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Ärimaailm pöörleb järjest kiiremini ja ettevõtted seisavad silmitsi uute 
väljakutsetega. Olgu selleks välisturgudele laienemine, küberturvalisus, 
pilvepõhine raamatupidamine, talentide leidmine ja hoidmine või mõni 
muu just Teie ettevõtte jaoks oluline valdkond – Grant Thornton Baltic 
tegeleb nende teemadega igapäevaselt!

Ka meie oleme kiiresti kasvav ettevõte. Seetõttu oleme kõiki neid 
väljakutseid ise kogenud ja edukalt seljatanud. Nii saamegi enda 
kasvamise kogemusest ja klientidele lahenduste otsimisest üha uusi 
teadmisi. Me pakume neid Teilegi!

Olenemata sellest, kas Teie ettevõte alles alustab 
tegevust või on kiirelt kasvamas, saab Grant Thornton 
Baltic olla Teie hea koostööpartner. Me aitame Teil 
edukalt tegutseda, riske maandada ja kasvada.

Mati Nõmmiste 
Juhtiv partner

Saame Teid toetada järgmistes valdkondades: 

Äri- ja finantsnõustamine

Riskijuhtimine 

Maksunõustamine

Õigusnõustamine

Digiteenused

Coaching ja juhi arengutugi

Raamatupidamine

Audit
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Uued suunad nõustamises
Grant Thornton Balticus töötavad kogenud nõustajad, kes saavad 
Teid aidata maksu-, õigus- ja finantsteemadel, samuti riskijuhtimises. 
Ka ostu- ja müügitehingute puhul oleme Teile nõu ja jõuga abiks.

Lisaks traditsioonilisele ärinõustamisele tegeleme ka inimeste arenda-
mise ja organisatsioonikultuuri edendamise nõustamisega. 

Digivaldkond areneb kiiresti ja ettevõtted peavad arenguga kaasas 
käima. Paraku juhtub sageli, et ettevõtetel jäävad digiteemad piisava 
tähelepanuta ja see toob kaasa probleeme. 

Me tegeleme pidevalt oma digikompetentsi tõstmisega, et suudaksi-
me oma klientidele digivaldkonnas parimat teenust pakkuda. Aitame 
Teil hinnata IT-riske ning leida just Teile kõige paremini sobivad digi- ja 
küberturvalisuse lahendused. Me oleme sild IT-maailma ja Teie vahel!

Artur Suits
Partner, nõustamisteenuste 
valdkonna juht

Teenused:

Maksunõustamine

Õigusnõustamine

Riskijuhtimisteenused

Ärinõustamine

Finantsnõustamine

Digiteenused

Coaching ja liidri arengutugi
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 Infoturve
Teeme Teie ettevõttes põhjaliku IT-auditi, millest saate ülevaate oma 
IT-tegevustest, hinnangu olemasolevale olukorrale ning ülevaate või-
malikest probleemidest, ohtudest ja investeerimisvajadusest. Aitame 
dokumentatsiooni ja sisekorraeeskirjade koostamisel. Lisaks nõusta-
me ning koolitame Teie juhtkonda erinevate riskide, küberhügieeni ja 
töökorralduse küsimustes. Saame ka pakkuda infoturbe juhi teenuse 
sisseostmist.

 Isikuandmete kaitse
Kas Teie ettevõttes töödeldakse isikuandmeid nii, nagu 2018. aasta 
mais kehtima hakanud isikuandmete kaitse üldmäärus nõuab? Me 
saame kaardistada Teie ettevõtte isikuandmete töötlemise protsessi 
ning hinnata Teie IT-süsteemide vastavust üldmääruses kehtestatud 
turvalisuse nõuetele. Vaatame üle ja vajadusel täiendame Teie isiku-
andmete töötlemise sisereegleid ja privaatsuspoliitikaid ning aitame 
Teil luua isikuandmete registri. Viime üldmäärusega vastavusse töö- 
lepingud ning partnerite ja kolmandate osapooltega sõlmitud lepin-
gud.

Samuti pakume Teile võimalust andmekaitsespetsialisti  
teenuse sisse ostmiseks.
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 Digihoolsuse audit 
Kui Teie ettevõttel seisab ees mõne teise äriühinguga ühendamine 
või selle ostmine, on tark teha digihoolsuse audit. Selle käigus teeme 
ühendatava või omandatava äriühingu kriitiliste IT-küsimuste hool-
susauditi, sh analüüsime infosüsteeme, küberturvalisuse olukorda, 
dokumentatsiooni ja IT-protsesse. Tegemist on ärilise analüüsiga, et 
teada saada, kas ettevõtte on innovaatiline, kas kasutatakse kaas-
aegset digitehnoloogiat ning kui suur on oht tehnoloogiliselt maha 
jääda. Auditi tulemused on aluseks tehingueelsetele läbirääkimistele 
ja lepingus poolte õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisele.  

