Pärnu Raamatupidamiskonverents 2019
"Kuidas kaoses korda luua?"
26.09.2019 - 27.09.2019
Pärnu
Meie loomuses on eelistada stabiilsust – olla kindlad selles, et kaks pluss kaks on neli ja see, mis
meid täna ümbritseb, jääb selliseks ka homme. Teadmine, et kõik on kontrolli all, annab meile
emotsionaalse tasakaalu. Maailm aga ei järgi alati ennustatavuse põhimõtet ja sündmuste tulemus
sõltub mitmetest muutujatest, mille käitumist on tihti võimatu ette ennustada.
Elu on areng. Ootamatus ja kontrollimatus on meie sees ja meie ümber ning parim, mida me saame teha, on olla paindlik ja valmistuda
plaanide muutuseks.
Seekordsel Raamatupidamiskonverentsil keskendume kaoses korra loomisele. Uurime, kas kaos on tegelik või ainult näib sellena
selgusetuse tõttu. Miks kaos tekib ja kuidas seda arengu jaoks ära kasutada ning kas ja kuidas on kaosesse sattumist võimalik tulevikus
vältida? Toome selgust ebaselgesse ja kuulame teiste kogemusi sellest, kuidas kaosest on kord loodud.
Pärnu Raamatupidamiskonverents toimub sel aastal juba 14. korda, muutudes igal aastal aina populaarsemaks
raamatupidamisvaldkonna uudiste ja parimate kogemuste jagamise kohaks ja raamatupidajate motivatsiooniürituseks. 2019. aastal oleme
liikunud uuenenud Strand Spa & Konverentsihotelli, et pakkuda mugavamaid tingimusi konverentsikülastajatele ning võimalust majutuda
samas majas.
2019. aasta Pärnu Raamatupidamise konverentsi koostööpartneriks on Eesti Raamatupidajate Kogu.
Eelmisel aastal oli konverents välja müüdud, ära jää ukse taha - registreeri kohe!

PROGRAMM
I päev
09:00 - 10:00

Registreerimine ja tervituskohv

10:00 - 11:40

I SESSIOON PEASAAL: Sissejuhatus
Peeter Saari Tartu Ülikooli laineoptika professor
Peeter Marvet Zone.ee küberturvalisuse ekspert
Margus Tammeraja Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees
10:00-10:10: Avasõnad
10:10-10:50: Kaos füüsiku pilgi läbi
Peeter Saari
• Näiteid lihtsaist dünaamikaist: lineaarne kasv — „iga aastaga läheb elu paremaks“; küllastuv kasv — „mis tõi
meid siia, ei vii meid edasi“; tsükliline liikumine jt.
• Kaootiline liikumine tekib keerulistes süsteemides, kusjuures „keeruline“ võib olla üllatavalt lihtne.
• Edward Lorenzi lühidefinitsioon kaosele: kui olevik määrab üheselt tuleviku, kuid oleviku ligikaudne teadmine
ei luba ligikaudseltki ennustada tulevikku.
• Julia fraktalite lummav ilu.

• Iseorganiseerumine — kord läbi kaose.
10:50-11:20: Kaos digimaailmas
Peeter Marvet
Võiks arvata, et kaost tekitada on lihtsam kui korda luua - aga võta näpust! Üks keerulisemaid probleeme
krüptograafias on juhuslike arvude generaator. Kui kaos pole perfektne hakkavad tekkima mustrid, mis
turvalisust olulisel määral vähendavad. Kasutajate puhul tähendavad mustrit kergesti ära arvatavaid paroole,
aga ka igapäevaseid tööprotsesse, mida kurjategijad ära kasutavad. Raamatupidamiskonverentsi ettekandes
tutvustan ma mustreid, mis on seotud küberpetuskeemidega, mille tõttu on Eesti firmad kaotanud sadu
tuhandeid eurosid. Teades kurikaelte käitumismustrit ei ole nende tegevus enam ettearvamatu kaos.
11:20-11:30: Kutsestandardid, kutse näidiseksamit tegema
Margus Tammeraja
11:30-11:40: Korralduslik info
Päevajuht

