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Ärimaailm pöörleb järjest kiiremini ja ettevõtted seisavad silmitsi aina uute 
proovikividega. Olgu selleks välisturgudele laienemine, küberturvalisus, uued 
suunad raamatupidamises, talentide leidmine ja hoidmine või mõni muu just Teie 
ettevõtte jaoks oluline valdkond – Grant Thornton Baltic tegeleb nende teemadega 
iga päev.

Ka meie oleme kiiresti kasvav ettevõte. Seetõttu oleme kõiki neid katsumusi ise 
kogenud ja edukalt seljatanud. Saame nii enda kasvamise kogemusest kui ka 
klientidele lahenduste otsimisest üha uusi teadmisi. Pakume neid Teilegi!

Oleme õige partner organisatsioonidele, kes 
vaatavad tulevikku, kes tahavad kasvada või 
kelle jaoks muudatuste tegemine tähendab 
arenguvõimalust. Grant Thornton Baltic aitab Teil 
edukalt tegutseda, riske maandada ja kasvada!

Mati Nõmmiste 
Juhtiv partner

Maksunõustamine

Õigusnõustamine

Riskijuhtimine ja siseaudit

Ärinõustamine

Finantsnõustamine

Ostu- ja müüginõustamine

Me töötame põhimõttel, et klient saaks kõik teenused 
ühest kohast – meilt.

Raamatupidamine ja 
palgaarvestus 

Audiitorteenused 

Andmekaitsealased 
teenused 

Digiteenused
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Meie inimestele meeldib siin!

Suurim tunnustus: 
rahulolev klient

Grant Thornton Balticus on kirev kollektiiv. Meil ei loe vanus ega sugu. Peamine 
on tahe kasvada ja areneda! Töö meie juures on huvitav ning annab võimaluse 
tegeleda nii Eesti, Baltikumi kui ka rahvusvaheliste klientidega. Oleme loonud oma 
inimeste jaoks toetava töökeskkonna, kus nende arvamus loeb, ning pakume paind-
likku töökorraldust, mida väga hinnatakse. Karjääriredel on meil samuti olemas ja 
nutikatel ei ole sellel keeruline ronida.

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

Oleme väga rõõmsad, et kaheksa klienti kümnest soovitab Grant Thornton Balticut 
teistelegi!*

* Kantar Emori tehtud klienditagasiside uuring 2019

Anastasia Borovaja, partner ja raamatupidamisteenuste valdkonna juht 
Meil pole oluline inimese staaž või varasem kogemus, vaid tahe ja 
suhtumine. Kes julgeb avatult mõelda ja kaasa rääkida, leiab 
endale huvitavaid väljakutseid aastateks. Minu karjäär sai 
alguse n-ö valge lehena assistendi rollist, kuid tänaseks 
juhin raamatupidamisteenuste valdkonda ning 
kuulun ettevõtte partnerite ringi.
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Meie trump on see, kuidas me 
klientidega töötame

Me tahame teada, mis on Teie jaoks oluline
Õpime Teie äritegevust põhjalikult mõistma, et saaksime välja pakkuda si-
sukad ja teostatavad lahendused. Teie ettevõttega tegelevad lisaks nõusta-
jatele ka meie partnerid, kes pühendavad Teie heaks meelsasti oma aega. 

Moodustame Teie jaoks meeskonna
Teie ettevõttel on personaalne haldur, kes kaasab vastavalt vajadusele ka 
teisi meie spetsialiste. Töötame põhimõttel, et Te saaksite kõik teenused 
ühest kohast – meilt.  

Oleme osavõtlikud ja paindlikud
Hea kliendisuhe ei piirdu ainult teenuse osutamisega, vaid oleme Teile ka 
partnerid ja usaldusisikud. 

Pakume praktilisi ja toimivaid lahendusi
Me tunneme kohalikku turgu. Seetõttu saame tegutseda kiiresti ja oskame 
Teile anda head nõu, millele saate toetuda olulisi otsuseid langetades. Sa-
muti aitame Teil mõelda tulevikku suunatult.

