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Положения про комшет наглядовоИради Акцюнерного товариства «ЗапорЬький виробничий алюмтквий комбшат»
з питань аудиту

1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Це Положения про ком п ет наглядовоУ ради Акцюнерного товариства «Запоргзький виробничий 
алгомжк вий комбшат» з питань аудиту (дал1 -  Положения) розроблено вщповщно до норм закон!в 
УкраУни «Про управлшня об'ектами державноУ власностЬ>, «Про акцюнерш товариства», статуту 
Акцюнерного товариства «Запоргзький виробничий алюмш1евий комбшат» (дал1 -  Товариство) та 
шших нормативних докум ент, що регулюють Д1ялыпсть Товариства.

1.2. Ком1тет наглядово'Г ради Акцюнерного товариства «Запор1зький виробничий алюмЫевий комбшат з 
питань аудиту (дал1 -  Колйтет) створюеться за ршенням наглядовоУ ради Товариства (дал! -  
Наглядова рада) 1 е консультативно-дорадчим органом, що забезпечуе ефективне виконання 
Наглядовою радою сво'Ух функцш. Ком п ет не е органом управлшня Товариством.

1.3. Наглядова рада приймае ршення з питань, що належать до компетенцн Ком1тету виключно на пщстав! 
\ в межах пропозицш Ком1тету. Якщо Наглядова рада вщхилила пропозицию Ком1тету, вона зазначае 
мотиви свого рппення I передае його Комитету для повторного розгляду. Висновки Компету 
розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому статутом Товариства для прийняття 
Наглядовою радою рппень.

1.4. Комшет зд1Йснюе свою Д1яльнють в1дповщно до цього Положения, у свош д1яльност1 керуеться 
законодавством УкраТни, статутом Товариства, решениями НаглядовоУ ради та 1ншими нормативними 
документами.

2. МЕТА УТВОРЕННЯ КОМ1ТЕТУ

2 .1. Метою утворення Комитету е забезпечення ефективноУ роботи НаглядовоУ ради у вирнпенш питань, 
В1днесених УУ компетенц11 1 забезпечення безиосереднього контролю Наглядовою радою за фшансово- 
господарською Д1яльшстю Товариства.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМ1ТЕТУ

3.1. До повноважень Ком1тету вщносяться надання Наглядовш рад! пропозиц1Й 1 висновюв з наступних 
питань, як1 вщносяться до компетенщУ НаглядовоУ ради Товариства:

( !) обрання зовн1шнього аудитора (аудиторськоУ ф1рми) Товариства та визначення умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмгру оплати його послуг;

(2) попередн1Й розгляд р|'чного балансу та фшансовоУ зв1тност1 Товариства для винесення Ух на 
затвердження Загальними зборами акцюнерж Товариства;

(3) 1н1ц1ювання проведения позачергових рев1зш та аудиторських перев1рок ф^нансово- 
господарськоУ д1яльност1 Товариства, його доч1ршх п1дприемств, фшш, представництв, 
В1ддшень, 1нших вщокремлених п1дрозд1Л1в. виробничих та функцюиальних структурних
П1ДР03Д1Л1В;

(4) визначення ймов1рнос'п визнання Товариства неплатоспроможним внаслщок прийняття ним на 
себе зобов'язань або Ух виконання, у тому числ1 внасл1док виплати дивщенд1в або викупу акц1Й;

(5) запровадження та лшвщащя посади внутр1шнього аудитора Товариства або служби 
внутрпннього аудиту Товариства, призначення на посаду та звшьнення з посади внутр^шнього 
аудитора Товариства, призначення на посади та звшьнення оаб з посад пращвниюв служби 
внутр^шнього аудиту Товариства, визначення оргашзацшноУ структури служби внутр1шнього 
аудиту Товариства;

(6) прийняття рппення про обрання оцшювача майна Товариства та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розм1ру оплати його послуг;

(7) розгляд та затвердження плашв розвитку та фшансових плат в д1яльност1 шших внутршппх 
документов Товариства включаючи наказ про облжову пол1тику Товариства.