11:40 - 12:00

Kohvipaus

12:00 - 13:30

II SESSIOON PEASAAL:
Kaoses korra loomine

12:00 - 13:30

II SESSIOON,
PARALLEELSAALID

Sulev Luiga BDO Eesti juhatuse

Siim Kannistu vandeaudiitor,

esimees ja juhtiv partner

KPMG Baltics OÜ

Sven Siling BDO Eesti auditi

Liina Randmann Vandeaudiitor,

valdkonna juht ja partner

KPMG Baltics OÜ

Jari Kukkonen Koolitaja,

SAAL PALANGA
12:00-12:45: Edasilükkunud tulumaks
konsolideeritud IFRS aruannetes
Liina Randmann
Töötoa eesmärk on selgeks saada,
kuidas praktikas edasilükkunud
tulumaksu investeeringute pealt
arvutada.
Praktiline töötuba on suunatud kõigile,
kes koostavad konsolideeritud IFRS
aruandeid. Kui sa arvasid, et
edasilükkunud tulumaksu teema sinu
aruannet ei puuduta, siis selles töötoas
ilmselt sinu arvamus muutub.

Äripäeva Tootmise juhtimise
teabevara peatoimetaja

Kai Paalberg Kai Paalberg, Grant
Thornton Baltic OÜ
riskijuhtimisteenuste valdkonna juht
12:00-12:30: Rahapesu ja andmekaitse
nõuetest tekkinud kaose lahendamine
finantsarvestuses ja- aruandluses
Sulev Luiga, Sven Siling
•Lektorid kirjeldavad andmekaitse
(GDPR) ja rahapesutõkestamise (AML)
seadusandluse karmistumise mõju
piiriülese tegevusulatusega
professionaalsete teenuste firmale
praktiliste näidete varal.
Näidetes avaldatakse muuhulgas
organisatsiooni riskihinnangute
muutumise tagamaad, korralduslike
meetmete muudatused ning
alternatiivsed valikud lahenduste
leidmiseks.

12:30-13:00: Dokumentatsioon, nii
vähe kui võimalik
Jari Kukkonen
Miks vajame dokumente? Kuidas
mineviku faktid aitavad meil tulevikus

12:45-13:30: Raamatupidaja vastutus
Marko Saag
Raamatupidajate käes on ettevõtte
visiitkaart, andmed ja aruanded, mida
kasutatakse ettevõtte käekäigu
hindamiseks ning maksukohustuse
määramiseks. Kui suur on raamatupidaja
või raamatupidamisbüroo vastutus juhul,
kui andmetesse tekib viga või
manipuleeritakse numbritega teadlikult ja
tahtlikult?
SAAL PIRITA
12:00-13:30: E-arved
Margus Tammeraja
Eestis asusid avaliku sektori asutused

õigeid otsuseid teha? Teadmuse
juhtimise väljakutsed ja parim praktika –
kuidas leida tasakaal bürokraatia ja
kvaliteedi tagamise vahel.

01.07.2019 nõudma e-arveid. Kas oleme
selle kohustuse täitmisega toime tulnud?
Kuidas mikroettevõtjad olukorraga rahul
on? Kuidas raamatupidajatele uus
reaalsus meeldib? Kas e-arvete taevas
on nii pilvitu kui teenusepakkujate
ilmaprognoosid lubavad? Räägime
asjadest ausalt ja avameelselt, sekka
mõned praktilised näited.

