
KIRJUTA MEILE 
NUMBRITEST

ARVESTUSALASTE UURIMISTÖÖDE 
KONKURSS 2022

Uurimistööde konkursi eesmärk on 
kutsuda üles kirjutama lõputöö 
Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, 
Eesti Raamatupidajate Kogu ning          
Eesti Siseaudiitorite Ühingu 
soovituslikel uurimisteemadel. 

Peale soovituslike teemade on konkursile 
oodatud uurimistööd, mis käitlevad            
uudseid lähenemisi  praktilisi ettepanekuid või
erinevate arvestusalaste probleemide 
lahendamisel ning huvitavad vaatenurgad 
teoreetilistele küsimustele!

VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE 
JA AUTASUSTAMINE 

SÜGISEL 2022

   Auhinnad                                                     

      (Autor/juhendaja)

� Parim doktoritöö: 400 € / 200 €
� Parim magistritöö: 350 € / 175 € 
� Parim bakalaureuse- või lõputöö: 300 € / 150 €
� Parim finantsarvestust käsitlev uurimistöö: 275 €
� Parim audiitortegevuse alane uurimistöö: 275 € 
� Uudne või huvitav arvestusalane teemakäsitlus: 275 €

     

   Tingimused
       Konkursitöö võib olla:

� aktuaalset teoreetilist või praktilist majandusarvestuse 
probleemi käsitlev  ja lahendav kompleksne uurimus, 
mis sisaldab oluliste probleemide analüüsi, 
lahendamist ja oma seisukohtade põhjendamist; või

� teatud küsimuste lühiuuring, milles on kasutatud 
erialast kirjandust, statistilisi andmeid jms. Töös on 
vajalik järelduste esitamine ja suunad probleemi 
lahendamiseks või edasiseks uurimiseks.

   

   Hindamiskriteeriumid
 
� Teema või käsitluse uudsus ja aktuaalsus                                                                                   

Päevakohasus, valdkonna tulipunktid

� Uurimistulemuste kasu valdkonna arengusse                                                                       
Rahvusvaheline kasutatavus, töö laiem mõju eriala arengule

� Järelduste kvaliteet                                                                                                                                           
Uus teadmine, järelduste praktiline kasutatavus

� Teemakäsitluse sügavus                                                                                                                         
Teema käsitlemise põhjalikkus, kasutatud allikate valik

� Keelekasutus                                                                                                                                                      
Lihtne ja arusaadav tekst, erialase terminoloogia kasutamine

� Praktiline kasutatavus

� Lisapunkte saavad tööd, mis on kirjutatud mõnel 
soovituslikul teemal

Töö tuleb esitada pdf-formaadis  
eesti või inglise keeles. 

Konkursitöö peab olema valminud 
2021/2022 õppeaastal ega tohi olla 
varem avaldatud.

Konkursile esitatud töid hindab 
komisjon, kuhu kuuluvad 
Rahandusministeeriumi, 
Audiitorkogu, Siseaudiitorite 
Ühingu ja Raamatupidajate Kogu 
esindajad.

SOOVITUSLIKE TEEMADE VALIK

Konkursitingimused ja teemadevalik: 
www.audiitorkogu.ee/konkurss
Lisainfo: konkurss@erk.ee

Uurimistööd esitada 
pdf-formaadis hiljemalt 
30. juuni 2022 www.erk.ee

Tähtaeg: 30. juuni 2022 Tööde saatmine:     SIIN Jälgi konkurssi Facebookis!

     1. Välisaudit
       

     EELISTEEMAD

� Viimaste aastate arengud vandeaudiitorite poolt pakutavate teenuste turul 
(sh muu äritegevus) ning tulevikuperspektiivid.

� Auditi mõju informatsiooni usaldusväärsuse määra kasvule ning investorite 
otsustele pikaajalisteks kapitalipaigutusteks.

� Auditi poolt loodud lisandväärtus versus auditeerimata raamatupidamis-
aruannete usaldusväärsuse tõstmisega kaasnevad tehingukulud 
investeerimisotsuste tegemisel.

� Auditi roll finantsstabiilsuse tagamisel ühiskonnas.

� Audit majanduskasvu mõjutajana.

� Audiitortegevuse mõju majanduskasvule investeerimisotsuste tegemiseks 
vajaliku finantsaruandluse usaldusväärsuse tõstmise kaudu.

� Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi rakendamine aruandluskeskkonna 
hindamisel.

� Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi arvestusmetoodika edasiarendamise 
võimalused.

� Vandeaudiitori aruande väljastamise õiguslikud tagajärjed ja avalik huvi.

� Võrdlev analüüs audiitori töövõttude kohta, näiteks EL-i või lähiriikide 
andmete alusel.

� Plokiahela auditi eripärad.

     MUUD SOOVITUSLIKUD TEEMAD

� Pakendiarvestuse üldpõhimõtete väljatöötamine.

� Vandeaudiitori kutsetegevuse alustamiseks vajaliku ettevalmistuse taseme, 
teadmiste, oskuste, vilumuste ja isikuomaduste kontrollimise regulatsiooni ja 
korralduse võrdlus Eestis ja naaberriikides.

� Mõõdikud auditi kvaliteedi hindamiseks.

� Audiitorite avaliku järelevalve süsteemi ülesehitus Eestis ja naaberriikides.