3.2. До предмета вщання Ком 1тегу щодо оргашзашУ внутртшнього аудиту належать:

( 1) зд|йснсння мон!торингу ц1Л1сност1 ф|наисовоУ [нформащУ, що надаеться Товариством, зокрема
перегляд вщповщност1 та П0СЛ1Д0ВН0СТ) бухгалтерських метод1в, що використовуються 
Товариством та юридичними особами, що перебувають т д  контролем Товариства;
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(2) перегляд не менше одного разу на рйс ефективносп здшснення внутр1шнього аудиту та систем 
управлшня ризиками;

(3) надання рекомендацш щодо гпдбору, призначення, перепризначення та звшьнення кер1вника 
вщдшу внутр1шнього аудиту та В1дд1лу бюджету або шшого шдроздшу, до компетенци якого 
належить питания бюджетування;

(4) складання проекту бюджету НаглядовоТ ради та подання його на затвердження.

3.3. До компетенци Комггету щодо зовшшнього аудитора (аудиторськоТ фгрми), залученого Товариством, 
належать:

(1) надання рекомендаций Наглядовш рад! щодо гпдбору, призначення, перепризначення та 
звшьнення зовшшнього аудитора (аудиторськоТ ф|рми) та умов договору з ним;

(2) контроль незалежност! та об’ективност1 зовшшнього аудитора (аудиторськоТ ф^рми) вщповщно 
до М1жнародних стандарт1в контролю якосп, аудиту, огляду, шшого надання впевненосп та 
супутшх послуг;

(3) встановлення та застосування офщшного визначення полггики, вид1в послуг, яи не пщлягають 
аудиту та як1 виключен1 або допустим! п1сля перевхрки ком1тетом або допустим! без 
рекомендацп ком1тету;

(4) перегляд ефективност1 процесу зовн1шнього аудиту та швидкост1 реагування Дирекц1'Т на 
рекомендацп, надан1 у письмовш форм1 зовн1шн1м аудитором (аудиторською ф1рмою);

(5) досл1дження проблем, що можуть бути пщставою для змши зовн^шнього аудитора 
(аудиторськоТ ф^рми), та надання рекомендацш щодо будь-яких необхщних Д1Й.

3.4. Члени Ком1тету мають необмежений доступ у повному обсяз1 до шформацн про бухгалтерський облж 
Товариства (у тому числ1 до первинних облкових документ1в), його фшансову Д1яльн1сть, а також до 
всЧеТ 1нформаци, пов’язано'Т з проведениям зовн1шнього аудиту.

У  раз1 надання члену комитету 1нформац1'Т з обмеженим доступом така особа зобов’язана забезпечити 
дотримання режиму користування та розкриття тако'Т 1нформащТ, встановленого законом.

3.5. Наглядова рада Товариства за своТм рйденням мае право збшьшити перел^к питань, яю вщносяться до 
компетенц1'Т Комитету, шляхом внесения ЗМ1Н до цього Положения.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМ1ТЕТУ

4.1. Для реал1зацп повиоважень наданих Комггету, Комитет над1ляеться такими правами:

(1) отримувати шформащю та документа, що стосуються /ияльносп Товариства;

(2) заслуховувати зв1ти та вимагати пояснень В1Д Генерального директора та/або член1в Дирекц11-,
1нших прац1вник1в Товариства, доч1рн1х пщприемств, фшй, представництв щодо Тх д1яльност1;

(3) проводити досл1дження з питань, вщнесених до повноважень Ком1тету;

(4) надавати Наглядов1Й рад1 пропозиц1Т, щодо призначення на посаду та звшьнення з посади
внутршнього аудитора Товариства, призначення на посади та звшьнення ошб з посад служби 
внутрипнього аудиту Товариства, визначення оргашзацшно'Т структури служби внутршнього 
аудиту Товариства;

(5) надавати Наглядовш рад1 пропозиц1'Т, щодо обрання оц1нювача майна Товариства та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розм1ру оплати його 
послуг;

(6) надавати Наглядовш рад1 пропозицп, щодо обрання зовн1шнього аудитора (аудиторськоТ 
ф1рми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розм1ру оплати його послуг;
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(7) надавати Наглядовш рад1 шип пропозицп з питань вщнесених до компетенцп Компоту.

