ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ФІНАНСОВИХ
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Приведення у відповідність

ПОСТАНОВА НБУ №153 ВІД 24.12.2021

ПОСТАНОВА НБУ №177 ВІД 12.08.2022

Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів
фінансових послуг

Про особливості застосування процедур реєстрації та
ліцензування учасників ринку небанківських фінансових
послуг у період дії воєнного стану

ЗАКОН ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ВІД 12.07.2001

ПОСТАНОВА НБУ №30 ВІД 14.04.2021
Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг

Мета

Постанови НБУ №177
від 12 серпня 2022р.

перевірка структури власності ФУ
перевірка фінансової стійкості ФУ
забезпечення безпеки та стабільності
фінансової системи
запобігання кризам під час воєнного стану
мінімізація негативного впливу
наслідків військової агресії РФ

Коли?
Ключові дати подачі документів та інформації до НБУ

ДО 01.02.2022
Опитувальник та підтвердження
повноваження представника для
комунікацій з НБУ

ДО 10.10.2022
Приведення у відповідність до
ліцензійних умов + Письмове
запевнення про відповідність +
Документи, визначені у Постанові №
153

ДО 09.11.2022

ДО 14.11.2022

Подача інформації щодо
наявності/відсутності у
власника істотної участі
громадянства/
резиденства/місцезнах
одження/місця реєстрації
держави, що здійснює
збройну агресію проти
України

Письмове запевнення
про відповідність
прямих та кінцевих
власників істотної участі
вимогам щодо
фінансового/майнового
стану + Документи для
оцінки фінансового/
майнового стану

Що
перевіряється?

Відповідність власників істотної участі:
осіб, що здійснюють контроль =/<50% на
значний вплив =/<10-50%)
Фінансовий/майновий стан ПРЯМИХ
учасників та бенефіціарів фінансових установ,
як фізичних, так і юридичних осіб,
перевіряється на предмет:
достатності власних коштів для володіння
часткою в статутному капіталі
джерел походження наявних власних
коштів
рівень платоспроможності
фінансова стійкість
ПРОЗОРІСТЬ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ

Прозора структура власності
якщо одночасно виконуються такі вимоги:
Відомості про структуру власності
надавача фінансових послуг дають
змогу визначити:
усіх осіб, які мають пряму та/або
опосередковану істотну участь
або можливість значного або
вирішального впливу на
управління та/або діяльність
надавача фінансових послуг
усіх ключових учасників усіх
юридичних осіб у ланцюгу
володіння корпоративними
правами надавача фінансових
послуг
характер взаємозв'язків між
надавачем фінансових послуг
та/або особами, зазначеними
вище

Набуття/збільшення
істотної участі в
фінансовій установі
погоджено всім особам,
які володіють такою
істотною участю

У структурі власності надавача
фінансових послуг відсутні особи,
яким відповідно до
законодавства їхнього постійного
місця проживання або
громадянства заборонено
володіти корпоративними
правами та/або здійснювати
значний або вирішальний вплив у
фінансових установах

Непрозора структура власності
Структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою, якщо:
У структурі власності наявна непрозора трастова конструкція, інститут спільного інвестування,
іноземні фонди або інші подібні правові утворення
Структура власності надавача фінансових послуг є циклічною
Документи про структуру власності містять недостовірну інформацію
Неможливо встановити особу, яка здійснює значний вплив на управління або діяльність надавача
фінансових послуг
Структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою у разі неповного розкриття або
відмови в розкритті, або надання недостовірної/неповної інформації про пайовий інвестиційний
фонд, корпоративний інвестиційний фонд

Економічні критерії непрозорості від НБУ
фінансовий/майновий стан власника істотної участі є неспівмірним/недостатнім для володіння корпоративними
правами надавача фінансових послуг та/або іншої юридичної особи в структурі власності надавача фінансових послуг
розмір грошових коштів власника істотної участі в надавачі фінансових послуг, розміщених на рахунках у банках,
менший 500000 гривень
постійний мінімальний або нульовий залишок грошових коштів за наявності значних оборотів за рахунками власника
істотної участі в надавачі фінансових послуг (за даними виписок)
у власника істотної участі в надавачі фінансових послуг немає доходів або вони формуються переважно за рахунок
непрофільних (неосновних) видів діяльності
операційні грошові потоки власника істотної участі в надавачі фінансових послуг від'ємні протягом останніх кількох
років та/або бізнес фінансується переважно за рахунок фінансової допомоги
наявність у надавача фінансових послуг, власника істотної участі в надавачі фінансових послуг, значних зовнішніх та/або
внутрішніх довгострокових запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків), які не входять до структури
власності надавача фінансових послуг;

