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Vilnius •
Grant Thornton 
Baltic on oma  

valdkonnas käibelt neljas
ettevõte Eestis ja viies

Baltikumis. 

Tunneme põhja-
likult Eesti, Läti ja Leedu

ärimaastikku, 
kultuuri ja inimesi. See

võimaldab meil pakkuda 
personaalseid lahendusi ja

parimat teenust.



Meil töötab 200 kogenud spetsialisti, kes teenindavad Eestis, Lätis 
ja Leedus rohkem kui 2000 klienti. Paljud kliendid kasutavad meie teenuseid kõigis kolmes riigis. 

Grant Thornton Baltic on kohalike omanike juhitud ettevõte, mis tähendab, et tunneme põhjalikult iga
riigi ja turu eripärasid ning saame reageerida kiirelt ja paindlikult. Tihe koostöö Eestis, Lätis ja Leedus
asuvate ettevõtete vahel lubab meil kliente, kel on äri mitmes Balti riigis, veelgi paremini teenindada.

Grant Thornton Baltic

Kasvame koos     3

Meist
Mati Nõmmiste ja Eva Veinberg asutasid 1992.
aastal Eestis ettevõtte, mis registreeriti nime all
Rimess OÜ. Tänaseks oleme kasvanud väikesest 
audiitorbüroost 7 miljoni eurose aastakäibega 
auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-,
õigus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvaks ette-
võtteks, mis kannab nime Grant Thornton Baltic. 

Pakume 
klientidele täisteenust: 

raamatupidamist ja 
auditeerimist ning maksu-,

õigus-, äri- ja finants-
nõustamist.

Sisenesime 2006. aastal Leedu turule
ning 2008. aastal Läti turule, muutudes
Baltimaade suurimaks kohalike partne-
rite omanduses olevaks auditeerimis-,
raamatupidamis- ja ärialaste nõusta-
misteenuste pakkujaks. 

2012. aastal liitusime rohkem kui 130 riigis
esindatud ja üle 42 000 töötajaga Grant
Thorntoni liikmesettevõtete võrgustikuga.
Grant Thornton kuulub maailma seitsme 
suurima auditeerimis-, maksu- ja ärinõus-

tamisettevõtte hulka – seega on meil ole-
mas oskused ja teadmised, et aidata oma
kliente kõikidel turgudel ja tegevusvald-
kondades nii Baltimaades kui ka mujal. 

2015. aastal omandasime Lätis sealse raa-
matupidamisteenuste turuliidri LF Eksperts
ning meiega liitus ka BDO finantsnõustajate
ja audiitorite meeskond. Ühinemise tulemu-
sel sündis Läti suurim kohalike partnerite
juhitud auditeerimis- ja raamatupidamis-
teenuseid pakkuv ettevõte. 

Meie kasvamise lugu



Koostöö Mati Nõmmistega sai alguse juba 1990. 
aastatel. Meie esimene ettevõte Cargobus oli edukalt
käivitunud ja kohe oli SEBE alustamas. Otsustasime kaasata äride raamatupidamise ja finantsaruandluse üles-
ehitamisesse ning majandustegevuse auditeerimisse Mati Nõmmiste oma ettevõttega Rimess. Mati nõudlikkus
ja täpsus meie asjade suhtes tekitasid usalduse ja veendumuse tema hinnangute õigsuses. Aeg on seda tões-
tanud ja loodame edasisele pikaajalisele koostööle.

Hugo Osula, Mootor Grupp ASi juhatuse esimees

Suur eelis on teha koostööd rahvusvahelise ettevõttega, kelle liikmesettevõtted tegutsevad kõikidel meie siht-
turgudel ja kes suudab aidata kõikides küsimustes, mis nõuavad kohalike olude tundmist ja eriteadmisi. Grant
Thornton Baltic pakub meile kõrgetasemelist teenust, arvestades alati meie kasvava ettevõtte vajadustega. Nad
toetavad meid just siis kui vaja.

