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Kui paberid on korrast ära,
aitab raamatupidamisfirma OÜ Tihel Grupp
Tundub uskumatuna, et tänapäeval on võimalik firmat neli aastat ülal pidada raamatupidamiseta. Aga just selline firma sattus
kliendiks Kuressaares tegutsevale ühele
suuremale raamatupidamisteenuseid osutavale firmale OÜ Tihel Grupp.

“Ü

he meie kliendi
raamatupidamine oli meie juurde tulles praktiliselt neli aastat tegemata ja minu esimene
emotsioon oli, et kuidas see
firma sai üldse nii kaua tegutseda, ilma et oleks aastaaruandeid esitanud,” räägib OÜ
Tihel Grupp büroo juhataja
Helgi Truumees.

Segased paberid

tub ka nii, et meie juurde tuleb algaja ettevõtja paberitega
ja küsib, mis ta nüüd tegema
peab. Siis selgitan neile, kuidas firma paberimajandust
järjele panna. Alati toonitan,
et pigem küsida meilt rohkem
nõu kui ise kiiresti ja valesti
teha.”

Tublid mitmel alal

“Raamatupidamisfirmas
töötamine annab raamatupidajale väga hea töökogemuse ja
teadmiste pagasi, kuna siinsed
kliendid tegelevad väga erinevatel tegevusaladel ja igaühel on oma spetsiifika. Tööd

Helgi Truumees. “Üha olulisemaks muutub ka keeleoskus. Juba praegu on meil mitu
mitte-eestlasest firmajuhti, kes
on Eestis firma teinud. Esimese nn ingliskeelse ettevõttega
kaalusime hoolega, kas saame
keelega hakkama. Otsustasime proovida ja siiani on koostöö laabunud.”
OÜ Tihel Grupp on 100%
Saaremaa firma, kelle põhitegevus on algusest peale olnud raamatupidamisteenuste
osutamine. Algusaastatel töötajaid palgal ei olnud, Helgi Truumees tegi ise põhitöö
kõrvalt mõne väikefirma raamatupidamist Tihel Grupi nimel.

Maksuametiga ühes
majas

2003. aasta veebruarist
“Deklaratsioonid olid osaalustas firma teenuse osutaliselt siiski tehtud ja mõned
mist iseseisva büroona. Kuni
kurjad kirjad maksuametist
2007. aasta aprillikuuni asus
olid nad ka saanud. Kui pabüroo EPT majas. Siis tekkis
bereid vaatama hakkasin, tunvajadus suuredus kõik väga segama bürooruumi
ne ja mõtlesin isegi,
kas firmast enam asja “Kui rahvasuu ütleb, et naine on järele ja nii koliski firma üle
saab. Ettevõtte juht mehe kael, siis siin saab paraltee, Elektrumi
aga soovis tingimata
leeli
tuua
ka
ettevõtte
juhi
ja
ärimajja
kolsama firmaga jätkamandale korruta ja nii hakkasime- raamatupidaja suhtesse.”
sele.
gi firma asutamisest
Helgi
Truumees
“Algul arvapihta mitme aasta dosime, et klienkumente ritta panema. Võttis päris tükk aega, on just kuu keskel väga palju, did võib-olla ei leia meid nii
aga hakkama saime. Nüüd on sest kõigil on vaja iga kuu 10. kõrgelt üles ja kas see on ikka
firma raamatupidamine korras ja 20. kuupäeval maksud dek- õige koht,” viitas Helgi Truumees. “Võimalus oli saaja tundub, et ettevõtte juht ra- lareerida ja tasuda.”
hul.”
OÜ Tihel Grupp töötajad on da tuba ka teisele korrusele.
Helgi Truumees ütleb, et tänu oma praktikale saanud Nüüd arvame, et tegime õi1999. aastal perefirmana asu- üsna arvestatavad teadmised gesti. Tundub, et kliendid on
tatud OÜ Tihel Grupp tegeleb näiteks ehitusest, turismindu- meie uue asukohaga harjunud
peale raamatupidamise kor- sest, kaubandusest, hobuse- ega ole sellepärast küll raamaraldamise ka väikeettevõtete kasvatusest, viljakasvatusest, tupidajat vahetama hakanud.
juhtidele nõu andmise ja sel- transpordist,
infotehnoloo- Suur pluss on ka maksuameti asumine sagitamisega, kuidas
mas
majas,
on üht või teist tesest ettevõthingut õige kajas- “Selleks aga, et saada heaks raajatel on ikka
tada ning millisel matupidajaks, on vaja sel alal
aeg-ajalt sinjuhul võib tekkida
sihikindlat tööd teha ning teadmi- na asja. Meie
maksurisk.
juurde doku“Kui
rahvasuu sed tulevad alles aastatega.”
mente tooma
ütleb, et naine on
OÜ Tihel Grupp büroo juhataja Helgi Truumees tulles on lihtmehe kael, siis siin
ne ka sealt
saab paralleeli tuua
läbi astuda.
ka ettevõtte juhi ja raamatuSamas
on
kolmas
korrus meipidaja suhtesse,” võrdleb fir- giast, investeerimisest väärtle
töö
tegemiseks
rahulikum.”
paberitesse,
kinnisvaraga
majuht. “Mida teadlikum on
OÜ Tihel Grupp suhtleb ka
ettevõtte juht raamatupida- seonduvast jne.
teiste
raamatupidajatega ja
misalastes küsimustes, seda
“Meie klientide tegevus toiläbimõeldumad on tehingud mub enamasti Eestis, kuid teeb koostööd audiitoritega.
“Küsime üksteiselt nõu, kuija seda lihtsam on meil tema- tööd tehakse ka Soomes, Nordas
üht või teist keerulisemat
ga koos töötada. Sageli juh- ras ja teistes riikides,” osutas

