodustavad 
ligikaudu 13% kõigist tegevuskuludest. Muud 
suuremad kulud on ettevõtte jaoks õigus- ja 
audiitorteenused, muud sisseostetud teenused, 
käibemaks ja kontsernisisesed kulud.  

Ettevõtte kauplemistegevuse netotulu suurenemise 
tulemusena vähenes kulude-tulude suhe ja oli 2022. 
aasta esimese poole lõpuks 31%.   

Ettevõtte EBITDA ja puhaskasum olid 2022. aasta 
esimese poole lõpuks vastavalt 24,3 miljonit eurot ja 
23,3 miljonit eurot. 

Ettevõtte omakapitali tootlus oli 2022. aasta juuni 
lõpus 34,5% (30.06.2021: -2,8%). 

Admiral Markets AS-il on tugev ja kasvav bilanss, 
mille omakapital on 79,1 miljonit eurot ja pikaajaline 
võlg ainult 4,8 miljonit eurot. 

omakapital

ettevõtte varade maht

79,1 miljonit

96,9 miljonit

Admiral Markets AS-i bilanss on likviidne, kuna 
ligikaudu 46% bilansist koosneb likviidsetest 
varadest. 30. juuni 2022. aasta seisuga oli ettevõtte 
varade maht 96,9 miljonit eurot. Ligikaudu 42% 
varadest moodustavad nõuded krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele. Võlakirjade portfell koosneb 
ainult kõrge kvaliteediga likviidsetest varadest ja 
moodustab 4% koguvaradest.  

Ettevõtte pikaajalised varad kasvasid 2022. aasta 
esimesel poolel peamiselt seetõttu, et ettevõte 
investeeris immateriaalsesse põhivarasse ja olid 
3,1 miljonit eurot.  

Ettevõtte pikaajalised kohustused koosnevad 
allutatud võlakirjadest ja kapitalirendist, 
moodustades bilansimahust 5%. 

Ettevõtte bilansivälised varad (kliendivarad) 
moodustasid 2022. aasta juuni lõpuks 0,6 miljonit 
eurot (31.12.2021: 0,7 miljonit eurot).

Tegevusaruanne

Klientide trendid 

Grupi aktiivsete klientide arv vähenes 17%. Grupil oli 
2022. aasta esimesel poolel 33 493 aktiivset klienti 
(kliendid, kes on vähemalt korra viimase kuue kuu 

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 kohustiste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustised 

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

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: 

Peamised finantssuhtarvud 

6 kuud 2022 6 kuud 2021 muutus 6 kuud 2020 

Puhaskasum aktsia kohta, EUR 57,6 -3,9 61,6 47,3

Omakapitali tootlus, ROE% 35,1% -2,8% 38,1 40,1%

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

Vara tootlus, ROA% 29,1% -2,3% 30,8 33,8%

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 6 11,4 -5,4 16,2

Klientide trendid  6 kuud 2022 6 kuud 2021 muutus

Aktiivsed kliendid  33 493 40 235 -17%

Aktiivsed kontod  41 227 48 638 -15%

Uued taotlused 44 508 75 759 -41%

jooksul kaubelnud). Aktiivsed kontod vähenesid 
samuti 15% ja saavutasid 41 227 kontot, mis on 
viimase 6 kuu jooksul vähemalt korra kaubelnud. 

Tegevusaruanne
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Kasumiaruanne (miljonites eurodes)  6 kuud 2022 6 kuud 2021 muutus  6 kuud 2020 

Kauplemistegevuse netotulu 43 17,3 149% 37,9

Tegevuskulud 20,4 19,3 6% 18,2

EBITDA 26 -0,7 3 814% 21

Puhaskasum (-kahjum) 24 -1,7 1 512% 19,9

EBITDA marginaal, % 60% -4% 64 55%

Puhaskasumi (-kahjumi)  marginaal, % 56% -10% 66 53%

Kulude-tulude suhe, % 47% 112% -65 48%

Ärimahud (miljonites eurodes) 30.06.2022 31.12.2021 muutus  30.06.2021 

Nõuded krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele 73,5 45,7 61% 43

Võlakirjad 3,8 7,6 -50% 9

Omakapital 82,6 59,3 39% 57,1

Bilansimaht 97,1 71,9 35% 70,8

Bilansivälised varad (kliendivarad) 81,7 99,2 -18% 94,6

Admiral Markets AS emaettevõtte 
Admirals Group AS-i konsolideeritud 
peamised finantsnäitajad: 

Tegevusaruanne

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. 