Triin Hertmann, Transferwise LTD Eesti filiaali juhatuse liige
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2015. aastal muutsime nime, kuna soo-
visime Eestis, Lätis ja Leedus töötavad 
ettevõtted koondada ühise nime alla, 
mis peegeldaks tegutsemist Balti riikides.
Oma uueks nimeks valisime Grant Thornton
Baltic.

2016. aastal omandasime Eestis siseauditi
teenust pakkuva ettevõtte Interna OÜ, mis
on tuntud siseaudiitor.ee nime all. Selle
sammuga kasvas meie võimekus nii era- 
kui ka avalikus sektoris siseauditi teenuse
pakkumisel.

Me kasvame ja areneme pidevalt ning meil
on hea meel olla koostööpartner ettevõte-
tele, kes samuti kasvu ja edasipüüdlikkust
tähtsaks peavad.

Kasvame pidevalt



Partner igas elutsüklis

Tunneme hästi
Baltikumi turgu. Meil on

hea meel pakkuda 
nõuandeid ja tuge, et
toetada Teie ettevõtet

igas elutsüklis.

Toetame Teie kasvu
Pakume praktilisi lahendusi, mis aitavad Teil kasvada ja areneda.

Grant Thornton Balticu eesmärk on lihtne – olla arenevate ettevõtete jaoks ainus
valik. Me aitame Teil mõelda laiemalt ja tulevikku suunatult ning anname head nõu,
millele saate toetuda olulisi otsuseid langetades. 

Meid iseloomustab edasipüüdlikkus ja arenemisvõime. Seega
oleme õige partner organisatsioonidele, kellel on suured plaanid,
kes tahavad kasvada ning teevad läbi muudatusi. Me töötame
põhimõttel, et klient saaks kõik teenused ühest kohast – meilt.
Grant Thornton Baltic saab enda peale võtta nii Teie ettevõtte
raamatupidamise ja palgaarvestuse kui ka nõustamise ja asja-
ajamise keerulisemates tehingutes, näiteks ühinemisel, liitumisel ja
välisturgudele laienemisel. Meie praktilised lahendused jätavad
Teile rohkem vaba aega oma põhitegevuse jaoks. 

Eestis, Lätis ja Leedus tehtud kliendiuuringud näitavad, et just
Grant Thornton Balticu lai teenuste valik ning professionaalne
teenindus on need, millele meie kliendid on aastate jooksul 
andnud kõige kõrgemaid hinnanguid.

Mati Nõmmiste

Juhtiv partner, vandeaudiitor
Grant Thornton Baltic
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Miks meid valida?

Klientide 
rahulolu 

hinne 4,4*
* Uuringufirma TNS Emor mõõdab regulaarselt 

klientide rahulolu meie teenustega. 
2015. aasta sügisel hindasid kliendid

meid viiepallisüsteemis 
hindega 4,4.

Meie trump on see, 
kuidas me klientidega töötame
Hea kliendisuhe ei piirdu vaid teenuse osutamisega, vaid oleme Teile ka partnerid 
ja usaldusisikud. Me ei paku valmislahendusi, vaid tahame Teid tundma õppida – 
selleks küsime küsimusi ja kuulame, et mõista Teie ees seisvaid väljakutseid, 
kasvuplaane ja ärikeskkonda. Nii saame soovitada asjakohasemaid,
sisukamaid ja pikema elueaga lahendusi.  

Igal kliendil on oma personaalne nõustaja ning vastavalt vajadusele
kaasame ka teisi spetsialiste. Lisaks tegelevad Teiega ka Grant 
Thornton Balticu partnerid. 

Meil on rõõm näha, et klientidele meie lähenemine meeldib: kliendi-
uuringutest selgub, et Grant Thornton Balticu teenindust peetakse 
personaalseks ja meeldivaks, samuti hinnatakse lubadustest ja täht-
aegadest kinnipidamist ning sujuvat suhtlemist. Eriti rõõmustav on
meie jaoks see, et 90% klientidest soovitaksid meid ka oma kollee-
gidele või koostööpartneritele.