4.2. Для реал1зацп повноважень наданих Компету, на Компет покладаються наступи 1 обов’язки:

( 1) реал13овувати покладеш на Компет повноваження вщповщно до цього Положения, вимог 
законодавства УкраУни, статуту Товариства та внутршшх документов Товариства;

(2) надавати Наглядовш рад1 Товариства пропозицп (висновки) з питань, що належать до 
повноважень Компету;

(3) своечасно шформувати Наглядову раду Товариства про ризики, яю виникають у Товариства;

(4) не розголошувати конфщенцшну шформащю та комерцшну таемницю Товариства, яка стала 
вщома шд час виконання своТх функцш.

5. СКЛАД КОМГТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНЮ
КОМ1ТЕТУ

5.1. До складу Компету входить 3 (три) члени НаглядовоУ ради, два з яких е незалежними членами 
НаглядовоУ ради

5.2. Персональний склад Компету обираеться Наглядовою радою з числа члешв НаглядовоУ ради,
бшышстю гол ос 1 в член1в НаглядовоУ ради, як\ приймають участь в засщапн! НаглядовоУ ради.

5.3. Член Компету може бути одночасно членом шших ком1тет1в НаглядовоУ ради.

5.4 . При обранш член)в Компету повинн) враховуватися Ух осв1та, профес1йна п1дготовка, досвщ робота в
сфер1 д1яльност1 Комгтету 1 1нш1 спец1альн1 знания, необхщш для зд1Йснення членами Компету своУх 
повноважень.

5.5. Члени Комитету обираються на строк повноважень таких оаб як члешв НаглядовоУ ради.
Повноваження Комитету, а також будь-якого члена Ком1тету можуть бути достроково припинеш за 
р1шенням НаглядовоУ ради.

5.6. Без р1шення НаглядовоУ ради повноваження члена Компету, в тому числ1 1 голови Компету 
припиняються:

( 1) за його бажанням за умови письмового повщомлення про це Товариства за два тижш;

(2) в раз! неможливост1 виконання обов'язюв члена НаглядовоУ ради за станом здоров'я;

(3) в раз1 набрання законно'У сили вироком чи ршенням суду, яким його засуджено до покарання, 
що виключае можливють виконання обов'язюв члена НаглядовоУ ради;

(4) в раз1 смер'п, визнання його нед1ездатним, обмежено д1ездатним, безв1сно В1дсутн1м, 
померлим;

(5) у раз1 отримання Товариством письмового повщомлення про замшу члена НаглядовоУ ради, 
який е представником акцюнера;

(6) у раз1 надання про себе завщомо недостов1рноУ шформашУ пщ час перебування кандидатом на 
посаду члена НаглядовоУ ради, якщо статутом Товариства чи Д1ючим законодавством 
виключаеться можлив1сть виконання такою особою обов'язюв члена НаглядовоУ ради;

(7) у раз1 якщо незалежний член НаглядовоУ ради -  член Компету протягом строку своУх 
повноважень перестае вщповщати вимогам, визначеним статтею 531 Закону УкраУни «Про 
акц1онерн1 товариства» та/або шшим вимогам щодо незалежност1, передбачених чинним 
законодавством.

5.7. Члени Компету в рамках повноважень Компету мае право:

( 1) у письмовш форм! вимагати документа 1 шформащю, необхщну для прийняття р1шення з 
питань компетенщУ Компету у ДирекщУ, кер]'вник1в структурних гпдрозд1Л1в Товариства;

(2) вносити письмов! пропозиц1У щодо формування плану робота Ком1тету;

(3) вносити питания до порядку денного засщань Компету;
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(4) вимагати скликання заседания Компету.

5.8. Члени Комитету пщ час здшснення своТх прав 1 виконанш обов'язюв повинш Д1яти виключно в 
штересах Товариства та його акцюнер1в.

5.9. Ком пет очолюеться головою Комггету, який обираеться Наглядовою радою Товариства з числа 
незалежних членIв НаглядовоУ ради.