 Digiturundus
Koostame Teie ettevõtte digitaalse nähtavuse hinnangu ja teeme ette-
panekuid selle parandamiseks. Nõustame Teie turundusjuhti näiteks 
kodulehe optimeerimise (SEO), kasutajamugavuse, veebireklaami ja 
sotsiaalmeedia nähtavuse, analüütika ja monitooringu asjus. Vaja-
dusel aitame Teil luua digistrateegia ja pakume temaatilisi koolitusi. 
Meilt saate osta ka digiturunduse teenust.

Eneli Perolainen
Partner, õigusnõustamise 
valdkonna juht

Kristjan Järve
Partner, maksunõustamise 
valdkonna juht
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 Coaching ja juhi arengutugi
Hea organisatsioonikultuur on ettevõtte jaoks nagu trump kaardi-
mängulauas. Hea organisatsioonikultuur meelitab talente ligi ning 
sellises organisatsioonis osatakse inimesi hoida ja arendada. 

Selleks, et Teid selles aidata, pakume järgmisi teenuseid:

• Juhtimiscoaching. Coach ei nõusta, ta ei anna juhile tegutse-
misjuhised. Ta aitab kuulates ja küsimusi küsides juhil oma tege-
vust analüüsida ja mõtestada. Nii saab juht oma senisest tegevu-
sest õppida, muutudes heast suurepäraseks. 

• Meeskondlik coaching. Coach aitab meeskonnal analüüsida ja 
mõtestada nii kogemusi, ideid kui ka eesseisvaid tööalaseid välja-
kutseid. Selle tulemusena saab meeskond enda jaoks sõnastada 
kõigile üheselt mõistetava ja aktsepteeritava eesmärgi ning viisid 
selle eesmärgini jõudmiseks. 

• Juhi arengutugi. Coach aitab juhil välja töötada personaalse 
arengukava. Seda võib vaja minna näiteks juhi ettevalmistamisel 
uueks ja senisest suuremat eneseteadlikkust ja liidrikompetentse 
nõudvaks rolliks. Samuti aitab see uuele ametikohale asunud juh-
ti, kes peab oma meeskonna võimalikult kiiresti ja efektiivselt koos 
töötama panema.

Hugo Osula, 
Mootor Grupi juhatuse esimees

Meie koostöö Grant Thornton Balticuga 
on kestnud üle paarikümne aasta. Tean, et 

saan nende peale kindel olla ka keerulisemate 
teemade lahendamisel. Hea näide on Mootor 

Grupile kuulunud Milrem LCM OÜ enamusosaluse 
müügitehingu ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Meeskonnatöö oli kiire ja ladus ning mitmed keerulised 
olukorrad said sujuva lahenduse. Hindan Grant Thornton 

Balticu nõustajate töökust, täpsust ja detailidesse süvenemise 
võimet ning julgen neid kindlasti soovitada.
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Raamatupidamine käib 
ajaga kaasas
Raamatupidamine on keerulisem kui esmapilgul tunduda võib. Lisaks 
igapäevastele lihtsamatele toimingutele tähendab see igakuist 
aruandlust, palgaarvestust, deklaratsioonide esitamist, väga head 
seaduste tundmist ning ühtlasi ka tehnoloogiat, mis suudab ajaga 
kaasas käia. 

Usaldades oma ettevõtte raamatupidamise Grant Thornton Balticu 
professionaalse meeskonna hoolde, vähendate raamatupidamisega 
seotud kulusid ja riske ning Teie võtmetöötajad saavad keskenduda 
oma põhitegevusele.

Saame Teid toetada järgmistes 
valdkondades: 

Raamatupidamine ja 
finantsarvestus

Aruandlus

Palgaarvestus ja tööõigus

Maksuarvestus Anastasia Borovaja 
Partner, raamatupidamise 
valdkonna juht
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Palgaarvestusteenus – millal ja kellele?
Palgaarvestus on ettevõtte jaoks märkimisväärselt kulukas, kuna 
nõuab nii aega kui ka investeeringuid tehnoloogiasse ja töötajatesse. 
Samuti eeldab palgaarvestus tihti muutuvate seaduste ja regulatsioo-
nide tundmist.

Seetõttu on nii Eestis kui ka mujal maailmas palgaarvestuse teenuse-
na sisse ostmine aina populaarsem. Grant Thornton Balticuga võite 
olla kindel, et Teie ettevõtte palgaarvestus on alati õigel ajal tehtud 
ning konfidentsiaalsus tagatud.

