KPMG aastakonverents 2019
Juhtimine, maksud ja rahandus digiajastul
14.03.2019
Swissotel
Digitaliseerimine on kõikjal: panganduses, investeerimises, maksunduses - asendades päev päevalt
aina rohkem inimtegevusi. Enam ei võida see, kes on suurem, vaid see, kes on kiirem. Üks sülearvuti
suudab teha rohkem, kui aastatepikkuse kogemusega kollektiiv.

Eesti juhtiv auditi-, maksu-, õigus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuv KPMG Baltics ning Äripäev AS korraldavad ühiselt ettevõtte juhtidele,
finantsjuhtidele, raamatupidajatele ja omanikele suunatud konverentsi.
"The biggest part of digital transformation is changing the way we think" - Simeon Preston
Sel aastal on programmi fookuses juhtimine, maksud ja rahandus digiajastul. Kuidas õigesti muudatusi hallata, neid ellu viia ja milliseid
väljakutseid need endis peidavad?
Kuidas digitaalne innovatsioon enda kasuks pöörata?
Missugused on juhi väljakutsed digitaalses ettevõttes?
Mida uut toob tulevik maksumaastikule?
Kuhu investeerida?
Kas robotite revolutsioon on ohuks Eesti julgeolekule?
Tule osale aasta olulisemal konverentsil, kus räägime innovatsioonist, digiajastu väljakutsetest ning muutuste juhtimisest.

PROGRAMM
14.03.2018
09:00 - 09:30

Kogunemine ja registreerimine

09:30 - 09:35

Avasõnad
Hanno Lindpere KPMG Eesti partner ja nõustamisteenuste juht

09:35 - 10:10

Kui efektiivselt on võimalik pangandust teha? Kas enne
kaovad pankurite või autojuhtide töökohad?
Bent Dalager Nordic Head of NewTech and Financial Services, KPMG Taani

10:10 - 10:45

Julgeoleku väljakutsed digiajastul

Sven Sakkov Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor
Kas sõjaline julgeolek on jäänud küber- ja energiajulgeoleku kõrval tahaplaanile? Missugused on suurimad
ohud Eestile ning Põhjala riikidele?

10:45 - 11:20

Investeerimisriskid ja majanduskeskkond. Kuhu ja millal
investeerida?
Peeter Koppel SEB Eesti privaatpanganduse strateeg
Euroopas on rahatrükk läbi, kuid majanduse tervis on siiani kesine. Lisaks annab endast märku miski, mis
vahepeal ununema kippus – see, et majandus on tsükliline. Kuidas käituda ja mida oodata?

11:20 - 12:00

Suurimad väljakutsed 2019. aastal
Kilvar Kessler Finantsinspektsiooni juhatuse esimees
Missugused trendid valitsevad finantsturgudel? Mida toob tulevik laenuturgudele? Mida tehakse mujal
maailmas?

12:00 - 12:55

Buffet-lõuna

12:55 - 13:00

Sissejuhatus maksuvaldkonna teemadele
Joel Zernask KPMG Eesti partner ja maksuteenuste juht
KPMG Eesti maksuteenuste juhi Joel Zernaski avasõnad maksuvaldkonna ettekannetele

13:00 - 13:45

Maksud järgmisel kümnendil.
Dmitri Jegorov Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler
Mida toob tulevik maksundusse? Kas tulumaksusüsteem saab uue kuue? Kas leibkondade tervishoiukulud
jätkavad kasvukursil?

13:45 - 14:30

Diskussioon: Tervishoiukulud ja tulumaks.
Hanno Lindpere KPMG Eesti partner ja nõustamisteenuste juht
Tarmo Jüristo SA Poliitikauuringute Keskus Praxis juhatuse esimees

14:30 - 14:50

Kohvipaus

Missugune on Eesti ettevõtete digitaalne võimekus?

14:50 - 15:10

Missugune on Eesti ettevõtete digitaalne võimekus?
Tarmo Toiger KPMG Baltics ärinõustamisteenuste ja IT valdkonna juht
Sissejuhatus innovatsiooni ja juhtimise valdkonna ettekannetele ning ülevaade KPMG poolt 2019 aasta Eesti
organisatsioonide juhtide seas läbi viidud digiuuringust.

15:10 - 16:00

Innovatsioon ja robootika rakendamine
Jufo Peltomaa ZenRobotics asutaja ja kaasomanik
Mis on AI ja kuidas seda kasutada? Kas roboteid saab juhtida emotsioonidega? Mis juhtub siis, kui robotid
suudavad pakkuda kõike, mida vaja ja inimesed ei pea enam töötama? Kuidas robotite revolutsioonis ellu
jääda?

16:00 - 16:50

Tuline paneeldiskussioon
Põnev arutelu, mida toob 2019. aasta ja tulevik. Ootame esinema kevadiste valimiste esinumbreid:
- Kaja Kallas, Reformierakond
- Helir-Valdor Seeder, Isamaa erakond
- Kristina Kallas, Eesti 200
- Jevgeni Ossinovski, Sotsiaaldemokraatlik Erakond

16:50 - 17:00

Päeva lõpetamine
Hanno Lindpere KPMG Eesti partner ja nõustamisteenuste juht
Joel Zernask KPMG Eesti partner ja maksuteenuste juht
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi ja oodata on põnevaid esinejaid kavasse.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet KPMG Aastakonverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee .
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

