Mieli apskaitos ir finansų specialistai, 2014 m. lapkričio 27-28 dienomis
kviečiame jus dalyvauti 9-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
APSKAITA IR FINANSAI: MOKSLO IR VERSLO INTEGRACIJOS KELIU,
kuri vyks Aleksandro Stulginskio universitete (Kauno r.) ir
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje (Kėdainių r.)
Konferencija skirta pristatyti apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas bei rezultatus, aktualius verslui siekiant surasti
inovatyvius ir tinkamus sprendimus praktikoje, didinti konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą bei skatinti smulkių ir
vidutinių įmonių veiklą ir viešojo bei privataus sektorių partnerystę.
Konferenciją organizuoja
Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas, bendradarbiaudamas su:
 Estijos gyvybės mokslų universiteto Ekonomikos ir socialinių mokslų institutu;
 Latvijos žemės ūkio universiteto Finansų ir apskaitos institutu;
 Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais;
 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
Preliminari darbotvarkė:
2014 m. lapkričio 27 d. (ketvirtadienis) – ASU III-ji rūmai (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.):
9.00 – 10.00 Dalyvių registracija
10:00 – 12:00 Sveikinimai ir kviestinių lektorių pranešimai:
 Ar fiskalinė ir bankų sąjungos užtikrins euro-zonos stabilumą?
Algimantas Rimkūnas, LR finansų viceministras
 Finansinių rizikų valdymas
Povilas Jauniškis, ACME GRUPĖS finansų direktorius
 Mokslo, verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimas priimant valstybinius sprendimus
Romas Apulskis, Legalaus verslo aljanso prezidentas
12:00 – 13:00 Pietūs;
13:00 – 15:00 Moksliniai pranešimai. Tematika:
• Apskaita;
• Verslo finansai;
• Auditas;
• Švietimas ir mokymas (-is) apskaitos ir finansų srityse.
15:30 – 17:30 (1 alternatyva) Stendiniai pranešimai.
15:30 – 17:30 (2 alternatyva) Seminarai verslo ir konsultavimo institucijų atstovams:
• Organizacijų tikroji vertė ir jos nustatymas. Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, ASU; Vaida Butkuvienė, Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
• Savikainos kalkuliavimas: poreikis ir problemos. Prof. dr. Neringa Stončiuvienė, ASU; prof. dr. Danutė
Zinkevičienė, ASU;
• Apskaitos duomenų panaudojimas įmonių plėtrai. Lekt. Lina Martirosianienė, lekt. Evaldas Serva.
18:00 – 22:00 Konferencijos dalyvių vakaronė.
2014 m. lapkričio 28 d. (penktadienis) – LŽŪKT (Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.):
9.00 – išvykimas į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą (nuo ASU III rūmų).
10.00 – 12.00 Diskusija „Apskaitai tvarkyti naudojama programinė įranga: privalumai ir trūkumai“. Moderuoja Zita
Sinickienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba;
12.00 – 12.30 Konferencijos darbo apibendrinimas;
12.30 – 13.30 Pietūs;
13.30 – 16.30 Socialinė programa.
Verslo ir konsultavimo institucijų atstovai kviečiami registruotis iki lapkričio 21 d.
Registravimasis turi būti atliktas el. paštu afk-conf@asu.lt atsiunčiant dalyvio anketą, kurios šablonas yra konferencijos
interneto svetainėje afk.asu.lt
Dalyvio mokestis – 90 Lt turi būti sumokėtas iki lapkričio 21 d. pavedimu į ASU sąskaitą banke:
IBAN: LT35 7044 0600 0290 0835
Banko įstaiga: AB SEB bankas
Gavėjas: Aleksandro Stulginskio universitetas
Įmonės kodas: 111950962, PVM mokėtojo kodas: 1119509610
Adresas: Studentų g. 11, Akademija LT-53361, Kauno r.
Būtina nurodyti mokėjimo paskirtį: Konferencijos Apskaita ir finansai dalyvio mokestis
Detalesnė informacija pateikta konferencijos tinklalapyje: afk.asu.lt arba http://www.asu.lt/ev/lt/61230
Asmuo kontaktams:

Lektorė Jūratė Savickienė
Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas, Aleksandro Stulginskio universitetas
Tel./Faks.: 8-37-752259, el. paštas: afk-conf@asu.lt

