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CATRE ,
- CONSILUL DE ADMINISTRATIE ALTUR SA
- PRESEDINTE C.A.

SC MICONT EXPERT SRL GALATI , auditor statutar la SC ALTUR SA
Slatina , reprezentată prin auditor financiar MUNTEANU IOANA , vă aduce la
cunostinţă urmatoarele fapte referitoare la solicitarea dumneavoastră de a efectua
un Raport suplimentar pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACTIONARILOR din data de 21.02.2012.
În data de 07.02.2012 am primit adresa nr. 688/26.01.2012 emisă de SIF
OLTENIA SA înregistrată la SC ALTUR SA cu nr.448/01.02.2012 , prin care
emitentul actionar la SC ALTUR SA solicita un raport suplimentar realizat de
auditorul financiar .
Pentru efectuarea unui raport suplimentar, perioada de la data instiinţării şi
data prezentari raportului este mică tinând cont de prevederile ISRS 4400
STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE SERVICII CONEXE 4400 prin care se
prevăd anumite principii generale şi proceduri care trebuiesc urmate:
-

trebuie emisă o scrisoare de angajament,

-

se stabilesc procedurile de comun acord intre auditor şi solicitant,
proceduri care trebuiesc de urmat .

În funcţie de scrisoarea de angajament se procedează astfel:
- se stabilesc proceduri de urmat.
- se planifică obiectivul unui angajament de convenite
- Auditorul trebuie să documenteze aspectele care sunt importante în
furnizarea de dovezi care să susţină raportul de constatări factuale, şi dovezi că
angajamentul a fost efectuat în conformitate cu acest ISRS şi cu termenii de
angajament.
Tinand cont de cele prezentate mai sus si de conditiile meteorologice
nefavorabile existente în toată ţara , vă rugăm să prezentaţi în A.G.O.A. din data
de 21.02.2012 punctul de vedere al auditotului în concordantă cu prevederile
legale în sensul că nu se poate întocmi Raportul suplimentar pentru data de

21.02.2012, urmând ca în cazul în care se doreşte în continuare întocmirea
acestui Raport suplimentar, să se facă pentru altă A.G.O.A.
ADMINISTRATOR
AUD. FIN. MUNTEANU IOANA

