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„06” octombrie 2014

mun. Chişinău

Conducătorului _______________________________________, ÎS
D-lui _____________________
Societatea de audit “Audit-DATA” SRL, este înregistrată la Camera Înregistrării de
Stat cu nr. 1008600016392, din data de 17.03.2008, certificat de înregistrare MD nr.
0078164 şi activează în baza licenţiei seria A MMII nr. 028234 din 10.04.2008, eliberată de
către Camera de Licenţiere a Republicii Moldova.
Societatea de audit acordă următoarele servicii:
1. Audit general al agenţilor economici cu confirmarea rapoartelor financiare.
2. Restabilirea, organizarea şi ţinerea evidenţei contabile.
3. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă financiare.
4. Confirmarea majorării capitalului social.
Deservirea de abonat:
1. Consultaţii privind întocmirea politicii de contabilitate.
2. Analiza stării evidenţei contabile la întreprindere.
3. Control tematic şi consultaţii privind întrebările fiscale, financiare şi gospodăreşti.
4. Consultaţii privind evidenţa contabilă şi legislaţia fiscală pentru persoane fizice şi juridice.
În cadrul societății de audit “AUDIT DATA” S.R.L. la moment activează trei auditori
certificaţi și şapte specialiști în domeniul contabilității și auditului.
Societatea de audit 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.
Costul serviciilor de audit, privind Auditul Raportului Financiar pentru anul 2012-2013,
sunt negociate de părţi și constituie suma de ____________ (_______________________)
lei, fără TVA, TVA 20% lei, total suma de
lei, pentru un an de activitate.
Vă rog să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice întrebare sau comentariu care aţi putea
avea.
Cu stimă,
Administrator-auditor
Ala
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