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17. märtsil toimuvast veebiseminarist

Finantsaruannete suhtarvuanalüüs
Finantsaruannete analüüsi õppejõud ja koolitaja Paavo Siimann räägib
veebiseminaril, kuidas analüüsida ettevõtte finantsaruandeid suhtarvude abil.
Tegemist on praktilise veebiseminariga, kus peale teoreetilise vundamendi ladumist
kaevame ennast ühe Eesti ettevõtte finantsaruandesse ning õpime seda
põhjalikumalt mõistma ning analüüsima.
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Veebiseminari eesmärk on tutvustada osalejatele, kuidas viiakse läbi ettevõtte
finantsaruannete suhtarvuanalüüsi.
Veebinari teemad:
 Mis on ettevõtte finantstsükkel?
 Millised on absoluut- ja suhtarvude erinevused?
 Mille alusel jaotatakse suhtarve struktuuri-, sagedus- ja dünaamikasuhtarvudeks?
 Millised on suhtarvuanalüüsi peamised eelised ja väljakutsed?
 Kuidas analüüsida suhtarvude abil ettevõtte arengukiirust, vara ja tööjõu
kasutamise efektiivsust, müügitegevuse ja investeeringute tasuvust, maksevõimet
ja kasumi kvaliteeti?
 Milliseid mitterahalisi näitajaid suhtarvuanalüüsis kasutada?
Lektor Paavo Siimann on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi
vanemlektor, koolitaja, investor ja mentor. P. Siimannil on ka pikaajaline töökogemus
finantsjuhina (Circle K Eesti AS; AstraZeneca, Eesti/Baltikum/SRÜ). Täpsem info
koolitaja kohta LinkedIni profiililt https://ee.linkedin.com/in/paavosiimann.
2019. aastal võitis Paavo Siimann arvestusalaste tööde konkursil parima töö preemia
magistri- ja doktoritööde kategoorias oma doktoritööga „Efektiivsusmaatriksi
kasutamine finantsaruannete analüüsimisel“.
Aeg
Veebiseminar toimub 17.03.2021 kell 14.00–15.30.
Maht
Koolituse läbimine annab 1,8 CPE tundi.
Toimumiskoht
Zoom. Kõigile registreerunutele saadame koolituse veebilingi enne veebiseminari
algust.
Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 45 eurot, teistele 65 eurot. Koostööpartneritele soodustused.
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale. Arved saadame hiljemalt pärast koolitust.
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Registreerimine
Registreerimine ESAÜ kodulehel. Logi kodulehele, vali esilehel Kalendrist sündmus
ning kliki punasel nupul "Registreeru". E-kirjaga saad registreerumise kinnituse ja
meeldetuletuse kaks päeva enne sündmust.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki
punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad teate tühistamisest.
Osavõtutasu tagastame 80% ulatuses juhul, kui loobutakse hiljemalt 3 tööpäeva enne
koolituse algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Lisateave
www.siseaudit.ee või e-posti aadressil koolitus@siseaudit.ee

Lugupidamisega
Mare Timian
Juhatuse esimees
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Eesti Siseaudiitorite Ühing on 2000. aastast Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (The Institute of Internal
Auditors, IIA) liikmesorganisatsioon ning alates 2007. aastast The European Confederation of Institutes of
Internal Auditing (ECIIA) liige. Rahvusvahelises Siseaudiitorite Ühingus on üle 180 000 liikme 190 riigist.

