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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про Контролюючий орган (надалі – Ревізор) приватного акціонерного
товариства “Піщанська центральна районна аптека” (далі - Положення) розроблене відповідно до
чинного законодавства України, Статуту приватного акціонерного товариства “Піщанська
центральна районна аптека” (далі - АТ) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.
1.2. Ревізор є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ.
1.3. Ревізор здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення планових та позапланових
перевiрок документацiї АТ, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.
I.4. Ревізор проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або
Наглядної ради.
1.5. У своїй дiяльностi Ревізор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами, прийнятими Наглядовою радою АТ.
1.6. Розмiри та порядок отримання Ревізором винагороди встановлюються Наглядовою
радою АТ.
1.7. Ревізор обирається Загальними зборами акцiонерiв АТ строком на три роки.
1.8. Не можуть бути ревізором член Наглядової ради, директор. Ревізор не може входити до
складу лічильної комісії Товариства.
1.9. Ревізор може бути вiдкликаний до закiнчення строку повноважень за наявностi достатнiх
для цього пiдстав. Рiшення про дострокове вiдкликання Ревізора приймають Загальнi збори АТ.

2. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗОРА
2.1. Ревізор вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiнансовогосподарську дiяльнiсть директора АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх
нормативних актiв, зокрема:
— виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою планiв та
основних напрямкiв дiяльностi АТ;
— виконання рiшень директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх
вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту АТ;
— виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
— стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил
розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй;
— дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй
акцiонерами;
— вжиття директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi
— вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;
— вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також
вiрнiсть розрахункiв з банкiвськими установами;
— вiрнiсть визначення розмiру статутного капіталу АТ i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух статутного капіталу;
— використання коштiв резервного капіталу та iнших фондiв АТ, що формуються за рахунок
прибутку;
— сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними
купуються;
— стан каси i майна АТ.

2.2. Ревізор зобов'язаний:
— проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, який
подається Директором, а також каси та майна;
— розглядати кошториси витрат та плани АТ;
— здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
— давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не
вправi затверджувати звiт та баланс;
— вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення
загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;
— повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними — Наглядову раду АТ про всi
виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ.
2.3. Ревізор має право:
— вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
— вимагати особистих пояснень посадових осiб АТ;
— брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради АТ;
— проводити службовi розслiдування;
— вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради АТ’ питання
стосовно дiяльностi або дездіяльності тих чи iнших посадових осiб АТ;
— вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання
позачергових загальних зборів, а також бути присутніми на загальних зборах та брати участь в
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
— вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та
спiвробiтникiв апарату АТ;
— отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому Наглядовою радою АТ.

3. ОРГАНIЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗОРА
3.1. Ревізор проводить черговi та позачерговi перевiрки.
3.2. Чергову перевiрку Ревізор проводить за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi
за рiк для подання висновку по рiчному звiту та балансу. Черговi перевiрки проводяться без
спецiального рiшення органiв управлiння АТ.
3.3. Позачерговi перевiрки Ревізор проводить:
— по рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв АТ;
— по рiшенню Наглядової ради АТ;
— за власною iнiцiативою;
3.4. Директор АТ чи його заступник можуть звернутися до Ревізора iз заявою про
проведення позачергової перевiрки.
3.5. Ревізор може здiйснювати службовi розслiдування на пiдставах, вказаних в пп.3.3 та 3.4
цього Положення. Розслiдування проводяться по окремих фактах порушень встановленого
порядку дiяльностi апарату АТ, а також по фактах зловживань окремих посадових осiб АТ, що
стали вiдомi.
3.6. Пiдставами для проведення розслiдування можуть бути:
— заяви чи повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй, посадових осiб;
— офiцiйнi повiдомлення органiв влади та управлiння, їх представникiв;
— заяви спiвробiтникiв апарату управлiння АТ;
— особистi визнання посадових осiб АТ;

— повiдомлення, опублiкованi в пресi та iнших засобах масової iнформацiї;
— офiцiйнi заяви акцiонерiв АТ, висловленi ними на Загальних зборах або направленi у
Наглядну раду ;
— факти, виявленi пiд час проведення перевiрок безпосередньо Ревізором.
3.7. Розслiдування повинне бути розпочато не пiзнiше 3 днiв пiсля появи пiдстав для його
проведення i закiнчено не пiзнiше двох тижнiв пiсля його початку.
3.8. Матерiали службових розслiдувань з висновком, пiдписаним Ревізором, передаються до
Наглядної ради АТ не пiзнiше 3 днiв пiсля закiнчення розслiдування.
3.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за
результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності,
а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
3.10. Ревізор розглядає та вирiшує питання:
— затвердження висновкiв по проведених перевiрках;
— матерiали, що дають пiдстави для проведення службових розслiдувань;
— проведення службових розслiдувань по конкретних фактах;
— затвердження висновкiв по матерiалах службових розслiдувань;
— додержання Статуту АТ та iнших документiв внутрiшньої процедури АТ;
— iншi питання контрольно-ревiзiйної дiяльностi.
3.11. Книга протоколiв або завiренi виписки з неї повиннi бути у будь-який час наданi для
ознайомлення Наглядовій радi АТ.
3.12. Ревізор пiсля перевiрки рiчного звiту та балансу передає один примiрник затвердженого
по ним висновку Наглядовій раді і директору АТ, та виносить його зi своїми поясненнями на
розгляд Загальних зборiв акцiонерiв АТ.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ РЕВІЗОРА
4.1. Ревізор несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть
вiдомостей, якi мiстяться у його висновках та рiшеннях, а також в iнших документах, що
пiдготовленi ним.
4.2. Ревізор у разi порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного
законодавства України i положень внутрiшнiх нормативних актiв

