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Stimate,
Societatea de audit S.A. “AUDIT BUSINESS CONSULTING” S.R.L., este
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1013600040506, şi activează în baza
Statutului.
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Societatea de audit acordă următoarele servicii:
Audit general al agenţilor economici cu confirmarea rapoartelor financiare.
Restabilirea, organizarea şi ţinerea evidenţei contabile.
Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă financiare.
Confirmarea majorării capitalului social.
Deservirea de abonat:
Consultaţii privind întocmirea politicii de contabilitate.
Analiza stării evidenţei contabile la întreprindere.
Control tematic şi consultaţii privind întrebările fiscale, financiare şi gospodăreşti.
Consultaţii privind evidenţa contabilă şi legislaţia fiscală pentru personae fizice şi
juridice.

Societatea dispune de personal calificat, deţinători de certificate de calificare în
domeniul auditului general, cu o vastă experienţă în domeniul auditului, contabilităţii şi
analizelor. În cadrul societăţii de audit “AUDIT BUSINESS CONSULTING” S.R.L. la
moment activează un auditor certificat şi şapte specialişti în domeniul contabilităţii şi
auditului.
Personalul societăţii de audit acordă mare atenţie sporirii nivelului profesional,
frecventînd cursurile ridicării calificării în centrul de perfecţionare a cadrelor AFAM,
participă activ la seminarile organizate de Centrul de reciclarea cadrelor „CIPAM”.
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Societatea de audit este membru al asociaţiei “AFAM” - Asociaţia Firmelor de Audit din
Republica Moldova.
Societatea de audit acordă o gamă largă de servicii, la o calitate ireproşabilă, în termenii
clientului, la preţuri avantajoase. Este dotată cu tehnică, utilaj şi echipamentul necesar
pentru îndeplinirea serviciilor de audit şi altor servicii conexe, are practica largă privind
deservirea agenţilor economici din diferite ramuri ale economiei naţionale a Republicii
Moldova.
Suplimentar serviciilor de audit suntem dispuşi să prestăm alte servicii de care aţi
avea nevoie.
Ne asumăm responsabilitatea deplină, faţă de întreprinderea DVS pentru lucrul efectuat
si garantăm confidenţialitate. În rezultatul analizei documentelor pe care le prezentaţi,
compania vă propune soluţii de înlaturare a lacunelor depistate.
Prima întâlnire - consultativă cu reprezentantul companiei noastre este gratuită.
Onorarul pentru servicii se va determina reieşind din timpul consumat necesar
personalului societăţii de audit pentru exercitarea lucrarilor solicitate.
Costul serviciilor de ţinere a evidenţei contabile, şi anume: întocmirea registrelor
contabile, a dărilor de seamă financiare, fiscale, statistice, etc., evidenţa angajaţilor
întreprinderii (secţia cadre, conform prevederilor Codului Muncii), prestarea serviciilor
de consultanţă în domeniul evidenţei contabile şi fiscale, inclusiv privind opimizarea
plăţilor la buget, în conformitate cu prevederile legislaţiei RM în vigoare, precum şi
participarea la controalele de orice nivel, ce ţin de evidenţa contabilă a întreprinderii,
sunt negociate de părţi, în dependenţă de volumul de lucru şi rotaţia documentelor şi se
stabilesc în dependenţă de numărul de angajaţi şi numărul de operaţiuni contabile la
întreprindere, după următoarele tarife:
Tarif

Numarul de
operaţiuni

Numărul de
angajaţi

Preţ, Euro

servicii comerţ producere
Start
pînă la 30
1
50
60
70
Start +
pînă la 30
pînă la 3
85
100
110
Start business
de la 31-50
pînă la 4
150
170
200
Business standart
de la 51-100
pînă la 5
200
250
300
Business premium
de la 100-200
pînă la 6
300
350
400
Individual
de la 201
de la 10
la întelegere
Plata pentru serviciile acordate urmează a fi transferată la contul de decontare a
Societăţii sau achitată în numerar, în casieria întreprinderii, lunar, pina pe data de 10 a lunii
curente.
Serviciile vor fi prestate în conformitate cu planul – graficul de prestare a serviciilor,
coordonat cu administraţia Companiei.
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Vă rog să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice întrebare sau comentariu care aţi putea
avea.
Cu deosebită stimă şi consideraţie,
Administrator-auditor

Crucerescu Ala
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