Pärnu Raamatupidamiskonverents 2020:
Tarkuste tuules tulevikku
"Kui puhub muutuste tuul, ehitavad ühed müüre ja teised tuuleveskeid." - Hiina
vanasõna
17.09.2020 - 18.09.2020
Pärnu Kontserdimaja
Pärnu Raamatupidamiskonverents peab aastal 2020. oma 15. sünnipäeva.
Tule tähista koos meiega!
Vanasõnad ja mõtteterad viivad meid teise aega, õpetades õppetunde elust enesest. Naljakad vanasõnad tõstavad meie meeleolu, õpetlikud
hoiatavad teiste vigu kordamast. Nad viivad kokku erinevad inimesi ja annavad hääle muredele ja rõõmudele. Inimesed armastavad
mõtteterasid, sest sageli ütlevad nad meile rohkem kui pikk jutt eales seda teha suudab. Pärnu Raamatupidamiskonverents on 15-aastane.
Aeg on mõtiskleda selle üle, kuidas minevikutarkused meid teeninud on, vaadata läbi igihaljaste mõtteterade ja vanasõnade prisma olevikku
ning seada purjed tuleviku tuulte järgi. "Näib, et meie minevikul on suur tulevik." Heiki Raudla
Kahepäevane Pärnu Raamatupidamiskonverents leiab aset igal sügisel, olles raamatupidamisvaldkonna uudiste ja parimate kogemuste
jagamise kohaks ning raamatupidajate motivatsiooniürituseks. Juubelit tähistav konverents leiab aset sel aastal Pärnu Kontserdimajas
ning partnerhotelliks on Estonia SPA Hotell. Viimases toimub ka meeleolukas õhtusöök koos live esineja ning kaasahaaravate tegevustega.
Majutus Estonia SPA hotellis on VÄLJA MÜÜDUD!
Sihtgrupp: raamatupidajad, pearaamatupidajad, palgaarvestajad, ﬁnantsjuhid- ja ﬁnantsnõustajad, juhid (sh osakonna ja keskastmejuhid),
audiitorid, raamatupidamisteenuse pakkujad, kontrollerid.
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet või toodet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

Soetades pileti juubeliüritusele varakult, saad soodsamalt!
I soodushind 419.- EUR (+käibemaks) kuni 30.05.2020
II soodushind 449.- EUR (+ käibemaks) kuni 30.06.2020
III soodushind 479.- EUR (+ käibemaks) kuni 31.08.2020
Vaata ka artikleid:
Vaata, mida toob Pärnu raamatupidamise konverentsi 15. juubel
GALERII: Pärnu Raamatupidamiskonverents 2019

* Varajastele registreerijatele saadame partnerhotelli majutuse pakkumise ja informatsiooni e-mailile aprillkuu jooksul.

PROGRAMM
I päev
09:00 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

I SESSIOON: "Me ei saa suunata tuult, kuid me saame seada
purjeid." Dolly Parton

Jaanus Kangur Moderaator
Kadri Kangur IMG Numeri juhatuse liige
10:00 - 10:20: "Küsimus on selles, kas läheme edasi tulevikku või tagasi minevikku." Dan Quayle
Konverentsi avasõnad ning moderaatori tervitus.
Jaanus Kangur, moderaator
10:20 - 11:00: "Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta." Juhan Liiv
Vaatame tagasi 15. aastale raamatupidamisvaldkonnas ning mõtiskleme ühiselt, mida järgmised 15. aastat
võiksid tuua. Missugused tarkused minevikust tuleks kaasa võtta parema tuleviku tarbeks? Ja kuidas mõjutab
kevadine eriolukord plaane ning prognoose?
Rahandusministeeriumi esindaja
11:00 - 11:30: "Las jääda kõik, mis (kriisis) hea"
“Uus kriis toob kaasa uued võimalused ja avab uued uksed” on olnud nii ajakirjanduse kui ka moodsate
webinaride pealkirjadeks ja sisuks. Positiivne ja eluterve lähenemine ning ilmselgelt soovivad kõik kiiresti
kohaneda, muutustest õppida ja kriisist võitjatena välja tulla. Ka IMG Numeri raamatupidajatel on olnud põnev
kuid ka katsumusterohke aeg ning toonud töösse nii heledamaid kui ka tumedamaid värve. Kogemused
olulisematest positiivsematest muutustest seoses kaugtöö, kommunikatsiooni ning uute teadmiste ja
oskuste rakendamisega.
Kadri Kangur, IMG Numeri tegevjuht