OÜ Tihel Grupp tegutseb 1999.aastast perefirmana, osutades algusest peale raamatupidamisteenuseid.

tööalast probleemi lahendada.
Selline hea koostöö on väga
oluline,” hindab Helgi Truumees infovahetust. “Suhtleme klientidega väga palju ja
ei tegele ainuüksi numbrite kokkuliitmisega. Seetõttu jääb reaalseks raamatupidamistööks teinekord vähe
aega ja tuleb teha pikki tööpäevi. Kuna juristide ja audiitorite teenused on kallid, tegeleme palju just nõustamisega.
Nõnda, kuidas areneb ettevõtlus meie ümber, peame ka end
pidevalt koolitama.
Põhilised raamatupidamisja finantsalased seminarid,
millest osa võtame, toimuvad
nii Saaremaal, Pärnus kui Tallinnas. Tallinna ja Pärnu koo-

lituste väärtus on just selles,
et seal käsitletakse mitmekesisemaid teemasid, mis Saaremaa ettevõtetel harvem ette
tuleb, kuid mida peab siiski
teadma. Lisaks raamatupidamisalastele teadmistele täiendame pidevalt ka oma teenindusalaseid oskusi. Võib isegi
öelda, et suhtlemisoskus on
üks tähtsamaid omadusi meie
töös. Parema meelega tullakse konkreetse inimese juurde,
kellega on meeldiv suhelda ja
keda usaldatakse.”

Töötab koos tütrega

OÜ Tihel Grupp kollektiiv
on väike. “Kuid oleme valmis ka suuremaks kasvama,”
ütles Helgi Truumees. “Töö-

tan koos tütrega, kes alustas
iseseisvat raamatupidajatööd
kolm aastat tagasi Kuressaare
ametikoolis ärikorraldust õppides. Ja kui töökoormus väga
suureks läheb, on meil kolmas
abiline ka. Selleks aga, et saada heaks raamatupidajaks, on
vaja sel alal sihikindlat tööd
teha ning teadmised tulevad
alles aastatega. Kuidas muidu
seletada asjaolu, et noori raamatupidajaid, kes firma raamatupidamise otsast lõpuni
ära teevad, kohtab harva.”
MM Ekstra
Fotod Valmar Voolaid