� Olulisuse kontseptsiooni rakendamine raamatupidamise aastaaruandes 
avalikustamisele kuuluva informatsiooni määratlemisel IFRS-i käsitluses.

� Revisjon Eesti õigussüsteemis.

� Vandeaudiitori rolli suurendamise võimalused avalikkuse silmis.

� Avalik-õigusliku Audiitorkogu ja avaliku järelevalve süsteemi rahastamis-
mudelite alternatiivide analüüs.

� Kvaliteedikontrolli mõju audiitorettevõtjate-vahelisele konkurentsile.

� Praktiseerijate ja järelevalve koostööst kvaliteedikontrolli korraldamisel 
Euroopa riikides.

� Audiitori ja kliendi vahelised võimalikud eriarvamused kutsetegevuse 
osutamisel ja nende lahendamine.

� Ettevõttesisese raporteerimise (management reporting) raamistiku 
baasprintsiipide väljatöötamine.

� Avaliku huvi üksuste auditi arengusuunad teiste riikide näitel

� Pakendiauditi rahvusvahelised süsteemid – võrdlus ja analüüs.

      

   2. Siseaudit
       

     EELISTEEMAD

� Sõltumatu kompetentne siseaudit kui kasulik töövahend organisatsiooni 
eesmärkide saavutamiseks - idee ja tegelikkus.

� Auditikomitee roll auditi kvaliteedi tagajana, mis seda mõjutab ning mis 
teeb selle mõjusaks.

� Siseauditi universum - selle määratlemise kriteeriumid ja kaetus 
kindlustandvate töödega nii era- kui avaliku sektori organisatsioonides.

� Era- ja avaliku sektori siseauditi üksuste arengutaseme/võimekuse võrdlus 
(sobiva) küpsusmudeli alusel.

� Põhjamaade ja Eesti praktika võrdlus siseauditi funktsiooni riiklikul 
korraldamisel (regulatsioon, nõuded siseaudiitoritele, sh sertifitseerimine).

� Väikeste siseauditiüksuste (1-2 siseaudiitorit) väljakutsed/strateegiad 
vastamaks Siseauditi standardite nõuetele.

     MUUD SOOVITUSLIKUD TEEMAD

� Kaug- ja hübriidtööga kaasnevate riskide hindamine ja mõju siseauditi tööle.

� Siseauditi võimalused organisatsiooni valitsemise ja riskijuhtimise toetamisel, 
konkreetse organisatsiooni näitel.

� Riskipõhise siseauditeerimise väljakutsed (riskipõhise planeerimise, 
riskipõhise tööprogrammi ja riskipõhine raporteerimise seostamine).

� Erinevate siseauditeerimist toetavate IT-rakenduste sobivus Siseauditi 
standarditest lähtuvate nõuete täitmiseks (sobivus suurtele ja väikestele 
siseauditi üksustele).

� Teise kaitseliini ressursi kasutamine siseaudiitorite poolt siseauditi 
projektides.

� Organisatsioonisiseselt ja -väliselt kindlust ja nõu andvaid töid teostavate 
üksuste tegevuste koordineerimine, kas müüt või reaalsus, Siseauditi 
standard 2050?

  
   
   3. Finantsarvestus
     

     EELISTEEMAD

� Reaalajamajanduse kontseptsiooni rakendamine Eestis, kas suurettevõtjad 
on selleks täna valmis?

� Kestlikkusaruandluse koostamise ja esitamise parim praktika.

� Mis takistab e-arvete laialdast kasutuselevõttu Eestis?

� Kas äriseadustikus määratletud ettevõtte juhatuse liikme vastutus 
aruandluse korraldamise ja aastaaruande esitamise osas on toimiv ja 
efektiivne mudel?

� Milline on Eesti turul raamatupidamisteenuse pakkujate kvaliteet?

 

     MUUD SOOVITUSLIKUD TEEMAD

� Arvestusalane lihtsustamine: võimalus halduskoormuse vähendamiseks või 
oht majanduslikule aktiivsusele?

� Üldotstarbelise finantsinformatsiooni roll majanduse arengu ja stabiilsuse 
saavutamisel muutuvas majanduskeskkonnas.

� Arvestusala eksperdi elukutse perspektiivikus karjäärivaliku seisukohalt.

� Õigusvastaste ja teeseldud tehingute kajastamine majandusarvestuses.

� Infotehnoloogiliste muudatuste mõju arvestusala korraldamise ja aruandluse 
arengutele.

� True and fair view kontseptsiooni rakendamine mikro- ja väikeettevõtete 
majandusaasta aruannetes.

� Levinumate Eestis kasutatavate majandusarvestuse tarkvarade võimekus 
saata ja vastu võtta e-arveid.

� Arvestusvaldkonna mõistetesüsteemi metodoloogilise täpsuse olulisus.

� Arvestusvaldkonna terminoloogia analüüs (seosed teiste valdkondadega).

� E-majandus: majandusarengu vältimatu eeldus või loomulik tulemus?

� Arvestusala asjatundja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis ja võrdlus 
rahvusvaheliste analoogidega.

� Majandusarvestuse õppekavad Eesti kutse- ja kõrghariduse süsteemis.

� Arvestusala õppekavade lõpetajate tööturule rakendamise võimalused 
tulevikus.

Eriauhinna 
parimale arvestusalasele 
uurimistööle on välja pannud 
PricewaterhouseCoopers 

www.erk.ee
https://www.facebook.com/events/272517131427129/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog

