
ПОГОДЖЕННО

рiшенням Нацiональноi koMicii з
паперiв та фондового ринку

ЗАТВЕРДЖЕНО

цiнних Рiшенням Зага-гtьних Зборiв

Протокол Jф 5
бч

л"д.е4

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВIЗОРА

АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННЯ ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ

IJe Положення визначае мету, завдання, порядок формування, дiяльностi
та повноваження Ревiзора АСОЦIАЦII З УПРАВЛIННrI ФIНАНСАМИ ТА
IНВЕСТИЦIЯМИ (далi - Асоцiацiя).

СТАТТя 1. Загальнi положення
1.1. Ревiзор обирасться Загальними зборами членiв АсоцiацiТ строком

на три роки для здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
АсоцiацiТ.

|.2. Ревiзор здiйснюс свою дiяльнiсть у взаемодiТ з органами
управлiння та структурними пiдроздiлами Асоцiацii.

СТАТТЯ 2. Завдаllня i повноваження Ревiзора

2.|. Основними завданнями Ревiзора с:

а) здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
АсоцiацiТ;

б) здiйсненFIя поточного контролю за правильнiстю грошових витрат
та використання майна Асоцiацii.

2.2. Що повноважень Ревiзора напежить:

а) здiйснення перевiрок фiнансово-господарськоТдiяльностi АсоцiацiТ
за рiшенням Загальних зборiв членiв АсоцiацiТ та за рiшенням Ради АсоцiацiТ,
членiв АсоцiацiТ, кiлькiсть яких складас не менше 50% вiд загальноТ кiлькостi,
а також з власноТ iнiцiативи;

б) скликання Загальних зборiв членiв АсоцiацiТ.

2,З Щля виконання IIокJ]адених на Ревiзора завдань, BiH мас право:

а) звертатися за одержанням необхiлноТ iнформацiТ й матерiалiв до
органiв управлiння Асоцiацii та iнших структурних пiдроздiлiв, а також до
членiв АсоцiацiТ;
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б) оприлюднювати звiт про результати роботи
iнформацii, у тому числi на Iнтернет-сайтi АсоцiацiТ.

в засобах масовот

СТАТТЯ З. Порядок обрання та припинення повноважень Ревiзора

3.1. Щля висування кандидата у Ревiзори члени Асоцiацii подають до
Асоцiацii заяву (в довiльнiй формi) про висування такого кандидата та Анкету
кандидата(dоdаmок l). Зазначенi документи надсилаються на адресу Асоцiацii
не менше нiж за два тижнi до дати проведення чергових рiчних Загальних
зборiв.

Вибори Ревiзора проводяться Загальними зборами членiв Асоцiацii.
Обраним вважасться кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв.

З.2. У випадку, якщо кiлька кандидатiв набрали piBHy кiлькiсть голосiв,
проводиться другий тур голосування у тому ж порядку, при цьому до списку
для голосування включаються лише зазначенi кандидати.

З.З. За результатами голосування за кандидатiв складаеться перелiк в
порядку зменшення кiлькостi поданих за кожного з кандидатiв голосiв.

3.4. Компетенцiя Ревiзора Асоцiацii може бути припинена тiльки
Загальними зборами членiв АсоцiацiТ, у разi якщо Ревiзор належним чином не
викону€ cBoix обов'язкiв. В цьому випадку Загальнi збори членiв Асоцiацii
обирають нового Ревiзора.

З.5. Повноваження Ревiзора АсоцiацiТ припиняеться у випадку:

а) пiсля закiнчення TepMiHy повноважень Ревiзора АсоцiацiТ;

б) за iнiцiативою Ревiзора на пiдставi заяви останнього;

в) виключення з АсоцiацiТ члена Асоцiацii, представник якого ранiше був
обраний Ревiзором АсоцiацiТ;

г) припинення трудових вiдносин Ревiзора з членом Асоцiацii;

д) подання заяви про неможливiсть виконувати своТ повноваження за
станом здоров'я.

СТАТТя 4. Порядок здiйснення перевiрок

4.|. Здiйснення Ревiзором контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю та правильнiстю грошових витрат та використання майна АсоцiацiТ
вiдбуваеться шляхом проведення перевiрок.

4.2. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв членiв
АсоцiацiТ, за пропозицiсю Ради Асоцiацii, членiв Асоцiацii, кiлькiсть яких
СКЛаДас не менше 50% вiд загальноТ кiлькостi, а також з власноi iнiцiативи
Ревiзора.

4.2. Про рiшення щодо проведення перевiрок (за виключенням
перевiрок за дорученням Загальних зборiв членiв АсоцiацiТ) Ревiзор
повiдомляс Генерального директора Асоцiацii та головного бухгалтера
Асоцiацii не менш нiж за 5 робочих днiв до початку перевiрки.
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4.3. Пiд час проведення перевiрок Ревiзор викону€ наступнi дii:

- перевiряс фiнансову документацiю АсоцiацiТ на предмет
вiдповiдностi даним первинного бухгалтерського облiку;

- перевiряс використання вступних, перiодичних та спецiальних
BHecKiB, iнших доходiв АсоцiацiТ;

- аналiзуе фiнансовий стан Асоцiацii з метою його впорядкування.

4.4. За результатами перевiрки Ревiзор склада€ висновок щодо:

- пiдтвердження достовiрностi даних фiнансовоТ звiтностi
документам АсоцiацiТ та фiнансовому стану Асоцiацii;

- наявностi фактiв порушення норм чинного законодавства з питань
фiнансового облiку, порушення рiшень Загальних зборiв членiв АсоцiацiТ,
Ради Асоцiацii щодо цiльового використання майна АсоцiацiТ;

- iнших питань, якi були предметом перевiрки.

СТАТТя 5. Заключнi положення

5.1. Положення набувае чинностi в порядку, визначеному чинним
законодавством.

5.2. Змiни та доповнення до цього Положення затверджуються
Загальними зборами членiв АсоцiацiТ та пiдлягають погодженню в порядку,
визначеному чинним законодавством.
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Додаток 1

до Положення про Ревiзора
АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННJI

ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ

АнкЕтА

КАНДИДАТА В РЕВIЗОРИ

АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННЯ ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ

l. Прiзвище, iм'я, по батьковi.

2. Щата й мiсце народження.

3. OcBiTa (iз зазначенням назви вищого навчuшьного закладу та року його
закiнчення, спецiальностi (квалiфiкацii), наукового ступеню (за наявностi);
публiкацiй, наукових праць (за наявностi).

4. Труловий стаж за ocTaHHi 5 poKiB (iз зазначенням н€lзви органiзацiй i
займаних посад).

5. !одатковi вiдомостi> якi визначають досвiд та фаховий piBeHb
кандидата.

Висловлюю згоду на обрання мене Ревiзором АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIНFUI
ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ на обробку зазначених у резюме
персонzLпьних даних, у тому числi подання даного резюме на розгляд Ради
АСОЦiацii, опублiкування даних, зазначених в резюме, на сайтi Асоцiацii, а
також на обробку даних в iншiй формi.

(пiлпис кандилата)

р.20))
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