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keskmise suurusega audiitorettevõtjatel on olnud keeruline ning kulukas arendada ühtset 

struktuuri pakkuvat lähenemist auditi ülesehituseks ja töö dokumenteerimiseks. 

Kvaliteedikontrolli tulemuste ning üldise auditi efektiivsuse tõstmiseks arendas 

Audiitorkogu koostöös audiitoritega välja auditeermistarkvara E-dok. 

Käesoleva töö raames viidi audiitorite seas läbi küsitlus, mille eesmärgiks oli uurida, 

kuidas on E-doki kasutamine mõjutanud auditi kvaliteeti ja ajakulu ning mis põhjustel 

kasutavad osad audiitorid E-dokki mitteaktiivselt. Küsitlus saadeti 371-le 
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150-st. Üleminek uuele tarkvarale on ressursimahukas ning nõuab aega. Audiitorid 

hindavad E-doki mõju selle järjepideval kasutamisel kvaliteedikontrolli tulemustele 

positiivseks. Audiitorite hinnangul väheneb ka auditi ajakulu E-dokki kasutades. 
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SISSEJUHATUS 

 

Ühiskonnas, mis on pidevas muutuses ning kus informatsioon omab üha suuremat väärtust, 

tuleks informatsiooni kasutamisel hinnata selle usaldusväärsust. Audiitoritel on sellest 

tulenevalt ühiskonnas täita oluline roll, sest nemad hindavad majandusüksuste 

finantsaruannete vastavust tegelikkusele. Majandusüksuste huvides on sageli näidata oma 

finantsseisu tegelikkusest paremini. Nendeks majandusüksusteks võivad olla näiteks 

põllumajandusettevõtted, kes soovivad saada laenu parematel tingimustel, erikokkuleppeid 

tarnijatega või mõnel muul põhjusel. Laenuandjad ning tarnijad majandusüksuse 

siseinformatsiooni kasutada ei saa, nende ainukeseks aluseks otsuste tegemisel on 

majandusüksuse üldine maine, äripartneri poolt ühel või teisel moel antav teave ning 

avalikest allikatest kättesaadav informatsioon. Seetõttu on oluline, et informatsioon, mille 

põhjal otsuseid tehakse, on õige ja usaldusväärne.  

Kui ühiskond ümberringi muutub, peaksid ka audiitorid muutustega kaasas käima ning 

vastavalt sellele kaasajastama oma igapäevases kutsetegevuses kasutatavaid meetodeid ja 

vahendeid. Audiitorite töö peab vastama Audiitortegevuse seadusest tulenevatele nõuetele 

ja rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele. Valimipõhiselt kontrollitakse igal aastal 

kutseühendusesisese kvaliteedikontrolli käigus audiitorettevõtjaid ning avastatud on 

erinevaid süstemaatilisi puudusi audiitorite töös. Levinumad nendest on seotud audiitorite 

poolt teostatud töövõttude dokumenteerimisega, muuhulgas näiteks auditifailide 

ülesehitusega. Samuti on oluline audiitorite töö efektiivsuse parandamine, eelkõige auditite 

läbiviimiseks kuluva ajakulu vähendamine ja audiitori kindlustunde suurendamine. 

2014. aastal lõppes Audiitorkogu poolne tarkvaraarendus, mille tulemuseks oli 

projektijuhtimis- ja dokumenteerimistarkvara E-dok. Tarkvara on mõeldud kasutamiseks 

eelkõige väikeste ja keskmise suurusega audiitorettevõtetes, kus siiani on kasutatud enda või 

kolleegide välja arendatud Microsoft Office kontoritarkvara põhiseid tööpabereid. E-doki 

kasutamine peaks Audiitorkogu hinnangul suurendama auditi- või muude audiitori 

töövõttude teostamise automatiseeritust, tänu millele on võimalik rakendamisjärgselt 

töövõtte senisest efektiivsemalt läbi viia. Samuti aitab Audiitorkogu hinnangul E-doki 
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kasutamine tõsta teostatavate töövõttude kvaliteeti, sest E-dok pakub töö 

dokumenteerimiseks kindlat raamistikku ning süsteemi.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida auditeerimistarkvara E-dok kasutamist ja 

selle kasutamisest tulenevaid mõjusid audiitorite kutsealases tegevuses. Eesmärgi 

saavutamiseks koostas töö autor küsimustiku ning koostöös Audiitorkoguga viis töö autor 

audiitorite seas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada: 1) E-doki kasutamine 

audiitorite poolt nende kutsealases tegevuses; 2) E-doki mittekasutamise põhjused ja 3) E-

doki kasutamise mõju audiitorite kutsealasele tegevusele.  

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitas töö autor alljärgnevad uurimisülesanded:  

1. Anda ülevaade teooriast, mis mõjutab audiitoreid audititehnikate valikul. 

2. Koostada küsimustik uurimaks, millised mõjud on auditeerimistarkvaral E-dok 
audiitorite kutsealasele tegevusele. 

3. Analüüsida küsitluse tulemusi ning anda hinnang, milline on E-doki mõju audiitorite 

kutsealasele tegevusele. 

Lisaks uurimisülesannetele püstitas töö autor ka alljärgnevad hüpoteesid:  

1. E-doki kasutusele võtmise (rakendamise) perioodil on töövõttude dokumenteerimisele 

kuluv aeg suurem kui selle eelsel või hilisemal perioodil. 

2. Järjepidev E-doki kasutamine vähendab rakendamisperioodi järgselt märkimisväärselt 

töövõttude dokumenteerimisele kuluvat aega (paraneb töö efektiivsus). 

3. Järjepidev E-doki kasutamine parandab audiitori töö ja selle dokumenteerimise 

kvaliteeti. 

 

Töö teoreetiline osa põhineb teemakohastel teadusartiklitel, auditeerimisalastel raamatutel, 

rahvusvahelistel auditeerimise standarditel (ISA), Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni 

väljatöötatud materjalidel ning teistel Audiitorkogu ja audiitortegevust käsitlevatel 

materjalidel. 

Empiiriline osa on koostatud Audiitorkogu poolse E-doki kasutusstatistika ning läbiviidud 

uuringu põhjal. Tulemuste selgitamiseks on kasutatud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete 

andmete analüüsi.  

Töö autor tänab siinkohal Audiitorkogu, kes aitas läbi viia küsitlust audiitorite seas.   
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1. AUDITI OLEMUS JA LÄBIVIIMINE 

 

1.1. Auditi olemus  

 

Majandusüksuse finantsseisundi ning tulemuslikkuse kohta ülevaate andmiseks on kasutusel 

mitmesuguseid aruandeid. Kõige rohkem on tuntud majandusaasta aruanne, mida äriühingud 

ning mitmed teised juriidilised isikud peavad iga aasta kohta koostama ja avalikustama. 

Majandusaasta aruanne ise koosneb mitmest aruandest – tegevusaruandest ja 

raamatupidamise aastaaruandest. Finantsaruanded, mida raamatupidamise aastaaaruanne 

hõlmab on bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ning omakapitali muutuse aruanne 

ning nende lisad. Lisaks kirjeldatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes ja 

raamatupidamise aastaaruande lisades ka majandusüksuse aruande perioodil toimunud 

olulisemaid tegevusi ning muutusi.  

Varasemalt oli tavapärane praktika, et majandusaasta aruandeid esitasid ettevõtte tegevjuhid 

ainult omanikele. Tänaseks on aga olukord muutunud ning majandusaasta aruannete vastu 

tunneb huvi üha suurem hulk infotarbijaid. Reaalset või potentsiaalset huvi võivad 

majandusüksuse majandusaasta aruannete vastu tunda näiteks omanikud, võlausaldajad, 

pangad, töötajad, kliendid, tarnijad. Samuti võib äriühingu majandusaasta aruanne olla 

oluline neile, kes eelpool nimetatud osapooli nõustavad. Majandusüksuse finantsseisu vastu 

tunnevad huvi ka konkurendid ning isikud, kes on huvitatud ettevõtte ostmisest või mõnest 

muust koostöövormist. Valitsuse ja avaliku sektori asutuste jaoks on samuti oluline, et 

ettevõtted esitaksid igal aastal oma tulemuste kohta aruandeid. Avalikkus, tarbijakaitse- ja 

keskkonnakaitseasutused ning poliitilised ja teised huvigrupid kasutavad samuti 

finantsaruandeid igapäevaselt info kogumiseks. (Millichamp 1996) Äriseadustik sätestab, et 

igal aastal on äriühingutel kohustus esitada majandusaasta aruanne äriregistrile 

(Äriseadustik 1995 § 97 lg 1). Samasugune kohustus on ka sihtasutustel ja 

mittetulundusühingutel, kellel on oma register ning kohalikel omavalitsusüksustel ja riiklikel 

institutsioonidel.  

Kõigi nende eelpool nimetatud inimeste või organisatsioonide huvide kaitseks on oluline, et 

informatsioon, mida majandusüksuse majandusaasta aruanne sisaldab, oleks usaldusväärne.  
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Aruanded (Millichamp 1996):  

 võivad sisaldada endas vigu;  

 võivad olla seotud pettusega; 

 ei pruugi avalikustada täielikult (kõikehõlmavalt) olulist informatsiooni; 

 ei pruugi mõnes osas vastata kehtivatele regulatsioonidele (Hea Raamatupidamistava, 

IFRS jne).  

Eelnevalt loetletud põhjustest tingituna võivad aruanded olla väärkajastatud ja võivad 

seetõttu asjatundlikku informatsioonitarbijat eksitada. Rahvusvaheline auditeerimise 

standard (Eesti) 200 (International Standards on Auditing, edaspidi ISA) defineerib 

väärkajastamise kui „erinevus avaldatud finantsaruandes oleva kirje summa, 

klassifitseerimise, esituse või avalikustamise ning rakendatava finantsaruandluse 

raamistikuga kooskõlas olemiseks nõutava kirje summa, klassifitseerimise, esituse või 

avalikustamise vahel“ (ISA (EE) 200). Väärkajastamise võib tingida viga, eksimus või 

teadlik aruandluspettus. Vead tulenevad loomupärasest eksimisest või tingituna vähestest 

teadmistest. Pettuse definitsiooni käsitleb ISA 240, mille järgi omandatakse kavalust 

kasutades ebaõiglaselt või ebaseaduslikult mingi eelis majandusüksusega seotud isikute 

poolt. (ISA (EE) 240). 

Audiitor on sõltumatu isik, kelle ülesandeks on kontrollida majandusüksuste 

finantsaruannete vastavust kehtivatele aruandlusega seotud regulatsioonidele ning seeläbi 

kujundada arvamus, kas aruanded vastavad sätestatud nõuetele ja kas avalikustatud 

informatsioon vastab tegelikkusele (Auditor...). Auditeerimise eesmärgiks on tuvastada 

väärkajastamisi ning samuti nõustada klienti raamatupidamislike, maksualaste ning muude 

probleemide korral (Millichamp 1996). 

Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni poolt koostatud parima praktika juhendi järgi on 

audiitori ülesandeks „pakkuda kindlust finantsaruannete teatud reeglitele vastavuse osas.“ 

(Abimaterjal audiitori....) Auditeeritavate aruannete koostamise eest vastutab aga eelkõige 

selle koostaja ning kinnitaja, ehk tavapäraselt ettevõtte juhtkond. Audiitori esmatähtsaks 

ülesandeks ei ole kontrollida raamatupidaja töö korrektsust, vaid anda kindlustunnet 

kolmandatele osapooltele, et aruandeid lugedes oleks võimalik saada majandusüksuse 

finantsseisundist õiglane ettekujutus. (Abimaterjal audiitori...) 
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„Audit on töövõtt, mis annab avalikkusele kindlust, et raamatupidamisaruannetes ei esine 

olulisi väärkajastamisi. Pärast auditeerimist saab välja anda aruande, mis koosneb audiitori 

arvamusest ning mis annab kindlustunde, et raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas 

õigesti ja õiglaselt majandusüksuse finantsseisundit, tegevuse tulemust ja rahavooge.“ 

(Abimaterjal audiitori...) Audiitorid ei kirjuta oma aruandes, et majandusaasta aruanne 

sisaldab õiget ja õiglast informatsiooni, vaid et tema (audiitori) arvamuse kohaselt kajastub 

majandusaasta aruandes õige ja õiglane informatsioon (Millichamp 1996). Vaatamata 

audiitori kinnitatud arvamusele selle kohta, et aruanne kajastab olulises osas informatsiooni 

õigesti ja õiglaselt, ei vastuta audiitor siiski raamatupidamisaruandes kajastatud 

informatsiooni tõepärasuse eest. Vastutus lasub majandusüksuse juhtkonnal. (Abimaterjal 

audiitori...) 

Metodoloogiakomisjoni parim praktika annab audiitori kohta käivatest müütidest ja 

tegelikkusest ülevaatliku pildi, mis näitab, et audiitor ei tee raamatupidaja eest tööd ära, vaid 

teostab ainult kontrolli majandusüksuses toimunu ja toimuva üle. 

 

Tabel 1. Audiitori kohta käivad müüdid ja tegelikkus (Abimaterjal audiitori...)  

Audiitor teeb Audiitor ei tee 

 kontrollib aastaaruande vastavust 
raamatupidamistavele; 

 kontrollib maksuarvestusprintsiipide 
rakendamist nii palju kui on aastaaruande 
kui terviku sisukohalt vajalik;  

 kontrollib, et kolmandad osapooled saaksid 
aastaaruannet lugedes ettevõttest 

adekvaatse pildi; 

 annab oma tööga mõistliku kindluse;  

 keskendub olulistele finantsnäitajatele; 

 nõuab tõendusmaterjale, et täita seadusest 

tulenevaid nõudeid. 

 ei koosta kliendi aastaaruannet, sealhulgas 
ei vali ettevõttele arvestuspõhimõtteid, ei 

anna raamatupidamislikke hinnanguid; 

 ei tööta välja sisekontrollisüsteemi; 

 ei anna auditi raames kõikehõlmavat 

hinnangut ettevõtte sisekontrolli süsteemi 

toimivuse kohta; 

 ei koosta ettevõttele auditi raames 
raamatupidamise sise-eeskirju; 

 ei teosta maksuauditit; 

 ei kontrolli raamatupidaja töö perfektsust; 

 ei koosta konsolideerimise tabelit; 

 ei pane kokku rahavooge; 

 ei anna 100%-ilist kindlust; 

 ei aja iga viimast 10 eurot taga; 

 ei võta juhatuselt vastutust; 

 ei ole paranoiline skeptik; 

Märkus. Tabel esitatud muutmata kujul 
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Auditeid on olemuslikult mitut liiki – välisaudiitori poolt üldjuhul teostatav finantsaruannete 

audit on finantsaudit. Lisaks teostavad audiitorid ka vastavus- või tulemusauditeid.  

Ettevõtte müügitulust, bilansimahust ja keskmisest töötajate arvust tulenevalt võib audit 

(samuti ka finantsinformatsiooni ülevaatus) olla seadusega sätestatud korras kohustuslik 

(tabel 2). Samuti on igal aastal läbi viidav audiitorkontroll kohustuslik riigi 

raamatupidamiskohustuslastele, aktsiaseltsidele, avalik-õiguslik juriidilistele isikutele, 

sihtasutustele ja riigieelarvest eraldist saavatele erakondadele (Audiitortegevuse seadus 

2010, § 92 lg 3). Mõningatel juhtudel tellitakse audiitorkontroll ka omanike tahtel. 

Suuremates majandusüksustes rakendatakse ulatuslikumas määras ka sisekontrollisüsteemi 

mehhanisme (kontrolle), mille toimuvuse kontrollimisega (vastavusauditiga) tegelevad 

igapäevaselt majandusüksuse siseaudiitorid. Maksurevisjonid on samuti oma iseloomult 

vastavusauditid. Käesolevas töös on käsitletud eelkõige vandeaudiitorite (ehk 

välisaudiitorite) poolt teostatud finantsaruandlusega seotud audiitorite töövõttudega 

seonduvat. 

 

Tabel 2. Auditi ja ülevaatuse piirmäärad 2016. aasta 1. jaanuari seisuga (Uued auditi...) 

 Audit Ülevaatus Ülevaatus* 

 vähemalt 2 

näitajat 

ületavad 

vähemalt 1 

näitaja 

ületab 

vähemalt 2 

näitajat 

ületavad 

vähemalt 1 

näitaja 

ületab 

vähemalt 1 

näitaja 

ületab 

Müügitulu või tulu (tuhat 
EUR) 

4 000 12 000 1 600 4 800 15  

Varad bilansipäeva 

seisuga (tuhat EUR) 
2 000 6 000 8 00 2 400 15  

Keskmine töötajate arv 60 180 24 75 - 

Märkus. * kohustuslik Audiitortegevuse seadus § 91 lg 4 nimetatud sihtasutustele 

 

Audiitorid teostavad kontrolli ka väiksemate ja väiksema avaliku huviga majandusüksuste 

üle. Väiksema kindlustundega töövõttu, mida teostab audiitor, nimetatakse 

finantsinformatsiooni ülevaatuseks (edaspidi ülevaatus). Ülevaatuse kohustus on samuti 

paika pandud müügitulu, bilansimahu ja keskmise töötajate arvu piirmääraga (tabel 2). 
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Ülevaatuse puhul kontrollitavate majandusaastaaruannete kohta ei ole vandeaudiitoril tarvis 

omandada nii suurt kindlustunnet kui auditite puhul. Sellest tulenevalt peamine erinevus 

auditi ja ülevaatuse puhul on see, et informatsiooni ja andmete maht, mida ülevaatuse käigus 

testitakse, ei ole nii suur kui auditil. Ülevaatuse käigus teostatakse peamiselt analüütilisi 

protseduure (analüütilise protseduurid kirjeldatud peatükis 1.2) ning küsitletakse 

majandusüksuse juhtkonda ning teisi võtmeisikuid. (Abimaterjal audiitori...) 

Lisaks auditile ning ülevaatusele on audiitoritel veel teisi kutsealaseid tegevusi, mis võivad 

samuti anda kindlust. Selleks võib olla näiteks mitterahalise sissemakse hindamise 

kontrollimine. Audiitorid võivad samuti kasutada oma kutsealast kompetentsust, et kliendid 

saaksid parema ülevaate erinevatest asjaoludest või tehingutest, mida nad kavatsevad teha 

või on juba teinud. Samuti võib vandeaudiitor oma kutsealast pädevust kasutades anda 

juhtkonnale ülevaateid majandusüksuse kontrollide toimumise üle, nõustab klientide 

raamatupidamisalaste küsimuste alal jne. (Abimaterjal audiitori...) 

 

 

1.1.1 Kutseühenduse sisene kvaliteedikontroll  

 

Audiitorite igapäeva töö kvaliteedi hindamiseks ja selle distsiplineerimise tagamiseks on ellu 

kutsutud kutseühenduse sisene kvaliteedikontroll (edaspidi kvaliteedikontroll), mis on 

audiitortegevuse üks järelvalve alustest. Kvaliteedikontrolli eesmärgiks on kontrollida 

audiitorite kutsetegevuse vastavust kehtivatele õigusaktidele ja standarditele. 

(Metodoloogia...) 

Kvaliteedikontrolli käigus hinnatakse (Metodoloogia...): 

 kutsetegevuse standardite ja seaduse nõuete täitmist;  

 audiitorkontrollis kasutatavate ressursside hulka ja kvaliteeti;  

 sisekontrolli kui süsteemi ja selle toimivust; 

 muid toiminguid ja protseduure, mis on vajalikud kontrolli eesmärkide saavutamiseks. 

Pärast kvaliteedikontrolli annab töörühm audiitorettevõtte kohta ühe kolmest tulemusest 

(Audiitorkogu kvaliteedikontrollikord § 23 lg 2):  

 audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele, tema täiustamine on võimalik (tähistatud 

roheliselt); 
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 audiitorteenuse kvaliteet on vastuvõetav, esinesid puudused ja täiustamine on nõutav 

(kollane); 

 audiitorteenuse kvaliteedis esinesid märkimisväärsed puudused, oluline täiustamine on 

nõutav (punane). 

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu aastaraamatus on esitatud kvaliteedikontrolli 

ühikupõhised kvantitatiivsed tulemused (tabel 3). Vastavalt värvile  tähistavad esimene rida 

tabelis ja viimased 3 veergu  kvaliteedikontrolli tulemusi. Tabelis 3 on esitatud ka 

kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodid ning kvaliteedikontrolli sattunud 

audiitorettevõtjate arv ehk valim. 

 

 

Tabel 3. Kvaliteedikontrolli tulemused ja valimi suurus 2011-2015 (Järelevalve aastaraamat 

2015)  

KVK 
KVK kontrolli-

periood 
KVK läbiviimise 

periood 
KVK 
valim 

Läbiviidud 

KVK-d 
KVK KVK KVK 

1. 1.07.2009-

30.06.2011 

1.07.2011-

30.06.2012 
55 54 13 25 16 

2. 1.07.2009-

30.06.2012 

1.07.2012-

30.06.2013 
44 38 13 16 9 

3. 1.07.2009-

30.06.2013 

1.07.2013-

30.06.2014 
42 36 10 13 13 

4. 1.07.2009-

30.06.2014 

1.07.2014-

30.06.2015 
42 41 15 13 13 

Märkus. Lühend KVK tähistab kvaliteedikontrolli 

 

Kvaliteedikontrolli tulemuste trendid on viimase 5 aasta jooksul püsinud stabiilsed, mis 

näitab, et kvaliteedinõuetele vastavaid teenusepakkujaid on läbi aastate olnud ligikaudu 30% 

kogu valimist. Näiteks perioodil 2013-2014 36-st läbi viidud kvaliteedikontrollist vastas 

ainult 10-ne teenusepakkuja kutsealase tegevuse kvaliteet nõuetele ning 26 audiitorettevõtjat 

pidid täiustama oma töövõtu dokumentatsiooni. Auditite arv, mis on nõuetele vastava 

kvaliteediga läbiviidud, on oluliselt suurem. 

Olulisemad tähelepanekud, mis on esitatud Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni poolt 

tehtud kokkuvõttes aastal 2013, puudutavad auditi dokumentatsiooni. Tähelepanekute 
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kohaselt on auditifaili ja dokumentatsiooni ülesehitus korrapäratu, ebaülevaatlik või halvasti 

struktureeritud, mis raskendab ülevaate saamist „suurest pildist“ ning mille tulemusel on nii 

välistel vaatlejatel kui ka audiitoril endal tulevikus raskendatud vähese ajakuluga auditi 

tulemusteni jõudmine. Lisaks on vajakajäämisi tööpaberite vormistamise osas. 

(Metodoloogia...) Ülevaatlik selgitus audiitorteenuse peamiste puuduste osas on kirjeldatud 

Audiitorkogu Järelevalve aastaraamatus (2015). Selle järgi ei ole eelmainitud puuduste 

korral audiitorid töövõtu tarvis kohandanud asjakohast raamistiku, planeerimine ja 

protseduuride dokumentatsioon on puudustega ning riskihindamise protseduuride 

dokumenteerimine ei vasta auditi standardi nõuetele.  