13:00-13:30: Dokumentatsioon, nii
palju kui vajalik
Kai Paalberg
Siseaudiitori vaatenurgast peavad kõik
tegevused lisaks sellele, et need on
tehtud korrektselt, ka näima korrektsed.
Kuidas peab tegevusi kajastama, et neist
maha jääv jälg oleks siseaudiitori jaoks
piisav? Milline on siseaudiitori
vaatenurgast ettevõttes ideaalne
dokumentatsioon ja milliseid kahtlusi
tekitab selle puudumine?

13:30 - 14:20

Lõunapaus

14:20 - 15:50

III SESSIOON
PEASAAL:
Raamatupidaja roll
tulevikus
Berit Veske Directo OÜ
juurutusjuht

Ülle Pärl Raamatupidaja, ettevõtja,

14:20 - 15:50

III SESSIOON
PARALLEELSAALID
Sulev Luiga BDO Eesti juhatuse
esimees ja juhtiv partner

Krista Teearu
Raamatupidamisekspert ja ettevõtja,
Äripäeva Raamatupidamise
teabevara peatoimetaja

koolitaja

Krista Teearu

Siiri Antsmäe atesteeritud
siseaudiitor

Raamatupidamisekspert ja ettevõtja,
Äripäeva Raamatupidamise
teabevara peatoimetaja

Karoliina Treter Accounting and

14:20-14:50: Arengud ja muutused
raamatupidaja töös. Kuhu edasi?
Berit Veske
Aastal 2012 esines Directo Pärnu
raamatupidamiskonveretsil ettekandega
teemal ,,Tuleviku raamatupidamine”. 7
aastat on piisav hulk aega, et üle vaadata,
milliseid muutuseid me ennustasime ja
millised neist on realiseerunud. Kuhu on
ettevõtlus täna teel? Milline võiks olla
tulevik? Ja missugune saab olema
raamatupidaja roll järgmise 7 aasta
jooksul? Nendele küsimustele aitab
Beritiga koos vastuseid leida Liina
Šimkunaite Raamatupidamisbüroost
Askendo

SAAL PALANGA
14:20-15:05: Krüptoraha ja
ühisrahastuse kajastamine
Krista Teearu
Vaatame krüptorahade liike ja nende
kajastamist raamatupidamises. Samuti
kuidas andmeid lugeda ja millised riskid
on krüptomaailmaga seotud. Teeme
raamatupidamiskanded ühe portaali
väljavõtte alusel.
Ühisrahastuses vaatame mõne levinuma
portaali aruandeid, arutame teemasid
„olulisuse printsiip“ ja „järgi raha“ („follow
the money“) ning teeme
raamatupidamiskandeid.

14:50-15:20: Andmete teisendamine
juhtimiseks vajalikuks infoks.
Infopõhine juhtimine.

15:05-15:50: Rahavooaruanded
praktikas
Sulev Luiga, Karoliina Treter
Tänapäevase õiglase väärtuse (fair

Reporting Services Senior Manager

Ülle Pärl
Teadaolevalt on raamatupidaja ülesanne
toetada juhte otsustamisel. Üllatusega
peame aga tõdema, et otsustamine
moodustab juhtide tööst väga väikese
osa. Juhtide peamine töö on suhtlemine
ning mitteformaalse info hankimine.
Kuidas kaasaegne raamatupidamine
saab juhtidele toeks olla nende põhitöös
– suhtlemisel ja info hankimisel – sellest
juttu tulebki. Kuidas raamatupidaja saab
juhtidel aidata üles leida küsimusi, mille
olemasolust ei teatagi? Kuidas saame
toetada juhte uute strateegiate välja
töötamisel ja ellu viimisel? Kuidas
toetada õppimist ja arengut?
15:20-15:50: Kuidas areneda
raamatupidajast nõustajaks?
Krista Teearu
Raamatupidajate aeg on siiani enamjaolt
kulunud tehingute korrektsele
kajastamisele. Andmesisestus (ja
lähitulevikus ka korrektne lahterdamine)
automatiseerub aga väga suure kiirusega
ja lihtsad raamatupidajate töökohad
kaovad. Nutikas raamatupidaja muudab
oma profiili – ta valdab vajalikke IToskusi, et automatiseerimist hallata ja
andmeid kontrollida, aga samal ajal saab
ta hästi aru ka ettevõtte ärist ja oskab
ettevõtjale just käesolevas arenguetapis
vajalikku nõu anda. Selles sessioonis
vaatamegi, milliseid oskuseid peaks
raamatupidaja juurde õppima, et ka
(lähi)tulevikus edukalt konkurentsis
püsida ja põnevat tööd teha.