Omavahendid

(tuhandetes eurodes) 30.06.2022 31.12.2021

Sissemakstud aktsiakapital 2 586 2 586

Puhaskasumi arvel moodustatud kohustuslik reservkapital 259 259

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 53 010 52 090

Immateriaalne põhivara -3 128 -3 070

Esimese taseme omavahendid kokku 52 727 51 865

Allutatud võlakirjad 1 827 1 827

Teise taseme omavahendid kokku 1 827 1 827

Omavahendid kokku 54 554 53 692

Admiral Markets AS-i omavahendite tase seisuga 
30.06.2022 oli 54,5 miljonit eurot (31.12.2021: 53,7 
miljonit eurot).

Tegevusaruanne
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AM AS on raporteerimisperioodi lõpul hästi kapitaliseeritud, kapitali adekvaatsuse tase oli 301% (31.12.2021: 
299%) ja ettevõte täidab kõiki regulatiivseid kapitalinõudeid. 

Kapitalinõuded

(tuhandetes eurodes) 30.06.2022 31.12.2021

Püsivate üldkulude nõue 5 274 6 303

Kliendile tekitatav risk 9 30

Turule tekitatav risk 11 025 9 448

Investeerimisühingule tekitatav risk 7 064 8 462

K-teguri kohane nõue kokku 18 098 17 940

Kapitali adekvaatsus 

30.06.2022 31.12.2021

Kapitali adekvaatsus 301% 299%

Esimese taseme omavahendite suhtarv  291% 289%

Tegevusaruanne

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

Raamatupidamise 
vahearuanne  
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(tuhandetes eurodes) Lisa 30.06.2022 31.12.2021

Varad

Nõuded krediidiasutustele 3 23 175 4 696

Nõuded investeerimisühingutele 3 17 018 18 292

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega 
läbi kasumiaruande 4 6 127 9 998

Laenud ja nõuded 5 36 488 16 097

Varud 8 48

Muud varad 2 266 1 903

Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180

Materiaalne põhivara 1 570 1 644

Kasutusõigusega vara 2 906 3 147

Immateriaalne põhivara 3 127 3 070

Varad kokku 96 865 63 075

Kohustused

Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande 4 345 637

Võlad ja ettemaksed 6 12 411 1 381

Allutatud võlakirjad 8 1 827 1 827

Rendikohustis 7 3 154 3 375

Kohustused kokku 17 737 7 220

Finantsseisundi aruanne 

Raamatupidamise vahearuanne  

Omakapital

Aktsiakapital 10 2 586 2 586

Kohustuslik reservkapital 259 259

Jaotamata kasum 76 283 53 010

Omakapital kokku 79 128 55 855

Kohustused ja omakapital kokku 96 865 63 075

(tuhandetes eurodes) Lisa 6 kuud 2022 6 kuud 2021

Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega 
kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses 
muutustega läbi kasumiaruande

44 608 17 895

Vahendustasu tulu 0 28

Komisjoni- ja vahendustasu kulu -12 603 -8 855

Muud kauplemistegevusega seotud tulud 252 6

Muud kauplemistegevusega seotud kulud 0 -3

Kauplemistegevuse netotulu 12 32 257 9 071

Muud tulud 192 421

Muud kulud 0 -52

Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 278 106

Muud samalaadsed intressitulud 59 93

Intressikulu -105 -118

Netokasum valuutakursi muutustest 991 413

Koondkasumiaruanne 

Raamatupidamise vahearuanne  
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Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande -437 0

Tööjõukulud -2 575 -2 662

Tegevuskulud 13 -6 566 -7 673

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -580 -333

Kasutusõigusega vara kulum -242 -279

Kasum enne tulumaksu -1 013 -1 013

Tulumaks 0 -567

Aruandeperioodi kasum 23 272 -1 580

Aruandeperioodi koondkasum 23 272 -1 580

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 10 57.60 -3.91

(tuhandetes eurodes) Lisa 6 kuud 2022 6 kuud 2021

Rahavood äritegevusest 

Kasum 23 272 -1 580

Mitterahaliste tulude ja kulude korrigeerimised: 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 822 612

