Kirjanpito 2020 Tukholma -laivaseminaari
13.-15.5.2020
Aika:
13.05.2020 klo 11.45 - 15.05.2020 klo 10.30
Paikka:
Silja Symphony, Olympiaterminaali, Olympiaranta 1, 00130 Helsinki / 13.05., 14.05. ja
15.05.
Kirjanpitolaivaseminaari on perinteinen ja arvostettu ajankohtaisseminaari,
josta saat viimeisimmän asiantuntijanäkemyksen kirjanpidosta ja
tilinpäätöksestä, yritys- ja pääomaverotuksesta sekä arvonlisäverotuksesta!
Suosittu seminaari keskittyy taloushallinnon ammattilaisten tietojen ja taitojen
ylläpitoon. Eturivin asiantuntijat johdattavat aiheisiin tehokkaasti ja havainnollisesti
käytännön esimerkkien avulla ja esityksiä täydentävät kollegoiden esiin tuomat
kysymykset ja kommentit.
Seminaarin jälkeen hallitset entistä paremmin vaativaa työkenttääsi!
Asiantuntija(t):
Ekonomi, KLT-kirjanpitäjä Leena Rekola-Nieminen, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho, Talenom
Kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari
Partner, Head of Tax & Legal Juha Sääskilahti, KPMG Oy Ab
Senior Advisor Kaisa Nieminen, Efima Oy
Ohjelma:
13.5. keskiviikko
12.15
Ilmoittautuminen Olympiaterminaalissa
-Kahvibuffet ja matkatavarasäilytys laivan kokousosastolla, kansi 6
12.45
Tervetuloa & esittelykierros
13.00
Ohjelmistorobotiikka ja muu älykäs automaatio taloushallinnossa
Senior Advisor Kaisa Nieminen, Efima
14.-15.30
Ratkaisuja kirjanpito- ja tilinpäätösongelmiin
-Miten tase eri omaisuus-, pääoma- tai velkaerien osalta esitetään tai arvostetaan.
-Tuloslaskelma -miten kirjata?
-KILAn uusimpien lausuntojen ja yleisohjeiden käytännön merkitys
Ekonomi, KLT -kirjanpitäjä Leena Rekola-Nieminen, Kirjanpitolautakunnan jäsen

15.30
Kirjanpitäjästä konsultiksi
Talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho, Talenom
16.30
Tauko, kahvibuffet/majoittuminen hytteihin
Laiva lähtee kohti Tukholmaa klo 17.00
17.15
Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille
Arvonlisäveroasiantuntija, KTM Juha Sääskilahti, KPMG Oy Ab
19.30
Ensimmäinen päivä päättyy
20.00
À la carte illallinen, Tavolata -ravintola, kansi 6
14.5. torstai HUOM. torstain ohjelma Ruotsin ajassa, -1 tuntia!
(Laiva lähtee Tukholmasta klo 16.45, laivassa tulee olla viimeistään klo 16.15)
07.30Meriaamiainen, Buffet-ravintola, kansi 6
09.30
Laiva Tukholmassa/vapaata tutustumista kaupunkiin
(Laivan infosta voi kysellä Tukholmassa järjestettävistä retkistä ja sieltä voi myös ostaa
metrolippuja)

10.00-13.30 Vapaaehtoinen oheisohjelma:
Vanhankaupungin kävelykierros & Nobel-museo
Vanhakaupunki tai "paikallisesti tunnettu" Gamla stan on ylivoimaisesti kaikkein
myyttisin ja legendaarisin naapurustossa koko Tukholmassa. Kävelykierroksen jälkeen
tutustumme Nobel-palkintoon, Alfred Nobeliin sekä kaikkiin Nobelin palkinnon saajiin
vuodesta 1901. Museo perustettiin vuonna 2001, jolloin Nobel-palkinto vietti
satavuotisjuhlaansa.
-kesto noin 3,5h(matkoineen)
Kokoontuminen klo 09.50 kansi 7, INFO-pisteen luona
• erillinen sitova ilmoittautuminen
• maksu 45 euroa/hlö ilmoittautumisen yhteydessä
• hintaan sisältyy opastettu kävelykierros, kierros Nobel museossa sekä
bussikuljetukset
• bussi lähtee terminaalin edestä klo 10:00
• oheisohjelma järjestetään, mikäli ryhmä saadaan kokoon
13.45
Salaattibuffet Tavolata ravintolassa, kansi 6
14.30
Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus
Uutta oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeita
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari
15.45 Kahvibuffet

16.00
Kevään 2020 yleisimmät kysymykset kirjanpidosta ja verotuksesta
Kirjanpitoasiantuntija, Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari
18.00
Tilaisuus päättyy

18.05-19.15 Vapaaehtoinen oheisohjelma
Samppanja-tasting
Laivalla samppanja-tastingissa maistellaan läpileikkaus eri samppanjatyypeistä sekä
kerrotaan samppanjan historiasta ja valmistuksesta. Maisteltavien juomien lisäksi
pakettiin sisältyy pieni ankanmaksa-, mäti ja hummeritoast.
-Tilaisuuden kesto noin 1 h.
-Erillinen sitova ilmoittautuminen ja maksu 35 euroa/hlö ilmoittautumisen yhteydessä
19.30
Buffet-illallinen, Grande Buffet -ravintola, kansi 6
15.5 perjantai
07.30 Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6
10.30
Saapuminen Helsinkiin

Hinta:
Jäsenetuhinta: 790,00 € + alv 0 %
Normaalihinta: 990,00 € + alv 0 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutus, materiaali, risteily 2-hengen Promenade -luokan hytissä
sekä ohjelman mukaiset tarjoilut. Lisämaksusta yhden hengen hytti (+ 105 €)
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi
Peruutusehdot:
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta.
13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus
ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4
arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen
tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen
valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14
vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Matka- ja ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen
matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.
Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee
tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