11:30 - 12:00

KOHVIPAUS: "Pole kohvi, pole töötegemist"

12:00 - 13:30

II SESSIOON: "Kui pime
juhib pimedat, kukuvad
mõlemad kraavi."
Hollandi vanasõna
Paavo Siimann Tallinna
Tehnikaülikooli finantsaruannete
analüüsi õppejõud, koolitaja, mentor
ning jaeinvestor

Heli Raidvee Lektor, tööõiguse
spetsialist
12:00 - 12:45: "Seaduslik on vaid
tegevus, mis ei tekita osapoolte vahel
ebameeldivat konflitki." Mahatma
Gandhi
Kevadine eriolukord tõi eriti teravalt esile
tavapärasest enam töötasude, hüvitiste
arvestamise ning maksmisega ning
tööaja vähendamise ja koondamistega
seotud küsimusi ja probleeme. Samuti
said ilmsiks töölepingutes tehtud
eksimused. Vaatame, millised on olnud
enamlevinud vead, mis tagajärgi need
endaga kaassa on toonud ning kuidas
neid tulevikus vältida.
Heli Raidvee, tööõiguse spetsialist
12:45 - 13:30: "Arvude abil võib

12:00 - 13:30

PARALLEELSAAL:
Juta Tikk Tartu Ülikooli
majandusteaduskonna lektor
12:00 - 13:30: "Öelgu õpetlased mida
tahes, peale jääb mees, kel raha
käepärast." William Somerville
Ettevõtte likviidsuse seisukohast ei ole
tekkepõhise arvestuse kasutamine kuigi
otstarbekas, sest kasumiga arveid ei
maksa, selleks on vaja raha. Alates
2017.a. ei nõuta EFS järgi töötavatelt
mikro- ja väikeettevõtetelt rahavoogude
aruande koostamist. Töötajate arvu
liigitusaluseks võttes oli 2019.a. Eesti
ettevõtlusmaastikul kuni 50 töötajaga
ettevõtteid 98% kõigist ettevõtetest.
Esinemine keskendub rahavoogude
aruande vajalikkusele ja informatsioonile,
mis rahavoogude aruandes peidus kuidas seda leida ja kasutada tegevuse
jätkusuutlikkuse nimel.
Juta Tikk, lektor

ükskõik mida tõestada." Thomas
Carlyle
Öeldakse, et finantsanalüüsi oskus teeb
raamatupidajast ettevõtte arsti ning tihti
võrreldakse finantsanalüüsi läbiviimist
ettevõttele diagnoosi panemisega. Just
nii nagu meditsiinis - vajame tõhusa ravi
jaoks õiget diagnoosi. Missuguse
diagnoosi saab majandusaasta aruande
põhjal ettevõttele anda?
Paavo Siimann, koolitaja ja õppejõud

13:30 - 14:30

LÕUNAPAUS: "Söömine on ainus töö, mis toidab." Eesti vanasõna

14:30 - 16:00

III SESSIOON "Valitsus teatas, et
maksude tõstmiseks
põhjust pole ja
seepärast tõusevad
maksud ilma
põhjuseta" Tom Ward

14:30 - 16:00

Marko Saag Advokaadibüroo
ATTELA partner ja vandeadvokaat
ning TTÜ finantsarvestuse õppetooli
rahvusvahelise maksunduse lektor

