Sisekontrolli konverents: Valmistu homseks
04.05.2017
Original Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus
Eesti organisatsioone lähiajal mõjutavad ohud ja sisekontrollisüsteemi võimalused nende
maandamiseks.

Korraldavad raamatupidaja.ee ja Eesti Siseaudiitorite Ühing.

Koostööpartnerid:

PROGRAMM
04.05.17
8:30 - 9:00

Registreerimine ja hommikukohv

09:00 - 9:15

Avasõnad moderaatorilt

9:15 - 09:45

Millised on suunad pettuseriskides
Marilin Pikaro Ernst & Young Baltic, finantspettuste atesteeritud uurija

09:45 - 10:15

Ärikultuur või –kultuuritus?
Karli Lambot ACE Logistics Group nõukogu esimees

10:15 - 10:45

Kas vaja on juhtimist või kontrollimist?
Aivo Adamson AS Starman tegevdirektor

10:45 - 11:00

Kohvipaus

11:00 - 11:45

Personalijuhtimisega seotud riskid ja nende maandamine
Hels Mikkal AS Tallinna Vesi personalijuht
Millised on personalijuhtimisega kaasaskäivad ohud nagu näiteks võtmetöötaja risk, tööjõu puudus teatud
ametikohtadel, võimalik madal motivatsioon, talentide kaotamine jne.
Millised tööriistad on personaljuhil nende ohtudega toimetulekuks?
Koostöö teiste tugifunktsioonidega, sh siseaudiitoriga.

11:45 - 12:30

Juhtimisarvestus kui sisekontrolli meede
Indrek Saul Müügikasvu coach
1. Kuidas otsustada, mis väärib mõõdikut? - Kuidas eesmärgipuu meetodi abil siduda ettevõtte strateegilised
eesmärgid igapäevaste tegevustega ning välja valida kõige olulisemad tulemused (KRI) ning tegevused (KPI)
strateegia teostamiseks.
2. Kuidas siduda mõõdikud ja igapäevane juhtimine? - Kuidas KRI ja KPI eest vastutus määrata (kellel
juhtimislaual mingi tulemus või tegevus asub) ning kuidas need „kaskaadina“ viia tippjuhi töölaualt kuni
töötaja töölauani. Hea näitena on siin Eesti Posti kogu mõõdikute süsteem, mille tegime „strateegia 2020“
kuni „65 vahejuhi scorecard’i“.
3. Milliseid vahendeid kasutada mõõdikute jälgimiseks? – Tarkvaralised, lahendused ja täiesti lihtsaid,
valgetahvli ja magnetitega tehtud lahendusi ning nende hübriidkasutus.

12:30 - 13:30

Lõunapaus

13:30 - 14:15

Riskide hindamise protsessi tugevdamine
Taavi Saat Eesti Raudtee riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juht
Bert-Erik Saluveer CIA, AS Eesti Raudtee riskijuhtimise ja siseauditi siseaudiitor
Kuidas riskijuhtimise protsess läbi siseauditi funktsiooni sisekontrollisüsteemi jaoks tervikuna efektiivsemalt
tööle panna. Riskide hindamine on vajalik, kuid ainult riskide hindamine on eilne päev, oluline on riskide
maandamiseks kontrollide kaardistamine ja nende pidev enesehindamine ja toimimise kontroll – sisend
siseauditi funktsioonile sisekontrollisüsteemi tõhususe hindamiseks ja juhtkonnale kindluse andmiseks.

14:15 - 15:00

Kas sisekontrolli eesmärk on olla karistaja?
Aivar Paul LHV Panga rahapesu tõkestamise juht
- Kes on "sisekontroll"?
- kelle jaoks on sisekontrollisüsteemi vaja?
- mida sisekontroll teeb?
- kas sisekontrolli eesmärk on olla karistaja?
- sisekontrollisüsteemi valdkonna näiteid pangandussektori vaates

Vastutus riskidega mittetegelemise eest

15:00 - 15:45

Vastutus riskidega mittetegelemise eest
Marko Saag Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat, TTÜ finantsarvestuse õppetooli
rahvusvahelise maksunduse lektor

15:45 - 16:00

Päeva kokkuvõte ja CPE diplomite jagamine
Konverents annab 6 CPE punkti.

TOETAJAD

