
Pikaajalise väärtuse loomine meie huvirühmadele 
Baltikumis ja mujal

kutsealaste teenuste* 
pakkuja Baltikumis 
tulu poolest

konsultatsiooniteenuste pakkuja, kes aitab 
ettevõtetel saavutada nende jätkusuutlik-
kusega seotud eesmärke (Verdantix)

ning püüdleb selle poole, et olla  
2025. aastaks juba täielikult CO2-vaba

väärtuses investeeringuid kogukondadesse

annetusi Rahvusvahelisele Punase Risti 
Komiteele Ukraina toetamiseks

juhti, keda nende alluvad on 
eeskujuliku juhi tiitlile esitanud, 

tunnustatakse igal aastal15 partnerit 33-st on naised
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6 3 pisikest mändi 
istutatud Läti mulda

inimese elu on 
positiivselt mõjutanud 
jätkusuutliku arengu 
algatuste programm  
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standardile vas-
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Leedus
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Balti turul
strateegilist 
partnerit

on korduvad**

klienti

Uute teenustena pakume

2022. aasta 30. juunil lõppenud majandusaastal

on valmis soovitama EY-d kolleegile või sõbrale

EY Value Realized 2022
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tasustatud vabatahtliku töö tundi 
inimese kohta aastas vabalt 
valitud mittetulundusasutuses

30 99
8
10-st

40 
tööandja kutsealaste teenuste 
pakkujate hulgas Eesti 
tudengite seas (Instar)No 1 kõige atraktiivsema 

tööandja hulka 
(Universum)

EY 
kuulub 
maailma 10 

aastat 

uut partnerit

tööjõualast nõustamist ning kliimamuutuste 
ja jätkusuutlikkusega seotud teenuseid

Eesti

11
Läti

22mEUR mEUR mEURmEUR

Leedu

35
Balti riigid kokku**

68
Konsolideerimata tulud ja kasv*

8,5 klienti 10-st 

Väärtus töötajatele

Väärtus klientidele Rahaline väärtus

Ühiskondlik väärtus

Ühele 
kohale 

 kandideerijat

töötajat digitaalset 
koolitustunnistust

tundi koolitusi

praktikanti800+ 197
22,76020+

69 EY 
töötajatest 
naudivad 
EY-s 
töötamist

82%

22% 13% 31% 23%

*eelmise aastaga võrreldes 
**Kogutulu koos omavaheliste tehingutega

*Meie nelja integreeritud tegevusvaldkonna — audit, konsultatsiooniteenused, strateegia ja tehingud ning maksud — multidistsiplinaarsed meeskonnad kombineerituna meie laialdaste teadmistega 
erinevatest sektoritest võimaldavad meil aidata oma klientidel esilekerkivaid võimalusi enda kasuks tööle panna ning hinnata ja juhtida riske, et saavutada vastutustundlik kasv. Vt ka ey.com. 
*eelmise aastaga võrreldes

159
manageri taseme ametikõrgenduse saajatest on naised

ametikõrgenduse 
saajat

²/³

https://www.ey.com/en_gl/news/2022/02/ey-named-a-leader-for-esg-consulting-services-by-independent-research-firm
https://www.ey.com/en_gl/sustainability/carbon-negative-achievement
https://www.ey.com/en_gl/corporate-responsibility
https://www.ey.com/en_gl/alliances
http://www.ey.com/en_gl/value-realized-annual-report
https://www.instar.ee/suur-nimekiri-2021-aasta-242-koige-atraktiivsemat-ettevotet/
https://universumglobal.com/wmae2021/