Hea teeninduse taga on meie kogenud ja tublid töötajad. Panustame
oma inimeste arendamisse ja hea töökeskkonna kujundamisse 
sihikindlalt ja pidevalt, sest usume, et iga töötajate heaks tehtud 
samm avaldub hiljem heas klienditeeninduses. 

Eva Veinberg

Maksu- ja õigusnõustamisteenuste eest 
vastutav partner, vandeaudiitor
Grant Thornton Baltic



Meie inimesed

Edu taga on inimesed

Inimesed
loovad ettevõtte,
meie väärtused, 
meie kultuuri ja 

meie edu. 

Neile, kes meid ei tunne, võib Grant Thornton Balticu kultuur olla üllatus. Lõppude lõpuks
oleme ju mainekas audiitorite, raamatupidajate ja ärinõustajate ettevõte – seega mõistame
neid, kes arvavad, et siinne õhkkond on väga ametlik. Kaugel sellest. Tegelikult oleme
sõbralikud, hoolivad ja kahe jalaga maa peal. 

Meie töötajad tunnevad oma valdkonda põhjalikult ja tegelevad sageli nõudlike ja suurte projektidega.
Usume, et nõudmised peavad olema kõrged, kuid me ei sea rangeid reegleid, vaid usaldame inimesi, andes
neile tegutsemisvabaduse ja ka vastutuse. Innustame inimesi end arendama ja oma ideid ellu viima juba 
esimesest tööpäevast alates. 

1+1=3 Uusi kogemusi ja teadmisi tuleb meie ettevõttesse ka ühinemiste kaudu. 2016. aasta alguses ühines
Grant Thornton Balticuga Interna OÜ siseaudiitorite meeskond. Interna OÜ endine omanik ja nüüd Grant
Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht Siiri Antsmäe leidis, et kahe meeskonna liitmisel pole tehte vastus
mitte kaks, vaid vähemalt kolm. „Nii Interna kui ka Grant Thornton Balticu inimeste jaoks on oluline pidevalt
areneda. Meil on erinevad teadmised ja oskused ning see annab meile tänuväärse võimaluse üksteiselt õppida
ja asju teise nurga alt näha”. 

Meil on usinad ja rõõmsameelsed inimesed
Kaili Korn, raamatupidaja

Tulin Grant Thornton Balticusse raamatupidaja assistendina tööle
veidi üle kahe aasta tagasi.  Mul oli plaan saada raamatupidajaks ja
mind toetati selle plaani elluviimisel esimesest päevast alates. Sain
järk-järgult keerulisemaid töid proovida, samuti tegeleda erineva 
valdkonna ettevõtete raamatupidamisega. See arendab ja nii ei 
muutu töö üksluiseks. 

Tänaseks on minust saanud raamatupidaja, kuid õppimine pole sel-
lega lõppenud, sest tahan saada pearaamatupidajaks. Lisaks huvitavale
tööle on minu jaoks väga olulised kolleegid – kui on toredad inimesed
kõrval, siis möödub päev kiiresti ja lõbusalt. Meie inimesed on usinad,
rõõmsameelsed ja head suhtlejad. Me hoiame üksteist ja kui kellelgi
on mure, siis arutame koos ja leiame lahenduse. Tore traditsioon on
meil ka: raamatupidajate reedene koogipäev. Oleme kokku leppinud,
kes milliseks reedeks koogi küpsetab, ning siis veedame lõuna paiku
pooltunni kooki süües ja osakonna uudiseid arutades. 