Eneli Tomingas Maksuaudiitor,
Maksu- ja Tolliamet
14:30 - 15:15: "Erinevus maksude
planeerimise ja maksudest
kõrvalehoidumise vahel vanglamüüri
paksune. Ja väljaspool on kindlasti
parem." Denis Healey
Kuigi ettevõtjad üritavad üldreeglina
võimalikult vähe makse maksta, jäetakse
praktikas sageli mitmed
maksuvabastused kasutamata. Vaatleme
seda, milliseid maksuvabastusi Eesti
maksusüsteem pakub, kuidas neid
kasutada ning mis on erinevus lubatud
maksuplaneerimise ja maksudest
kõrvalehoidumise vahel.
Marko Saag, vandeadvokaat ja
maksunõustaja
15:15 - 16:00: DEBATT: "Igal lool on
kolm vaatenurka - sinu oma, minu oma
ja faktid." Foster Meharny Russell
Oma seisukohad maksude
optimeerimise erinevatele võimalustele
toovad lauda maksunõustaja, Maksu- ja
Tolliameti esindaja ja vandeaudiitor.
Kas vaidluses selgub tõde?

KOHVIPAUS: "Miski pole võimatu, kui on piisavalt palju kohvi."

PARALLEELSAAL:
14:30 - 16:00: "Pankrot on juriidiline
menetlus, mille käigus topitakse
püksitaskud raha täis ja siis antakse
pintsak ära." Thomas Watt
Ettevõtte likvideerimine, saneerimine ja
pankrot toovad kaasa hulga kohustusi
raamatupidajatele. Halvimal juhul olles
osa lõpetavast ettevõttest, teisel juhul
partneriks lõpetatavale ettevõttele. Mida
silmas nendes protsessides silmas
pidada, kuidas mõjutavad need
maksustamist ja kus tavapäraselt
eksitakse?
Esineja kinnitamisel

16:00 - 16:30

KOHVIPAUS: "Miski pole võimatu, kui on piisavalt palju kohvi."

16:30 - 17:30

IV SESSIOON: "On kaks võimalust tamme latva saada. Üks on
istuda tõrule ja oodata, teine - hakata puu otsa ronima."
Charles Kemmons Wilson
Gerda Urva Pihiema OÜ terapeut ja koolitaja, Thomas DISC meetodi sertifitseeritud kasutaja
16:30 - 17:00: "Maailm vihkab muutusi, ometi on see ainus, mis tagab progressi." Charles F Kettering
Keerulised sündmused viivad tavaliselt progressini ning loovad uusi võimalusi uuendusteks ja muutusteks.
Muutused on sageli hirmutavad, sest tuttav ja turvaline lööb kõikuma ning uuenduste sisseviimine nõuab
pingutust ja pühendumist. Räägime sellest, millised on eduka muudatuse juhtimise võtmetegurid, kuidas
taastuda ebaõnnestumisest ning toime tulla muudatustega kaasneva stressiga.
Esineja kinnitamisel
17:00 - 17:30: "Teil on õigus öelda "ei", ilma et peaksite end süüdi tundma." Manuel J. Smith
Kehtestav käitumine aitab elu ja tööga kõige efektiivsemalt toime tulla. Kehtestavalt käituv inimene küsib ja
saab elult rohkem, tal õnnestub järjest paremini rahuldada oma vajadusi ja hoiduda ebameeldivustest, ta
ületab takistusi kergemini, säilitades aususe, väärikuse ja õiguste puutumatuse nii enda kui teiste puhul. Ta
saavutab loomulikumad, rikkamad ja tulemuslikumad suhted teiste inimestega kui see, kes käitub
agressiivselt või alistuvalt.
Gerda Urva, terapeut ja koolitaja

18:30 - 19:30

TREENINGUD: "Ebamugavate asjade tegemine on kasulik." Anne Lamott

20:00 - 01:00

PIDU: "Elu ilma pidudeta on nagu pikk teekond ilma
puhkepausideta." Demokritos
Õhtusöök ja live muusika Estonia Spa restoranis NOOT.
Söögilaua ääres on aega kolleegidega oma kogemusi ja muljeid jagada.
Kuna reisimisega on sel sügisel keeruline, kutsume teid muusikalisele kruiisile Ladina-Ameerika riikidesse,
Kariibimere saartele ja võibolla põikame veel siia-sinna. Muusikat teeb James Werts World Project.
Riietus kruiisimiseks sobiv.