5.10. Одна I таж особа може очолювати одночасно Ком пет та будь-який шший ком1тет НаглядовоУ ради.

5.1 1.  За вщсутност! голови Ком 1гегу на засщанш Ком ггету його обов'язки виконуе член Компету, який 
обираеться членами Комггету з числа присутшх на вщповщному засщанш бшышстю голосов члешв 
Ком1тету, як1 беруть участь в засщанш.

5.12. За вщсутност! голови Комитету його функщУ щодо скликання засщання Компету, затвердження 
порядку денного, забезпечення взаемодп Ком1тету з шшими ком1тетами та органами управлшня 
Товариства тимчасово може виконувати голова НаглядовоУ ради або заступник голови НаглядовоУ 
ради.

5.13. Голова Комггету виконуе наступш функщУ:

(1) екликае засщання Компету \ головуе на них;

(2) визначае дату, час, мюце, форму проведения 1 затверджуе порядок денний засщань Комггету;

(3) представляе Комггет при взаемодй' з Наглядовою радою, шшими комггетами при Наглядовш 
рад к виконавчим органом Товариства, кергвниками структурних пщроздшв Товариства та 
шшими органами та особами;

(4) забезпечуе в процес! д1яльност1 Комкету дотримання вимог законодавства УкраУни та 
внутр!шшх нормативних документа Товариства;

(5) виконуе шин функщУ, передбачеш законодавством УкраУни, статутом Товариства, цим 
Положениям та шшими внутрпшими нормативними документами Товариства.

5.14. 3 метою повноти 1 я коси шдготовки матер! шив до засщань, Ком1тет мае право утворювати експертш 
групи або залучати незалежних експерт1в. Розм1р винагороди члешв експертних груп / незалежних 
експер'пв визначаеться ршенням НаглядовоУ ради за пропозищею Ком1тету. Ком1тет мае право 
звертатися також для отримання вщповщних висновюв та роз’яснень до пращвниюв Товариства.

6. ОРГАН13АЦ1Я РОБОТИ КОМ1ТЕТУ

6.1. Оргашзацганою формою роботи Ком1тету е засщання.

6.2. Засщання Комитету проводяться в м1ру необхщност1 1 вважаються правомочиими, якщо в ньому бере
участь бшьше половини складу Ком1тету. На засщанш Комггету головуе голова Компету, або один п
член 1 в Ком1тету, який обраний на вщповщному засщанш у раз1 вщсутносп голови Комитету.

6.3. Члени Ком1тету мають брати участь у його робот1 та голосувати особисто.

6.4. Засщання Ком1тету скликаються на вимогу:

Голови НаглядовоУ ради Товариства;

Голови Комггету;

будь-якого з члешв НаглядовоУ ради Товариства;

ДирекщУ або члена ДирекщУ.

6.5. Вимога про скликання засщання в письмовш форм) подаеться голов1 Комггету або голов! НаглядовоУ
ради, в раз: вщсутност1 Голови Комггету, 1 мае мктити перелш питань запропонованих для розгляду на
засщанш Ком1тету.
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6.6. Повщомлення про проведения засщання Комггету за пщписом Голови Комггету надсилаеться 
(надаеться) членам Комггету, а також иишатору проведения засщання у порядку та строки визначеш 
статутом Товариства для скликания заседания НаглядовоТ ради.

6.7. Повщомлення про заседания Комггету його членам надсилае (надае) корпоративний секретар 
Товариства.

6.8. До повщомлення про заседания Комггету додаються вс1 необхщш документа, пов’язаш з порядком 
денним заседания Комкету.

6.9. До порядку денного заседания Комггету обов’язково включаються питания, запропоноваш для 
розгляду Головою НаглядовоТ ради, головою Комитету, членами НаглядовоТ ради, Генеральним 
директором та/або членами Дирекцн.

6.10. На заседаниях Комггету не можуть розглядатися питания, не зазначеш в повщомленш про проведения 
заседания Комггету, за винятком випадюв, коли за розгляд такого (таких) питания (питань) 
проголосували вс1 присута 1 на заседанш члени Комггету.

