РИЗИКОВІ («СХЕМНІ») ОПЕРАЦІЇ, ВИЯВЛЕНІ
ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРОК БАНКІВ

19.06.2018 м. Київ

Приклад 1. «Обготівкування» коштів з використанням послуг банків щодо інкасації

Мільярди
гривень

Транзитери

Рахунки компаній,
відкриті в різних банках

Переказ коштів:
- поповнення статутного
капіталу;
- оплата за вторсировину, метал,
с/г продукцію;
- за договорами поруки,
факторингу, відступлення…

Мільярди
гривень

Банк надає
послуги щодо
інкасації

Переказ коштів за
договорами інкасації

…
…

Підкріплення кас
компаній для видачі
кредитів фізичним
особам

Каси компаній
Мільярди
гривень
Транзитери + Компанії:
 зареєстровані на номінальних засновників з кола учасників
«конвертаційного центру»;
 «за місцем реєстрації не знаходяться, звітність до органів
ДФС України не подають, а посадові особи …
зареєстровані в Донецькій та Луганській областях і АР
Крим»;
 «зареєструвала на прохання третіх осіб за грошову
винагороду»,
 «внески до статутного фонду не здійснювала».

Problem: мільярди гривень виводяться
у тіньовий сектор економіки з
використанням послуг банків.
Solution:

KYC

Приклад 2. Зняття готівки

23 юридичні особи
Клієнти
різних банків,
які платять за
вторсировину

- ЮО створено колом ФО, які є
засновниками/директорами 45-100
ін. ЮО;
- 8 клієнтів засновані 12.05.2016.
- на момент створення у більшості
ЮО:
* СК = 100, 1000 чи 4000 грн.;
* інші осн. види ек. діяльності, ніж
на момент відкриття рахунків;
- ЮО відкрили рахунки у Банку в
березні 2017 року;
-перед відкриттям рахунків
змінились власники та/або
засновники;
-Однакові IP адреси у групи клієнтів;
- кошти з рахунків ЮО в
основному отримували спільні 3
довірені особи;
- відсутні платежі зі сплати
податків та з/п;
- Дві “основні” компанії фігурують
у кримінальному провадженні за
фактом фіктивного підприємництва

Спеціальні знижені тарифи на
отримання готівкових коштів
(0,4 % при стандартній комісії від
1% до 1,3%)

Готівку
знімало
обмежене
коло
фізичних осіб за
довіреностями

3,9 млрд.грн.
більше 78% від
загального обсягу
подібних операцій
Обсяг
нібито
зібраної
вторсировини: 612 тис. тон
Для перевезення такого обсягу
необхідно більше 284 камазів за
день діяльності.
Платежі за перевезення відсутні.

березень-жовтень 2017 р.

Щодо окремих осіб
наявна
негативна
інформація (зокрема,
вони є фігурантами
кримінальних
проваджень:
наркомани,
повії,
засуджені тощо);
Більшість
осіб
з
реєстрацією в одному з
регіонів України
Також, однією з осіб,
яка нібито здійснює
продаж
вторинної
сировини є відома
співачка.

Договір
із
заводом-переробником
вторинної сировини (за інформацією заводу
такий договір не укладався)
Довідки ДПІ в одному з районів ГУ ДФС
у м. Києві про відсутність заборгованості
клієнтів з податків (за інформацією ДПІ такі
довідки не видавались)
Копії квитанцій одного з банків щодо
сплати власниками Клієнтів податків (За
інформацією цього банку квитанції з
такими номерами відсутні; деякі фізичні
особи взагалі не мають відкритих рахунків
у банку; у фізичних осіб відсутні платіжні
картки, номери яких зазначені у квитанціях)
Витяги з руху коштів за рахунками
окремих клієнтів в 2-х банках, з яких
сплачувались платежі до бюджету (за
інформацією цих банків рух коштів за
рахунками відсутній)
Копії фінансової звітності станом на
31.03.2017 нібито з відмітками Головного
управління статистики у м. Києві Державної
служби статистики України про їх
отримання
(за
інформацією
цього
державного органу така звітність не
подавалась)

