
PwC lektorid on oma ala professionaalid ja parimad eksperdid.

Ago Vilu

Ago on PwC juhtiv partner ning rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert IFRS-i alal. Ago

juhtida on ka Tallinnas paiknev PwC regionaalne IFRS-i kompetentsikeskus, mis nõustab

lisaks Eestile ka suurt osa PwC Kesk- ja Ida-Euroopa organisatsioonist. Lisaks on Ago

auditeerinud Eesti suurimaid ettevõtteid juba 20 aastat. Ago juhtimisel on välja töötatud

praegu kehtivad raamatupidamise seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid ning

samuti esindab ta Eestit ka Euroopa Liidu Raamatupidamise Reguleerimise Komitees

(Accounting Regulatory Committee), mille ülesandeks on IFRS standardite jõustamine

Euroopa Liidus. Ta on esinenud arvukatel konverentsidel ja koolitustel nii Eestis kui

välismaal.

Eva Jansen-Diener

Eva ühines PwC-ga 1998. aastal ning on PwC Eesti juhatuse liige ning juhtivaudiitor.

Eva omab rahvusvahelise audiitoreid ning finantskonsultante ühendava ühingu (ACCA)

kvalifikatsiooni ning samuti siseaudiitori (CIA) kvalifikatsiooni. Ta on esinenud lektorina

PwC sisestel ja klientidele korraldatud kursustel ning lisaks auditite juhtimisele vastutab

Eva PwC-s ka sisekoolituste eest.

Lauri Past

Lauri ühines PwC-ga 2005. aastal ning on PwC Eesti juhtivaudiitor. Ta on juhtinud

mitmete rahvusvaheliste ja kohalike kontsernide auditeid ning kogenud koolitajana on ta

PwC avalike koolituste korraldusmeeskonna juht ning regulaarne lektor PwC avalikel

ning sisemistel koolitustel.

Hannes Lentsius

Hannes on PwC Eesti maksuosakonna juht ning PwC-s töötanud üle 14 aasta. Ta on

peamiselt spetsialiseerunud siirdehindade alasele nõustamisele, kuid puutub

igapäevaselt kokku ka klientide maksuarvestuse kontrollimisega ning praktiliste

maksuküsimuste lahendamisega. Hannes on osalenud lektorina juba 11 aastat nii PwC

poolt korraldatud erinevatel avalikel koolitustel kui ka meie sisemistel koolitustel.

Liina Link

Liina ühines PwC-ga 2002. aastal. Alates 2008. aastast on Liina PwC rahvusvahelise

IFRS konsultatsioonide osakonna liige ja tema peamiseks ülesandeks on PwC Kesk- ja

Ida-Euroopa regiooni auditi meeskondadele nõu andmine klientide keeruliste tehingute

kajastamisel ja avalikustamisel. 2011. aastal nõustas Liina Raamatupidamise Toimkonda
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Eesti hea raamatupidamistava kooskõlla viimisel rahvusvahelise standardiga IFRS for

SMEs (standard väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele). Ta on esinenud lektorina

PwC sisestel ja klientidele korraldatud koolitustel.

Liis Talpas

Liis ühines PwC-ga 2009. aastal ning on PwC Eesti juhtivaudiitor. Liis omab

doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist ärikorralduse erialal. Ta on olnud mitmete

rahvusvaheliste ja kohalike kontsernide auditite projektijuht ning kogenud koolitajana on

ta regulaarne lektor PwC avalikel ning sisemistel koolitustel.

Jelena Mäting

Jelena ühines PwC-ga 2006. aastal, omades eelnevalt 7 aastast kogemust finants- ja

ärijuhtimise valdkonnas. Tal on magistrikraad rahvusvaheliste suhete ja Euroopa

uuringute erialal. Jelena on esinenud lektorina paljudel PwC avalikel ja sisemistel

koolitustel.