Klient, raamatupidaja ja Acclouding
Efektiivsus ja läbipaistvus on meie jaoks oluline. Seetõttu kasutame 
alates 2018. aastast uut pilvepõhist raamatupidamistarkvara 
Acclouding. See aitab meil raamatupidamisele kuluvat aega 
märgatavalt kokku hoida. Accloudingu loomisesse panustasid ka 
Grant Thornton Balticu raamatupidajad, kes on töötanud paljude 
tarkvaradega ja teavad seetõttu täpselt, milline peab olema efektiivne 
ja paindlik töövahend. 

Soovi korral on ligipääs Accloudingule ka igal meie kliendil. Uue tarkvara 
abil saate reaalajas ülevaate oma ettevõtte finantstulemustest ja 
rahavoogudest.  Lisaks võimaldab Acclouding hõlpsasti luua ja saata 
müügiarveid, samuti saab saata ostuarved ja tšekid otse Accloudingu 
postkasti. Rollide jaotuse Teie ja raamatupidaja vahel saame 
kujundada just Teie vajadustele vastavaks. 

Svea-Elen Peters,  
Luisa Tõlkebüroo arendusjuht

Luisa Tõlkebürool on Grant Thornton Balticuga 
väga pikk ja plusse pakkunud koostöö. Meie 

jaoks on oluline kvaliteet ja kompetentsus nii meie 
põhitegevusalal, tõlketöös, kui ka ettevõtte tugiteenuste 

puhul. Koostöö Grant Thorntoniga on aidanud meil 
optimeerida oma sisemist tööd nii, et alati on tagatud 

kvaliteet ja kõige uuemad finantsteadmised.



10

Audit annab kindlustunde
Audiitorkontroll kuulub lahutamatult ettevõtte kontrolliprotseduuride 
juurde – see aitab tagada Teile klientide ja partnerite usalduse ning 
pakub väärtuslikku teavet juhtimisel. 

Majandusaasta aruande audit annab Teile kindluse, et ettevõtte 
raamatupidamine on korras. Meie audiitor kontrollib Teie 
finantsandmete õigsust ning ettevõtte protsesside toimimist. 
Auditi lõppedes saate tagasisidet nii vigade kui ka puuduste kohta 
sisekontrollis ja nõuandeid, mida peaksite parandama, et ettevõte 
oleks kaitstud pettuste ja väärkajastamiste eest.

Audiitorkontrolli kõrval on olemas teine, piiratud kindlust andev ja 
seega vähem mahukas alternatiiv: ettevõtte finantsaruandluse 
ülevaatus. Ülevaatuse ulatus ja maht on väiksem kui auditi puhul, kus 
piirdume peamiselt analüüsidega ja Teie juhtkonna intervjueerimisega. 
Ülevaatus on Teile hea abimees finantsaruandluse korrasolekus 
veendumiseks.

Saame Teid toetada järgmistes 
valdkondades: 

Audit

Ülevaatus

Pakendiaudit

Katrin Oblikas
Juhtivnõustaja
Inimesed ja organisatsiooni-
kultuur
Auditi valdkonnajuht 
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Audit

Ülevaatus

Pakendiaudit

Mati Nõmmiste
Juhtiv partner, vandeaudiitor

Janno Greenbaum
Partner,  
vandeaudiitor

Aivar Kangust
Partner, vandeaudiitor

Erkki Torn,  
MyFitnessi juhatuse esimees

Oleme Grant Thornton Balticuga koostööd 
teinud alates 2009. aastast. Praeguseks 

tegutseb MyFitness Eestis, Lätis ja Leedus. 
Koostööpartneri puhul on meie jaoks oluline ühtlane 

teenuse kvaliteet ja meie ettevõtte äriloogika hea 
mõistmine MyFitnessi grupi tasandil. Need tingimused 

on Grant Thornton Balticu puhul täidetud. 
Grant Thorntonilt saame täisteenust kõigis kolmes Balti 

riigis. Nad lähtuvad meie vajadustest ja ettevõtte arengust. 
Näiteks oleme saanud head nõu, kuidas oma tegevusrutiine 

paremaks teha. 
Tunneme, et Grant Thornton on oma rahvusvahelist kompetentsi 

meile edasi andnud. Samuti on nii juhid kui ka teised töötajad alati 
kättesaadavad ning tähtaegadest peetakse kinni. 
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Grant Thornton Balticu 
kaks tugisammast
Meie äri seisab kahel väga kindlal sambal – meie inimesed ja meie 
kliendid. Seepärast on mõlemad iga päev meie fookuses! 

