Auditoriaus padėjėjų
praktikos atlikimo
tvarkos aprašo
2 priedas
PAŽYMA
APIE AUDITORIAUS PADĖJĖJO PRAKTIKOS ATLIKIMĄ
____________
(data)

____________
(vieta)

I. Informacija apie auditoriaus padėjėją
Auditoriaus padėjėjo vardas, pavardė,
asmens kodas
Darbovietės pavadinimas1
Praktikos vadovo vardas pavardė
Praktikos atlikimo laikotarpis2
Laikotarpiai, kai auditoriaus
padėjėjas faktiškai neatliko
auditoriaus padėjėjo pareigų3
Auditoriaus padėjėjo asmeninės ir
profesinės savybės
II. Trumpas auditoriaus padėjėjo praktikos aprašymas
Auditoriaus padėjėjas dalyvavo atliekant finansinių ataskaitų auditą šiose įmonėse:
Viešojo intereso įmonėse (skaičius)
Kitose akcinėse bendrovėse (skaičius)
Valstybės ir (arba) savivaldybės įmonėse (skaičius)
Kitose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurioms auditas privalomas
(skaičius)
Kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose (skaičius)
III. Informacija apie auditoriaus padėjėjo dalyvavimą mokymuose
Eil.
Nr.

Mokymo
data

Mokymo temos pavadinimas

Mokymo
organizatorius

Išklausytų
valandų
skaičius4

1.
2.
...
Iš viso:

Audito įmonės ar valstybės narės audito įmonės pavadinimas, kurioje auditoriaus padėjėjas atliko praktiką.
Laikotarpis, kuriuo auditoriaus padėjėjas atliko praktiką vadovaujant praktikos vadovui. Praktikos atlikimo
laikotarpis yra auditoriaus padėjėjo praktikos metai, kurie negali būti trumpesni arba ilgesni negu audito įmonės ar
valstybės narės audito įmonės, kurioje auditoriaus padėjėjas atlieka auditoriaus padėjėjo praktiką, finansiniai metai,
išskyrus šio aprašo 41 punkte numatytus atvejus.
3
Pagal šio aprašo 37 punktą nurodomi laikotarpiai, kurie neįskaitomi į auditoriaus padėjėjo praktikos laiką.
4
Išklausytų valandų skaičius nurodomas akademinėmis valandomis, sveikaisiais skaičiais.
1
2

PRIDEDAMA: dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvos auditorių rūmų organizuojamų kursų
(mokymų) išklausymą, kopijos (... lapų).

Patvirtinu, kad:
1. Aukščiau pateikta informacija yra teisinga;
2. Atlikdamas auditoriaus padėjėjo praktiką, įgijau specialių žinių ir patirties atliekant
auditą, susipažinau su audito praktika ir taikytinomis etikos normomis.
Auditoriaus padėjėjas

____________________

_______________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Auditoriaus padėjėjo praktikos vertinimas
Patvirtinu, kad:
1. Pažymoje pateikta informacija yra teisinga;
2. Atliekant auditoriaus padėjėjo praktiką, auditoriaus padėjėjas įgijo specialių žinių ir
patirties atliekant auditą, susipažino su audito praktika ir taikytinomis etikos
normomis.
Praktikos vadovo pateikiamos pastabos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Praktikos vadovas

____________________

_______________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Užpildo Lietuvos auditorių rūmų atsakingas darbuotojas

Pateikta informacija atitinka Lietuvos auditorių rūmų nustatytą tvarką ir turimą
informaciją / neatitinka Lietuvos auditorių rūmų nustatytos tvarkos ir turimos informacijos
____________________________________________________________________________
(patikrinimo data, nustatyti neatitikimai, jei tokių buvo)

____________________________________________________________________________
(Lietuvos auditorių rūmų atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas)