15:50 - 16:10

Kohvipaus

16:10 - 17:10

IV SESSIOON PEASAAL: Psühholoogia

value) kontseptsioonist määrav osa
tugineb turutehingutes tehtud maksetel
ja/või varade või majandusüksuste
rahavoo genereerimise võimel.
Sedakaudu puudutavad rahavooaruanded
ja -prognoosid jätkuvalt kõiki
finantsarvestuse ja varade väärtuse
asjatundjaid, kes oma tegevusulatust ei
piira vaid väike- ja mikroettevõtlusega
ning -ettevõtjatega, samas tekitab
rahavooaruannete koostamine
raamatupidajate seas jätkuvalt hulgaliselt
probleeme ja küsimusi.

SAAL PIRITA
14:20-15:50: Riskihindamise mudel
Siiri Antsmäe
2018 lõpus jõustunud rahapesu ja
terrorismitõkestamise
seadusemuudatuse järgi peab
riskihindamise metoodika ja mudel ning
sisekorrad, mis antud protsessi
organisatsioonis reguleerivad olema
välja töötatud audiitorbüroodel,
raamatupidamisbüroodel ja kõigil neil
ettevõtetel, kes arveldavad aasta jooksul
kliendiga sularahas vähemalt 10 000 euro
väärtuses. Riskihinnangu koostamise ja
riskiisu määramise praktikumil käsitleme
järgmisi teemasid:
• Milline peab olema riskihindamise
mudel ja metoodika?
• Mis asi on riskiisu ja kuidas seda
rakendada?
• Mis on hoolsusmeetmed ja millal neid
tuleb rakendada?
Teeme läbi riskide hindamise ehk kõik
osalejad saavad koolituse käigus
koostada oma ettevõtte tegevusest
lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu.

Indrek Rahi Koolitaja
Ragnar Viir arst ja liikumisteaduste doktor
16:10-16:40: Erinevad inimesed, erinevad tugevused. Milles on raamatupidaja asendamatu?
Indrek Rahi
Kas inimene otsib tööd või töö otsib inimest? Kindlasti toimib see mõlemat pidi, aga töökohtadel kipuvad
olema oma käitumuslikud ootused, mis lausa “kutsuvad” õigeid inimesi endaga liituma. Pikaajaline töö
usaldusväärsete analüüsiinstrumentidega näitab, et raamatupidaja ametikoht eeldab teatud komplekti
käitumisjooni ilma milleta pole kvaliteetse töö tegemine ja töökohaga rahulolu mõeldav.

Milline on siis hea raamatupidaja olemus? Kui palju peab seda ametikohta täitval inimesel olema
rutiinitaluvust? Kui palju analüüsivõimet? Kas ainult need omadused tagavad edu 21.sajandi
organisatsioonis? Millised on hea raamatupidaja peamised tugevused? Millest võib puudu jääda ja miks see
nii on? Millist keskkonda vajab raamatupidaja? Milline juhtimine on raamatupidajale sobivaim?
Nendele ja paljudele teistele raamatupidajatöö psühholoogilise poolega seotud küsimustele otsib
osalejatega koos vastuseid 20-aastase koolitajakogemusega Indrek Rahi, kelle koolitustel on osalenud üle
500 raamatupidaja.