Grant Thorntonis mõeldakse töötajate heaolule. Alates paindlikust
töökorraldusest, mis tähendab võimalust aeg-ajalt kodukontoris tööd
teha kuni sportimise toetamise ja ühisüritusteni välja.
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Personaalne nõustamine 
aktiivsele ettevõtjale

Meie teenused

Audit

Audiitorkontroll kuulub lahutamatult iga
ettevõtte kontrolliprotseduuride juurde –
see annab tõese ülevaate ettevõtte finants-
tulemustest, aitab tagada klientide ja part-
nerite usalduse ning annab juhtimiseks
väärtuslikku teavet. Pakume audiitorteenu-
seid nii avaliku sektori organisatsioonidele
kui ka eraettevõtetele.

Audiitori valikul on tähtsad kriteeriumid tema
kvalifikatsioon, usaldusväärsus, kättesaadavus ja
kogemus. Grant Thornton Balticu kliendina
võite olla kindel, et lisaks eelpoolmainitud oma-
dustega audiitorile on auditi olulistesse etappi-
desse kaasatud ka meie märkimisväärsete
kogemustega partnerid. 

Grant Thornton Balticu audiitorkontroll hõlmab
IFRSi või Eesti hea raamatupidamistava alusel
koostatud aruannete auditit. Audiitor hindab sõl-
tumatu spetsialistina, kas ettevõtte juhtkonna
koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajas-
tab majandustegevust õigesti ja õiglaselt. Kinni-
tust raamatupidamisaruande õigsuse kohta
kasutab küll eelkõige infotarbija väljastpoolt 
ettevõtet, aga samas pakume ka juhtkonnale
lisaväärtust. Nimelt anname auditi käigus taga-
sisidet nii leitud puuduste kohta kui ka soovitusi
nende kõrvaldamiseks, samuti ettepanekuid ar-
vestussüsteemi tõhustamiseks. Teeme kontrolli
käigus kindlaks riskikohad, mis võivad aruand-
luses olulisi vigu tekitada ja pöörame oma auditis
erilist tähelepanu just neile valdkondadele.

Meie auditimeeskond pakub järgmisi teenuseid:
• raamatupidamise aastaaruande auditeerimine
• finantsaruandluse ülevaatus
• kokkuleppelised toimingud
• äriseadustikust tulenevad toimingud
• due diligence ülevaade
• Euroopa Liidu ja teiste riikide toetusfondidest 

rahastatavate projektide nõustamine ja audi-
teerimine

• kuludokumentide audit
• juhtimis- ja kontrollsüsteemide audit
• konsultatsioonid ja koolitused.

Siseaudit

Iga organisatsiooni juhtkond soovib, et 
organisatsioon tegutseks edukalt, tegevu-
sed ja tulemused oleksid kontrollitud ning
süsteemid toimiksid probleemideta. Nende
eesmärkide täitmist toetab siseaudit. 

Siseauditi teenust pakume nii eraettevõtjatele 
kui ka valitsusasutustele ja nende haldusalas

Rohkem 
kui 20 aastat 

Baltikumi turul.

Kuus bürood kolmes 
Balti riigis.
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olevatele institutsioonidele, samuti kohalikele
omavalitsustele, sihtasutustele ja kodaniku-
ühendustele.

Meil töötavad CGAP (Certified Government 
Auditing Professional) ja CIA (Certified Internal
Auditor) sertifikaadiga siseaudiitorid. Samuti on
Grant Thornton Balticul CISA, ISO 27001 juh-
tivaudiitori sertifikaadiga IT audiitor ning ISO
9001:2008 juhtivaudiitor ja siseaudiitorid.

Tegutseme kooskõlas Rahvusvahelise Siseaudiito-
rite Instituudi (IIA) välja antud siseauditi standar-
ditega ja muude asjakohaste regulatsioonide ja
õigusaktidega.

Meie siseaudiitorite meeskond pakub järgmisi
teenuseid:
• vastavusauditid 
• tulemusauditid (sh ISO)
• juhtimisauditid
• riskide hindamine ja juhtimine 
• sisekontrollisüsteemide hindamine ja 

täiustamine
• pettuse riskide tuvastamine ning huvide 

konflikti ennetamise nõustamine 
• finantsauditid 
• Euroopa Liidu projektide auditid 
• koolitused, sh sisekoolitused organisat-

sioonides.

