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LAR interneto svetainėje asmeninės paskyros valdymas visuomet matomas naršyklės lango viršuje. Taip pat visuomet matomas viršutinis meniu, kuriame
išdėstyta bendra informacija apie LAR, aktualūs auditorių ir audito įmonių sąrašai bei LAR administracijos kontaktai.

LAR interneto svetainę sudaro 3 pagrindinės dalys: VISUOMENEI, AUDITORIAMS / AUDITO ĮMONĖMS, AUDITORIAUS PADĖJĖJAMS:

Svetainės dalyje VISUOMENEI pateikiama bendro pobūdžio informacija, aktuali visiems: auditoriams, audito įmonėms, padėjėjams ir kitiems. Ši svetainės
dalis turi šiuos meniu punktus:

1) LAR. Bendra informacija apie LAR, finansinės ir veiklos ataskaitos.
2) Struktūra. Informacija apie LAR organų veiklą, LAR organų nariai, posėdžių informacija, LAR administracijos struktūra.
3) Sąrašai. Audito įmonių, auditorių, buvusių LAR narių, auditoriaus padėjėjų sąrašai, prarastų pažymėjimų sąrašai, susiję teisės
aktai.
4) Seminarai. Informacija apie LAR organizuojamus seminarus.
5) Reglamentai. Profesiniai standartai, reglamentai, susiję su LAR, auditorių, audito įmonių, auditoriaus padėjėjų veikla, audito ir
kitų paslaugų kokybės užtikrinimu, pinigų plovimo prevencija, audito atlikimo reglamentai bei įvairi profesinė literatūra.
6) ES struktūrinė parama. Informacija apie LAR įgyvendinamus projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų
lėšomis.
7) Tarptautinės profesinės organizacijos. Bendra informacija apie tarptautines profesines organizacijas, kurių nariu yra LAR.
8) Siūlome įsigyti. Informacija apie LAR platinamą audito darbo dokumentų informacinę sistemą ADD_IS ir LAR platinamą
Kokybės kontrolės vadovą.
9) Naudingos nuorodos. Valstybinių institucijų, kitų šalių profesinių organizacijų interneto svetainių nuorodos.
10) Archyvas. 2005-2011 m. LAR naujienų archyvas.

Svetainės dalyje AUDITORIAMS / AUDITO ĮMONĖMS pateikiama papildoma informacija, labiau aktuali tik auditoriams ar audito įmonėms:

1) Kvalifikacijos kėlimas. Informacija apie LAR rengiamus auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus, registracija į juos.
2) Nario mokesčiai, atskaitymai ir kiti teikiamų paslaugų įkainiai. LAR nario mokesčio apskaita, informacija apie: nario
mokesčius, kvalifikacijos kėlimo kursų mokesčius, atskaitymus nuo audito pajamų, pažymų išdavimo įkainiai.
3) Atlikto audito kokybės peržiūros. Su audito ir kitų paslaugų kokybės užtikrinimu susiję reglamentai, atlikto audito kokybės
peržiūrų planai.

Svetainės dalyje AUDITORIAUS PADĖJĖJAMS pateikiama papildoma informacija, labiau aktuali tik auditoriaus padėjėjams:

1) Teikiamų paslaugų įkainiai. Auditoriaus padėjėjams teikiamų paslaugų įkainiai: kvalifikacijos kėlimo kursų, auditoriaus
padėjėjų mokymų, egzaminų.
2) Auditoriaus padėjėjų praktika ir mokymai. Reglamentai, susiję su auditoriaus padėjėjų veikla, informacija apie mokymus,
registracija į juos, informacija apie auditoriaus padėjėjo egzaminų laikymo tvarką ir susiję dokumentai.

