
Kuriame ilgalaikę vertę mūsų suinteresuotosioms 
šalims Pabaltyje ir pasaulyje

profesinių paslaugų* 
bendrovė Baltijos 
šalyse pagal pajamas

Tvarumo lyderis padedant 
įmonėms siekti tvarumo 
tikslų (Verdantix)

dioksido poveikį ir siekia „net zero“ 2025

eurų vertės investicijos į 
bendruomenių veiklas

eurų auka Tarptautiniam Raudonojo 
Kryžiaus komitetui, skirta padėti 
Ukrainos karo pastangoms

darbo grupių vadovai 
kasmet pripažįstami 
Baltijos šalių žmonių-lyderių 

apdovanojimų laimėtojais
15 moterų iš 33 partnerių
6159 pušų sodinukų pasodinta Latvijoje

teigiamai paveiktų žmonių 
per EY Ripples iniciatyvas800+

aplinkos vadybos 
sistemos 
sertifikatas 
Lietuvoje

ISO 
14001

EY išlaiko 
neigiamą anglies 

3500

100 tūkst.
100 tūkst.

Baltijos šalių rinkoje
ekosisteminiai 
partneriai

klientų nuolatiniai**

iš 

Mūsų naujos 

Už 2022 m. birželio mėn. 30 d. pasibaigusius finansinius metus

apklaustų klientų tikėtina rekomenduos EY 
kolegai ar draugui

EY Value Realized 2022
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apmokamų savanoriškos veiklos valandų 
kiekvienam darbuotojui kasmet pasirinktoje 
ne pelno siekiančioje organizacijoje

30 99
8
10

40 
studentų pripažintas darbdavys 
tarp profesinių paslaugų 
bendrovių Estijoje (Instar)Nr. 1 patraukliausių  

darbdavių pasaulyje  
(Universum)

EY tarp 10 

metų 

nauji partneriai
paaukštinimai

Darbuotojų ir organizacijų valdymo bei 
Klimato kaitos ir tvarumo paslaugos

Estija

11
Latvija

22mEUR mEUR mEURmEUR

Lietuva

35
Baltijos šalys**

68
Apjungtos nekonsoliduotos pajamos ir augimas*

8.5 iš 10 

Vertė žmonėms

Vertė klientams Finansinė vertė

Vertė bendruomenėms

kandidatų 
pasamdomas

darbuotojų suteikti mokymosi 
ženkleliai

mokymosi 
valandų

praktikantai800+ 197
22,7601 iš 20+

69

²/³

22% 13% 31% 23%

*palyginus su praėjusiais metais
**Visos pajamos neeliminavus vidinių sandorių

*Su mūsų efektyviomis, daugiadisciplininėmis komandomis per keturias integruotas – Užtikrinimo, Konsultacijų, Strategijos ir sandorių bei Mokesčių – paslaugų praktikas ir gilias ūkio 
šakų žinias, padedame savo klientams pasinaudoti naujomis galimybėmis, įvertinti bei valdyti rizikas, siekiant atsakingo augimo. Plačiau ey.com. 
**palyginus su praėjusiais metais
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EY žmonių 
sako, kad 
jie vertina 
išskirtinę  
EY patirtį

82%

darbo grupių vadovų
moterų tarp paaukštintų

Nr 1 

Nr.1 

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/