Raamatupidamine

Üha enam ettevõtteid eelistab keskenduda
oma põhitegevusele ja on huvitatud finants-
teenuste tellimisest väljastpoolt kas siis 
osaliselt või täies mahus. Grant Thornton
Balticu konsultandid toetavad finantsjuhte
nende igapäevatöös ja on neile oluliseks
partneriks. 

Meie finantsarvestusteenused on kooskõlas 
kohalike raamatupidamisstandarditega. Samuti

teisendame aruandeid nii, et need vastaksid
rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele
ja/või Ameerika Ühendriikide tunnustatud 
raamatupidamisstandarditele (GAAP). 

Meie raamatupidamismeeskond pakub järgmisi
teenuseid:
• finantsarvestuse ja raamatupidamise osa- 

või täisteenus 
• raamatupidamise aastaaruannete, sh konsoli-

deeritud aruannete koostamine kooskõlas
rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite ja
kohaliku hea raamatupidamistavaga 

• maksuarvestus
• palgaarvestus
• kuluarvestus
• kliendi finantspersonali ajutine asendamine
• haldusteenused
• raamatupidamisküsimustega seotud konsultat-

sioonid ja koolitused.

Meie teenused
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Maksunõustamine
Grant Thornton Balticu maksunõustajad
annavad klientidele nõu nii spetsiifilistes
kui ka igapäevase äritegevusega seotud
maksuküsimustes. Vajadusel nõustame 
klienti koostöös oma rahvusvahelise 
võrgustikuga, kuhu kuulub üle 4500 
professionaalse maksunõustaja. 

Meie maksunõustajad aitavad klientidel optimee-
rida oma maksukohustusi ja selgitavad välja või-
malikud riskid, mis maksuõiguse seisukohalt või-
vad kaasneda. Hindame seaduste ja maksustami-
sega (võttes arvesse kõiki maksukohustusi), aga
ka ettevõtte bilansi ja äritegevusega seotud taga-
järgi.

Meie teadmised hõlmavad järgmisi valdkondi:
• ettevõtte tulumaks
• rahvusvaheline maksustamine
• siirdehinnad
• töötajate maksustamine piiriülesel tegutsemisel
• käibemaks ja muud kaudsed maksud
• tehingute maksustamine
• maksuriskide audit
• kliendi esindamine suhtluses maksuametiga.

Õigusnõustamine
Grant Thornton Baltic pakub ettevõtjatele
igakülgset juriidilist tuge: meie põhivald-
konnad on äriõigus, maksuõigus, tööõigus,
ühinemised ja omandamised, ümberstruk-
tureerimised, tehingute nõustamine ning
õigusauditid.

Meie spetsialistidel on põhjalik kogemus keeru-
liste lepinguliste suhete reguleerimisel, riigihanke
ja konkurentsiõiguse küsimuste lahendamisel
ning avaliku halduse õiguslike aspektide nõus-
tamisel.

Me pakume ärilahenduste väljatöötamisel ja pro-
jektide elluviimisel kliendile terviklikku teenust,
mis hõlmab nii juriidilist kui ka maksu- ja finants-
alast nõustamist. 

Meie peamised nõustamisvaldkonnad on 
järgmised:
• tehingute nõustamine (sh ühinemised ja 

jagunemised ning restruktureerimine)
• juriidiline due diligence
• äritegevuse juriidiline nõustamine
• ühinguõigus
• võlaõigus
• tööõigus
• majasisese juristi teenus.

Finants- ja ärinõustamine
Ettevõtte areng on pidev protsess, mis
vajab kindlakäelist juhtimist. Grant 
Thornton Balticu äri- ja finantsnõustamise
valdkond ühendab erinevaid finantsjuhti-
mise, -nõustamise, -arvestuse ja stratee-
gilise planeerimise kompetentse.