Auditifailide dokumenteerimine ja vormistamine sõltub suuresti kasutusel olevatest 

metodoloogiatest ning selle tulemusena võib auditi kvaliteet erineda audiitorettevõtjate 

hulgas. Kvaliteedikontrolli tulemuste põhjal perioodil 2011-2013 vastab Eestis tegutsevate 

suurimate (Big 4, kuhu kuuluvad: KPMG, Deloitte, Ernst & Young, PWC, Grant Thornton 

Baltics jne) audiitorbüroode kvaliteet nõuetele. (Veidenberg 2014). Suurem osa audititurust 

on koondunud nende ettevõtjate kätte ning sellest tulenevalt on auditite arv, mis on teostatud 

nõuetele vastava kvaliteediga, väga suur. Big 4 audiitorettevõtjate võrgustikes on välja 

kujunenud kindel töö teostamise ja dokumenteerimise metodoloogia ning samuti on nendes 

kasutusel asjakohane dokumenteerimise tarkvara, mis on kindlustanud nendes võrgustikes 

stabiilse töövõttude teostamise ja dokumenteerimise kvaliteedi. Audiitorkogu on 

koolitustega üritanud ühtlustada kutseteenuse taset audiitorettevõtjate vahel. Lisaks on 

Audiitorkogu poolseks viimaseks uuenduseks projektijuhtimis- ja auditi 

dokumenteerimistarkvara E-dok. See peaks olema eelkõige töövahend ja tarkvara väikestele 

ning keskmise suurusega audiitorettevõtjatele, et tagada nõuetele vastav stabiilne auditi või 

muu töövõtu teostamise ja dokumenteerimise kvaliteet.  

 

 

1.2. Auditi planeerimine ja ülesehitus 

 

Usaldusel põhineva finantsauditi üks lähenemisviisi alustest on esitatud Rahvusvahelises 

Auditeerimise Standardis (Eesti) 300, kus tuuakse välja, et audit tuleb planeerida nii, et see 

viidaks läbi tulemuslikul viisil. (ISA (EE) 300) 
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Selleks, et auditit oleks võimalik läbi viia tulemuslikult ning efektiivselt, arvestades eelkõige 

ajakulu, peab audiitor keskenduma erilise tähelepanuga valdkondadele, mis on keerulised 

ning mis omavad suuremat riski. Lisaks tavapärasele finantsaruannetega seotud riskide 

hindamisele peab audiitor arvesse võtma kõiki kliendiga seonduvaid asjaolusid. Lihtsa 

näitena on Millichamp (1996) välja toonud, et investeeringuid, mis on seotud 

tütarettevõtetega, saab hinnata ainult siis, kui on teada kõik tehinguga seonduvad faktorid, 

sest tavaliselt on selline informatsioon ettevõtteväline.  

Esimene etapp auditi läbiviimisel on planeerimine. Planeerimine hõlmab endas kolme 

alaetapi läbiviimist, milleks on: 1) arusaamine majandusüksusest ja tema 

majanduskeskkonnast, 2) olulisuse määramine ja 3) riskianalüüs, koos esmaste analüütiliste 

protseduuridega (Christ 1993, Bedard ja Graham 2002, Ussahawanitchakit 2012 ref Volver 

2014). Planeerimise käigus peab selguma, millele tuleb auditi käigus tähelepanu pöörata 

ning mis on majandusüksuse aruandluse nõrgad kohad, mida tuleb kontrollida. Riskide 

tuvastamine ning hindamine toimub planeerimisprotsessi alguses ja jätkub kogu ülejäänud 

auditi vältel (auditi tõendusmaterjali kogudes tuleb pidevalt hinnata, kas riskihinnangud 

muutuvad koos lisainformatsiooni saamisega). Auditi planeerimise ulatusel on otsene mõju 

auditi kvaliteedile ning ajakulule. Audiitor peab omandama piisava arusaamise 

majandusüksusest ja temaga seonduvast majanduskeskkonnast, et ta saaks arusaamise 

sündmustest, tehingutest ning tavapärastest tegevustest, mis võivad omada olulist mõju 

finantsaruannetele ja seeläbi mõjutada auditit. Neid omandatud teadmisi ja arusaamisi saab 

kasutada vigade tuvastamisega seotud riskide hindamisel, auditi protseduuride ulatuse ja 

kestvuse planeerimisel ja finantsaruannete usaldusväärsuse arvesse võtmisel. (Millichamp 

1996)  

Mida rohkem keskendutakse riskide hindamisele planeerimisprotsessis ja mida parem on 

majandusüksusest arusaamine, seda vähem kulub hiljem aega asjakohaste vastuste 

kujundamisele. Riskide hindamisjärgsed protseduurid on kokkuvõtlikult esitatud joonisel 1. 
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Joonis 1. Auditi planeerimisprotsess (IFAC 2011 ref Volver 2014) 

 

Riske tuleb hinnata kahel tasemel. Finantsaruannete tasemel riskid on oma olemuselt seotud 

finantsaruannete koostaja/koostajate vähese kompetentsusega ning majandusüksuse 

sisekontrollimehhanismide olemusega. Väite tasemel riskid viitavad riskidele, mis on 

otseselt seotud kontosaldodega, tehingute ja avalikustamist vajava informatsiooniga. (IFAC 

2011)  

Kontrollide test ehk sisekontrollimehhanismi testimine tähendab seda, et audiitoril tuleb 

kindlaks teha, dokumenteerida, analüüsida, testida ning hinnata kliendi 

sisekontrollisüsteemi(de) asjakohasust. Kontrollid on protseduurid, mis kindlustavad, et 

Finantsaruandluse tasandil

Üldised vastused

Näiteks

• Kutsealane skeptitsism

• Audiitori kogemus

• Pidev järelvalve

• Arvestusmeetodite hindamine

• Auditi protseduuride
olemus, ulatus ja ajastus ning
prognioosimatuse kaasamine

• Vajadusel muud protseduurid

Edasised auditi protseduurid

Substantiivsed
protseduurid

Detailide
testid

Kontrollide
testimised

Analüüti lised
protseduurid

Väite tasandil

Audiitori vastused

Tulemus

Piisav asjakohane auditi tõendusmaterjal, et vähendada auditi risk aktsepteeritavalt

Hinnatud riskid

madala tasemeni
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kõik tehingud, varad ja kohustused on kajastatud asutuses korrektselt ning õigesti. 

(Millichamp 1996) Piisav arusaamine kliendi poolt rakendatavatest kontrollidest võib 

vähendada oluliselt auditi ajakulu, ent esmalt tuleb kindlaks teha ja veenduda nende 

toimivuses. Audiitor ei saa siiski oma arvamust kujundada ainult tuginedes kontrollisüsteemi 

testimisel. Auditi riski (selgitatud peatükis 2.1) aktsepteeritavale tasemele viimiseks tuleb 

teostada ka substantiivseid protseduure.  

Substantiivsed protseduurid on defineeritud auditi standardites kui kontosaldode ja tehingute 

testimine ning teised analüütilised protseduurid, mille eesmärgiks on pakkuda auditi 

tõendusmaterjali täielikkuse, täpsuse ja olemasolu kontrollimiseks arvestusandmetes või 

finantsaruannetes. Teatud raamatupidamisandmikes ning finantsaruannetes kajastatud 

andmete usalduse teeb audiitor kindlaks kontrollide toimivuse kindlaks määramisel, kuid 

kogu informatsiooni ei ole võimalik kontrollida läbi selle lähenemisviisi. Selleks on 

audiitoril vaja koguda otsest tõendusmaterjali tehingute, kontosaldode või muude kirjete 

osas finantsaruannetes. Tehingute puhul, kus kontrollsüsteemid on nõrgad, kus need 

puuduvad või kontrolle ei saa usaldada, tuleb rakendada substantiivseid teste. Igapäevaselt 

auditi protseduure läbi viies tuleb hinnata jooksvalt, kui efektiivne ning kulukas on põhineda 

kontrollisüsteemide usaldamisel või võimalusel asendada need substantiivsete testidega. 

Teatud valdkondade puhul (näiteks madalate riskihinnangute ja ebaoluliste saldode või 

tehinguliikide mahu kooseksisteerimise korral) saab piisava auditi tõendusmaterjali läbi 

analüütiliste protseduuride, kuid teatud valdkondade puhul tuleb kasutada kontrollide 

toimivuse testimisest saavutatud usaldust, kombineerides kontrollide testprotseduure 

substantiivsete testide ja analüütiliste protseduuridega. (Millichamp 1996) Substantiivsete 

testide üks alaliike on detailide testimine, mis tähendab, et kontrollitakse arvete ning teiste 

algdokumentide detaile, mille koondandmeteks on kontosaldod. 

Süsteemne lähenemine on väga oluline planeerimisprotsessi ülesehitamisel, eelkõige 

seetõttu, et auditit saaks võimalikult tulemuslikult läbi viia (Volver 2014). Peamine 

probleem, mis ka kvaliteedikontrolli tulemustest selgus, on see, et ühtset lähenemist auditi 

planeerimisele pole ning planeerimisprotsessi ülesehitus on iga audiitorettevõtja enda välja 

töötada või lahendada.  
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1.3. Arvutipõhised auditivõtted 

 

Definitsioone, mis selgitavad terminit arvutipõhised auditivõtted (Computer Assisted Audit 

Techniques) (edaspidiselt lühend CAATs), on mitmeid. Kõige laialdasemalt kasutatakse 

Brauni ja Davise poolt 2003. aastal kasutusele võetud definitsiooni, mis avaldati ajakirjas 

Managerial Auditing Journal. CAATs on arvutil baseeruv vahend, mis aitab eraldada ja 

analüüsida informatsiooni ja andmeid auditi protseduuride teostamiseks. Sisuliselt on 

CAATs-id arvutitarkvara(d), mida audiitorid kasutavad ühe osana andmete töötlemisel 

auditi olulisusest lähtudes ja mis võimaldab audiitoritel arendada uusi meetodeid 

saavutamaks üldisi auditi eesmärke (Sayana 2003 ref Ramen et al 2015). 

CAATs-ide erinevaid eeliseid on esitatud mitmetes uurimustes. Banker, Chang ja Kao 

(2002) väitel parandab CAATs-ide kasutamine auditi produktiivsust, tõhusust, efektiivsust 

aidates teha rutiinseid protseduure kiiremini. CAATs-e peetakse kuluefektiivseks vahendiks 

auditi ülesannete läbi viimisel (Saygili 2010 ref Ramen et al 2015). Curtis and Payne (2008) 

märgivad, et CAATs-ide kasutamine vähendab ajakulu auditile ja suurendab audiitori 

arvamuse usaldusväärsust tänu läbi viidud testidele.  

CAATs-ide rakendamist (CAATs adoption) defineeritakse kui kavatsust kasutada CAATs-e 

nii individuaalsel kui ka majandusüksuse tasandil. Seega suurendab CAATs-ide 

rakendamine konkurentsivõimet, tõhusust ja efektiivsust audiitori kutsealases tegevuses 

erinevate töövõttude puhul. (Ramen et al 2015) Töö autor siinkohal laiendaks olemasolevaid 

definitsioone ning pakub täiendatud selgituse CAATs-ide kohta. CAATs-idena saab 

käsitleda kõike arvutil baseeruvat, mida audiitorid kasutavad auditi protseduuride 

teostamisel, töö dokumenteerimisel või auditi planeerimisel.  

