Vi finns där du är.
Vi finns också där, dit du är på väg.

Vi är ett av de ledande företagen i branschen med ett
landsomfattande nätverk: cirka 750 medarbetare och
22 kontor. Globalt har vi 231 000 medarbetare i 152
länder. Vi jobbar i team med våra kunder och bjuder våra
tjänster såväl lokalt, landsomspännande som globalt.

Seminarier, evenemang och fakta

Vi arrangerar årligen flera aktuella expertevenemang på
olika orter. Följ evenemangskalendern på vår webbplats!
Våra aktuella undersökningar
och publikationer för olika
branscher finns tillgängliga
24/7. Ladda upp dem på nätet
eller i mobilappar. Avgiftsfria
appar för iPad, iPhone och
Android, bl.a. EY Insights
och EY Global Tax Guides.

EY:s revisionsberättelse – en garanti för hög kvalitet
Revision är en opartisk granskning av ett företags finansiella
rapportering. Genom revision kan ni försäkra er om att företagets
verksamhet har skötts på korrekt sätt. Dessutom kan den öka
företagets trovärdighet bland företagets kunder, samarbetspartner
och finansiärer samt bland myndigheterna. Vi ger revisionstjänster
till både SME-företag, familjeföretag och börsnoterade bolag.
Affärsjuridik – en kombination av möjligheter och risker
Vi erbjuder våra kunder vittomfattande rådgivning inom alla
delområden av affärsjuridiken. Vi har gedigen kompetens inom
bolagsrätt, arbetsrätt och avtalsrätt samt olika företagsarrangemang, likaså erbjuder vi assistans för att hantera frågor inom
finansiering och immateriella rättigheter. Vi utnyttjar EY:s breda
sakkunskap samt vårt globala expertnätverk i våra juridiska tjänster
samt anpassar dem efter kundens specifika behov. Vi är en global
organisation som levererar gränslösa tjänster till våra kunder världen över. Vi erbjuder juridiska tjänster i över 70 länder, med ett team
på över 1400 affärsjurister, varav ca 30 är stationerade i Finland.
Framsynthet i företags affärsverksamhet genom beskattning
Vi hjälper företag i dagliga frågor kring beskattningen i hemlandet
och anda länder samt ger råd i frågor som gäller företagsbeskattning, personbeskattning och indirekt beskattning. Våra tjänster
omfattar också hantering av utlandskommenderingar. Vår internationella expertgrupp följer med skattelagstiftningen och skatteförvaltningens bestämmelser och ger aktuell information om
fokusområden, ändringar och trender i beskattningen.
Framgångsrika företagsarrangemang
Vi jobbar som rådgivare för ägare och affärsledning när företagsarrangemang planeras och genomförs, oavsett om det gäller köp
eller försäljning av företag, generationsväxling, värdebestämning,
due diligence, finansiella arrangemang eller andra strategiska
projekt. Visste du att EY var anlitad i sju av tio företagsförvärv i
Finland i fjol?
Säkra och mätbara fördelar i affärsverksamhet
genom rådgivning
Vi löser olika utmaningar i anslutning till styrning, utveckling och
övervakning av affärsverksamhet samt hjälper företag att nå
framgång. Vi är specialiserade på riskhantering, IT-konsultation,
rådgivning i ekonomiförvaltningsfrågor, verksamhetseffektivisering,
utkontraktering, projektledning och intern revision. Med vår
erkända kompetens kan vi ge våra kunder mångsidiga tjänster
enkelt och kostnadseffektivt.

EY Entrepreneur of the Year är en högt uppskattad
utmärkelse för företag som inspirerar andra med sina
visioner, ledarskap och prestationer. Genom tävlingen
vill vi uppmuntra både etablerade och nya företagare till
en tillväxtinriktad och ansvarsfull företagsverksamhet.
Vi vill främja företagares innovationer och visioner
genom att ge deltagarna unika möjligheter till inlärande,
nätverkande och tankeutbyte. eoy.fi

Kontakta oss,
vi hjälper dig gärna!

• Helsingfors: telefon 0207 280 190
• Norra Finland: Uleåborg, Rovaniemi, Kajana, Ylivieska,
telefon 0407 707 088
• Österbotten: Vasa, Karleby, Jakobstad, Seinäjoki,
telefon 0207 280 190
• Östra Finland: Kuopio, Joensuu, Varkaus,
telefon 0400 377 666
• Mellersta Finland: Tammerfors, Jyväskylä,
telefon 0207 280 190
• Sydvästra Finland: Åbo, Raumo, Forssa, Salo,
telefon 0400 217 777
• Sydöstra Finland: Lahtis, Kouvola, Villmanstrand, Kotka,
telefon 0207 280 190
fornamn.efternamn@fi.ey.com
ey.com/fi
kasvuvoimaa.ey.fi
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EY är globalt en populär arbetsgivare
EY är enligt Universums undersökning bland studerande en av
de mest intressanta arbetsgivarna i branschen. EY toppar både
globala och nordiska listor över tjänsteföretag och i Finland är
vi enligt ekonomi- och juridikstuderande den mest eftertraktade
arbetsgivaren i branschen. Även enligt mer erfarna inom
näringslivet är vi den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