Kasum (kahjum) põhivara müügist 5 3

Intressitulu -337 -199

Intressikulu 105 118

Ettevõtte tulumaksu kulu 0 567

Muud finantstulud ja -kulud -554 -413

Äritegevuse rahavood enne muutusi käibekapitalis 23 313 -892

Käibekapitali muutused:

Investeerimisühingutega seotud nõuete muutus 3 1 368 -986

Nõuete muutus 5 -5 946 -2 764

Muude varade muutus -363 -1 194

Tuletisinstrumentide varade muutus 4 -116 184

Kohustuste ja ettemaksete muutus 6 11 062 -3 815

Tuletisinstrumentide kohustuse muutus 4 -292 55

Varude muutus 40 0

Äritegevuse rahavood enne intressi ja makse 29 066 -9 412

Rahavoogude aruanne 

Raamatupidamise vahearuanne  

jätkub järgmisel leheküljel 
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Laekunud intressid 149 168

Makstud intressid -105 -117

Makstud ettevõtte tulumaks 0 -567

Kokku rahavood äritegevusest 29 110 -9 928

Rahavood investeerimistegevusest 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 1 1

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -570 -1 674

Antud laenud 5 -15 150 -1 150

Antud laenude tagasimaksed 5 831 207

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande soetamine

-21 -2 115

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande müügid

4 273 1 981

Investeeringud tütarettevõttesse -568 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -11 204 -2 750

Rahavood finantseerimistegevusest

Väljamakstud dividendid 10 0 -2 742

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed 7 -253 -239

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -253 -2 981

RAHAVOOD KOKKU 17 653 -15 659

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 4 696 25 727

Raha ja raha ekvivalendid muutus 17 653 -15 659

Valuutakursside muutuste mõju raha ja raha 
ekvivalentidele 826 73

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 23 175 10 141

Raamatupidamise vahearuanne  

(tuhandetes eurodes) Aktsiakapital Kohustuslik 
reservkapital 

Jaotamata 
kasum Kokku

Saldo 01.01.2021 2 586 259 54 832 57 677

Väljamakstud dividendid 0 0 -2 741 -2 741

Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 920 920

Aruandeperioodi koondkasum 0 0 920 920

Saldo 31.12.2021 2 586 259 53 011 55 856

Väljamakstud dividendid 0 0 0 0

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 0 0 23 272 23 272

Aruandeperioodi koondkasum 0 0 23 272 23 272

Saldo 30.06.2022 2 586 259 76 283 79 128

Omakapitali muutuste aruanne 

Lisainformatsioon omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 10. 

Raamatupidamise vahearuanne  
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Raamatupidamise 
vahearuande lisad 
See peatükk esitab täiendavat infot raamatupidamise 
vahearuande kohta.

Lisa 1. 
Üldine 
informatsioon
Admiral Markets AS on investeerimisühing alates 
05.06.2009. Ettevõtte kontor asub aadressil Maakri 
19/1, Tallinn, Eesti. 

Admiral Markets AS-il on tütarettevõtted Kanadas ja 
Jordaanias. 

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 2021. aasta majandusaasta aruandega. 
Vahefinantsaruande koostamisel kasutatud 
arvestuspõhimõtted kattuvad 31. detsembril 2021 
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. 

Lisa 2. 
Riskijuhtimine
Riskijuhtimine on üks osa Admiral Market AS-i 
sisekontrollisüsteemist ja selle eesmärgiks 
on identifitseerida, hinnata ja kontrollida kõiki 
ettevõtte tegevusega seotud riske, et kindlustada 
Admiral Markets AS-i usaldusväärsus, stabiilsus ja 
kasumlikkus. 

Riskide tuvastamise, mõõtmise, raporteerimise ja 
kontrolli põhimõtted on kehtestatud nõukogu poolt 
riskijuhtimispoliitikas. Igapäevaselt tegeleb riskide 
juhtimisega riskikontroll. Riskide juhtimine baseerub 
kolmel kaitseliinil. Esimene kaitseliin ehk äriüksused 
on vastutavad riskide võtmise ja juhtimise eest. Teise 
kaitseliini kuuluvad riskikontroll ja vastavuskontroll, 
mis on äritegevusest sõltumatud. Kolmanda 
kaitseliini moodustab siseaudit. 