CAATs-ide kasutamise tulemusena on võimalik audiitoril läbi viia erinevaid analüütilisi 

protseduure, teostada erinevaid arvutusi, töödelda andmeid, teha kindlaks kronoloogilisest 

järjestusest puuduvad numbrid, kordused ja mitterutiinsed näitajad, võrrelda andmeridu (nt 

MS Excel põhised lahendused TeamMate Analytics ja ActiveData; samuti ka iseseisvad 

lahendused nagu Caseware IDEA ja ACL). Informatsiooni analüüsimiseks võimaldavad 

suurem osa CAATs-e audiitoril järjestada tehinguid kronoloogilises järjestuses või suuruse 

järgi kahanevalt või kasvavalt. Samuti võimaldab CAATs grupeerida kajastatud tehinguid 
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vastavalt kindlatele kriteeriumitele nagu samal päeval tehtud tehingud või kindla tarnijaga 

seotud tehingud. Lisaks otsida ebaharilikke ja suuremaid tehinguid ning kalkuleerida 

koondandmeid kindla perioodi kohta ja teha mitmeid arvutusi andmehulkadega nagu 

keskmise maksesuuruse arvutamine mingi toote/teenuse kohta. (Janvrin et al 2008) CAATs-

ide abil on võimalik koostada valimikontrolle, mis on üks oluline osa auditi vastuste 

kujundamisel. Tarkvarad, millega eelpool mainitud tööprotseduure traditsiooniliselt tehakse, 

on peamiselt tabelarvutustarkvarad ja teised andmetöötlustarkvarad (nt Caseware IDEA). 

Lisaks sellele kasutatakse ka spetsiaalsed projektijuhtimistarkvarasid ja auditi 

metoodikatarkvarasid, kus toimub läbiviidavate protseduuride dokumenteerimine ning 

säilitamine, kuid vähe on teada sellest, kuidas audiitorettevõtjad rakendavad CAATs-e oma 

tegevuses. E-dok on oma olemuselt tarkvara, mis hõlbustab projektijuhtimist, riskianalüüsi, 

planeerimist ja töö dokumenteerimist, kuid millel puudub andmetöötlus funktsioon. 

Peamised probleemid ja raskused, mis käivad kaasas audititarkvara kasutamisega, on 

alljärgnevad (Computer Assisted...): 

1. CAATs-ide sisseseadmiskulud on kõrged, mis tähendab, et eelnevalt tuleb põhjalikult 

analüüsida ja luua selgus, kas antud tarkvara lihtsustab tööprotseduure ning kas antud 

auditi tarkvaraga on võimalik kliendi andmeid töödelda audiitorile sobival määral.  

2. Spetsiaalselt auditeerimiseks loodud tarkvaraarendused on kallid. Probleem tekib siis, 

kui kliendi poolt kasutatavate tarkvarade hulgas tehakse muudatusi. Audiitori poolt 

kasutatava tarkvara kohandamine sellega sobivaks on seotud suurte kuludega, mis viivad 

audiitori töö kallimaks.  

3. Väiksemamahuliste töövõttude puhul pole alati asjakohane kasutada audititarkvara, mis 

töötlevad andmeid, kuna kliendi raamatupidamisandmikud ei pruugi olla täielikult 

kaetud arvutis olevate andmetega.  

4. Liigne failide ja programmides oleva informatsiooni analüüsimine võib olla üks ohtudest 

CAATs-ide kasutamisel. Liigne ajakulu andmete töötlemisel ja üle vaatamisel suurendab 

kogu auditi ajakulu, aga tulemus ei pruugi olla alati õigustatud.  

5. Andmete maht võib vahel olla liiga suur ning teatud üldkasutatavad tarkvaralahendused 

(näiteks MS Excel) ei ole võimelised suurte andmemahtudega hakkama saama. Liiga 

detailse informatsiooni analüüs ei pruugi olla samuti kõige otstarbekam tegevus.  

 

 



19 
 

 

 

1.2.2. CAATs-ide rakendamise teoreetiline mudel  

 

Mauritiuse ülikoolis on Ramen, Jugurnath ja Ramhit’i (2015) uurimistöö tulemusena 

koostatud teoreetiline mudel UTR-CTOE (Theory of Unified Technology Readiness and 

Cultural-Technological-Ogranizational-Enviromental Model). See selgitab erinevaid 

tegureid, mis mõjutavad audiitoreid CAATs-ide kasutuselevõtmisel. Mudel põhineb 

tehnoloogilise valmisoleku teoorial (TRI – The Technology Readiness Theory), tehnoloogia 

aktsepteerimise ja kasutamise ühendatud teoorial (UTAUT – The Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology), tehnoloogilise organisatsiooni keskkonna (TOE – The 

Technology-organization Environment) raamistikul ning Denison organisatsioonikultuuri 

teoorial. Neid eelpool nimetatud teooriaid kombineerides ja täiustades saadud UTR-CTOE 

teoreetiline mudel (joonis 2) hõlmab terviklikku pilti audiitoreid mõjutavatest teguritest 

CAATs-ide rakendamisel. Mudeliga selgitatud tulemused viitavad sellele, et CAATs-ide 

rakendamine on tugevalt mõjutatud kultuuriliste, tehnoloogiliste, organisatsiooniliste ja 

ümbritsevast keskkonnast tulenevate faktoritega. Uurimus CAATs-ide rakendamise kohta 

viidi läbi, kuna kiire areng IT-valdkonnas on seadmas suuremaid nõudmisi audiitorite 

töötarkvarale. Konkurents audiitorite vahel nõuab samuti  ettevalmistust ja valmisolekut 

mitmesugusteks uuteks väljakutseteks.  
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Joonis 2. UTR-CTOE. Teoreetiline mudel CAATs-ide rakendamisest lihtsustatud kujul 

(Ramen et al 2015) 

 

Ramen, Jugarnath ja Ramhit’i (2015) uurimise tulemusena selgus, et loodud teoreetiline 

mudel on tugevas seoses kogutud empiiriliste kvalitatiivsete andmetega. Seega saab väita, 

et CAATs-ide rakendamine ei sõltu ainult audiitori individuaalsest valmisolekust, vaid 

sõltub otseselt ka organisatsioonilistest, tehnoloogilistest ja ümbritseva keskkonna 

faktoritest, mis mõjutavad ka audiitorettevõtjaid. UTR-CTOE mudel on kasulik vahend 

audiitoritele, aidates neil mõista CAATs-ide aktsepteerimise mõjureid. Lisaks seletab mudel, 

miks audiitorettevõtjad keelduvad CAATs-idest isegi juhul, kui audiitorühingus töötavad 

audiitorid on motiveeritud neid kasutama. Teooria kohaselt, kui audiitorettevõtja näitajad 

(rahalised vahendid, suurus, töötajate kompetents) on kehvad, ei rakendata CAATs-e oma 

tegevuses isegi juhul, kui audiitorühingutes töötavate individuaalsete audiitorite 

motivatsioonitase on kõrge. 

Tehnoloogiliste töövahendite kasutuselevõtmisel hindavad kasutajad esmalt selle 

kasutajasõbralikkust ja kasutuslihtsust. Isegi kui selle tehnoloogise töövahendi kasutamine 
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toob kaasa suuremad tasud või parandab töö tulemuslikkust, on kasutamise lihtsus esimene 

aspekt, millest lähtutakse. Koolitusprogrammide pakkumine CAATs-ide rakendamisel ja 

kasutamisel suurendab CAATs-ide vastuvõtmist. (Janvrin et al 2008) 

Ramen, Jugarnath ja Ramhit’i (2015) uuringu tulemusena tehti kindlaks, et keskealised 

audiitorid on tõenäolisemalt motiveeritumad rakendama CAATs-e oma kutsealases 

tegevuses kui noored. Need tulemused kinnitavad ka Venkatesh’i et al (2003) tehnoloogia 

aktsepteerimise ja kasutamise ühendatud teooriat, kes tõi välja, et kavatsus rakendada uut 

tehnoloogiat on suurem kogenumate töötajate hulgas. Seda saab põhjendada põhiliselt 

vanemate audiitorite suuremate kutsealaste kogemustega, erialaste teadmiste ja tehniliste 

oskustega ning ka asjaoluga, et nooremad audiitorid, eriti need, kes on audiitortegevuse 

valdkonnas vähe tegutsenud, võivad karta, et nad ei ole võimelised kasutama uusi võtteid 

õigesti või on neil muudest põhjustest tingitud probleeme enesekindlusega CAATs-ide 

kasutamisel. Näiteks kardavad vähemkogenumad teha vigu auditi protseduure läbi viies ja 

uute tarkvarade kasutamine võimendab seda. Uuringust selgus ka, et kui anda individuaalselt 

audiitoritele võimalus kasutada CAATs-e vabatahtlikult, on audiitorid ebakindlamad, kuna 

ei tunneta sageli juhtorganite toetust CAATs-ide kasutamisel. (Ramen et al 2015) 
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2. TARKVARA E-DOK MÕJU VANDEAUDIITORI 

KUTSETEGEVUSELE 

 

2.1. Auditeerimistarkvara E-dok kasutus 

 

E-dok on tarkvara, mille abil on võimalik audiitoritel hallata ja dokumenteerida töövõtte 

vastavalt kindlale raamistikule. Tänu sellele, et tarkvara on arendatud eelkõige audiitorite 

töö spetsiifikat silmas pidades, loob see eelduse audiitoritele oma kutsealase tegevuse 

efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks korraldamiseks. Tarkvara on mõeldud eelkõige väikestele 

ning keskmise suurusega audiitorettevõtjatele. Vajadus ühtset raamistiku pakkuva tarkvara 

järele tekkis eelkõige just väiksemate audiitorühingute ebaühtlaste kvaliteedikontrolli 

tulemuste tõttu. Audiitorkogu, kes on E-doki loomise eestvedaja, ning tarkvaraarendaja 

Inversion OÜ on loonud tugeva aluse, millele väikesed audiitorettevõtjad saaksid toetuda, et 

tulevikus tagada stabiilne töövõttude läbiviimise ja dokumenteerimise kvaliteet.  

Audiitorite kutseteenuse osutamise efektiivsus väljendub eelkõige keskmiselt töövõtule 

kulunud aja kaudu – mida väiksema ajakuluga on võimalik auditi protseduure läbi viia 

seejuures riski, et „audiitor avaldab mitteasjakohase arvamuse juhul, kui finantsaruanded on 

oluliselt väärkajastatud“ (auditi risk), samaks jäädes. (ISA (EE) 200) Kvaliteedi mõõtmine 

saab toimuda eelkõige läbi kutseühendusesisese kvaliteedikontrolli tulemuste. Kahjuks ei 

olnud töö autorile kättesaadav informatsioon audiitorettevõtjate kvaliteedikontrolli 

tulemuste kohta perioodil, mil nad on kasutanud oma töö dokumenteerimiseks ja 

arhiveerimiseks tarkvara E-dok. Seetõttu on E-doki mõju kvaliteedile ning ajakulule 

hinnatud audiitorite endi poolt, et saada üldistavaid tulemusi ning hinnata võimalikku E-doki 

mõju audiitorite kutsetegevusele. 

Tarkvara kasutuselevõtmise perioodil on läbi viidud üle 10 eesti- ja venekeelse E-dok 

rakendamist hõlbustava koolituse. 2016. aasta 11. märtsi seisuga on E-dokis kasutajatena 

registreeritud 125 audiitorettevõtjat. Audiitortegevuse seaduse kohaselt käsitletakse 

audiitorettevõtjatena vandeaudiitorite ühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevaid 

vandeaudiitoreid (Audiitortegevuse seadus § 7 lg 2). Kasutajastaatus E-dokis antakse just 

audiitorettevõtjale, kes saab vastavalt vajadusele kasutajaid juurde lisada, sest ühe 
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audiitorettevõtja juures võib korraga töötada mitmeid vandeaudiitoreid ja assistente. E-dokis 

registreeritud audiitorettevõtjate hulgas on ka Läti, Leedu ja Gruusia audiitorettevõtjaid. 