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. Hindan Grant Thorntoni 

nõustajate töökust, täpsust ja detailidesse süvenemise võimet ning 
julgen neid kindlasti soovitada.
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Personaalne nõustamine 
arenevale ettevõttele
Meie eesmärk on lihtne – olla arenevate ettevõtete jaoks ainus valik. Me aitame Teil 
mõelda laiemalt ja tulevikku suunatult ning anname head nõu, millele saate toetu-
da olulisi otsuseid langetades. 

Grant Thornton Balticus töötavad kogenud nõustajad, kes saavad aidata väga eri-
nevates küsimustes. Olgu selleks ettevõtte asutamine, tööõigus, maksuküsimused, 
riskide hindamine, piiri taha laienemine ja siirdehinnad, ettevõtte ost, müük või hin-
damine, juhtide ja töötajate arendamine – koos leiame alati sobiva lahenduse.

Töötame nii väikeste kui ka suurte ettevõtetega väga erinevatest tegevusvaldkon-
dadest. Meie klientide seas on lisaks Eesti ettevõtetele ka teistes Balti riikides tegut-
sevaid ärisid, keda saame aidata koostöös oma Läti ja Leedu kolleegidega. Oleme 
kompetentsed töötama ka rahvusvaheliste korporatsioonidega, sest kuulume rah-
vusvahelisse Grant Thorntoni nõustamisettevõtete võrgustikku ja saame toetuda 
rohkem kui 135 riigis tegutsevate kolleegide teadmistele ja kogemustele.

Artur Suits
Partner, nõustamisteenuste 

valdkonna juht

Teenused:

Maksunõustamine 

Õigusnõustamine  

Ärinõustamine 

Finantsnõustamine

Ostu- ja müüginõustamine

Riskijuhtimine 

Digiteenused

Erkki Torn, MyFitnessi juhatuse esimees
Saame Grant Thornton Balticult täisteenust kõigis Balti riikides. 
Nad lähtuvad meie vajadustest ja ettevõtte arengust.
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Maksunõustamine
Meie maksunõustajad annavad Teile nõu nii igapäevase äritegevusega seotud 
maksuküsimustes kui ka spetsiifilistel maksuteemadel. 

Aitame Teil optimeerida maksukohustusi ja selgitame välja võimalikud riskid, mis 
maksuõiguse seisukohast võivad kaasneda. Meilt saate vastuseid ka käibemaksu, 
siirdehindade ja piiriülese maksustamisega seotud küsimustele. 

Äritehingutes pakume maksukonsultatsioone nii müüjatele kui ka ostjatele, leides 
kõige maksuefektiivsema lahenduse.

Kristjan Järve
Partner, maksunõustamise 

valdkonna juht

Teenused:

Ettevõtete maksustamine

Siirdehindade alane nõustamine ja 
dokumenteerimine

Rahvusvaheline maksustamine

Tehingute maksustamine

Töötajate piiriülene maksustamine

Käibemaksunõustamine ja maksuesindus

Kliendi esindamine suhtluses 
maksuhalduriga

Maksude due diligence

Maksukoolitused

Meelis Rae, Akso-Haus Internationali juhatuse liige
Kõik vastused, mida oleme saanud kohaliku ja 
rahvusvahelise maksusüsteemi küsimustes, on 

olnud väga professionaalsed.
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Õigusnõustamine
Grant Thornton Balticu õigusnõustajad on rohkem kui 25 aastat olnud usaldus-
väärsed koostööpartnerid paljudele ettevõtjatele, kelle edulugu on tunnustuseks ka 
meie teadmistele ja töövõtetele. Lahendades Teie õigusküsimusi, on meie eesmärk 
kaasa aidata Teie majanduslikule edule ja kasvule.

Oleme nõustanud sadu keerukaid ühinemis- ja jagunemistehinguid, andnud nõu 
riigihangete ja konkurentsiõiguse küsimuste lahendamisel, tegelenud tööõigusega 
ja aidanud koostada lepinguid.

Me pakume Teile terviklikku teenust, mis lisaks õigusnõustamisele hõlmab ka mak-
su- ja finantsnõustamist.

Aet Sallaste
Õigusnõustamise  

valdkonna juht,  
vastutav õigusnõustaja

Teenused:

Äriõigus 

Lepinguõigus 

Tööõigus 

Ostu- ja müügitehingute nõustamine 

Ühinemis- ja omandamistehingute nõustamine 

Juriidiline due diligence 

Restruktureerimine ja reorganiseerimine 

Ettevõtte tugiteenused 

Kontaktisiku teenus

Kristo Karilaid, United Motorsi juhatuse liige
Äris on oluline ümbritseda end tarkade nõuandjatega, sest kõikides 
valdkondades ei saa ise spetsialist olla. Ettevõtete ostmine ei ole 
meie igapäevategevus ja seetõttu valisime oma nõuandjaks 
Grant Thornton Balticu. Meie aastaid kestnud koostöö 
näitab, et langetasime õige otsuse.
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Riskijuhtimine
Kindlasti soovite, et Teie organisatsioon tegutseks edukalt, tegevused ja tulemu-
sed oleksid kontrollitud ning süsteemid toimiksid probleemideta. Nende eesmärkide 
täitmisele aitavad kaasa riskijuhtimisteenused, mis annavad kindlustunde, et kõik 
toimib optimaalselt, efektiivselt ja tõhusalt ning Teie ettevõtte eesmärkide saavuta-
mist ohustavad riskid on maandatud.

Siseaudiitor juhib juhtkonna tähelepanu organisatsiooni ohustavatele riskidele ja 
aitab nende realiseerumist ära hoida. Erapooletu nõustajana annab ta juhtkonnale 
olulist ja objektiivset infot, mida saab kasutada juhtimisotsuste langetamiseks.

Kai Paalberg
Riskijuhtimisteenuste  

valdkonna juht

Teenused:

Siseaudit

Riskide hindamine ja haldamine

Projektiaudit

Tehingute kontroll

Eritööd

Andmekaitse

Infoturve

Koolitused
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Ärinõustamine
Edukad ettevõtted tulevad hästi toime muutustega, kasvavad ettevõtted kujunda-
vad ise oma arengut. Olgu Teie ettevõte alles alustav, kiiresti kasvav või stabiilses 
eluetapis – Teil on aeg-ajalt vaja asjatundlikku nõuannet, et langetada õigeid otsu-
seid. Meie omalt poolt teeme kõik, et Teil oleks õigete otsuste tegemiseks alati piisav 
hulk hoolikalt analüüsitud infot.

Grant Thornton Balticu ärinõustajad tutvuvad põhjalikult Teie ettevõtte tegevuse ja 
finantsnäitajatega, et anda väärtuslikku nõu, mis aitab Teil oma igapäevatöös vigu 
vältida ning pikemas perspektiivis ettevõtte väärtust kasvatada.

Teenused:

Äriplaani koostamine 

Ärimudeli või -strateegia uuendamine 

Turundus- ja brändistrateegia ning 
kliendihaldussüsteemi loomine ja 
uuendamine

Müügiorganisatsiooni arendamine

Personalijuhtimise teenused

Coaching ja juhi arengutugi

Artur Suits
Partner, nõustamisteenuste 

valdkonna juht
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Finantsnõustamine
Pealiskaudne suhtumine ettevõtte arengu planeerimisse ja finantside juhtimisse 
võib olla  raskustesse sattumise põhjuseks. Grant Thornton Balticu kogenud finants-
nõustajad aitavad Teil hinnata, kas äriplaani kirja pandud eesmärkide saavutamise 
abinõud on asjakohased ja kui suurt kapitali selleks vajate. Meie finantsnõustajad 
koostavad Teile ka põhjalikke  finantsprognoose ja -eelarveid, samuti tasuvusuurin-
guid ja finantsanalüüse. Kõik see aitab Teil saada otsuste langetamiseks vajalikku 
infot ning parandada juhtimisotsuste kiirust ja kvaliteeti.

Teenused:

Äriplaani ja finantsprognooside koostamine

Ärianalüütika

Ettevõtte ja/või kaubamärgi väärtuse 
hindamine

Ühinemis- ja jagunemistehingute 
ettevalmistamine ja läbiviimine

Finantsalase hoolsusauditi  
(due diligence) koostamine

Riiklikult tunnustatud kohtueksperdid Mikk Mägi
Finantsnõustamise  

valdkonna juht 

Priit Veering, BPM Capitali partner
Grant Thornton Balticu meeskonna töö oli väga põhjalik, 

aga samas ülevaatlik. Töö valmis tähtaegselt ja täpsustavad 
küsimused said kiirelt vastatud. Kasutasime Grant Thornton Balticu 

teenuseid esimest korda ja jäime väga rahule.
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Ostu- ja müüginõustamine
Kui soovite ettevõtte kasvatamiseks konkurendi ära osta või hoopis oma ettevõtte 
müüa, saavad Grant Thornton Balticu nõustajad Teid  aidata. Meie juures saate 
kõik omandamise või müügiga seotud teenused ühest kohast. 

Meil on pikaajaline kogemus ka piiriüleste ostu- ja müügitehingute nõustamisel ning 
saame kasutada rohkem kui 135 riigis tegutsevate Grant Thorntoni liikmesettevõte-
te kontakte ja teadmisi.

Teenused:

Kontakteerumine sobivate ostjate või müüjatega

Esmane analüüs ja väärtuse hindamine

Tingimuste ja hinna läbirääkimised

Due diligence

Juriidilise dokumentatsiooni ettevalmistamine ja 
tehingu formaalne lõpetamine

Andris Pimanovs,  
EUGESTA un Partneri SIA juhatuse liige
Otsustasime Eestis oma tegevust laiendada ning osta  
kohvi ja kohviseadmete müügiga tegeleva KAFO Eesti OÜ. 
Lepingueelsetel läbirääkimistel ja lepingu teksti koostamisel oli Grant 
Thornton Balticu nõustajate tugi suisa hindamatu! Nad aitasid paika panna 
omandamistingimused ja juhtisid tähelepanu mitmele olulisele aspektile, 
millele me ise ei osanud tähelepanu pöörata.  Tänu Grant Thornton Balticu 
nõustajate tööle võisime olla kindlad, et omandatavas ettevõttes ei ole n-ö 
„peidetud karisid“ ja saime rahuliku südamega lepingule alla kirjutada. 
Soovitan Grant Thornton Balticut kindlasti! 
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Digiteenused
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 suudaksime Teile digi-
valdkonnas parimat teenust pakkuda. Me oleme sild IT-maailma ja Teie vahel!

Teenused:

Infoturve

Isikuandmete kaitse

Digihoolsuse audit

Digiturundus
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Raamatupidamine
Raamatupidamine on keerulisem kui esmapilgul tundub. Lisaks igapäevastele liht-
samatele toimingutele tähendab see igakuist aruandlust, palgaarvestust, deklarat-
sioonide esitamist, väga head seaduste tundmist ning ühtlasi ka tehnoloogiat, mis 
suudab ajaga kaasas käia. 

Kui usaldate oma ettevõtte raamatupidamise Grant Thornton Balticu professio-
naalse meeskonna hoolde, vähendate raamatupidamisega seotud kulusid ja riske.

Oma töös kasutame pilvepõhist raamatupidamistarkvara Acclouding. See aitab 
meil raamatupidamisele kuluvat aega märgatavalt kokku hoida ja tagada, et töö 
oleks efektiivne ning läbipaistev. Soovi korral on Accloudingule ligipääs ka Teil.