Види володіння

Пряме володіння

Опосередковане володіння

істотною участю - особа
самостійно чи спільно з
іншими особами володіє ≥ 10
відсотками часток у статутному
капіталі

істотною участю - особа
самостійно чи спільно з іншими
особами володіє участю в
фінансовій установі через інших
юридичних осіб, трасти або інші
подібні правові утворення і
розмір участі такої особи
становить ≥ 10 відсотків

Кінцевий бенефіціарний
власник
фізособа, яка незалежно від
формального володіння має
можливість здійснювати
вирішальний вплив на
управління або господарську
діяльність юрособи
безпосередньо або через інших
осіб

Опосередковане володіння істотною участю

якщо особа самостійно чи
спільно з іншими особами
володіє участю в фінансовій
установі через юридичних
осіб, трасти або інші подібні
правові утворення і розмір
участі такої особи становить
≥ 10 відсотків

якщо особа має незалежну
від формального володіння
можливість значного/
вирішального впливу на
управління чи діяльність
фінансової установи

якщо особа отримала в
управління ≥ 10 акцій/
часток у статутному
капіталі фінансової
установи та/або в
юридичної особи в ланцюгу
володіння корпоративними
правами в фінансовій
установі, що призвело до
набуття нею значного або
вирішального впливу на
управління чи діяльність
фінансової установи
якщо особа здійснює
контроль за одним або
кількома учасниками
фінансової установи, яким
належить ≥ 10 відсотків

якщо особа має право голосу ≥ 10 відсотків
статутного капіталу фінансової установи, згідно з
довіреністю від учасників, якщо така довіреність
передбачає:
право участі та голосування на всіх
загальних зборах
надання особі як повіреному права голосу
з усіх питань, що можуть бути внесені на
розгляд загальних зборів учасників, та
немає інструкцій з голосування щодо них

Які повноваження НБУ
У разі невідповідності фінансового/майнового
стану власника істотної участі

має право прийняти рішення про
невідповідність
та

відкликати (анулювати) ліцензії
на провадження діяльності з надання
фінансових послуг

Національний банк за результатами
розгляду документів
розглядає питання
про відповідність чи невідповідність
власника істотної участі установленим
вимогам.
НБУ оцінює:
майновий стан
фізичної особи,
яка прямо та/або
опосередковано
володіє істотною
участю

фінансовий стан
юридичної особи,
яка прямо та/або
опосередковано
володіє істотною
участю

Загальні вимоги до інформації аудитора
повинна містити вмотивовану, об’єктивну, неупереджену та обґрунтовану
думку аудитора про
відповідність фінансового стану

ВЛАСНІ КОШТИ

ДЖЕРЕЛА

"ТРАСА ПЛАТЕЖУ"

у заявника достатньо
власних/грошових
коштів у розмірі,
необхідному для
визнання його
фінансового/
майнового стану
задовільним

достатньо
підтверджень джерел
походження власних/
грошових коштів на
підставі отриманих
від заявника
документів та
інформації

достатньо
підтверджень щодо
розкриття траси
платежу

Додатково
НБУ має право вимагати від заявника
та аудитора:
документи, що були використані аудитором для аналізу
додаткових документів та інформації з метою перевірки висновку аудитора щодо
наявності або відсутності достатніх підтверджень джерел походження грошових
коштів юридичної особи та/або розкриття траси платежу
додаткових пояснень щодо обраних аудитором методів аналізу, здійснених ним
розрахунків, сформованих за результатами аналізу висновків
здійснення аналізу фінансового стану юридичної особи-нерезидента за додатковими
параметрами за потреби підтвердження фінансової стійкості юридичної особи.

ЮРИДИЧНА СКЛАДОВА

Загальні вимоги до
джерел походження
коштів

правочини, на підставі яких отримані грошові кошти та майно, не
повинні порушувати законодавство чи йому суперечити
угоди не містять ознак фіктивності або удаваності
сплачені податки, збори та інші платежі, пов’язані з отриманням
доходу

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА
вчинені на ринкових умовах
НБУ оцінює, чи були правочини прибутковими та укладеними на
взаємовигідних умовах для власника та інших сторін
НБУ оцінює чи спрямовані угоди на досягнення економічного
результату, чи вартість угоди ринкова та економічно обґрунтована
з’ясовує, чи зрозуміла суть діяльності, в результаті якої отримані
кошти

БЕЗГОТІВКОВІСТЬ ТА ПРОЗОРА «ТРАСА ПЛАТЕЖУ»

Загальні вимоги до
джерел походження
коштів

БЕЗГОТІВКОВІСТЬ ТА ПРОЗОРА «ТРАСА ПЛАТЕЖУ»
Кошти заявника повинні знаходитися на рахунках безперервно щонайменше
упродовж року до дати оцінки. Відповідний критерій застосовується для уникнення
використання коштів «із сейфу», джерела яких документально підтвердити
неможливо.
Національний банк може не вимагати дотримання цього правила, якщо джерела
походження коштів зрозумілі та маршрут (траса) їхнього проходження на рахунках
заявника повністю розкритий.

