
Societatea Comercială 
66 Niscom Audit Service”SRL

Licenţa nr. 024794 din 03.05.2007 
MD-2004 m un .C h işin ău  
bd.Ştefan cel Mare,180 
tel.444844,079451705,079701335 
email:niscomaudit@gmail.com

c.f. 1006600025705 
c.d. 222472203414 
BC”Banca Socială” 

FiliaP’Interraionala” 
BSOCMD2X722

Ieş.Nr.21- 40 din”20” aprilie 2011 
La Nr. ţ/S din 6 /X 20OS

RAPORT
Privind transparenţa societăţii de audit “Niscom Audit Servicii” SRL 

Pentru perioada de gestiune anul 2010

Societatea de audit “Niscom Audit Servicii” SRL a fost constituită în 2006/ MD 
0056653 din 14 iunie 2006,cod fiscal 1006600025705/.

Societatea şi-a început activitatea în luna mai 2007, după obţinerea licenţei pentru 
desfăşurarea activităţii de audit A MII 024794 din 03 mai 2007 cu termenul de valabilitate 
pînă la 03 mai 2012
Suplimentar la serviciile de audit,societatea efectuează şi unele controale tematice. Suma 
totală a serviciilor prestate pe perioada anul 2010 a alcătuit 263913 le i , inclusiv servicii de 
audit -120538 le i .
Numărul total de angajaţi a societăţii în anul 2010 a constituit trei persoane, inclusiv un 
auditor certificat-directorul general,Nagailîc Ion Serghei,certificatul de calificare AC nr.78 
din 08 februarie 2008
în anul 2010 au fost înepute şi finisate servicii De 24 contracte,inclusiv 12 controale tematice 

2 audite cenerale(,,M ega-Prim  SA  ,Estate G roup“ SA) ,si 10 alte SA  

Informaţiea curentă şi de ieşire se perfectează în limbile de stat şi rusă (în dependenţă de 
solicitarea clienţilor) .
în scopul asigurării principiilor de bază a activităţii societăţilor de audit şi a prevederilor 
Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit,Codului privind conduita 
profesională a auditorilor şi contabililor,Standartelor Naţionale de Audit în cadrul 
societăţii”Niscom Audit Servicii “SRL a fost emis nr.3 din 21 decembrie 2007 şi nr. 5 din

prin care,la baza activităţii societăţii în anul 2010 ca principii de bază au fost puse principiile 
de independenţă,confedenţialitate,competenţă,instruire profesională continuă,pastrare şi 
dezvoltare a bazei de clientură,control neîntrerupt a calităţii serviciilor prestate
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al perfecţionării distribuirii lucrărilor, supraveghere şi control a tuturor documentelor 
serviciilor de audit.

Auditorul Nagailîc Ion Serghei este membru a Asociaţiei „ACAP” şi a Asociaţiei 
Auditorilor şi Consultaţilor în Management din Republica Moldova. în decembrie 
2010 a audiat ciclul de lecţii şi a susţinut cu succes testarea în cadru cursului „Audit 
Practic”, organizat de Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din 
Republica Moldova (ordin de plată- 30 din 3.11.2010).
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