Kuna jaekauplemistegevuse tõttu oleme avatud 
turuja krediidiriskile, siis on tõhusa riskijuhtimisvõime 
arendamine ja säilitamine meie jaoks väga oluline. 
Lisaks jälgime ja hindame aktiivselt erinevaid 
turutegureid, sealhulgas turu volatiilsust ja likviidsust, 
ning võtame ette vajalikud sammud, et tuvastatud 
riske juhtida, näiteks ennetavalt korrigeerides 
nõutavaid kliendi tagatise määrasid. 

Riskijuhtimise poliitikates ei ole toimunud muudatusi 
võrreldes aasta lõpuga. 

Raamatupidamise vahearuande lisad 
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Lisa 3. 
Nõuded krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele

30.06.2022 31.12.2021

Nõudmiseni hoiused ja tähtajalised hoiused kokku kuni 3 kuud* 23 175 4 474

Nõudmiseni hoiused kauplemiskontodel 17 018 18 292

Raha teel* 0 222

Kokku 40 193 22 988

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

30.06.2022 31.12.2021

Instrument Vara Kohustus Vara Kohustus

Võlakirjad 3 778 0 7 632 0

Konverteeritav laen 1 067 0 499 0

Omakapitali investeeringud õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 1 041 0 1 743 0

Valuutapaarid 7 12 4 33

CFD tuletisinstrumendid 0 101 88 283

Muud tuletisinstrumendid 234 232 32 321

Kokku 6 127 345 9 998 637

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. 

* Raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes 
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Lisa 5. 
Laenud ja nõuded

30.06.2022 31.12.2021

Finantsvarad

Nõuded ostjate vastu 0 13

Arveldused töötajatega 80 70

Antud laenud 21 785 7 528

Nõuded grupiettevõtete vastu 14 365 8 338

Muud lühiajalised nõuded 258 148

Kokku 36 488 16 097

31.12.2022
Jaotus 

järelejäänud 
tähtaja järgi 

Intressimäär 
Laenu 

tagastamise 
tähtaeg 

Alusvaluuta Intressinõue 
30.06.2022 Lisa

Kuni 1 
aasta 

2-5 
aastat 

Laen 1 5 5 0 12 kuu 
Euribor + 4% 12.2022 EUR 8 14

Laen 2 55 55 0 2% 04.2023 EUR 0

Laen 3 89 89 0 15% 12.2022 EUR 8

Laen 4 77 77 0 15% 07.2022 EUR 7

Laen 5 88 88 0 15% 04.2022 EUR 7

Laen 6 5 000 5 000 0 3% 12.2022 EUR 48 14

Laen 7 77 77 0 15% 12.2022 EUR 6

Laen 8 78 78 0 15% 11.2022 EUR 7

Laen 9 68 68 0 15% 11.2022 EUR 7
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jätkub järgmisel leheküljel 
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Laen 10 93 93 0 15% 11.2022 EUR 9

Laen 11 10 000 10 000 0 3% 12.2022 EUR 69 14

Laen 12 55 0 55 8% 07.2026 EUR 5 14

Laen 13 150 0 150 3% 07.2026 EUR 4 14

Laen 14 150 0 150 3% 02.2026 EUR 2 14

Laen 15 2 500 2 500 0 2% 12.2023 EUR 13 14 

Laen 16 1 000 0 1 000 2% 11.2024 EUR 5 14

Laen 17 2 300 2 300 0 2% 12.2023 EUR 11 14

Kokku 21 785 20 430 1 355 216

31.12.2021
Jaotus 

järelejäänud 
tähtaja järgi 

Intressimäär 
Laenu 

tagastamise 
tähtaeg 

Alusvaluuta Intressinõue 
31.12.2021

Up to 
1 year

2-5 
years

Kokku 1 55 55 0 2% 04.2022 EUR 0

Kokku 2 2 300 0 2 300 2% 12.2023 EUR 0

Kokku 3 5 5 0 12 month 
Euribor + 4% 12.2022 EUR 8

Kokku 4 63 63 0 22% 07.2022 EUR 0

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

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

Kokku 7 60 0 60 8% 07.2026 EUR 3

Kokku 8 150 0 150 3% 07.2026 EUR 2

Kokku 9 88 88 0 15% 12.2022 EUR 2

Kokku 10 80 80 0 15% 12.2022 EUR 2
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Kokku 11 68 68 0 15% 11.2022 EUR 1