16:40-17:10: Kuidas hoida istuja tervis korras?
Ragnar Viir
Liigne istumine rikub tervist, olgu istujaks lapsed, noorukid või täiskasvanud, mehed või naised, valge- või
sinikraelised, juhid või kaasreisijad. Keskealised kontoristid näivad olevat aga rohkem ”ohlikult istumislikud”
kui näiteks pensionärid. Liigset istumist seostatakse tervelt elatud aastate kahanemisega enam kui paari
tosina kroonilise haiguse ja seisundi läbi, mille seas on südameveresoonkonna haigused, diabeet, rasvumine,
kõrgvererõhutõbi, hüperlipideemia, seljavalud, pahkluude tursumine, süvavenoosne tromboos. Tervisesport
on vajalik, kuid sellega üksi ei väldi istumise kahjulikkust. Kuidas inimesele ja ühiskonnale kuluka, Eestile
interpreteeritult 1miljard eurot aastas maksma mineva probleemiga hakkama saada? See on väljakutse,
millega hakkame koos pihta.

17:10 - 17:20

Kontoritreening
Kontoritreening parandab verevarustust kehaosades, mis on olnud sundasendis, ning aitab selle abil
ennetada ja vähendada ebamugavustunnet, mis pikaajalise istumisega (või muu sundasendiga) kaasneb.
Isegi lühiajaline treening parandab infotöötlust ja mälu, lisaks annab energiat ja teeb tuju heaks.

17:45 - 18:30

Vaba aja tegevused
Kersti Kinks Loovterapeut
Peasaal: Loovteraapia: kaoses korra loomine
Lõõgastus, mõttetöö ning käeline tegevus aitavad korda luua inimeses endas. Loovterapeut Kersti Kinks viib
läbi teraapiatunni, mis on igale ühele jõukohane ning aitab pika konverentsipäeva järel pead puhastada.

Strand SPA: Vesivõimlemine
b>Võimlemine õues Kogunemine Strandis infolaua juures

20:00 - 01:00

Seltskondlik õhtusöök
Söögilaua ääres on aega kolleegidega oma kogemusi ja mõtteid jagada. Peale õhtusööki kutsub
tantsuõpetaja Merrit Helistve Sind eneseavastamisele läbi 5 Rütmi tantsu, et seejärel koos ansambliga The
Wet Cats & Rahel Ollisaar üks korralik kaos korraldada. Seda, kuidas kaoses korda luua, uurime edasi teisel
konverentsipäeval.
21:00 5 Rütmi tants on lihtne liikumispraktika, mis on loodud vabastama Tantsijat, kes elab igas kehas
olenemata selle kujust, suurusest, vanusest, piirangutest või kogemusest. 5 Rütmi tantsus ei ole samme,
mida peab selgeks õppima. Ei ole midagi, mida saaks valesti teha. Ainus, mida vaja, on keha, mida liigutada. 5
rütmi on: Voolamine, Staccato, Kaos, Lüürika ja Vaikus.
22:00 The Wet Cats on sõbrad, kes armastavad muusikat ja naudivad esinemist üheskoos 2015 aastast.
Nende repertuaaris on funk / pop / soul lugusid nii Eestist kui välismaalt, nii tänasest päevast kui eelnevatest
kümnenditest.

II päev

V SESSIOON PEASAAL: Maksuhommik

09:00 - 10:40

V SESSIOON PEASAAL: Maksuhommik
Lemmi Oro Maksupoliitika osakonna juhataja, Rahandusministeerium
Aule Kindsigo Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja
09:00-10:40: Maksurahu - mida see praktikas tähendab?
Aule Kindsigo, Lemmi Oro
Koalitsoonileping lubas küll maksurahu, kuid mida tegelikkus raamatupidajatele kaasa toob? Vabariigi
Valitsuse Tegevusprogramm just revolutsiooni ei ennusta, kuid muudatusi on plaanis mitmeid. Muudatusi
planeeritakse ka pensioni II samba põhimõtetes ning investeerimiskontode maksustamises, samuti on
päevakorras eelmise koalitsiooni poolt töökavasse võetud direktiivide ülevõtmised. Aeg annab arutust,
millest dünaamiline duo täpsemalt konverentsil rääkima hakkab.