Audiitortegevuse portaali andmetel on 2016. aasta 5. mai seisuga registreeritud Eestis 150 

audiitorettevõtjat ning 358 vandeaudiitorit, kellele on väljastatud kutsetunnistus. E-dokis 

registreeritud 125st audiitorettevõtjast on 79 audiitorettevõtjat registreeritud Eestis. Kõigist 

Eestis registreeritud audiitorettevõtjatest kasutab või omab lepingut E-doki kasutamiseks 

52,7% audiitorettevõtjatest. (E-doki...) Antud bakalaureusetöös on analüüsitud E-doki 

kasutamist Eestis registreeritud audiitorettevõtjate poolt, kui pole nimetatud teisiti.  

E-doki kasutajastatistika põhjal saab öelda, et keskmiselt on ühe audiitorettevõtja kohta 

registreeritud 2,6 kasutajat. See viitab, et E-doki kasutajad on pigem väikesed 

audiitorettevõtjad, kuid E-dokki kasutavad ka üksikud keskmise suurusega audiitorühingud, 

kus kasutajaõigustega isikuid on üle kümne. Kokku on E-dokis 11. märtsi 2016 seisuga 307 

kasutajat, kellest 209 kuulub Eestis registreeritud audiitorettevõtete juurde. Oluline on 

märkida, et perioodil 1. september 2015 kuni 11. märts 2016 on Eestis lisandunud 89 

kasutajat. (E-doki....) Arvestades seda, kui palju on Eestis väikese või keskmise suurusega 

audiitorettevõtjaid, on oluline osa E-doki sihtturust teoreetiliselt kaetud. E-doki 

katsetusvõimalus on jõudnud suurema osa sihtgrupini. Autori hinnangul võib E-doki 

registreeritud kasutajate hulk natuke moonutada tegelikku hetkeolukorda tarkvara 

kasutamisel ning seetõttu on oluline vaadelda projektide arvu ning kui suurel hulgal on 

projekte lisatud.  

Suurem osa E-doki kasutajatest on passiivsed audiitorettevõtjad, kellel on ligipääs tarkvara 

E-dok kasutamisele, ent kes endiselt dokumenteerivad oma töövõtud vanade meetodite järgi. 

Eestis on registreeritud E-doki kasutajaks 79 audiitorettevõtjat, nendest 39 pole perioodil 1. 

september 2015 kuni 11. märts 2016 lisanud E-dokki ühtegi uut projekti. Lisaks eelpool 

mainitud 39 audiitorettevõtjale on lisaks 18 väheaktiivset E-doki kasutajat, kes eelpool 

mainitud perioodil on lisanud viis või vähem projekti. Seega audiitorettevõtjaid, kes 

kasutavad aktiivselt E-dokki, on 22, mis moodustab 27,8% Eesti kasutajatest. Need 22 

aktiivset kasutajat on lisanud eelpool nimetatud perioodil 575 uut projekti. Projekte (audit, 

ülevaatus, pakendiaudit jt) on E-dokis 11. märts 2016. aasta seisuga kokku 1293 ning 

aktiivsed 22 kasutajad on loonud nendest 1085, mis moodustab 83,9%. (E-doki...) 

Esmaste järeldustena saab öelda, et kuigi E-dokki on kasutanud või vähemalt proovinud 

paljud audiitorid, kasutab ainult 14,6% kogu Eesti audiitorettevõtjatest E-dokki aktiivselt.  
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2.2. Metoodika ja valim  

 

Selleks, et saada tagasisidet E-doki kasutuse kohta ning hinnangute andmiseks E-doki 

mõjude kohta, koostas töö autor küsimustiku (lisa 1), mille Audiitorkogu saatis 1. aprillil 

2016. aastal 371-le vandeaudiitorile. 20. aprilliks saabus 144 vastust. Väljasaadetud 

küsimustik sisaldas lisaks E-dokki puudutavatele küsimustele ka küsimusi Audiitorkogu 

järgmise juhatuse strateegiliste eesmärkide määratlemiseks. Kokku oli 43 küsimust, millest 

20 oli seotud E-doki tagasisidega ning 23 Audiitorkogu järgmise juhatuse eesmärkide ja 

ootustega. Enne igat küsimuste sektsiooni selgitati küsimustiku osa eesmärke. Küsitlust läbi 

viies tagati vastajate anonüümsus, ent soovi korral oli võimalus avalikustada oma 

isikuandmed, et Audiitorkogu saaks vastaja soovi korral täpsustuste tegemiseks temaga 

ühendust võtta.  

Selleks, et E-doki mõjude analüüsi baasiks oleksid õiged andmed, oli esimeseks küsimuseks 

seatud välistamiseks mittepraktiseerivad vandeaudiitorid. Neid oli 11,1% ehk 16 

vandeaudiitorit. Mittepraktiseerivatel vandeaudiitoritel on kehtiv kutsetunnistus, kuid nad ei 

ei saa aktsepteerida vandeaudiitori kutsetegevusena käsitletavaid töövõtte. Kuna vaatluse all 

on E-doki sihtgrupp, kelleks on väikesed ja keskmise suurusega audiitorettevõtjad, siis tuli 

samuti välistada vandeaudiitorid, kes oma kutsealases tegevuses kasutavad rahvusvahelise 

võrgustiku poolt loodud või kasutamiseks määratud tarkvara. Nendeks on enamjaolt 

suurematesse rahvusvahelistesse võrgustikesse (nt Big 4 (selgitatud punktis 1.1.1)) kuuluvad 

audiitorid. Vandeaudiitoreid, kes saavad ise mõjutada, millist auditi tarkvara nad oma 

kutsealases tegevuses kasutavad ning küsimustikule vastasid, oli 82.  

Audiitorid, kes otsustavad ise, millist tarkvara või metoodikat nad oma kutsealases tegevuses 

kasutavad, jagas töö autor vastavalt E-doki kasutusaktiivsusest kaheks. Mitteaktiivsete E-

doki kasutajate hulgas (kasutanud vähem kui viie töövõtu puhul E-dokki) hulgas uuriti, 

millistel põhjusel nad ei kasuta E-dokki. Aktiivsete E-doki kasutajate hulgas (kasutanud 

vähemalt viie töövõtu puhul E-dokki) uuriti E-doki mõjusid nende kutsealasele tegevusele. 

Küsimusele, „kas Te olete vähemalt viie projekti/töövõtu puhul kasutanud 

auditeerimistarkvara E-dok?“, vastas kokku 82 audiitorit, kellest 20 on kasutanud vähemalt 

viie töövõtu puhul E-dokki ning 62 vastajat ei olnud. Vastanute arv erineb küsimuste lõikes. 
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2.3. Küsitluse tulemused ja arutelu  

 

82-st vastanud audiitorist moodustasid 22 mehed ning 60 naised. 48,8% audiitoritest (40 

audiitorit) on vandeaudiitorina tegutsenud üle 20 aasta (joonis 3). Küsitlusele vastanud noori 

audiitoreid oli 11% kõigist vastanutest. Alla 3 aasta vandeaudiitorina tegutsenud vastajatest 

on ainult 2 kasutanud vähemalt viie töövõtu puhul E-dokki. Jooniselt 3 selgub lisaks, et 82-

st vastajast on 68 omanud vandeaudiitori kutset vähemalt 11 aastat.  

 

 

Joonis 3. Vastajate jaotus vastavalt vandeaudiitorina tegutsenud aastate järgi (autori 

koostatud) 

 

Küsitlusele vastanud audiitorite vanuseline jaotus on toodud joonisel 4. 64% vastanutest on 

vanuses üle 51 aasta. Alla 30-aastaseid audiitoreid, kes vastasid küsimustikule, oli 2 ning 

nemad ei kasuta E-dokki. Küsimustiku tulemusena saab väita, et vastajad on pikaajalise 

kogemusega (vanemad) audiitorid. See on kooskõlas CAATs-ide rakendamise teoreetilise 

mudeliga, mille kohaselt on uute tehnoloogiate (E-doki) rakendamise tase kõrgem 

kogenumate audiitorite puhul võrreldes vähemkogenumate audiitoritega.  
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Joonis 4. Vastajate vanuseline jaotus (autori koostatud) 

 

Neid audiitoreid, kes on vähemalt viie töövõtu/projekti puhul kasutanud 

auditeerimistarkvara E-dok, oli 20. See tähendab, et ainult veerand vastajatest on aktiivsed 

E-doki kasutajad. 20-ne aktiivse E-doki kasutaja vanus on üle 41 aasta ning seejuures neid, 

kes on vandeaudiitorina tegutsenud alla 5 aasta, on 4. Seega saab väita, et kogenumad 

audiitorid rakendavad tõenäolisemalt uusi arvutipõhiseid meetmeid oma kutsealases 

tegevuses. E-doki üldise kasutusstatistika analüüsi (peatükk 2.1) põhjal on 

audiitorettevõtjate juures registreeritud E-doki kasutajaid rohkem kui küsitluse tulemusena 

selgunud aktiivsete kasutajate arv, mis viitab sellele, et ühe audiitorettevõtja juures on üks 

või kaks aktiivsemat E-doki kasutajat.  

Arvutipõhised auditeerimisvõtted ei ole Eesti väikeste audiitorühingute hulgas väga levinud. 

Kõige enam levinud CAATs on Microsoft Office paketi tarkvara, mida kasutades teostavad 

auditi protseduure suurem osa audiitoritest. Seda kinnitab ka audiitorite vastus küsimusele, 

milliseid CAATs-e nad auditiprotseduuride läbiviimisel kasutavad. Küsimusele vastas 82 

audiitorit ja nendest 67 kasutab Microsoft Office’t või mõnda muud analoogset kontoritöö 

tarkvara. 31 audiitorit vastas, et nad kasutavad auditi tööprotseduuride dokumenteerimisel 

E-dokki. Alternatiivsed CAATs-id pole väga populaarsed, näiteks Caseware IDEA tarkvara 

kasutab ainult 3 vastanud audiitorit. Microsoft Office Exceli lisapaketid ActiveData ning 

TeamMate Analytics, mis on samuti arendatud spetsiaalselt audiitorite töö spetsiifikat silmas 

pidades, pole samuti väga populaarsed. Näiteks ActiveData-t kasutab vaid 7 audiitorit 

(joonis 5). 
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Joonis 5. Audiitorite poolt kasutatavad CAATs-id (autori koostatud) 

 

E-doki laialdasemaks kasutamiseks on Audiitorkogu andnud tasuta kasutamiseks nende 

poolt väljatöötatud projekti- ja dokumendimallid (tööpaberimallid). Projektimallid pakuvad 

kindlat auditi ülesehitust ja struktuuri vastavalt kehtivatele standarditele ning neid on 

audiitoril võimalik kohandada oma vajaduste järgi. Dokumendimallid on üldlevinud ning 

nõutavad auditi tööpaberid, mida tuleb töövõtu puhul täita. Lisaks on võimalik E-dokki üle 

viia oma tööpaberisüsteeme ning seeläbi automatiseerida tööprotseduure. Tööprotseduuride 

automatiseerimine saab toimuda eelkõige läbi selle, et E-dok võimaldab kasutada nn „tarku“ 

tööpabereid, kus töö teostaja, projekti nimetus jt lisatakse tööpaberile automaatselt, kui need 

andmed on E-dokki asjakohaselt sisestatud. Kvaliteedikontrolli üks tähelepanekutest oligi 

puudulik viitamine tööpaberi koostajatele ja kuupäevale, mis tänu E-dokile on nüüd saanud 

mugava lahenduse. 

Vastustest küsimustikule selgus, et E-dokis kasutab ligi 60% vastajatest Audiitorkogu 

projektimalle. 17 audiitorit kasutab oma väljaarendatud malle ning 10 audiitorit kasutab 

kolleegidelt saadud projektimalle. Tööpaberimallide kasutamisel on tulemused aga erinevad. 

Audiitorkogu tööpaberimalle kasutab 40% vastajatest. 49% kasutab oma väljaarendatud 

malle ning kolleegidelt saadud malle kasutab 28% audiitoritest (võimalik oli valida mitu 

vastusevarianti). Töö autori hinnangul tuleb erinevus projektimallide ja tööpaberimallide 

kasutus sellest, et Audiitorkogu poolt ei ole väga palju tööpaberimalle kasutusele antud ning 

seetõttu viivad audiitorid E-dokki enda väljaarendatud MS kontoritarkvara põhised 

tööpaberid.  
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Küsitlusele vastanud audiitorite hinnangul on suurimaks takistuseks E-dokile üleminekul 

olnud ajakulu. E-doki kasutuselevõtmine on osade audiitorite arvamuse kohaselt keerukas 

ning aeganõudev. E-dok on uus tarkvara ning vastajad tõid välja, et tarkvaraga kohanemine 

on mitmel juhul sattunud tihedasse auditi hooaega ning seetõttu on olnud raske leida aega 

töö dokumenteerimiseks E-dokis. Paljud audiitorid vastasid, et praegu nad auditi 

dokumenteerimiseks E-dokki ei kasuta, kuid pakendiaruandluse kontrollide tegemiseks ja 

ülevaatuse läbiviimiseks kasutavad (need on lihtsama struktuuriga). Mõned audiitorid on 

ebakindlad tarkvara kasutamisel ning ei oska alustada, samuti ootavad nad regulaarsemaid 

koolitusi. Sellest järeldub, et autori püstitatud esimene hüpotees, üleminek E-dokile on olnud 

ajamahukas ning audiitoritel on olnud raske leida aega tarkvaraga kohanemiseks, leidis 

kinnitust.  

Audiitoritel paluti hinnata E-doki mõju auditi ajakulule erinevate tegevuste lõikes. E-doki 

mõju ajakulule tuli hinnata mõeldes tulevikule ning paluti vastata, kas pärast 

üleminekuperioodi võiks E-doki kasutamine aidata kaasa töövõtule kuluva ajakulu 

vähenemisele (tabel 4). 

 

Tabel 4. E-doki mõju ajakulule audiitorite hinnangul, arvväärtus tähistab inimeste arvu 

(autori koostatud) 

Tööprotseduur 
Oluliselt 
kiirem 

Kiirem 
Ei oska 
öelda 

Aeglasem 
Oluliselt 
aeglasem 

1. Tegevuste ja protseduuride 
planeerimine 

6 17 11 3 1 

2. Projektijuhtimine 8 11 17 2 0 
3. Tööülesannete jagamine 3 13 20 1 0 
4. Väitetasemel riskide hindamine 7 15 13 3 0 
5. Väärkajastamise kajastamine 4 16 16 1 0 
6. Tähelepanekud 5 18 14 1 0 
7. Riskide kajastamine 5 19 12 1 1 
8. Tööpaberitega töötamine 4 7 21 4 2 
9. Arhiveerimine 9 11 16 1 1 

 

E-doki mõju ajakulule hindas 38 audiitorit, kuid suur osa audiitoreid ei osanud öelda, milline 

võiks peale üleminekuperioodi E-doki kasutamise mõju töövõtule kuluvale ajale olla. 

Tulemustest selgub, et oluline osa vastajatest hindab E-doki mõju auditile kõikide 

tööprotseduuride lõikes positiivselt. See tähendab, et audiitorite hinnangul aitab E-dok 

tabelis 3 toodud tööprotseduure kiiremini läbi viia, seega auditi ajakulu väheneb. 

Tööpaberitega töötamise osas on audiitorid kõige skeptilisemad – 16% audiitoreid hindab 
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tööpaberitega töötamise E-dokis aeglasemaks kui praegu ja üle 55% vastajatest pigem ei 

oska seda hinnata. E-dok pakub võimalust auditi meeskonna töö koordineerimiseks, kus 

peale auditi struktuuri paika panemist on võimalik töö ülesandeid jagada erinevate 

meeskonnaliikmete vahel. Suur osa audiitoreid ei oska aga selle mõju ajakulule hinnata, mis 

võib tuleneda sellest, et paljud audiitorid kontrollivad väikeseid majandusüksusi, kus ei ole 

vajalik tööülesannete jagamine, sest tööprotseduurid teostab vandeaudiitor ise.  

Eelnevale analüüsile põhinedes leidis kinnitust töö autori poolt püsitatud teine hüpotees, 

mille kohaselt E-doki kasutamine vähendab auditi ajakulu.  

Sarnaselt ajakulu hindamisele paluti audiitoritel hinnata E-doki mõju auditi kvaliteedile. E-

doki mõju kvaliteedile tuli hinnata mõeldes tulevikule ning paluti vastata, kas pärast 

üleminekuperioodi võiks E-doki kasutamine aidata kaasa auditi kvaliteedi paranemisele 

(tabel 5).  

 

Tabel 5. E-doki mõju kvaliteedile audiitorite hinnangul, arvväärtus tähistab inimeste arvu 

(autori koostatud) 

Kvaliteedi hindamise 
kriteerium 

Oluliselt 
parem 

Parem 
Ei oska 
öelda 

Halvem 
Oluliselt 
halvem 

1. Planeerimisprotsessi 
ülesehitus 

9 16 11 0 0 

2. Projektijuhtimine 8 10 18 0 0 
3. Tööülesannete 

dokumenteerimine 
5 15 15 1 0 

4. Arhiveerimine 8 15 11 1 0 

 

Audiitorid on optimistlikud hindamaks E-doki mõju auditi kvaliteedile. Suur osa vastanutest 

jättis E-doki mõju auditi kvaliteedile hindamata, eeldatavasti vähese kasutuskogemuse tõttu. 

Ühe audiitori hinnangul halveneb auditi kvaliteet arhiveerimisel ja tööülesannete 

dokumenteerimisel. Kõik teised, kes antud küsimustele vastasid, hindavad E-doki 

kasutamise mõju auditi kvaliteedile paremaks kui praegu. Selle põhjal saab kinnitust ka 

kolmas autori poolt püsitatud hüpotees, mille kohaselt E-doki kasutamine parandab 

audiitorite hinnangul auditi kvaliteeti.  

Audiitoreid, kes on kasutanud E-dokki ning oskavad hinnata mõju ajakulule ja kvaliteedile, 

ei ole palju, kuid nende kasutuskogemuse põhjal on E-dokil positiivne mõju kvaliteedile ja 
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ajakulule. E-doki kasutuskogemusega audiitorite hinnangud võiks olla julgustus teistele, kes 

ei ole veel E-doki kasutajad.  

Audiitorid hindasid E-doki kasutusvõimalusi ja omadusi viie palli süsteemis (5 – väga hea, 

4 – hea, 3 – rahuldav, 2 – halb, 1 – väga halb). Vastavalt vastajate arvule määrati kriteeriumi 

maksimaalseks võimalikuks punktide arvuks vastajate arvu ja maksimaalse punktide arvu 

korrutis. Näiteks kui vastajaid oli turvalisuse hindamisel 36, siis võimalik punktide arv oli 

180. Osad audiitorid siiski ei osanud vastata ja valisid sellekohase variandi „ei oska öelda“. 

Kriteeriumide omavaheliseks võrdluseks eemaldas töö autor potentsiaalselt kaduma läinud 

punktide arvu ehk kui näiteks turvalisuse hindamisel valisid 7 audiitorit vastuse variandi „ei 

oska öelda“, siis 35 punkti lahutati maksimaalsest punktide arvust. Lõpuks, vastavalt 

vastajate arvule ning hindele arvutas töö autor iga hindamise aluseks olnud kriteeriumi 

punktisumma (joonis 6). Skaala näitab, kui suure osa moodustab audiitorite antud 

punktisumma maksimaalsest võimalikust punktisummast.  

 

 

Joonis 6. E-doki omaduste hindamine (autori koostatud)  
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Kõige kõrgemalt hindavad audiitorid E-doki turvalisust. See on seotud eelkõige turvalise 

„online“ töötamise võimalusega ning dokumentide hoidmisega turvalises serveris. 

Serveriteenust pakub E-dokile Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Kõige madalamalt 

hindavad audiitorid E-dokiga kohanemist. See on põhjendatud, kuna üleminek E-doki 

kasutamisele on audiitorite hinnangul ressursimahukas. Madalaid hindeid sai ka MS Wordi 

ja Exceli failide avamine ja salvestamine otse tarkvarast. Vastustes tõid audiitorid välja, et 

samaaegselt ei saa erinevates arvutites ühe dokumendifailiga töötada ning see on oluline 

puudus E-doki kasutamisel. E-doki arendajate hinnangul tuleneb osundatud probleem 

halvasti korraldatud projekti ülesannete jagamisest, sest dokumente peaks töötlema 

põhiliselt määratud teostaja, mitte iga kasutaja.  

Üldine kasutajamugavus, mida esitati ka CAATs-ide rakendamise teoreetilise mudeli juures 

(peatükk 1.2.2.) ühe olulisema kriteeriumina, ei ole audiitorite hinnangul väga hea. Selleks, 

et audiitorid rakendaksid oma kutselases tegevuses rohkem E-dokki, tuleks töö autori 

hinnangul suurendada kasutajamugavust ning tarkvaraga kohanemise lihtsust. Seda on 

võimalik suurendada regulaarsemate ja praktilisemate koolituste kaudu. E-doki 

kasutusaktiivsuse suurendamiseks tuleb audiitoritele tutvustada tarkvara kasutamisest 

saadavaid eeliseid. Kvaliteedikontrolli paremad tulemused on töö autori hinnangul üks 

suurimaid motivaatoreid, kuid paremate kvaliteedikontrolli tulemuste saavutamiseks tuleb 

audiitoritel ette võtta ressursimahukas üleminek E-dokile. Aktiivsete E-doki kasutajate 

kogemuse jagamine võiks olla samuti abiks E-doki aktiivsemal kasutuselevõtul. Kogenumad 

E-doki kasutajad on loonud projektimalle koos tarkade tööpaberitega, mis muudavad E-doki 

kasutamist oluliselt efektiivsemaks ja mugavamaks. Aktiivsete kasutajate poolsete arenduste 

levitamine võiks töö autori hinnangul olla suureks abiks E-dokis kahtlevatel audiitoritel 

otsustamisel. See eeldab audiitorite kutseühendusesisese koostöö suurendamist.  

Põhjuseid, miks audiitorid ei kasuta E-dokki või kasutavad seda väheaktiivselt, toodi välja 

erinevaid. Kõige olulisem põhjus on eelpool mainitud ressursimahukas üleminek tarkvara 

kasutamisele. 72-st vastanust audiitorist 42 peab ressursimahukat üleminekut peamiseks 

põhjuseks, miks neil pole töövõtu dokumenteerimisel E-dokki abiks võetud. Üle 30% 

vastajatest on rahul seniselt kasutatavad metoodikaga ning seetõttu pole võtnud E-dokki 

kasutusele. 11 audiitorit hindab aga peamiseks põhjuseks E-doki mittekasutamisel 

kohanemisraskusi uue tarkvaraga. Kuigi E-dok on tasuline teenus, pidas ainult 4 audiitorit 

E-doki kasutamise eest makstavat tasu liiga kõrgeks. E-doki suuremaks kasutamiseks tuleb 
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seega üleminekut tarkvara kasutamisele teha lihtsamaks ning teenuse hind audiitorite 

hinnangul ei ole kallis. Kõik küsimustikule vastajad olid teadlikud võimalusest kasutada E-

dokki. 