БЕЗ ПОЗИК ТА ІНШИХ ЗАЛУЧЕНЬ З УМОВОЮ ПОВЕРНЕННЯ
Кошти та майно не повинні бути залучені від інших осіб з умовою повернення.
Проте активи, придбані за залучені кошти, можуть прийматися до розрахунку
фінансового/майнового стану за ринковою вартістю за вирахуванням суми
непогашеного боргу.

ДОСТАТНІСТЬ ЗАОЩАДЖЕНЬ (ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ)
Активи фізичної особи повинні бути сформовані за рахунок доходів, які
залишилися після здійснення особою інших витрат (на проживання, навчання,
придбання іншого майна тощо). Розмір активів фізичної особи зменшується на
розмір її зобов’язань.
(Доходи – Витрати) > (Сукупна вартість активів – Загальна сума зобов'язань)

Загальний перелік
документів, які
подаються юрособами

Додаток 7 - орієнтовний перелік фінансових
показників для аналізу фінансового стану
юридичної особи
Додаток 8 - підтвердження фінансової стійкості
за формою, що повинна містити здійснений
аудитором аналіз фінансового стану юридичної
особи
станом на останню звітну дату, що
передує відповідній даті
і станом на дату підтвердження розміру
власних/грошових коштів юридичної
особи

Письмове запевнення в довільній формі про
відповідність прямих та кінцевих
власників істотної участі в небанківській
фінансовій установі вимогам щодо
фінансового/майнового стану

Інформація аудитора,
що містить розрахунок
розміру власних коштів
юридичної особи
(станом на дату) та
висновок щодо
наявності або
відсутності в неї
власних/грошових
коштів у необхідному
розмірі - зроблені
аудитором на підставі
даних фінансової
звітності юридичної
особи

Фінансова звітність
юридичної особи:
станом на останню
звітну дату, що передує
відповідній даті, а
також
станом на дату
підтвердження розміру
власних/грошових
коштів юридичної
особи (якщо таке
здійснюється станом
на іншу дату, ніж
остання звітна дата)

Аудиторський звіт
Фінансова звітність
подається разом зі звітом
(висновком) аудитора,
складеним за
підсумками проведеної
перевірки достовірності
та повноти фінансової
звітності, її відповідності
вимогам положень б/о
країни, у якій
зареєстровано головний
офіс юридичної особи, та/
або МСФЗ

Аналіз фінансового
стану юридичної
особи

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПОВИНЕН МІСТИТИ ВИСНОВОК
ЩОДО НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ В ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ РЕАЛЬНИХ
АКТИВІВ В ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Здійснюється на підставі даних її фінансової звітності та
іншої інформації
має враховувати:
характер і масштаб діяльності
галузеву та регіональну специфіку юридичної особи
містити оцінку істотних факторів, пов’язаних із її
діяльністю
повинен містити інформацію:
щодо наявності в юридичної особи реальних активів,
які залежно від виду економічної діяльності
використовує юридична особа протягом звітного
періоду
Реальними активами юридичної особи є основні засоби, запаси, а також здійснені
юридичною особою фінансові вкладення та інвестиції, що враховуються за їх справедливою
вартістю або амортизованою вартістю.

Фінансовий стан юридичної особи:
Розмір власних коштів юридичної особи станом на
звітну дату є рівним або більшим, ніж більша з таких
величин:
величина частини власного капіталу небанківської
фінансової установи (крім страховика),
пропорційна частці, яку становить розмір істотної
участі особи в статутному капіталі ФУ
величина частини статутного капіталу ФУ
пропорційна частці, яку розмір істотної участі
особи становить у статутному капіталі ФУ
величина розрахункового нормативного запасу
платоспроможності, пропорційна частці, яку
становить розмір істотної участі особи в статутному
капіталі страховика

Юридична особа є фінансово
стійкою та в неї немає ознак
незадовільного фінансового
стану

Джерела власних коштів
юридичної особи є
підтвердженими

Фінансова
стійкість

Юридична особа є фінансово стійкою, якщо
аудитор дійшов висновку, що в юридичної
особи немає пов’язаних із її діяльністю
фінансових труднощів, які:
негативно впливають на
здатність юридичної особи
виконувати в повному
обсязі/у належні строки взяті
на себе зобов’язання

та/або можуть негативно
вплинути на діяльність і/або
фінансовий стан надавача
фінансових послуг (крім
страхової компанії) та осіб,
пов’язаних із такою юридичною
особою