10:40 - 11:00

Kohvipaus
Kuna hotelli check out on kell 12 ja sel ajal kestab 6.sessioon, siis soovitame siin kasutada veel võimalust
hotellivõtme tagastamiseks.

11:00 - 12:30

VI SESSIOON
PEASAAL: Avalik
sektor
Mirjam Suurekivi Ettevõtluse ja

11:00 - 12:30

VI SESSIOON
PARALLEELSAALID:
Christer Haimi CH
Konsultatsioonid OÜ juhataja

arvestuspoliitika osakonna nõunik

Tanel Molok Advokaadibüroo
Mart Mägi Eesti Statistikaameti

Sorainen vandeadvokaat

peadirektor

Terje Tiitsu Kuluarvestuse
projektijuht - riigieelarve osakond,
Rahandusministeerium
11:00-11:30: Arvestusvaldkonna
kuumad teemad
Mirjam Suurekivi
Tutvustame uusi arenguid arvestusalal.
Räägime rahvusvahelistest arengutest,
sellest millised muudatused tulevad
Euroopast ja kuidas need mõjutavad
raamatupidajate tööd lähiaastatel ning
millised tuuled puhuvad Eesti arvestusala
maastikul. Räägime e-arvetest, ekviitungitest, muudatustest Toimkonna
juhendites, aastaaruannete esitamisest
jm.
11:30-12:00: Uued
andmekogumisviisid. Kuidas
andmetes korda luua?
Mart Mägi
Statistikaamet annab ülevaate, kuidas on
muutunud andmete kogumisviisid
ettevõtjate jaoks. Käsitletakse töötamise
registri informatsiooni vajalikkust, uusi
masin-masin põhjal olevat

Heli Raidve Lektor, tööõiguse
spetsialist
SAAL PALANGA
11:00-12:30: Töötasu ja tööaja
kohtupraktika – õpi teiste vigadest!
Heli Raidve
Tööõigus on põnev! Oma ettekandes
annab Heli Raidve ülevaate töötasu ja
tööaega puudutavast 2019 värskest
kohtupraktikast. Käsitleme:
puhkusehüvitise olemus ja arvutamine
(sh kolm Euroopa Kohtu otsust);
ületunnitöö hüvitamine; kas omavolilise
puudumise eest võib töötaja
töölepingulist töötasu vähendada;
summeeritud tööaja uus tõlgendus
(Riigikohtu otsus); kas tulemustasu
arvutamise põhimõtted on töölepingu
osa ja palju muud huvitavat.
SAAL PIRITA
11:00-12:30: Piiriülene aruandlus ja
tehingute maksustamine
Christer Haimi, Tanel Molok
Tanel Molok ja Christer Haimi räägivad
piiriüleste tehingutega seotud riskidest
sealhulgas käibemaksu ja tulumaksu

andmevahetust, suurandmete töötlust
ning teisi andmekogumise muutusi.
Samuti käsitletakse seniste küsitluste
vähendamist ning sellest lähtuvaid
väljakutseid.
Täiendavalt tutvustatakse uusi
teabelahendusi, millega aidata ettevõtte
tippjuhtkonnal paremaid otsuseid teha.
Tänapäeva suures infohulgas pakub
Statistikaamet aina rohkem
personaliseeritavaid lahendusi.

arvestamise põhimõtetest, püsiva
tegevuskoha tekkimisega seotud
maksustamisest jms. vahele pikitakse
praktilisi näiteid ettevõtjate kogemustest,
markantsematest näidetest ja imelistest
pääsemistest.
Õpime teiste vigadest ja tõdeme, et
lihtsam on enne mõelda, kui pärast
trahve maksta.

