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Zaudējumu biežākie iemesli kļūdaina 
audita vai grāmatvedības pakalpojumu 
rezultātā. 

 

Kas jāņem vērā novērtējot potenciālo 
zaudējumu apmēru. 

 

Profesionālās civiltiesiskā atbildības 
apdrošināšana. 

 

SATURS 
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ZAUDĒJUMU BIEŽĀKIE IEMESLI 

• Nepareizi aprēķināti nodokļi, uzņēmumam, kura grāmatvedību grāmatvedis apkalpo =  
rezultātā uzlikts sods vai pat bloķēti tā konti. 

 

• Grāmatvedis nav pievērsis uzmanību, ka apkalpojamā uzņēmuma darbinieka 
apgādājamie ir sasnieguši pilngadību un, ka darbiniekam nepienākas nodokļu 
atvieglojumi, VID veic auditu, pārbaudes rezultātā uzņēmumam tiek uzlikts sods.  

 

• Grāmatvedis nav laicīgi, to saņemšanas dienā, iereģistrējis pavadzīmes kā rezultātā VID, 
veicot tematisko pārbaudi, uzliek uzņēmumam maksāt naudas sodu.  

 

• neprecīza vai maldinoša finanšu pārskatu informācija un nespēja atklāt patieso 
finansiālo stāvokli uzņēmumā 

 

• Grāmatvedības un audutoru pakalpojumu sniedzējiem ar lielu darbinieku skaitu to klienti 
var konsultēties ar citu personu, kurš var nebūt iepazinies ar lietu kā darbinieks, kurš 
parakstījis līgumu, tā rezultātā pieļaujot kļūdu palīdzot klientam. 

 



 

 

KAS JĀŅEM VĒRĀ NOVĒRTĒJOT POTENCIĀLO ZAUDĒJUMU APMĒRU 

• Klientu darbības sfēra 

 

• Klienta darbības teritorija 

 

• Klienta – komersanta veids 

 

• Klienta apgrozījums 
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PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA 

• Apdrošinot profesionālo civiltiesisko atbildībugrāmatvedības/audita 
pakalpojumu sniedzējs ir pasargāts no neparedzētiem izdevumiem, kas 
dažkārt var radīt tam nopietnas finansiālās problēmas un pat apdraudēt 
uzņēmuma pastāvēšanu.  

 

• Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas esamība paaugstina 
grāmatvedības/audita pakalpojumu sniedzēja stabilitāti un reputāciju, un tā 
klienti var būt droši, ka viņu prasība par zaudējumu atlīdzināšanu tiks 
apmierināta pēc iespējas īsā laika periodā. 

 

• Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina FINANSIĀLUS 
zaudējumus, kas trešajām personām radušies grāmatveža vai auditora 
profesionālās kļūdas vai nolaidības rezultātā, tiesāšanās izdevumus un 
juridiskās palīdzības izdevumus. 
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KOPSAVILKUMS 

• Grāmatvežu un auditoru pakalpojumi jāsniedz atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, pretējā gadījumā var tikt radīti zaudējumi to klientiem 

 

• Atkarībā no grāmatvežu un auditoru klienta komercdarbības zaudējumi var būt 
lieli 

 

• Grāmatvežu un auditoru pakalpojumu sniedzējiem ar profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ir iespējams pasargāt sevi un savus 
klientus no iespējamiem zaudējumiem grāmatveža/auditora pieļauto 
profesionālo kļūdu rezultātā. 



 

 

 

 

 

JAUTĀJUMI? 
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PALDIES! 



PALDIES! 