Töö autor uuris, kas audiitorid planeerivad tulevikus kasutusele võtta tarkvaralisi lahendusi, 

mis aitavad lihtsustada teostatavaid auditi protseduure või auditi läbiviimist ning tõstavad 

dokumenteerimise kvaliteeti. Küsimusele vastas 52 audiitorit ning nendest 6 ei planeeri uusi 

tarkvarasid kasutusele võtta eelkõige seetõttu, et nad arendavad olemasolevaid süsteeme. 

Ligikaudu 30% küsimusele vastanutest planeerivad kasutusele võtta auditeerimistarkvara E-

dok. Vastajad tegelevad sellega juba praegu või planeerivad alustada peatselt täielikule 

üleminekule. Peamiste eelistena toodi välja E-doki atraktiivsus ja see, et kvaliteedikontrolli 

teostajatele meeldib rohkem E-dokis dokumenteeritu. Küsimuses paluti samuti selgitada 

motivaatoreid. 

 

Audiitorite jaoks on uue tarkvara kasutusele võtmisel peamisteks motivaatoriteks: 

 tarkvara lihtne kasutus; 

 töövõtu efektiivsem läbiviimine; 

 kasutajasõbralikkus; 

 paindlikkus, funktsionaalsus; 

 pidev kasutajatugi;  

 tarkvara arendamine ja vastavus auditi standardite nõuetele. 

 

Peamiste E-doki puudustena toodi välja, et tarkvaral on probleeme vabavaralise OpenOffice 

ja LibreOffice’ga ühildamisel (näiteks ei saa nende faile online avada ega salvestada). Lisaks 

ei saa avada samaaegselt mitut töölehte, probleeme on offline’is töötamisega, E-dok ei ole 

vastajate meelest konsolideeritud aruandele sobiv ning töökindlus pole ühtlane. Olulise 

tehnilise puudusena toodi välja, et kõrvalistel isikutel (monitoorijal, inspekteerijal, 

kvaliteedikontrolli teostajal) ei tohiks olla võimalust audiitori tööpabereid enda arvutisse 

salvestada. Näiteks tõsteti esile, et puudub ülevaade, millised elektroonilised tööpaberid ja 

mis eesmärgiga salvestatakse kvaliteedikontrolli teostaja arvutisse.  

E-dokki arendatakse pidevalt, säilitades tarkvara kasutuslihtsus. Käesoleva bakalaureusetöö 

koostamise perioodil lisandus E-dokki uue funktsioonina valimite suuruse arvutamise ja 

moodustamise võimalus. Küsitlusest selgus, et audiitorid sooviksid tulevikus E-dokis saada 
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võimaluse analüüsida ka finantssuhtarve, muulgas soovitakse võtmesuhtarvude võrdlust 

sama tegevusvaldkonna keskmisega. Lisaks on suur huvi substantiivsete analüütiliste 

protseduuride järele. Juurde soovitakse saada uusi ja täiustatud tööpaberimalle. Uued ja 

täiustatud tööpaberimallid on eelkõige atraktiivsed neile, kes alles kaaluvad töö 

dokumenteerimise üleviimist E-dokki. Järjepidevatel kasutajatel kujunevad välja oma 

harjumuspärased mallid ning struktuur, mille abil saavutatakse konkurentsieelis hilisemate 

liitujate ees. Audiitorkogu poolt kasutusse antavad mallid peaksid olema eelkõige toeks, 

millele toetudes saavad audiitorid oma struktuuri teha. Huvitava lisavõimalusena toodi 

küsitluse vastuste hulgas välja spetsiaalne moodul konsolideeritud aruannete 

auditeerimiseks.  

Töö autor selgitas üldise E-doki kasutamisest saadava väärtuse. Küsimusele vastas 46 

audiitorit, kellest 13 ei olnud E-doki kasutajad. Analüüsi tarvis võttis töö autor arvesse ainult 

30 audiitori vastused, välistades E-doki mittekasutajad ja mitteasjakohased vastused. E-dok 

vastab 16 audiitori ootusele (joonis 7). Seitsme audiitori hinnangul ei vastanud E-dok nende 

ootusele. Enamus vastanutest ei osanud hinnata E-doki vastavust nende ootustele, kuna nad 

on asjakohase hinnangu andmiseks tarkvara liiga vähe kasutanud.  

 

 

Joonis 7. Ootus E-doki kasutamisest saadava väärtuse osas (autori koostatud) 

 

E-doki kasutamine pakub audiitoritele huvi ning audiitorite hinnangul on tarkvaral otsene 

positiivne mõju nende kutsealasele tegevusele. Selleks, et kvaliteedikontrolli tulemusi 

parandada, tuleb ellu viia muutused töö metoodika osas. Autori hinnangul on E-dok selleks 

asjakohane alternatiiv senikasutatule.  
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KOKKUVÕTE 

 

Audiitorite töökorraldus ja -metoodika peab ajaga kaasas käima ning kasutusel olevad 

auditivõtted peavad olema efektiivsed. Audiitorite töö efektiivsuse parandamiseks ning 

audiitorite kutseühendusesisese kvaliteedikontrolli paremate tulemuste saavutamiseks 

arendas Audiitorkogu projektijuhtimis- ja dokumenteerimistarkvara E-dok. Selleks, et 

teadvustada audiitoritele uue tarkvara kasutusvõimalustest, viidi läbi koolitusi audiitorite 

seas. E-doki kasutusstatistika tulemuste põhjal on suur osa audiitorettevõtjaid liitunud E-

dokiga, kuid vähesed kasutavad tarkvara aktiivselt.  

Arvutipõhiste auditivõtete ehk CAATs-ide rakendamise kohta on loodud teoreetiline mudel 

UTR-CTOE. Mudeli kohaselt sõltub CAATs-ide rakendamine audiitorite üldisest 

motivatsioonitasemest ja audiitorettevõtet mõjutavatest faktoritest (nt tehnoloogilised ja 

kultuurilised faktorid). Selleks, et suurendada CAATs-ide kasutamist, tuleb senisest enam 

läbi viia praktilisi koolitusi.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida tarkvara E-dok kasutamist 

vandeaudiitorite seas ning kuidas on E-doki kasutamine mõjutanud audiitorite kutsetegevust 

Eestis. E-doki mõju hindamiseks koostas autor küsitluse. Koostöös Audiitorkoguga edastati 

küsitlus 371-le vandeaudiitorile, kellest 144 vastasid antud küsimustikule. 

E-doki mõju audiitorite kutsealasele tegevusele hinnati läbi ajakulu ning kvaliteedi. 

Hüpotees, mille kohaselt üleminek E-dokile on aeganõudev, leidis kinnitust. Oluline osa 

audiitoritest ei ole võtnud kasutusele E-dokki igapäevaste auditi protseduuride 

dokumenteerimiseks, kuigi audiitorid on huvitatud tarkvarale üleminekust. Selleks, et 

üleminek E-doki kasutamisele toimuks kiiremini, on töö autori hinnangul oluline audiitoreid 

rohkem nõustada ning julgustada, ja seda eelkõige kogenumate E-doki kasutajate poolt. 

Auditi efektiivsus väljendub keskmiselt auditi protseduuride läbiviimiseks kulunud aja 

kaudu. Audiitorite hinnangul on järjepideval E-doki kasutamisel positiivne mõju ajakulule. 

Enne E-doki kasutamist kulus auditi protseduuride dokumenteerimiseks rohkem aega 

võrreldes samade protseduuride dokumenteerimisega E-dokis. Sellega leidis kinnitus ka 

autori poolt püstitatud teine hüpotees, mis käsitles E-doki mõju auditi ajakulule. 
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Audiitorite kvaliteedikontrolli tulemused on olnud kehvemad just E-dok sihtrühmas, sest 

töövõttude ülesehituse ning dokumenteerimisega on olnud probleeme süsteemse lähenemise 

puudumise tõttu. Töö tulemusena selgus, et audiitorid hindavad E-doki mõju auditi 

kvaliteedile heaks ning järjepidev E-doki kasutamine audiitorite hinnangul tõstab audiitori 

töövõttude ja nende dokumenteerimise kvaliteeti. Seega hüpotees, et E-doki kasutamine 

parandab audiitori töövõttude ja nende dokumenteerimise kvaliteeti, leidis kinnitust.  

Audiitorid on üldiselt oma hinnangul optimistlikult meelestatud E-dokki kasutama, kuid 

siiani ollakse harjutud vanade meetoditega. E-doki kasutuskogemustega audiitorite 

hinnangul vastab tarkvara nende ootustele, kuid selleks, et saada usaldusväärsemaid 

tulemusi on tarvis rohkemate audiitorite hinnanguid E-dokile. Seetõttu on oluline uurida E-

doki mõjusid ka paari aasta pärast ning võrrelda reaalseid kvaliteedikontrolli tulemusi E-

doki kasutajate hulgas. Paremate kvaliteedikontrolli tulemuste ning efektiivsuse tõstmise 

nimel tuleb investeerida aega ning võtta kasutusele uued tarkvarapõhised lahendused. 

Selleks, et üleminek uutele lahendustele oleks mugavam, on oluline teha 

kutseühendusesiseselt koostööd ning kasutada ära teiste kogemusi ning arendusi.  
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THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF ENGAGEMENT SOFTWARE 

E-DOK TO AUDITORS’ PROFESSIONAL PRACTICE IN ESTONIA 

 

Summary 

 

To meet the challenges resulting from rapid changes of the audit regulations and auditing 

environment, is necessary for auditors to adopt with the changes in the work environment, 

implement technological solutions, and change the work and documentation methods as 

well. For the effective and efficient performance of auditors’ work, it is crucial for auditors 

to adopt contemporary computer aided audit techniques. The same goes for the better quality 

control results. The Estonian Auditors’ Association has developed software for Small and 

Medium Practitioners called E-dok for better implementation of requirements of 

International Standards on Auditing. Most of the Estonian practitioners has taken part of the 

trainings about E-dok carried out by the Auditors’ Association. E-dok usage statistics shows 

that despite the trainings, the number of audit firms adopted E-dok is 14,6% of all firms.  

To explain the CAATs adoption at individual and firm level a new theoretical model UTR-

CTOE was introduced. Results indicate that adoption of CAATs is influenced by the general 

level of motivation among auditors and by the factors (cultural, organizational etc.) 

influencing audit firm.  

The aim of this research was to analyse the effect of implementation of engagement software 

E-dok to auditors’ practice in Estonia. The author of the paper prepared a questionnaire and 

in cooperation with Estonian Auditors’ Association it was sent to 371 auditors. The number 

of the responses received was 144.  

The effect of the implementation of the software was evaluated by the time spent on an audit 

using E-dok and by the general audit/review quality. Author proposed three hypothesis for 

the research. First hypothesis stated that the period of adopting the software is the most time-

consuming. Despite that auditors are interested in adopting the software, auditors are still 

hesitating to carry out the documentation in E-dok. Auditors with more experience in E-dok 

should advise and encourage those who has not implemented the software E-dok. The 
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effectiveness of the audit is measured by the time spent on a regular audit procedures. 

Auditors evaluated that using E-dok has a positive impact on a time expenditure. The second 

hypothesis was associated with the time spent on a audit procedures and the hypothesis was 

confirmed by the results of the questionnaire.  

In the recent years, the results of the audit quality control has been poor as there were 

problems with the documentation quality and the audit documentation had no comprehensive 

and integrated system approach. Author stated in his third hypothesis that the quality of the 

audit will improve using E-dok. Based on a auditors experience using E-dok the hypothesis 

was confirmed. 