Teenused:

Raamatupidamisteenused  

Palgaarvestus ja sellega seotud teenused  

Maksuarvestus  

Aruandlus  

Finantsaruannete konsolideerimine  

Jooksev nõustamine ja ajutine personal  

Finantsjuhi teenus  

Raamatupidamisprotsesside hindamine  

Koolitused

Anastasia Borovaja
Partner, raamatupidamis- 

teenuste valdkonna juht
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Palgaarvestus
Ise palgaarvestuse tegemine on Teie ettevõtte jaoks kulukas, sest nõuab nii aega kui 
ka investeeringuid tehnoloogiasse ja töötajatesse. Samuti eeldab palgaarvestus 
tihti muutuvate seaduste tundmist. 

Grant Thornton Balticu palgaarvestajad on kogenud spetsialistid, kes teevad Teie 
ettevõtte palgaarvestuse alati õigel ajal ning tagavad, et isikuandmete käsitlemine 
on kooskõlas kehtivate nõuetega.

Joel Järvela, Sportradari juhatuse liige
Ligi 15-aastane koostöö Grant Thornton 

Balticuga on meie omavahelise sobivuse ilmekaks 
tõestuseks. Meie 220 töötajaga Eestis asuva ettevõtte 

palgaarvestus  ja raamatupidamine on alati õigeaegselt ja 
korrektselt tehtud. Lisaks sellele, et numbrid alati klapivad, teeb 

meile head meelt see, et meil on ka väga hea klapp inimeste vahel. 
Grant Thorntoni spetsialiste iseloomustab vastutulelikkus ja sõbralik 

suhtumine ning siiras soov alati pakkuda parimat.
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Auditeerimine
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 prot-
sesside toimimist. Auditi lõppedes saate tagasisidet nii vigade kui ka puuduste koh-
ta 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 puhul tee-
me peamiselt analüüse ja intervjueerime Teie juhtkonda. Ülevaatus on Teile hea 
abimees finantsaruandluse korrasolekus veendumiseks. Samuti pakume kõiki teisi 
audiitori poolt osutatavaid teenuseid.

Teenused:

Audiitorteenused

Ülevaatus 

Pakendiaudit 

Äriseadustikujärgne erikontroll

Riiklikult tunnustatud kohtueksperdi 
arvamus

Muud kindlustandvad teenused

Karin Niinas, Kantar Emori juhataja
Grant Thornton Baltic on Emori pikaajaline 
koostööpartner. Ma hindan väga Grant Thorntoni 
töötajate asjatundmust ja hoolivust, samuti nende 
eestvedavat mõttelaadi. Eriti hindame Grant Thorntoni audiitorite 
asjatundlikku partnerlust spetsiifilistes valdkondades, millega me 
igapäevaselt ise kokku ei puutu. Grant Thornton on hea partner kasvada 
ja areneda soovivatele ettevõtetele.
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Mati Nõmmiste
Juhtiv partner, vandeaudiitor

Aivar Kangust
Partner, vandeaudiitor

Janno Greenbaum
Partner, vandeaudiitor, 
auditi valdkonna juht
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Grant Thornton Baltic  
Eestis, Lätis ja Leedus

Oma valdkonnas käibelt neljas ettevõte 
Eestis ja viies Baltikumis.

Käive 9,3 miljonit eurot.

15 partnerit  
Baltikumis, neist 7 Eestis.

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

Üle 2600 kliendi.

260  
kogenud kogenud spetsialisti, neist 90 Eestis.

Grant Thornton 
maailmas
Maailma 7 suurima audiitorettevõtte hulgas.
Rohkem kui 700 bürood enam kui 135 riigis.
Üle 52 000 töötaja.
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Märkmed



Meie teenuste ja meeskonnaga 
saate tutvuda ka veebilehel   
www.grantthornton.ee

© 2019 Grant Thornton Baltic OÜ. Kõik õigused kaitstud.

Iga koostöö saab alguse esimesest 
sammust. Võtke meiega ühendust! 
Saame tuttavaks ja räägime 
täpsemalt Teie ettevõttest.

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

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

Ootame Teid külla nii meie Tallinna kui ka Tartu kontorisse.