Kokku 12 66 66 0 15% 11.2022 EUR 1

Kokku 13 64 64 0 15% 11.2022 EUR 1

Kokku 14 77 77 0 15% 11.2022 EUR 1

Kokku 15 85 85 0 15% 11.2022 EUR 2

Kokku 16 87 87 0 15% 11.2022 EUR 2

Kokku 17 93 93 0 15% 11.2022 EUR 2

Kokku 18 68 68 0 15% 11.2022 EUR 2

Kokku 19 112 112 0 15% 11.2022 EUR 2

Kokku 20 90 90 0 15% 11.2022 EUR 2

Kokku 21 78 78 0 15% 11.2022 EUR 1

Kokku 22 89 89 0 15% 12.2022 EUR 1

Kokku 23 92 92 0 15% 12.2022 EUR 1

Kokku 24 82 82 0 15% 12.2022 EUR 1

Kokku 25 77 77 0 15% 12.2022 EUR 0

Kokku 7 528 1 518 6 010 40

Raamatupidamise vahearuande lisad 



50 51

Lisa 6. 
Võlad ja ettemaksed

Kohustuste liik 30.06.2022 31.12.2021 Lisa

Finantskohustused

Võlad tarnijatele 637 561

Võlad seotud osapooltele 11 271 258 14

Intressivõlad 1 1

Muud viitvõlad 23 40

Vahesumma 11 932 860

Mittefinantskohustused

Võlad töötajatele 283 245

Maksuvõlad 196 276

Vahesumma 479 521

Kokku 12 411 1 381

Lisa 7.  
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.  
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Allolevas tabelis analüüsitakse rendikohustiste liikumisi: 

* Uued rendilepingud ja olemasolevate lepingute rendiperioodi pikendamine

30.06.2022 31.12.2021

Lühiajaline rendikohustis 223 443

Pikaajaline rendikohustis 2 932 2 932 

Kokku 3 155 3 375 

Rendikohustised

Saldo 31.12.2020 4 397

Korrigeerimised -652

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed -453

Intressikulu 83

Saldo 31.12.2021 3 375

Rendikohustise põhiosa tagasimaksed -253

Intressikulu 33

Saldo 30.06.2022 3 155

Järgmiste perioodide rendikohustis mittekatkestatavatest lepingutest seisuga 30.06.2022: 

Raamatupidamise vahearuande lisad 
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Lisa 8. 
Allutatud võlakirjad

Tekkepõhine intressikohustus allutatud kohustustelt 31.12.2020 1

2021. aasta intressikulu 151

2021. aastal välja makstud -151

Tekkepõhine intressikohustus allutatud kohustustelt 31.12.2021 1

2022. 6 kuu intressikulu 73

2022. 6 kuul välja makstud -73

Kogunenud intress allutatud võlakirjadelt seisuga 30.06.2022 1

2017. aastal väljastas Admiral Markets AS 18 268 
allutatud võlakirja, mis noteeriti Nasdaq Tallinna 
börsil 11.01.2018. Võlakirjade lunastamise tähtaeg 
on 2027. aastal. 

Vahearuande seisuga oli võlakirjaomanike kokku 
372. 30.06.2022 seisuga oli võlakirjaomanike 
struktuur rühmadesse jaotatuna järgmine:  

 • eraisikud: 77%  

 • juriidilised isikud: 23%

Intressikulud allutatud kohustustelt iga aruandeperioodi kohta ning intressikohustus iga aruandeperioodi lõpu 
seisuga on välja toodud alljärgnevas tabelis. Intressikohustused on finantsseisundi aruandes arvele võetud, 
kasutades sisemist intressimäära. 