In general, auditors are willing to adopt software E-dok, but auditors are used to their self-

developed documentation approach. In order to receive better results from the quality control 

and to perform audit work more effectively it is important for auditors to use E-dok. For 

more reliable results similar research should be carried out in the future. It is believed that 

more auditors will adopt E-dok and based on a higher number of answers, the research results 

will be more reliable.  
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Lisa 1. Audiitorkogu liikmete tagasiside küsitlus 2016 

 

Audiitorkogu liikmete tagasiside küsitlus 

2016  

Sissejuhatus ja tagasiside strateegiliste eesmärkidele (1)  

Hea Audiitorkogu liige  
13. mail seisab ees Audiitorkogu juhatuse valimine, mille tulemus mõjutab 

olulisel määral meie organisatsiooni eeloleva kolme aasta sihte ning 
võimekusi.  
Et saada ülevaadet liikmete ootustest ja suunistest uuele juhatusele, palume 
Sinu tagasisidet. Palun täida alltoodud küsimustik esimesel võimalusel, aga 

hiljemalt 20. aprillil 2016. 
Küsimustiku täitmine ei võta rohkem kui 10 minutit, E-dok'i kasutajatel 15 
minutit maksimaalselt. 

Küsitluse esimene sektsioon puudutab Audiitorkogu strateegilisi eesmärke 

(http://www.audiitorkogu.ee/docs/Audiitorkogu_strateegia_20152020), Sinu rahulolu 
viimase aasta tegevustega nende osas ja sellest tulenevalt Sinu ootusi Audiitorkogu 
juhatusele ja büroole. 

1. Strateegiline eesmärk "Korraldame Eesti vandeaudiitoritele tipptasemel koolitusi 

ning pakume neile oma tööks tõhusaid abivahendeid" on minu hinnangul  

Väga oluline  

Oluline  

Ebaoluline  

2. 2015/2016 hooaja Audiitorkogu koolituste sisuline kvaliteet ja teemade valik 
Vandeaudiitorite juubelikonverents 

VA aruanne: Põhjused, tagajärjed, lahendused - lahkasime aruandeid audiitorite, ettevõtjate, 

regulaatori ja aruande tarbija vaatenurgast.  
PÕM! - Infopäev pettuste, õiguse ja maksuteemadel 

Vandeaudiitori eritööd - Kas standardialune töö või mitte? Kuidas õige standard valida? 

Kas aruande võib allkirjastada vandeaudiitorina? 

Vandeaudiitori aruanded finantsaruannete kohta - praktikum aruannete modifikatsioonidest 

Audiitori kuvand - kuvandi loomine läbi erinevate meediakanalite, selge keele (sh kirjakeel) ning 

oskusliku konfliktide lahendamise 

Auditi praktikum 
IT roll vandeaudiitori töös 
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Pakendiaruande audiitorkontroll 
Ülevaatuse praktikum 
Konsolideerimise praktikum  

Ületab mu ootusi  

Vastab mu ootustele  

Jääb alla mu ootuste  

Ei ole mu jaoks oluline  

Ei oska vastata  
Nimetage kuni kolm valdkonda, mille osas seni pole Audiitorkogu koolitust korraldanud, 
kuid võiks seda teha. 

 

3. Audiitorkogu metodoloogia-alase toe olemasolu ja kvaliteet  

Ületab mu ootusi  

Vastab mu ootustele  

Jääb alla mu ootuste  

Ei ole mu jaoks oluline  

Ei oska vastata  
Nimetage kuni kolm valdkonda, millega metodoloogiakomisjon/ metodoloogiaspetsialist 
peaksid tegelema. 

 

Järgnev vahesektsioon on koostatud saamaks tõhusate abivahendite pakkumise kontekstis 

tagasisidet E-dok tarkvara kasutamisele ja rahulolule ning infot edasiste arendusvajaduste 
kohta. Küsimustik on koostatud Audiitorkogu ja Eesti Maaülikooli 3. kursuse üliõpilase 

Joel Süldre koostöös, kelle bakalaureusetöö analüüsib E-doki mõjusid vandeaudiitori 

kutsealasele tegevusele Eestis. 

4. Olen  

Praktiseeriv vandeaudiitor, kes ei ole audiitorühingu esindaja   

Praktiseeriv vandeaudiitor ja ühtlasi audiitorühingu esindaja  

Mittepraktiseeriv vandeaudiitor  

5. Vandeaudiitori tegevuses...  

kasutan rahvusvahelise võrgustiku poolt loodud auditi tarkvara  

kasutan rahvusvahelise võrgustiku poolt määratud auditi tarkvara  

saan ise mõjutada, millist auditi tarkvara kasutada 
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 Audiitorkogu liikmete tagasiside küsitlus 2016  

Tagasiside strateegilistele eesmärkidele (2)  

6. Strateegiline eesmärk "Hoolitseme selle eest, et Eesti avalikkus teab ja väärtustab 

audiitorite poolt pakutavaid professionaalseid teenuseid" on minu hinnangul  

Väga oluline  

Oluline  

Ebaoluline  

7. Audiitorite ja Audiitorkogu nähtavus meedias  

Ületab mu ootusi  

Vastab mu ootustele  

Jääb alla mu ootuste  

Ei ole mu jaoks oluline  

Ei oska vastata  
Nimetage kuni kolm moodust, meediakanalit või sihtgruppi, mida Audiitorkogu peaks 

senisest enam kasutama või hõlmama 

 

8. Strateegiline eesmärk "Leiame uusi viise kuidas audiitorid saavad oma teenuste 

kaudu ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust suurendada" on minu hinnangul  

Väga oluline  

Oluline  

Ebaoluline  

9. Audiitorkogu osalus seadusloomes ja erinevates audiitorlust mõjutavate 

regulatsioonide kujundamisel  

Ületab mu ootusi  

Vastab mu ootustele  

Jääb alla mu ootuste  

Ei ole mu jaoks oluline  

Ei oska vastata  
Nimetage kuni kolm audiitortegevusega seonduvat seadusandlikku ja/või regulatiivset 

teemat või valdkonda, mille korrastamisse peaks Audiitorkogu panustama. 
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10. Milliste seadusandlike muudatuste osas võiks Audiitorkogu omapoolsete 

ettepanekute ja/või tegevustega püüda suurendada Eesti audiitorühingutelt 

ostetavate teenuste hulka?  

 

11. Strateegiline eesmärk "Tagame efektiivse järelevalve kaudu kvaliteetse teenuse 
osutamiseks vajaliku keskkonna ning võrdsed konkurentsitingimused" on minu 

hinnangul  

Väga oluline  

Oluline  

Ebaoluline  

12. Hinnates, sõltumata minu enda kokkupuutest Audiitorkogu poolt teostatava 

kvaliteedikontrolliga, pean Audiitorkogu kvaliteedikontrollide-alase tegevuse mõju 

audiitorteenuste turule  

Üle ootuste positiivseks  

Ootuspäraselt positiivseks  

Alla ootuse  

Ei ole mu jaoks oluline  

Ei oska hinnata  
Kui audiitorühing, mida esindad, on viimastel aastatel olnud kontrollitav, kas on 
ettepanekuid KVK veelgi konstruktiivsemaks läbiviimiseks? 

 

13. Palun loetle strateegilisi eesmärke, mille poole Sinu hinnangul Audiitorkogu 

peaks püüdlema lisaks eelnimetatutele (või nende asemel)  

 

 

Audiitorkogu liikmete tagasiside küsitlus 2016  

Täiendavad ettepanekud ning ootused uue juhatuse osas   

Alljärgnev küsimuste valik puudutab muid Audiitorkogu tegevuse aspekte ja valdkondi ning Sinu nendega 
seonduvaid ootusi Audiitorkogu juhatusele ja büroole. 

14. Audiitorkogu peaks koguma ning oma liikmetele senisest oluliselt rohkem 
edastama informatsiooni professiooni rahvusvaheliste arengute ja 
strateegiadokumentide kohta (IFAC, FEE jne)  

Jah, tingimata  

Pigem jah, aga organisatsiooni ressursse selleks mitte ülemäära kulutades  

Ei pea seda vajalikuks  

Ei oska vastata  
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15. Audiitorkogu peaks koguma ning oma liikmetele senisest oluliselt rohkem 
edastama arvestusala ja ettevõtlusvaldkonna olulisemate Eesti-siseste uudiste ja 
arengute kohta.  

Jah, tingimata  

Pigem jah, aga organisatsiooni ressursse selleks mitte ülemäära kulutades  

Ei pea seda vajalikuks  

Ei oska vastata  

16. Audiitorkogu peaks koguma ning oma liikmetele senisest oluliselt rohkem 
edastama Audiitorkogu liikmete poolt ja liikmeid puututavaid uudiseid.  

Jah, tingimata  

Pigem jah, aga organisatsiooni ressursse selleks mitte ülemäära kulutades  

Ei pea seda vajalikuks  

Ei oska vastata  

17. Audiitorkogu peaks koguma ning oma liikmetele senisest oluliselt rohkem 
edastama ülevaateid Audiitorkogu büroo ja juhatuse jooksvatest tegevustest.  

Jah, tingimata  

Pigem jah, aga organisatsiooni ressursse selleks mitte ülemäära kulutades  

Ei pea seda vajalikuks  

Ei oska vastata  

18. Audiitorkogu peaks koguma ning oma liikmetele senisest oluliselt rohkem 
edastama teavitusi ja meeldetuletusi erinevate AudS-s sätestatud vandeaudiitori ja 

audiitorühingu kohustuste täitmise osas.  

Jah, tingimata  

Jah, mõistlikus ulatuses ja optimaalsete kuludega  

Ei pea seda vajalikuks  

Ei oska vastata  

19. Audiitorkogu peaks omama võimekust nõustada oma liikmeid audiitortegevusega 

seonduvates juriidilistes küsimustes (AudS-st tulenevad õigused ja kohustused)  

Jah, tingimata  

Pigem jah, aga organisatsiooni ressursse selleks mitte ülemäära kulutades  

Ei pea seda vajalikuks  

Ei oska vastata  

20. Minu praegune võimalus Audiitorkogu liikmena erinevates küsimustes kaasa 

rääkida ja teadmine, et minu arvamusega arvestatakse...  

Ületab mu ootusi  

Vastab mu ootustele  
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Jääb alla mu ootuste  

Ei ole mu jaoks oluline  

Ei oska vastata  
Kui me täna ei vasta Sinu ootustele, siis anna teada, kuidas saaksime end parandada. 

 

21. Audiitorkogu võiks oma liikmetele püüda pakkuda alljärgnevaid lisateenuseid  

Audiitortegevust ja audiitorühinguid puudutava meediamonitooringu teostamine või 

tellimine  

Kutsekindlustuse grupiallahindluse pakkumiste vahendamine kindlustusandjatelt   

Muu (palun nimetage)  

 

22. Soovin, et uude Audiitorkogu juhatusse kandideeriksid järgnevad 

vandeaudiitorid (AK võtab väljapakutud vandeaudiitoritega ühendust, tutvustab 

neile võimalust juhatusse kandideerida ning küsib nende soovi kandideerida)  

Nimed  

23. Minu arvates võiksid Audiitorkogu revisjonikomisjoni liikmeteks kandideerida 
järgnevad vandeaudiitorid (AK võtab väljapakutud vandeaudiitoritega ühendust, 

tutvustab neile võimalust kandideerida ning küsib nende soovi kandideerida)  

Nimed  

24. Muu arvamus või kommentaar  

 

25. Meie küsitlus on anonüümne, ent kui (seoses oma vastustega) soovid, et 

Audiitorkogu saaks Sinuga ühendust võtta, et mõnda aspekti täpsustada, on Sul 

võimalus siia märkida oma nimi.  

 

Täname tagasiside eest! 
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