Raamatupidamisbüroode konverents
KASUMLIK KASV 2020
11.06.2020
Toimub veebiülekandena
Taaskord kogunevad oma ala tipptegijad ainsal raamatupidamisbüroodele suunatud konverentsil,
mille keskmes on sel aastal raamatupidamisbüroo asutamine ja arendamine.

vaatame, kuhu on teel Euroopa raamatupidamisettevõtete turg ja millised on trendid
loome strateegilisi plaane ning laiendame teenuste valikut
avastame kuidas coachingu ning muude viiside abil leida, hoida ja tunnustada töötajaid
analüüsime raamatupidamisteenuste hinnakujundust
õpime parimate praktikast läbi humoorikate kogemuslugude

Kõik need küsimused on tuttavad raamatupidamisbüroode juhtidele, audiitorbüroodele ja raamatupidamisteenuse pakkujatele. Konverentsil
Kasumlik kasv 2020 otsime tõhusaid lahendusi just selle sektori ettevõtjate murekohtadele, tunnustame parimaid ning õpime nende
kordaminekutest.
Sihtgrupp: raamatupidamisbürood, raamatupidamisbüroode juhid, pearaamatupidajad ja arvestusosakonna juhid.
Julgustame sel aastal osa võtma ka neid raamatupidajaid, kes planeerivad või mõlgutavad mõtteid oma büroo loomisest. Anname
inspiratsiooni ning praktilisi tööriistu alustamiseks, arendamiseks ja jätkusuutlikuks eduks.

Konverentsil osalejatele saadame materjalid, üllatuse ning Äripäeva juhtimisraamatu (väärtuses 38,50 eurot) kulleriga koju. Täpsema
info ja raamatute valiku saadame e-mailile peale registreerimist.

Programmijuht: Marianne Lõhmus, +372 52 85 007, marianne.lohmus@aripaev.ee
Projektijuht: Anne-Ly Raudhein, +372 53 460 172, annely.raudhein@aripaev.ee
Konverentsil osalemine maksab kuni 28. maini 199 eurot (km-ga 238,80 eurot), konverentsi täishind on 229 eurot (km-ga 274,8 eurot).

PROGRAMM
KASUMLIK KASV 2020
09:00 - 09:30

Registreerimine ja hommikukohv
Pakume hommikukohvi koos värske Äripäevaga. Aeg end mugavalt sisse seada ning tervitada kolleege (ja
konkurente) .

09:30 - 09:35

Avasõnad
Marko Saag moderaator

09:35 - 10:05

Avaliku sektori ja ärisektori koostöö

Helika Parts KOV Finantsjuht, Eesti Finantsteenuste Agentuur
EFTA oli KOV koostööpartneriks rohkem kui 9 aastat. Meil oli võimalik muuta süsteeme, tõestada et
raamatupidamist võib ka teenusena osutada ning eelarvete planeerimine on pigem mäng kui seadusest
tulenev kohustus.
Jagame ettekandes kogemusi teemadel: Mida me õppisime? Mida õpetasime? Kuidas me jõudsime
VeeRani?

10:05 - 10:45

Digitaalne raamatupidamine - enam ei ole pääsu!
Kristiina Nurmsalu kasutajatoe vanemkonsultant, Excellent Business Solutions Eesti AS
Kevadine koroonaviirus tõi digitaalsuse, paberivabaduse ning kaugtöö ka nende ettevõtete lauale, kes seni
uuendusteks valmis ei olnud. Missugused õppetunnid saame kriisist kaasa võtta ja kus olid komistuskohad?
Kus jäid kliendid hätta ning milliseid lahendusi endiselt ei osata kasutada?

10:45 - 11:30

Workshop: Hea meeskonnatöö on edu alus
Gerda Urva Pihiema OÜ terapeut ja koolitaja, Thomas DISC meetodi sertifitseeritud kasutaja
Selleks, et su tiim saavutaks edu, vajad sa inimesi. Mitte ainult neid, kelle resümee on sobiv, vaid ka neid, kes
julgevad esitada väljakutseid, kes uuenduslike ideeedega välja tulevad, kes töö ära teevad ja kes süsteemi ja
fakte nõuavad. Täiuslikult tasakaalus meeskonna loomiseks ja selles rahulolu hoidmiseks pead sa teadma,
millist käitumist erineva käitumisstiiliga inimesed sinult ootavad, mis neid motiveerib ja mis hirmutab.

11:30 - 12:00

Kas vastutuskindlustus päästab vastutusest? Kuidas vältida
asjatuid riske?
Karina Kuuskmann If kindlustuse vastutuskindlustuse riski- ja tootejuht
Vastutuskindlustus on võimalus äririskide maandamiseks. Vaatame üle erinevad kahjujuhtumid läbi aegade.
Mis on neist õppida? Kuidas neid olukordi lahendada? Tutvume vastutuskindlustuse võimaluste ja
vajalikkusega.

12:00 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 13:45

Paneeldiskussioon: raamatupidamisbüroode kogemuslood
Marko Saag moderaator
Ulvi Tallo Grow Finance partner
Egle Vainula Elmek Accounting juhatuse liige, vandeaudiitor
Tegijal ikka juhtub - nii head kui halba. Vaatame koos praktikutega üle meeldejäävamad kogemused nende

teekonnalt. Õpime teiste vigadest ja naerame nende humoorikate juhtumiste üle.

13:45 - 13:55

TOP 3 käibekasvatajat raamatupidamisbüroode seas
Marianne Lõhmus Raamatupidaja.ee ärijuht, Äripäev AS
Parima büroo autasustamine

13:55 - 14:40

Kuidas meeskond kriisist välja juhtida?
Eero Sikka tulemuslikkuse konsultant ja koolitaja
Juhtimistegevustel on kriisisituatsioonis kriitiline mõju. Eero Sikka räägib praktilistest juhtimistööriistadest,
mis aitavad keerulistel aegadel soovitud äritulemusi saavutada. Tööriistadest, mida kasutavad igapäevaselt
maailma tippettevõtted, teiste seas näiteks Google ja Spotify.

14:40 - 15:00

KOHVIPAUS

15:00 - 15:45

Kuidas leida, motiveerida ja hoida head raamatupidajat?
Signe Kiisk Aeternumi konsultant-koolitaja
Antud ettekanne annab teadmisi ja oskusi, kuidas leida, hoida ja motiveerida meile väärtuslikku töötajat. Kõik
me teame ju, et palganumber on oluline, kuid sageli unustame, et selle kõrval on veel midagi, mis lojaalsuse
juures on määrav. See, mida lisaks palgale töökohas oluliseks peetakse sõltub konkreetsest inimesest.
Antud ettekandes keskendumegi sellele, kuidas inimesi „lugeda“, välja selgitada nende jaoks oluline ning neile
pakkuda töökeskkonda, mis lähtuks tema jaoks olulisest. Tulemuseks on motiveeritumad ja lojaalsemad
töötajad.

15:45 - 16:30

Praktilised nõuanded, kuidas raamatupidamisfirmat
turundada
Hando Sinisalu turundusekspert
Üle 80% klienditeekondi saab alguse Google'i otsingust. Seega - pilt, mis sinu firmast veebis avaneb, on
ülioluline. Hando vaatab üle erinevate raamatupidamisfirmade veebilehed ja sotsiaalmeedia kontod nii
Eestist kui mujalt maailmast ja annab soovitusi, kuidas olukorda parandada.

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 kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