Чи міг банк самостійно виявити і зупинити «схемні операції? –
ТАК!
• Юридичні особи – клієнти одного банку та мають однакові ознаки, є пов'язаними між
собою
• Фізичні особи – клієнти одного банку
• Отримання готівкових коштів у великих обсягах
• Нереально великі обсяги вторинної сировини
• Ознаки підробки клієнтами первинних документів (в квитанціях різних осіб зазначені
одні й ті самі номери платіжних карток; в русі коштів за рахунком одного банку зазначено
МФО іншого банку; в русі коштів за поточним рахунком 2600 зазначено номер рахунку
2060)
• Візуально різні підписи одних і тих самих осіб на різних документах

Приклад 3. Готівка без готівки / ухилення від сплати податків

Чи міг банк самостійно виявити і зупинити «схемні
операції? – ТАК!
• 200 осіб є клієнтами одного банку, пов'язаними між собою,
мають однакові ознаки
• Різні призначення вхідних та вихідних платежів
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Приклад 4. Транзит
Перша «відмова в
обслуговуванні» по
Групі клієнтів

ТОВ "1"

ТОВ «2»

580 млн. грн

ТОВ «10»

ТОВ «3»
ТОВ «4»

ТОВ «15»

ТОВ «7»

01.11.2016

01.12.2016

01.01.2017

ТОВ «12»
01.02.2017

01.03.2017

01.04.2017

01.05.2017

01.07.2017

01.08.2017

01.09.2017

01.10.2017

01.11.2017

05.12.2017

ТОВ «14»

ТОВ «13»

ТОВ «9»

ФО 1

01.06.2017

ТОВ «16»

ТОВ «8»

31 фізична
особа

ТОВ «18»

ТОВ «21»

ТОВ «6»

03.10.2016

ТОВ «17»

ТОВ «11»

ТОВ «5»

ТОВ «20»

транзит

520 млн. грн

ТОВ «19»

Широке коло
юридичних осіб

ФО 2
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Приклад 5. Фіктивне формування доходів від продажу ЦП для подальшого декларування та
легалізації доходів
ТОВ «3»
надання фінансового кредиту на
загальну суму більше 299,9 млн.
грн.

Протягом 1
дня
ПАТ «Інвестиційний фонд «2»

ТОВ «1»

36+45 = 81

Кредитні кошти в
розмірі 81 млн. грн.
протягом дня
«прокрутили» по
ланцюжку сім
разів (різними
сумами). Кожен цикл
проходив через 2620
одного із зазначених
ФО

Потенційними
клієнтами є будь-які
особи, яким
необхідно
сформувати
дохід/прибуток, у
тому числі публічні
особи

купівля ЦП на
загальну суму
більше 299,9 млн.
грн.
купівля ЦП на загальну суму
більше 299,9 млн. грн.
ТОВ «5»
ТОВ «4»

Етап 1: за рахунок кредитних коштів банку створені умови для купівлі ЦП та надання
фінансового кредиту на суму, яка майже в 4 рази перевищує суму кредитних коштів;
Етап 2: попередньо куплені ЦП реалізуються, фінансовий кредит повертається по тій
же «СХЕМІ» за рахунок кредитних коштів банку

В щорічну
декларацію публічної
особи можуть
вноситися дані про
доходи від продажу
ЦП.

