Raamatupidamisbüroode konverents
KASUMLIK KASV 2019
28.03.2019
Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus
Taaskord kogunevad oma ala tipptegijad ainsal raamatupidamisbüroodele suunatud konverentsil,
mille võtmesõnadeks on sel aastal digitaalne innovatsioon ning töö järjepidevuse tagamine.

Kuidas efektiivsemalt tööd korraldada? Kuidas tagada töö järjepidevus? Kuidas võita kliente ning suurendada turgu? Kuidas eristuda?
Kuidas jõuda käibekasvatajate TOP 3?
Kõik need küsimused on tuttavad raamatupidamisbüroode juhtidele, audiitorbüroodele ja raamatupidamisteenuse pakkujatele. Konverentsil
Kasumlik kasv 2019 otsime tõhusaid lahendusi just selle sektori ettevõtjate murekohtadele, tunnustame parimaid ning õpime nende
kordaminekutest.
Konverentsil osalemine maksab kuni 14. märtsini 169 eurot (km-ga 202,8 eurot), konverentsi täishind on 199 eurot (km-ga 238,8 eurot).

PROGRAMM
28.03.2019
9:00 - 9:25

Registreerimine ja hommikukohv

9:25 - 9:30

Avasõnad

09:30 - 10:15

Kas raamatupidamine on see töö, mida inimese asemel teeb
peagi robot?
Hans Lõugas koolitaja, Geeniuse tehnoloogiaportaali vastutav toimetaja
Tehisintellekt ja masinõpe on viimase aja ühed kõige kuumemad sõnad, mille mõju maailmale on väidetavalt
sama suur kui omal ajal elektri leiutamine. Milliseid töid masin inimeselt üle võtab ja kuidas mõjutab
automatiseerimine raamatupidamist?

10:15 - 11:00

Raamatupidamise automatiseerimine. Mida parimad teevad?
Hele Hammer PhD, EBS-i rahanduse õppejõud, Telema juhataja
Mida tehakse mujal maailmas? Kas kõike saab järgi teha või on meil Eestis teisiti? Millised raamatupidamise
tegevused tuleks kõigepealt automatiseerida? Parim praktika ostu- ja müügiarvete halduse protsessis.
Paberivaba raamatupidamine—võimalused ja ohud.

11:00 - 11:30

KOHVIPAUS

11:30 - 12:00

Kuidas koostada rahapesu ja terrorismitõkestamise
riskihindamise mudelit?

riskihindamise mudelit?
Siiri Antsmäe atesteeritud siseaudiitor
2018 lõpus jõustunud seadusemuudatuse järgi peab ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise
metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerivad. Seadus rakendub
muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele,
krediidiasutustele jne.

12:00 - 13:00

Müügipraktikum: Kuidas saavutada kasv läbi hea kliendi?
Silver Rooger müügitreener, Dominate Sales tegevjuht
Kuidas leida endale head klienti? Kuidas kasvada nii, et saaksid oma kliente valida?

13:00 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 14:15

TOP 3 käibekasvatajat raamatupidamisbüroode seas. Parima büroo autasustamine.

14:15 - 14:45

Mis on ACCA kvalifikatsioon ning milliseid võimalusi see
raamatupidajale annab?
Aet Toots Majandusteooria ja rahanduse õppetooli korraline lektor ja EBS Executive Education
Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammi koolitaja
• Mis on rahvusvaheline professionaalsete raamatupidajate ja audiitorite kogu ACCA (Association of
Chartered Certified Accountants)?
• Milliseid kutsesertifikaate ACCA väljastab ja milliseid eksameid nendeni jõudmiseks sooritada tuleb?
• Millised karjäärivõimalused, sh rahvusvahelises keskkonnas, avanevad ACCA kvalifikatsiooni omavale
majandusarvestuse valdkonna spetsialistile?
• Millise eelise annab tööandjale ACCA kvalifikatsiooni omava spetsialisti värbamine?
• Millised võimalused on kombineerida ACCA kutsesertifikaate ja akadeemilise kraadi omandamist?
• Millised on esimesed ja järgmised sammud liikumaks ACCA kvalifikatsiooni suunas? Kust saab huvi korral
täpsemat informatsiooni ACCA kutsesertifikaatide ja -eksamite kohta?

14:45 - 15:30

Kuidas tagada raamatupidamisbüroo töö järjepidevus?
Ulvi Tallo Grow Finance partner
Missugused on digitaalse raamatupidamisbüroo ohud ja võimalused? Tööprotsesside efektiivsuse
suurenemine paberivabadusele üle minnes.

15:30 - 16:15

Missugune on raamatupidamisbüroo juhi vastutus?
Marko Saag Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse
õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor
Raamatupidajatele on antud tohutu usaldus ja vastutus. Kas seadusemuudatus suurendas raamatupidaja
vastutust? Kuidas jaguneb vastutus raamatupidamisteenuse sisse ostmisel? Ehmatavad näited. Kasulikud
nõuanded riskide maandamiseks.

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
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.