II päev
9:00 - 10:30

V SESSIOON: "Peale surma ja maksude ei ole siin maailmas
midagi kindlat." - Benjamin Franklin
Lemmi Oro Maksupoliitika osakonna juhataja, Rahandusministeerium
Aule Kindsigo Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja
Tõnis Elling Ernst & Young Baltic AS juhtiv maksunõustaja
09:00 - 10:00: "Surm, maksude maksmine ja lapse sünd! Nende jaoks ei ole õiget aega olemas."
Margaret Mitchell
Juba traditsiooniks kujunenud maksuhommikul vaatame, millised uued tuuleb puhuvad tänavusel
maksumaastikul.
Lemmi Oro ja Aule Kindsigo

10:00 - 10:30: "Kohus lahendab vaidluse, kuid ei jaga tõde ega valet“ Villu Kõve
Nagu targad mehed on öelnud, kohus on oma töö siis hästi teinud kui tehtud otsus on ka õiglane lisaks
sellele, et ta on õige. Kas ja kuidas see päriselt kohtutel on välja kukkunud, arutame olulisemate käibemaksu
lahendite näitel. Käsitleme otsuseid, mis on ühel või teisel viisil muutnud senist praktikat nii Euroopa Liidus
kui ka Eestis kitsamalt.
Tõnis Elling, maksunõustaja

10:30 - 11:00

KOHVIPAUS: "Kas sa oled kunagi mõelnud, et äkki kohv on sinust sõltuvuses?"

11:00 - 12:30

VI SESSIOON
"Informatsioon on just
nii usaldusväärne, kui
on selle allikas." Dan
Brown
Silver Toompalu Tallinna
Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli
majandusteooria lektor, OfficePoint
OÜ koolitaja

Karin Marosov Advokaadibüroo
PwC Legal Vandeadvokaat /
Kinnisvara- ja lepinguõiguse
valdkonna juht
11:00 - 11:30: "Kui sul on tasku nurgas
auk, pole mõtet taskut rahaga täita"
George Eliot
Korralik ja läbimõeldud leping on äri
aluseks nii heal kui halval ajal. Ettekandes
analüüsime, kuidas oma äriprotsessidest
tulenevad riskid kaardistada ehk mida
peaks igaüks just eelkõige oma äri
spetsiifikast tulenevalt lepingutes
reguleerima. Vaatleme eriolukorra ajal ja
selle järgselt tekkinud lepingutega seotud
probleeme nagu lepingutest taganemine
ja nende ülesütlemine, leppetrahvid,
viivised ja nõuded ning uurime, millised
eriolukorraga seonduvad lepingutest
tulenevad vaidlused ja läbirääkimised
juristide töölauale on maandunud.
Karin Marosov, vandeadvokaat
11:30 - 12:00 - "Ainult siis, kui
masinad rikki lähevad, meenutavad
nad sulle, kui võimsad nad on." Clive
James
Õpime läbi praktiliste harjutuste tundma
erinevate Exceli funktsioonide poolt
pakutavaid võimalusi andmete
töötlemisel ja analüüsimisel. Silver
Toompalu, õppejõud ja koolitaja
12:00 - 12:30: "Selle aruande
enneolematu maht kaitses teda selle
eest, et keegi ta läbi loeks." Winston