Meie jaoks on suurim tunnustus 
rahulolev klient

Kliendid hindavad lisaks meie asjatundlikkusele ka meie hoolivust ja 
personaalset suhtlust.

Meil on väga hea meel, et kaheksa klienti kümnest 
soovitab Grant Thornton Balticut teistelegi!*

Meie inimestele meeldib siin!
Grant Thornton Balticut iseloomustab mitmekesisus. Meil ei loe vanus 
ega sugu. Väärtustame inimeste soovi kasvada ja areneda! Töö meie 
juures on huvitav ning annab võimaluse tegeleda nii Eesti, Baltikumi 
kui ka rahvusvaheliste klientidega. Toetame oma inimeste arengut igal 
sammul ning kujundame nende arengutee lähtuvalt isiklikest eesmär-
kidest. Karjääriredel on meil olemas ning nutikatel ei ole sellel keeru-
line ronida. Oleme loonud oma inimeste jaoks toetava töökeskkonna, 
kus nende arvamus loeb ning pakume paindlikku töökorraldust, mida 
väga hinnatakse.

* Kantar Emori tehtud klienditagasiside uuring 2018.
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Meie trump on see, kuidas 
me klientidega töötame

Me tahame teada, mis on Teie jaoks oluline 
ja see saab oluliseks ka meie jaoks

Teiega tegelevad lisaks vanemnõustajatele ka meie partnerid, kes 
pühendavad Teie heaks meelsasti oma aega.

Õpime Teie äritegevust sügavuti mõistma, et saaksime Teile välja 
pakkuda sisukad ja teostatavad lahendused.

Paindlik ja osavõtlik teenindus
Me tunneme kohalikku turgu. Seetõttu saame Teile anda kiireid ja 
selgeid vastuseid.

Hea kliendisuhe ei piirdu vaid teenuse osutamisega, vaid oleme Teile 
ka partnerid ja usaldusisikud.

Praktilised lahendused, mis aitavad Teil 
kasvada ja areneda

Aitame Teil mõelda laiemalt ja tulevikku suunatult. Me anname head 
nõu, millele saate toetuda olulisi otsuseid langetades. 

Meie lahendused jätavad Teile rohkem vaba aega põhitegevuse jaoks.

Erineva mõtteviisiga koos töötavad 
meeskonnad

Teid teenindav meeskond ja pakutavad lahendused luuakse Teie 
vajadustest lähtuvalt.

Me töötame põhimõttel, et klient saaks kõik teenused ühest kohast – 
meilt.
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Grant Thornton Baltic  
Eestis, Lätis ja Leedus

Grant Thornton maailmas

Oma valdkonnas käibelt neljas 
ettevõte Eestis ja viies Baltikumis.

Käive 8 miljonit eurot.

14 partnerit  
Baltikumis, neist 7 Eestis.

6 kontorit
(Tallinn, Tartu, Riia, Vilnius, Kaunas, Klaipeda).

Üle 2600 kliendi.

250  
kogenud spetsialisti (sh 90 töötajat Eestis).

42%

21%
29%

6%
2%

1:10

47,000
people

US $4.8bn
in revenue

(2016)

701
offices

130
countries

120
awards

1:15

42%

21%
29%

6%
2%

1:10

47,000
people

US $4.8bn
in revenue

(2016)

701
offices

130
countries

120
awards

1:15

Maailma 
7 suurima 
audiitor-
ettevõtte 
hulgas.

Rohkem kui 
700 bürood 

enam kui  
130 riigis.

Üle  
50 000 
töötaja.
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Tutvu meie ettevõtte teenuste ja 
meeskonnaga  
www.grantthornton.ee

© 2018 Grant Thornton Baltic OÜ. Kõik õigused kaitstud.

Tallinna kontor 
Pärnu mnt 22, Tallinn 10141
+372 626 0500
info@ee.gt.com

Riia kontor 
Blaumana 22,  
Riia LV1011, Läti
+ 371 6721 7569
info@lv.gt.com

Tartu kontor
Riia 4, Tartu 51004 
+372 730 6900
tartu@ee.gt.com

Vilniuse kontor
Gostauto st. 40B,  
LT-03163 Vilnius Leedu
+370 5 212 7856
info@lt.gt.com

Kaunase kontor
Savanoriu Av. 241-25, 
LT-50185 Kaunas Leedu
+370 37 422 500
kaunas@lt.gt.com

Klaipeda kontor
Taikos av. 52C/  
Agluonos st. 1-1403, 
LT-91184 Klaipeda Leedu
+370 46 411 248
klaipeda@lt.gt.com