Kogenud finantsnõustajad abistavad klienti ette-
võtte kõigis eluetappides. Aitame koostada äri-
plaani ja finantsprognoose, hindame ettevõtte
seisukorda, aitame tuvastada arengu- ja kasvu-
võimalusi, hindame ettevõtte väärtust, nõustame
erinevaid tehinguid ning vajadusel aitame ette-
võtet kas saneerida või restruktureerida.

Teeme kõik, et kliendil oleks õigete otsuste tege-
miseks alati piisav hulk asjatundlikult töödeldud
infot. 

Meie spetsialistid pakuvad järgmisi teenuseid:
• ostu-, müügi-, ühinemis- ja jagunemis-

tehingute nõustamine
• finantsalane due diligence
• äriplaanid ja finantsprognoosid
• restruktureerimine ja reorganiseerimine
• hindamine ja eksperthinnangud
• ettevõtte rahanduse koolitus.

Meie teenused
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Kliendid soovitavad

Suured kogemused 
erinevates sektorites

Audit
Grant Thornton Baltic on 
Emori pikaajaline koostööpartner. 
Ma hindan väga Grant Thorntoni 
töötajate asjatundmust ja hoolivust, 
samuti nende eestvedavat mõttelaadi. Grant 
Thornton on hea partner kasvada ja areneda 
soovivatele ettevõtetele.

Karin Niinas, TNS Emori juhataja

Me soovitame Grant Thornton Balticut hea
meelega. Eriti hindame Grant Thorntoni audii-
torite asjatundlikku partnerlust spetsiifilistes
valdkondades, millega me igapäevaselt ise kokku
ei puutu. Lisaks on meile suureks abiks olnud
konsultatsioonid seadusandluse muudatuste
mõju ja rakendamise osas.

Indrek Veevo, Bauhof  Group ASi 
juhatuse liige

Koostöö on sujunud väga hästi. Kõik, milles on
kokku lepitud, on ka ära tehtud. Meie jaoks on
Grant Thornton Baltic olnud partner, kellega
asjad sujuvad märkamatult.

Tarmo Jullinen, Klaasimeister ASi 
juhatuse liige

Raamatupidamine
Oleme väga rahul Grant Thornton Balticu raa-
matupidamisteenusega ja oleme alati saanud 
suurepärase kogemuse osaliseks. Grant Thorn-
ton Balticu raamatupidajad on alati sõbralikud,
abivalmis ja kompetentsed ning kõik küsimused
saavad kiire vastuse. Teenindus on alati kiire ja
kõrgeima kvaliteediga.

Meie raamatupidaja oskab kuulata, mõistab
kliendi vajadusi ja aitab leida parimaid lahendusi! 

Jana Batarina, AM Furnituur Eesti OÜ 
arendusjuht

Oleme teinud koostööd väga erinevate ette-
võtete ja avaliku sektori organisatsioonidega.
Seetõttu saame välja pakkuda toimivaid
ideid ja läbiproovitud lahendusi.
Lugege, mida räägivad 
meie kohta kliendid.



 

Raamatupidamine
Meie koostööd iseloomustaksin nii: heal tasemel
raamatupidamisteenus eeldab nüanssideni tee-
made tundmist, isikutevahelist usaldust ja part-
nerlust. Pikaajalise koostöö käigus pole ükski
probleem jäänud lahenduseta ja küsimus vastu-
seta.

Kaido Jelle, Ektaco ASi juhatuse liige ja
tegevdirektor

Rimess jättis mulle väga hea ja professionaalse
mulje juba 1997. aastal, mil minu eelmine firma
Tallinna Paberibörs AS liitus OÜga Sabestin, ja
me vajasime Sabestini varade professionaalset ja
erapooletut hindamist. Siis sai otsustatud, et kui
vajan kunagi rahvusvahelisel tasemel raamatu-
pidamist või audiitori teenust, pöördun Rimessi
poole. 