Allutatud võlakirjad Emiteerimise 
aasta Summa Intressimäär Lunastustähtaeg 

Allutatud võlakirjad (ISIN:EE3300111251) 2017 1 827 8% 28.12.2027

2022. aasta esimesel poolel tehti Admiral Markets 
AS võlakirjadega 78 tehingut summas 135 tuhat 
eurot. 
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Lisa 9. 
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 30.06.2022 31.12.2021

Pangakontodel 357 415

Aktsiates 195 237

Kokku 552 652

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

Lisa 10. 
Aktsiakapital

30.06.2022 31.12.2021

Aktsiakapital 2 586 2 586

Aktsiate arv (tk) 404 000 404 000

Aktsiate nimiväärtus 6,4 6,4

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 57,6 2,28

Raamatupidamise vahearuande lisad 
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Lisa 11. 
Segmendiaruanne

Ressursside jaotamise ja tegevussegmentide 
tulemuste hindamise eest vastutab juhatus. 2022. 
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. 

30.06.2022 31.12.2021 

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv kasum 23 272 920

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 57,6 2,28

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

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 57,6 2,28

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. 

Iga aktsia annab Admiral Markets As aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. 

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta arvutatakse järgmiselt: 
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Lisa 12. 
Kauplemistegevuse netotulu

6M 2022 6M 2021

Indeksite CFD-d 22 388 7 156

Valuutade CFD-d 10 975 4 293

Toorainete CFD-d 7 463 6 977

Muud (krüpto, võlakirjad, ETF, aktsiad, muud) 3 073 -537

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

43 899 17 889

Komisjonitasu tulu klientidelt 983 28

Komisjoni- ja vahendustasu kulu -12 603 -8 855

Muud kauplemistegevusega seotud tulud 252 6

Muud kauplemistegevusega seotud kulud 0 -3

Kauplemistegevuse netotulu 32 257 9 071

Raamatupidamise vahearuande lisad 
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Lisa 13. 
Tegevuskulud

Kulude liigid 6 kuud 2022 6 kuud 2021 Lisa

Turunduskulud -3 484 -4 652

IT kulud -1 337 -1 464

Muud sisseostetud teenused -73 -45

Pangakulud -16 -31

Käibemaksu kulu -185 -177

Väheväärtuslike rendilepingute üür ja kommunaalkulud -76 -67

Juriidilised ja auditi kulud -256 -228

Regulatiivse aruandluse teenused -50 -51

Transpordi- ja sidekulud -72 -110

Lähetuskulud -62 -40

Finantsinspektsiooni järelvalvetasu -61 -65

Mitmesugused kontoriseadmed -33 -48

Muud tegevuskulud -459 -258

Grupisisesed kulud -402 -437 14

Tegevuskulud kokku -6 566 -7 673
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Lisa 14. 
Tehingud seotud osapooltega

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. 

Seos 6 kuud 2022 6 kuud 2021 

Komisjoni- ja 
vahendustasude tulu*

Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted 55 769 25 235

Teenused Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted 195 315

Teenused Kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted 0 108

Intressitulu Emaettevõte 58 58

Intressitulu Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted 131 5

Intressitulu Kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted 2 6

Kokku tehingud seotud osapooltega 56 155 25 727

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). 
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Laenud ja nõuded   

Kohustused  

Kulud

Seos 6 kuud 2022 6 kuud 2021 Lisa

Komisjonitasud Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted -12 300 -8 500

Teenused Emaettevõte -237 -179 13

Teenused Samasse konsolideerimisgruppi 
kuuluvad ettevõtted -165 -258 13

Teenused Kõrgem juhtkond ning nendega seotud 
ettevõtted 0 -236

Kokku tehingud seotud osapooltega -12 702 -9 173

31.12.2022 31.12.2021 Lisa

Laenud emaettevõtja vastu 5 800 5 800

Laenud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate 
ettevõtete vastu 16 343 636

Laenud kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu 60 120

Nõuded emaettevõtte vastu 29 0

Nõuded samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate 
ettevõtete vastu 14 347 8 353

Nõuded kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtete vastu 72 96

Kokku nõuded seotud osapoolte vastu 36 651 15 005 4, 5

31.12.2022 31.12.2021 Lisa

Emaettevõte 24 216

Kohustused samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate 
ettevõtete ees 11 247 42

Kokku kohustused seotud osapoolte vastu 11 271 258 6
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Juhtkonnale arvestatud tasu koos sotsiaalmaksudega moodustas 2022. aasta esimese kuue kuu jooksul 214 
tuhat eurot (6 kuud 2021: 209 tuhat eurot). 

Turud liiguvad 
üles ja alla. 
Meie lähme edasi.
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