12:00-12:30: Tegevuspõhine
kuluarvestus ja eelarvestamine 2020
riigieelarve näitel
Terje Tiitsu
Tegevuspõhine riigieelarve ja
kuluarvestus alates 2020. a.
Räägime sellest, kuidas on edenenud
korra loomine riigi finantside
kasutamisel ja läbipaistvuses. Millised
on olnud suuremad väljakutsed
tegevuspõhisele riigieelarvele ülemineku
protsessis ja mida peame veel muutma,
et saavutada eesmärk tõhus läbipaistev
riigieelarve. Kuidas ära tunda piir olulise
ja ebamõistlikku andmekorje vahel ning
millised töövahendid on meil kasutusel.

12:30 - 13:30

Lõunapaus

13:15 - 14:00

VII SESSIOON PARALLEELSAAL
Kairi Pedask Directo juurutaja
SAAL PIRITA
13:15-14:00: Directo juurutaja ja klient Saksa Automaatika jagavad elulist kogemust majandustarkvara
vahetusest
Oma kogemust ettevõtte majandustarkvara vahetusest jagab Kairi koos Saksa Automaatika esindaja Rita
Kallikormiga. Millised olid tarkvara valiku kriteeriumid? Mida tarkvara vahetusel silmas pidada? Kuidas
töötajad muutusega kaasa tuua? Vaatame, kuidas kujunes juurutusprotsess, meeskonnatöö tarkvara
juurutaja ja kliendi vahel ning millist kasu on klient tarkvara vahetusest tänaseks saanud. Heidame pilgu ka
tulevikku, sest ettevõtte kasvades tekivad uued soovid ja ootused ka tarkvarale. Millised on unistused
edaspidiseks ja kuidas need tarkvaras realiseerida? Pärast kogemuslugu saab esitada küsimusi ning
vahetada mõtteid tarkvara või selle vahetamisega seotud teemadel.

13:30 - 15:40

VII SESSIOON PEASAAL: Kogemuslood
Siim Kannistu vandeaudiitor, KPMG Baltics OÜ

Margus Olesk KPMG Baltics raamatupidamisnõustaja

Anneli Aljas Bolt finantsjuht
Aavo Kokk Nõustaja
13:30-14:00: Üleminek IFRS aruandlusele
Siim Kannistu
Üleminek IFRS aruandlusele võib olla väga kaootiline ning kulutada palju närve, raha ja aega. Kuid hästi
läbimõeldud plaaniga ja uusi arvestuspõhimõtteid tundes on seda võimalik teha nii, et kõik on rahul ja loodud
aruande üle võib vaid uhkust tunda.
14:00-14:30: Taxify / Bolt kogemuslugu
Anneli Aljas
Raamatupidaja roll kaoses kontrolli loomisel on väga suur, aga kõik algab sellest, et raamatupidaja
väärtustab ennast, oma oskusi ja teadmisi. Hea raamatupidaja toob ettevõttesse süsteemi ja kontrolli, annab
õigeid andmeid tulemustest läbi selliste aruannete, mis aitavad ettevõtte juhtidel teha õigeid ja ettevõtte
tegevust edasiivaid otsuseid ning aitab töötajatel numbrite keeles aru saada, et mismoodi ka väiksena tunduv
otsus võib ettevõtte jaoks mängida olulist rolli.
14:30-15:00: 3 korra loomise lugu
Aavo Kokk
Aavo räägib, kuidas ta juhtimisarvestuse abiga on suutnud kaoses korda luua ja kuidas ta on uute äride tarvis
finantsplaani koostanud. Aavo toob kuulajateni kolm kaasust - ajalehe äri restruktureerimine; hotelli
müügisüsteemi ümberkorraldamine ja eksportiva tootmisettevõtte käivitamine.