Kaks aastat tagasi asutasin koos partneritega
MRPEasy OÜ. Meie klientideks ja partneriteks
on firmad üle maailma. Olen väga rahul Grant
Thornton Balticu teenustega, sest tase on kõrge.
Samuti saame olulist rahalist kokkuhoidu, kui 
kasutame rahvusvahelisel tasemel raamatupida-
misteenust võrreldes samal tasemel töötaja vär-
bamisega.

Konstantin Klugman, MRPEasy OÜ
juhatuse liige

Olen väga rahul ning tänulik nõu ja abi eest,
mida olen senise koostöö jooksul Grant 
Thornton Balticu raamatupidajatelt saanud.
Minu töö teeb lihtsamaks teadmine, et saan igale
oma küsimusele alati kiire, põhjalikult lahti sele-
tatud ja professionaalse vastuse.

Kristiina Tinn, OÜ MSF Estonia Baltikumi
personalijuht

Raamatupidamine, 
juriidiline nõustamine, 
maksunõustamine
Grant Thornton Baltic aitas IIZI Group ASil
grupi restruktureerida, mille käigus lahutati eri-
nevate tegevusaladega seotud ettevõtted ja isi-
kud. Samuti nõustati ettevõtte tegevjuhtkonna
poolt enamusosaluse omandamist ettevõttes.
Mõlemad projektid olid keerulised ja kestsid 
üle aasta. 

Oleme rahul, sest saime professionaalseid
nõuandeid tehingute, juriidiliste küsimuste ja
projektiga seotud maksuküsimuste kohta. Samuti
tegime protsessi käigus koostööd auditimees-
konnaga, kes nõustas kajastamise ja bilansside
teemal. 

Igor Fedotov, IIZI Group ASi 
juhatuse liige

Kliendid soovitavad
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Maksunõustamine
Kõik vastused, mida oleme saanud kohaliku ja
rahvusvahelise maksusüsteemi küsimustes, on
olnud väga professionaalsed.

Meelis Rae, Akso Haus OÜ juhatuse liige

Siseaudit
Grant Thornton Balticu siseaudiitorid on 
Eesti Kontserdis läbi viinud erinevaid sise-
auditeid. Näiteks hinnati riigihangete läbiviimise
seaduslikkust ja sisemise hankekorra täitmist,
samuti struktuuriüksuste sisemiste reeglite ja
protseduuride täitmist. 

Meie koostöö on olnud väga hea ning koostöö
kujunemises on olnud olulisel kohal usalduslik
suhe Eesti Kontserdi meeskonna ja siseaudiito-
rite vahel.  

Kertu Orro, SA Eesti Kontsert arendusjuht

Siseaudiitorid tegid ligikaudu 1,5 aasta vältel
mõju ja tulemuslikkuse analüüsi psüühikahäire-
tega lastele pakutavate teenuste osas. Töö oli 
äärmiselt laiaulatuslik, hõlmates sotsiaal-, tervis-
hoiu- ja haridusvaldkonna vahelist koostööd,
sisaldades nii dokumentide ja õigusaktide ana-
lüüsi kui ka intervjuusid lapsevanemate ja las-

tega. Sotsiaalkindlustusamet ja psüühikahäiretega
lastele teenuseid osutanud haridusasutused koos
rehabilitatsioonimeeskondadega tunnustasid
siseaudiitorite äärmiselt asjatundlikku ja empaa-
tilist lähenemist niivõrd raskele teemale.

Janne Kallasmaa, Sotsiaalkindlustusameti 
projektijuht

Siseaudiitorid, kes täna töötavad Grant 
Thornton Balticu meeskonnas, viisid läbi 
organisatsiooni riskide hindamise. Samuti
kaardistati organisatsiooni põhiprotsessid 
ning tehti ettepanekuid struktuurimuudatusteks.
Koostöö on olnud väga hea ja selle taga on
AHHAA ja siseaudiitorite tihe ja usalduslik
suhtlus. 

