Nimi
Sünniaeg

Timur Skorjak
13.12.1964

Hariduskäik
1972 – 1982
1982 – 1987

Tallinna 51 Keskkool
Tallinna Polütehniline Instituut, ehitusteaduskond, insener

Täiendkoolitus
1991

“Börsi tegevus – rahvusvaheline kogemus”, koolitus Moskva
kaubabörsi juures

Töökogemused
1987 – 1989
1989 – 1992

Tallinna Ehitustrust, ehitusinsener
Ehituse ökonoomika ja organiseerimine TU Keskinstituut, teadur

1992 – k.a.
1999 – k.a.

OÜ KARDIS, juhatuse liige
MTÜ RKK, juhatuse liige

Valdkondlik kogemus
al 1992 kuni k.a.

1995-1998
2005
2007-2008

oktoober, 2009

OÜ Kardis ettevõtlus- ja maksu-, ja tööõiguse, juhtimisteooria
lektor ja konsultant (süsteemsed 2-kuised koolitused
(keskmiselt 4 korda aastas, II astet), sihtrühm – alustavad
ettevõtjad, väikeettevõtete juhid, raamatupidajad ja
finantsjuhid)
“LEX” õppejõud (reklaami teooria, maksuõigus)
Euroülikool, õppejõud (maksu- ja finantsõigus)
Narva Linnavalitsuse tellimisel “Maksumaksjate õppepäevade”
lektor(koostöös Maksu- ja Tolliametiga). Sihtrühm – Narva
ettevõtete juhid. Kokku 3 aasta jooksul 3 loengute sarja vastavalt
kavale.
Narva
Linnavalitsuse
Ettevõtluse
osakonna
tellimisel
(Ettevõtlusinkubaator) Väikeettevõtjate toetamise meetme raames
loengud (tööõigus)
Loengud
maksundusest,
ettevõtlusstruktuuridest,
Äriseadustikust, Võlaõigusseadusest, raamatupidamis- ja
maksuarvestusest FIE-le, oma ettevõtte asutamisest ning
arendamisest, pankrotist, toimuvad iga nädal OÜ Kardis
tegevuse raames nii süstemaatiliste kursuste osana kui
üksikute loengutena erinevatele sihtgruppidele. Igapäevased
maksundusalased
konsultatsioonid,
nõustamine
finantsarvestuse ning ettevõtlusriskide maandamise alal
OÜ Kardis püsivalt korraldatavad koolitused
Raamatupidamis- ja finantsarvestus. Sihtrühm –ettevõtjad,
raamatupidajad, kellel on olnud suur vahe erialases tegevuses,
täiendkoolitus. Antud kursuse raames on järgmised loengud

(toimumised vastavalt koolituskavale):
1. Ettevõtluse õiguslikud alused, ettevõtluse õigusliku vormi
valik.
2. Omakapital, neto-vara – majanduslik ja õiguslik sisu.
Tehingud omanike vahel.
3. Tööõigus – 4 loengut.
4. Maksukoormuse
planeerimine
–
maksuriskide
maandamise seaduslikud teed
Kokku iga perioodilise koolituse raames 28 tundi
Eraldiseisvad temaatilised koolitused, iga koolituse kestus 4
tn:
26.03.09 Maksukoormuse maandamine: õige äri juhtimine;
22.04.09 Tööst vabastamine arvudes ja seadusesätetes;
27.04.09-07.05.09 (4 loengut x 4 tundi) Hädaabi kriisiajal:
päästva ärijuhtimise praktiline kursus
2.12.10, 20.12.10 – Euro kasutuselevõtuga seotud toimingud
ettevõttes

2011. aasta kortetiühistute juhtkonna suvekool

Esinemised erialastel
konverentsidel ja seminaridel
Detsember, 2007

Narva Volikogu tellimisel loeng “Linnaeelarve kavandamine”

