
Ilgtermiņa vērtības radīšana mūsu 
kolēģiem un sabiedrībai Baltijā un ārpus tās

profesionālo 
pakalpojumu* sniedzējs 
Baltijā pēc apgrozījuma

ilgtspējības līderis par izcilu darbu, palīdzot 
uzņēmumiem sasniegt ilgtspējības mērķus 
(Verdantix)

un uzstādījis mērķi sasniegt nulles emisiju līmeni 2025.gadā

eiro vērtas investīcijas 
sabiedrības aktivitātēs

eiro ziedojums Ukrainas 
atbalstam Starptautiskajai 
Sarkanā Krusta organizācijai

vadītājiem, kuri 
izveidojuši visefektīvākās 
komandas, ik gadu tiek 

pasniegti Baltijas Komandu 
līdera apbalvojumi15 no 33 partneriem ir sievietes

no vadības komandā amatos paaugstinātajiem
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Mūsu jaunie pakalpojumi:

finanšu gadā, kas tika noslēgts 2022.gada 30.jūnijā

ieteiktu EY kolēģiem vai draugiem

EY Value Realized 2022
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katram darbiniekam ikgadēji 
apmaksātas brīvprātīgā darba stundas 
paša izvēlētā bezpeļņas organizācijā
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40 
studentu atzītais darba devējs 
profesionālo pakalpojumu sniedzēju 
vidū Igaunijā (Instar pētījums)Nr. 1 pievilcīgākajiem 

darba devējiem pasaulē 
(Universum)

EY ir 
ierindots 
starp 10 

darbības

ir sievietes
jauni partneriamatos paaugstināti 

darbinieki

Darbaspēka konsultācijas un  
Klimata pārmaiņu un ilgtspējības konsultācijas

Igaunija
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Latvija

22mEUR mEUR mEURmEUR

Lietuva

35
Baltija**

68
Kopējais nekonsolidētais apgrozījums un pieaugums*

8.5 no 10, visticamāk,

Vērtība cilvēkiem

Vērtība klientiem Finansiālā vērtība

Vērtība sabiedrībai

kandidātiem tiek 
pieņemts darbā

darbinieki
mācību 
apbalvojumiIzsniegti 

mācību 
stundas

praktikanti800+ 197
22,7601 no 20+

69

²/³

no EY 
darbiniekiem 
apgalvo, ka 
gūst izcilu 
EY pieredzi

82%

22% 13% 31% 23%

*salīdzinot ar pagājušo gadu
**kopējie ieņēmumi, neizslēdzot uzņēmuma iekšējos darījumus

*ar profesionālām, augsta snieguma, multidisciplinārām  komandām no četrām integrētām mūsu pakalpojumu praksēm - Audits un revīzija, Konsultācijas, Stratēģija un darījumi un 
Nodokļi - un padziļinātām nozaru zināšanām mēs palīdzam klientiem iespējas pārvērst peļņā, kā arī izvērtēt un pārvaldīt riskus, lai sasniegtu izaugsmi. Vairāk informācijas - ey.com 
**salīdzinot ar pagājušo gadu
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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/