15:00 - 15:05

Virgutuspaus

15:05 - 15:45

Kaose ja korra vahel
Aleksei Turovski Zooloog
Aleksei võrratu oskus loomadest põnevaid lugusid jutustada haarab inimesi sõltumata nende erialast. Kõigi
loomade sõber ja saadik räägib meile kaosest ja korrast zoosemiootilisest aspektist: muljetetarve,
orienteerumine, koostöö ja kommunikatsioon ehk märkide loomisest ja otsingust suures ja väikeses
keskkonnas.

15:45 - 15:50

Kokkuvõte

TOETAJAD

LISAINFO
OSALEMISE TINGIMUSED:
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile. Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta
muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil
registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume
võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem,
tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele
Osaledes Pärnu Konverentsil nõustub külaline, et teda filmitakse /fotografeeritakse ja tema pilti kasutatakse meie promomaterjalides ilma
kompensatsioonita.
MAJUTUS:
Strand Konverentsi- ja SPA hotell (A.H. Tammsaare pst 35) on Pärnu Raamatupidamiskonverentsi majutuspartner ning valides
osaluspaketi koos sobiva toatüübiga, saad koos osalusega broneerida ka majutuse.
Majutus konverentsihotellis on VÄLJA MÜÜDUD.
Teised majutusvalikud:
Estonia Resort Hotel ja SPA-ga **** (A. H. Tammsaare puiestee 4A) oleme kokku leppinud majutuse erihinnad. Vabade tubade olemasolu
kontrollimiseks ja majutuse broneerimiseks palume võtta ühendust otse hotelliga. Soodushind on garanteeritud kuni 30 päeva enne
konverentsi toimumist või kuni tube jätkub. Hiljem on soodushind võimalik vastavalt vabade tubade olemasolule. Märksõna „Pärnu
Raamatupidamiskonverents“
Majutus üheses toas 76,15 +km ( 83 € koos km-ga )
Majutus kaheses toas 85,32 +km ( 93 € koos km-ga )
Hotelli koduleht: https://www.spaestonia.ee/resort
Broneerimine e-posti aadressil resorthotel@spaestonia.ee või telefonil 440 1017
Hedon SPA hotellis **** (Ranna pst 1) oleme samuti kokku leppinud majutuse erihinnad. Vabade tubade olemasolu kontrollimiseks ja
majutuse broneerimiseks palume võtta ühendust otse hotelliga. Soodushind on garanteeritud kuni 14 päeva enne konverentsi toimumist või
kuni tube jätkub. Hiljem on soodushind võimalik vastavalt vabade tubade olemasolule. Märksõna „Pärnu Raamatupidamiskonverents“
Majutus üheses toas 71,56 +km ( 78 € koos km-ga )
Majutus kaheses toas 81,65 +km ( 89 € koos km-ga )
Hotelli koduleht: https://www.hedonspa.ee

Broneerimine e-posti aadressil sales@hedonspa.com või telefonil 44 99 000
TASUTA BUSS KONVERENTSILE:
Sarnaselt eelmistele aastatele korraldame tasuta bussi konverentsile.
Busside väljumisajad ja -kohad 26. septembril on järgmised:
Tartu, väljumisaeg: 6.45, väljumiskoht: Vanemuise alumine parkla
Viljandi, väljumisaeg: 8.05, väljumiskoht: Viljandi bussijaama esine parkla
Tallinn, väljumisaeg: 7.30, väljumiskoht: Mere puiestee ääres olev turismibusside parkla, Scotland Yardi vastas
Tallinn Pääsküla, väljumisaeg: 7.55, väljumiskoht: Pääsküla maaliinide bussipeatus (Pärnupoolne peatus)
Reedel pärast programmi lõppu väljuvad bussid Strand konverentsihotelli eest kell 16:00.
Sobivale bussile koha broneerimiseks kirjuta palun e-posti aadressil info@konverentsid.ee