11:00 - 12:30

PARALLEELSAAL:
Tõnis Elling Ernst & Young Baltic
AS juhtiv maksunõustaja
11:00 - 11:45: Oleme vastutavad nii
selle eest, mida me teeme, kui ka selle
eest, mida me pole teinud. - Moliére
COVID 19 kriis õpetas meile, et
hoolimata inimeste liikumispiirangutest,
läheb elu ikka edasi. Kaubad liiguvad
piiriüleselt ja inimesed tarbivad aktiivselt.
Toimib ka rahvusvaheline kaubavahetus,
kuigi teatavate
erisustega. Töötoas räägime
rahvusvahelise kaubanduse
olulisematest käibemaksu aspektidest.
Analüüsime, mis võib minna valesti ja
kuidas piiripealseid olukordi lahendada.
Kindlasti räägime ka sellest, kuidas 2010.
aasta algusest jõustunud
käibemaksumuudatused on
rahvusvahelises
kaubavahetuses omaks võetud.
Tõnis Elling, maksunõustaja
11:45 - 12:30: Ainus, keda me reaalselt
kontrollida saame, oleme me ise."
Kristo Kiviorg
Raamatupidaja rakendab ettevõttes
esmast sisekontrolli funktsiooni, jälgides
ettevõtte varusid, varasid ja
investeeringuid. Kus on riskid kõige
kõrgemad ja kuidas neid maandada?
Esineja kinnitamisel

Churchill
Esineja kinnitamisel

12:30 - 13:30

LÕUNAPAUS: "Õnn ja tühi kõht käivad harva koos." Jaapani vanasõna

13:30 - 15:15

VII SESSIOON: Ajalugu kirjutavad võitjad
Jaanus Kangur Moderaator

Audiitorkogu president

Sepo Seeman Näitleja
13:30 - 14:00: Monoetendus: Vein & vesi"
Sepo Seeman, näitleja
14:00 - 14:30: Audiitorkogu kokkuvõte kahe konverentsipäeva teemadest.
Kahte konverentsipäeva jälgib kohapeal audiitorkogu president, kes ettekannetest olulisemad faktid ülesse
nopib ning nendest kogu saalile kokkuvõtte teeb.
Audiitorkogu president
14:30 - 14:45: Konverentsikorraldajate kokkuvõte
Vaatame üle, mida olulist möödunud konverentsipäevadest koju kaasa võtta. Täname esinejaid ja külalisi
ningl loosime auhindu.
14:45 - 15:15: “Sünnipäevad on väga kasulikud. Statistika näitab, et mida rohkem sünnipäevi inimesel
on, seda kauem ta elab” Larry Lorenzoni
Tähistamisel on enamikus kultuurides oluline roll ning kuigi tähistamise traditsioonid on eri maailma eri
paikades väga erinevad, on nende tähendus tihti sarnane - üks etapp elus on lõppenud ning järgmine ootab
ees. Räägime tähistamise tähtsusest ning ehk saate ka laiast maailmast inspiratsiooni mõne uue traditsiooni
kasutusele võtmiseks.
Jaanus Kangur, koolitaja

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 tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
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.
MAJUTUSINFO
Soovi korral on võimalik osta konverentsile osaluspakett koos majutusega ühes järgmistest hotellidest:
Estonia Resort- välja müüdud
Hedon - viimased toad
Villa Wesset
Rannahotell
Pärnu hotell
Sel juhul teeme valitud hotellis broneeringu ise ja Sa ei pea majutusega eraldi tegelema.
Majutusega osaluspakettide arv on piiratud
TASUTA KONVERENTSIBUSS
Busside väljumisajad ja -kohad 17. septembril:
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)
Lõpppeatus: Pärnu Kontserdimaja
1.konverentsipäeva lõpus viivad bussid järgmistesse hotellidesse:
Estonia Resort Hotell / Villa wesset
Hedon SPA hotell
Hotell Pärnu / Rannahotell
2.konverentsipäeva hommikul toovad bussid samadest hotellidest osalejad taas Pärnu Kontserdimajja.
Täpsed kellaajad avaldame septembris.
18.septembril väljuvad bussid Pärnu Kontserdimaja juurest tagasi Tallinnasse ja Tartusse 20 minutit pärast programmi lõppu.
Sobivale bussile koha broneerimiseks kirjuta palun e-posti aadressil silja.magi@aripaev.ee.
KORRALDUSLIK INFO
Eelregistreerimine töötubadesse, treeningutele algab 25.augustil, saadame osalejatele selle kohta infokirja ja registreerimislingi.
Mõned päevad enne konvrentsi saadame infokirja ka kogu korralduse kohta.

