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RAPORT TRANSPARENTA 

1. Prezentare introductivă: 

În calitate societate de audit, IGV OPTIM TAX SRL efectuează audit statutar și audit intern pentru 

clienți din diferite ramuri de activitate, printre care și entități de interes public.  

Ȋntrucȃt efectuează audit statutar al conturilor anuale ale entităţilor de interes public, societatea publică  

raportul anual privind transparenţa, în conformitate cu Capitolul 10, art. 46 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 90/2008 . 

 Acest raport prezintă modul de organizare al societăţii, sistemul de control al calităţii şi modul în care se 

aplică  dispoziţiile Ordonanţei privind auditul statutar ce derivă din Directiva a 8-a a Uniunii Europene privind 

auditul statutar.  

Informaţiile furnizate în acest raport se referă la data de 31 decembrie 2018. 

2. Statutul juridic si structura: 

Societatea IGV OPTIM TAX S.R.L. a fost ȋnfiinṭată ȋn anul 2007, ȋn Bucuresti,  funcţionează ca o 

societate cu răspundere limitată şi are ȋn prezent 2 asociaṭi:  George Vladimir ILIESCU cu 66% părṭi sociale ṣi 

Elena Mihaela ILIESCU  cu 33% părṭi sociale. 

3. Obiect de activitate : 

Societatea IGV OPTIM TAX S.R.L. oferă clienţilor servicii în domeniul  auditului statutar ṣi auditului 

intern. Societatea este supusă  legislaţiei și reglementărilor profesionale din România, fiind membră a Camerei 

Auditorilor Financiari din România şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 

4. Conducerea firmei de audit:  

Societatea este condusă  de auditorul financiar George Vladimir ILIESCU, asociat majoritar ṣi 

administrator unic, pe termen nelimitat, al IGV OPTIM TAX S.R.L.  

Administratorul reprezintă şi administrează societatea în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, 

privind societăţile comerciale. 

5.Sistemul intern de control al calității activitãţii: 

Societatea IGV OPTIM TAX S.R.L. aplică sistemul intern de control al calității stabilit și prezentat în 

Manualul Politicilor ṣi Procedurilor de Asigurarea a Calităṭii.  Acest sistem include politicile și procedurile care 

abordează responsabilitățile conducerii pentru sistemul de control al calității din cadrul firmei de audit, cerinţele 
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etice, acceptarea clienţilor şi a misiunilor şi continuarea acestora, resursele umane, performanţa în cadrul 

misiunilor şi monitorizarea. 

Toate rapoartele de audit – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale consolidate ale 

entităţilor de interes public – sunt supuse unei analize de asigurare a calităţii misiunii înainte de emiterea 

raportului Societatea de audit financiar menține ṣi aplică sistemul intern de asigurare a calităţii ȋn scopul obținerii 

unei asigurări rezonabile în ceea ce privește respectarea standardelor profesionale aplicabile și că rapoartele de 

audit emise sunt corespunzătoare.  

6. Inspecție privind asigurarea calității efectuată de CAFR: 

Camera Auditorilor Financiari din România a efectuat pȃnă ȋn acest moment douã inspecții de calitate a activității 

de audit financiar desfășurată de societatea IGV OPTIM TAX S.R.L., ultima fiind ȋn data de 29.04.2015. 

Societatea IGV OPTIM TAX S.R.L.a efectuat audit statutar aferent exercițiilor financiare 2013 -2017 la o  

entitate de interes public (institutie financiara nebancara)   

7. Politicile cabinetului privind pregătirea personalului, remunerarea acestuia și independența: 

 Societatea IGV OPTIM TAX SRL participă la un proces de pregatire continuă, care cuprinde obligatoriu și 

participarea la cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din România. Remunerarea fiecărui partener al 

firmei de audit cuprinde două elemente: compensarea funcţiei și compensarea performanţei, ambele fiind stabilite 

ȋn raport de contribuţiile aduse în funcţiile respective. 

Fiecare profesionist semneză în fiecare an o declarație de independenţă . 

8. Informaţii financiare:  

În anul 2018,  societatea IGV OPTIM TAX SRL a realizat o cifrã de afaceri  de 280.824 lei, din care: 

24.205,47 lei din activităţi de audit financiar. Societatea are plătite toate obligaţiile fiscale către bugetul consolidat 

al statului, precum și cotizaţiile către organismele profesionale. 

 

 

Data: 31.03.2019                                                                                                                  Administrator, 

 

        George Vladimir ILIESCU 