Приклад 6. Ризикові фінансові операції за участю осіб, пов'язаних з публічними діячами
9 юридичних осіб

*керівники/власники фігуранти кримінальних порушень за статтями КК України
(Шахрайство, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут,
крадіжка, грабіж, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами, терористичний акт)

Фінансові операції з
переуступки боргу за
штучно створені послуги

Бюджет

Рахунок
ТОВ 1 в
іншому
банку

Здебільшого, власні
кошти з рахунків в інших
банках, від інших
юридичних осіб

ТОВ 1
КБВ – Народні
депутати України

Наявність негативної
інформації щодо
юридичних осіб-учасників
фінансових операцій, їх
власників та керівників*
Обсяг здійснюваної
діяльності не відповідає
ресурсам підприємства

Одноосібний засновницько-посадовий
склад
Короткий період існування
Спільні адреси, зміни
місцезнаходження
Часті зміни в установчих документах,
зокрема, власників
Основний вид діяльності
неспеціалізована оптова торгівля

Договори на поставку товару,
надання послуг, виконання робіт
на суму 302,

1 млн. грн.
Переуступлення права вимоги
за договорами на поставки
товарів, надання послуг,
виконання робіт

Фінансові операції за
договорами відступлення
прав вимоги на загальну
суму 429,2

млн. грн.

5 юридичних
осіб

За товар

У Банку був наявний договір відступлення
прав вимог, згідно з яким сума зобов'язання
була в 9 разів меншою, ніж сума
перерахованих на підставі цього договору
коштів.

За межами банківської системи

Приклад 7. Недоотримання валютної виручки

Чи міг банк самостійно виявити і зупинити
«схемні операції? – ТАК!
• Юридичні особи – клієнти одного банку
• Контракти обслуговувались в одному банку
• Неринковий курс у кожному контракті при одночасній
наявності в банку контрактів інших клієнтів з належно
визначеним крос-курсом
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Приклад 8. Неотримання валютної виручки

132,88 млн доларів США (єкв. 3,5 млрд.грн.)

Валютна виручка не надійшла
.
Панама

18 Компаній резидентів

товар

Великобританія

RED FLAGS
В процесі обслуговування

При прийнятті на обслуговування

Обіг грошових потоків за рахунками клієнта складає мільйони гривень;

Керівником та засновником (довіреною особою КБВ) клієнта є одна й та сама особа;

Вхідний і вихідний залишок за рахунком клієнта є мінімальним та/або
нульовим за одночасним проведенням операцій на суми, що складають
мільйони гривень протягом дня або декількох найближчих днів;

У штаті працює одна або декілька (до 3) осіб;
Короткий період існування (до 1 року);
Перед
відкриттям
рахунків
власників/директорів/місцезнаходження/назви;

відбулась

зміна

Клієнти мають: спільних

Кошти за рахунками клієнта після їх зарахування упродовж одного або
декількох найближчих днів "транзитом" перераховуються іншим суб'єктам
господарювання;

Клієнти мають: спільних власників та/або поштову адресу та/або номери
контактних телефонів;
Основний вид діяльності клієнтів – неспеціалізована оптова торгівля;

Поява стосовно клієнта та/або його керівників/представників/власників
щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності;

Місцезнаходження клієнта є адресою масової реєстрації;
Наявність стосовно клієнта та/або його керівників/представників/власників щодо
кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності;

Передача права управління рахунком третім особам, які не пов'язані з
клієнтом (не є посадовими особами, не отримують заробітної плати від
нього), на підставі довіреностей;

Несформований статутний капітал або мінімальний розмір капіталу;
Надання права управління рахунком третім особам, які не пов'язані з клієнтом (не є
посадовими особами, не отримують заробітної плати від нього), на підставі довіреностей;

Здійснення попередньої оплати за зовнішньоекономічними (імпортними)
контрактами при наявності інформації з відкритих джерел про
невиконання
нерезидентом
своїх
зобов'язань
за
іншими
зовнішньоекономічними договорами.

Керівник належить до соціально вразливих верств населення або є особою, яка
зареєстрована на непідконтрольній Україні території.

Перевірка
«RED FLAGS»
при встановленні
ділов. відносин

контрагентів та/або ІР;

Поглиблена
перевірка
Вжиття банком заходів
(відмова в обслуговуванні,
підвищена увага/підвищений ризик,
пониження рівня ризику тощо)

Моніторинг
«RED FLAGS»
в процесі
обслуговування