6.11.  Р1шення Ком1тету приймаеться колепально, простою бшышстю голос1в члешв Комггету, як1 беруть 
участь у його засщанш 1 мають право голосу. Кожей член Ком1тету пед час голосування на заседании 
мае один голос.

6.12. Ршення Комитету оформляються протоколом. Вимоги до оформления протоколу заседания Компету 
аналопчш вимогам до оформления протоколу заседания НаглядовоТ ради.

6.13. Члени Компету, як1 не згодш з в1дпов1дним р1шенням, прийнятим на заседанш, можуть висловити 
окрему думку, що вноситься до протоколу заседания Компету.

6.14. Направления поведомлень про заседания Комггету, оргашзащя ведения, оформления, збер1гання 
протоколов заседань Комитету, оформления шших документов, пов’язаних з д^яльшстю Ком1тету, 
покладаеться на корпоративного секретаря Товариства.

6.15. Ком1тет може приймати р1шення з питань, внесених на його розгляд, шляхом заочного голосування 
(опитування) члешв компету в порядку та в способ, який передбачений для заочного голосування 
членами НаглядовоТ ради.

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОПОЗИЦ1Й (ВИСНОВК1В) КОМ1ТЕТОМ ТА ПОРЯДОК IX
РОЗГЛЯДУ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ.

7.1. 3 моменту створення Ком1тету, Наглядова рада Товариства приймае рппення з питань, що належать до 
компетенцп Ком1тету, виключно на П1дстав1 \ в межах пропозиц1й Ком1тету.

7.2. Пропозищя Ком1тету мае М1стити запропоноваш проекта р1шень для НаглядовоТ ради з питань наданих 
на розгляд Ком1тету.

7.3. Пропозицп (висновки) Комитету затверджуються р1шенням Компету на його засщанш з оформлениям 
в1дпов1дного протоколу Ком1тету.

7.4. Пропозиц1'Т (висновки) Комгтету розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Д1ючим 
законодавством та статутом Товариства для прийняття Наглядовою радою рппень.

7.5. Якщо Наглядова рада вщхилила пропозиц1Ю Комгеету, вона зазначае мотиви свого ршення \ передае 
його Ком1тету для повторного розгляду.

8. ПЕРЕХ1ДН1 ТА ПРИКШЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Питания, не врегульован! цим Положениям, регулюються статутом Товариства та шшими 
внутр1шшми документами Товариства, законодавством УкраТни, 1 решениями НаглядовоТ ради.

8.2. Якщо будь-яке положения цього Положения буде визнано недшсним у встановленому законом 
порядку, це не тягне за собою визнання недшсними шших положень цього Положения.

8.3. У  випадку розб1жностей м1ж нормами цього Положения та статутом Товариства, перевагу мають 
положения Статуту.
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8.4. У  випадку внесения змш до законодавства Укра'ши та у раз1 розб1жностей М1ж нормами нормативно- 
иравових акпв та нормами цього Положения, це Положения застосовуеться в частит, що не 
суперечить нормам таких нормативно-правових акпв.

8.5. До моменту обрання до складу НаглядовоТ ради незалежних члешв НаглядовоТ ради, норми цього 
Положения в частиш входження до складу Комггету незалежних член I в НаглядовоТ ради та обрання 
голови Ком1тету 31 складу незалежних член1в НаглядовоТ ради не застосовуеться.

8.6. У  раз1, якщо протягом певного перюду часу одним з акц10нер1в Товариства е/буде держава в особ| 
уповноваженого органу, це Положения д1е/д1ятиме в частиш, що не суперечить законодавству з питань 
управлшня державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових акпв з питань 
управления державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами 
цього Положения.

8.7. 3 урахуванням положень п.8.6 цього Положения, у раз1, якщо протягом певного перюду часу одним з 
акцюнер1в Товариства е/буде держава в особ1 уповноваженого органу та щодо належних держав] акщй 
буде прийнято ршюння про Тх приватизац1ю це Положения д1е/д1ятиме в частин1, що не суперечить 
законодавству з питань приватизаций а норми нормативно-правових акт1в з питань приватизацн 
мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положения.
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