Pilvi Kolk, SA Teaduskeskus AHHAA 
juhatuse liige

Kliendid soovitavad

 



Kasvage koos meiega!

Kui soovite Grant Thornton Balticu
kohta rohkem teada, võtke meiega
ühendust.

Mati Nõmmiste

Juhtiv partner
mati.nommiste@ee.gt.com

Artur Suits

Raamatupidamise, äri- ja finants-
nõustamise eest vastutav partner
artur.suits@ee.gt.com

Eva Veinberg

Maksu- ja õigusnõustamise eest
vastutav partner
eva.veinberg@ee.gt.com

Janno Greenbaum

Kvaliteedikontrolli ning auditi-
metodoloogia eest vastutav partner
janno.greenbaum@ee.gt.com

Aivar Kangust

Audiitorteenuste ja personali-
valdkonna eest vastutav partner
aivar.kangust@ee.gt.com

Jelena Zhovnikova

Baltikumis finantsjuhtimise eest
vastutav partner
jelena.zhovnikova@ee.gt.com

Genadijus Makuševas

Juhtiv partner
genadijus.makusevas@lt.gt.com

Alma Ziziliauskienė

Raamatupidamisteenuste eest
vastutav partner
alma.ziziliauskiene@lt.gt.com

Arvydas Ziziliauskas

Kaunase piirkonna 
vastutav partner
arvydas.zizliauskas@lt.gt.com

Laimė Jablonskienė

Klaipeda piirkonna
vastutav partner
laime.jablonskiene@lt.gt.com

Silvija Gulbe

Audiitorteenuste eest 
vastutav partner
silvija.gulbe@lv.gt.com

Eesti � �

Grant Thornton Baltic

Dainis Tunsts 

Hindamise ja finantsnõustamise
eest vastutav partner
dainis.tunsts@lv.gt.com

Ilze Palmbaha 

Raamatupidamise, maksu- ja õigus-
nõustamise eest vastutav partner
ilze.palmbaha@lv.gt.com

Kaspars Rutkis 

Juhtiv partner
kaspars.rutkis@lv.gt.com

Läti �

Leedu �
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Grant Thornton globaalselt

Maailma

7
suurima 

audiitorettevõtte
hulgas

Rohkem kui

700
bürood 
enam kui

130 
riigis

Grant Thornton Baltic on alates 2012. aastast
Grant Thornton International Ltd liikmesette-
võtete võrgustiku liige, mis on esindatud rohkem
kui 130 riigis ja kus töötab üle 42 000 inimese. 

Grant Thornton kuulub maailma juhtivate sõltumatute auditeerimis-,
maksunõustamis- ja ärinõustamisettevõtete hulka. Grant Thorntoni 
liikmesettevõttena saame kasutada oma sidemeid selleks, et saaksite
juurde mõjukaid kontakte ja kliente ning suurendaksite tulu üle kogu
maailma. Me toetame teie äritegevuse kasvu välismaal.

Meie uus strateegia „Growing together 2020” seab ambitsioonika sihi:
olla arenevate ettevõtete jaoks ärinõustajana esimene valik. Selle ees-
märgi saavutamiseks peame arenema koos oma töötajatega, pakkudes
innustavaid väljakutseid, tõhusat koostööd ning inspireerivat juhtimist.
Ka klienditeeninduses soovime pakkuda erakordset kogemust, mis
aitab meie klientidel äri edendada. Tahame, et meie ja meie klientide
edust saaks osa ka ühiskond – tegutseme selle nimel iga päev.

Enam kui
42 000
töötajat

Üleilmne käive 
4,6 miljardit
dollarit 2015

„Network of the Year 2013” ja
„Employer of the Year 2014” ning 
„Employer of the Year 2015” 
auhinnad mainekalt väljaandelt 
International Accounting Bulletin.

Rahvusvahelised sidemed
Soovite arendada suhteid ja suurendada tulu väljaspool Balti riike?
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