Оцінка джерел походження коштів
Розкриття траси платежу
Для підтвердження джерел власних/грошових коштів
аудитору надаються документи та інформація,
що підтверджують:
правові підстави отримання грошових
коштів та іншого майна, за рахунок
яких сформовано власний капітал
юридичної особи (у разі перевірки
джерел походження коштів юридичної
особи)

правові підстави отримання доходів,
грошових коштів або іншого майна,
інформацію щодо вартості майна (іншого,
ніж грошові кошти) на день його
отримання фізичною особою, попередніх
власників грошових коштів і майна (у разі
перевірки джерел походження коштів
фізичної особи)

Повноваження НБУ
щодо фінансового
стану
Має право визнати фінансовий стан юридичної особи незадовільним за наявності однієї з таких
ознак:
порушення справи про припинення/ліквідацію юридичної особи або про визнання її
неплатоспроможною (банкрутом), установлення щодо юридичної особи режиму зовнішнього
управління
невиконання юридичною особою грошових зобов’язань на загальну суму один мільйон
гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті) і більше протягом п’яти днів поспіль у
періоді року, що передує даті, станом на яку здійснюється оцінка фінансового стану
юридичної особи
накладення арешту на всі активи юридичної особи або на більшу їх частину

Фізична особа надає
Національному Банку

Заявник - фізична особа надає Національному
банку інформацію аудитора, що містить висновок
щодо відповідності розміру власних/грошових
коштів відповідному критерію оцінки майнового
стану,
а також наявності достатніх підтверджень джерел
їх походження
Заявник - фізична особа до інформації аудитора
додає інформацію про майновий стан фізичної
особи (Додаток 9)
Фізична особа надає запевнення про те, що немає
підстав для погіршення його майнового стану

Платоспроможність
фізичної особи
ФІЗИЧНА ОСОБА ПОДАЄ ПИСЬМОВЕ
ЗАПЕВНЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО НЕМАЄ ПІДСТАВ ДЛЯ
ПОГІРШЕННЯ ЇЇ МАЙНОВОГО СТАНУ
З ОБҐРУНТУВАННЯМ ТА ЗАСВІДЧЕННЯМ,
ЩО ТАКИХ ПІДСТАВ:
НА ВІДПОВІДНУ ДАТУ НЕМАЄ
НЕ БУЛО АБО ВОНИ УСУНЕНІ ПРОТЯГОМ РОКУ, ЩО
ПЕРЕДУЄ ВІДПОВІДНІЙ ДАТІ (ЯКЩО ВОНИ БУЛИ, ТО
НАДАЄТЬСЯ ЇХ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС, ПРИЧИНИ ЇХ
ВИНИКНЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЇХ УСУНЕННЯ
НЕ БУДЕ З ОГЛЯДУ НА НАЯВНУ В ОСОБИ ІНФОРМАЦІЮ ТА
ЇЇ ОЧІКУВАННЯ

Фізична особа є платоспроможною, якщо немає підстав
уважати, що особа неспроможна виконувати всі майнові
зобов’язання відповідно до умов правочинів, укладених такою
особою, та/або майновий стан особи, та/або стан виконання нею
майнових зобов’язань надалі погіршиться.
Такими підставами є:
невиконання/неналежне виконання фізичною особою своїх
зобов’язань
загроза невиконання/неналежного виконання таких
зобов’язань
накладення арешту на все майно фізичної особи або значну
його частину на підставі виконавчих документів
наявність судового спору за участю фізичної особи
негативне рішення за яким може призвести до втрати
фізичною особою всього належного їй майна (доходів) або їх
значної частини
майбутня втрата постійного джерела доходів фізичної особи,
про яку стало відомо
погіршення майнового стану фізичної особи, що настало або
ймовірно настане, унаслідок яких фізична особа може стати
неспроможною виконувати свої майнові зобов’язання.

Оцінка майнового
стану фізичної
особи

Розрахунок розміру
власних коштів фізичної
особи здійснюється на
підставі даних,
зазначених в
інформації про
майновий стан [за
вирахуванням частки в
статутних капіталах
страховиків, шляхом
зменшення загальної
вартості майна фізичної
особи на загальну суму
її майнових зобов’язань.

Фізична особа на свій
розсуд визначає обсяг і
перелік майна та
доходів для розкриття в
інформації про
майновий стан
відповідно до цього
Положення.

Дані про невиконані
фінансові зобов’язання
фізичної особи та про
понесені нею витрати в
періодах, за які
подається інформація
про майновий стан,
уключаються до цієї
інформації в повному
обсязі та обов’язково.

Джерела походження власних/грошових коштів
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
доходи / грошові кошти /майно
фізичної особи є підтвердженими, якщо фізична особа надала підтвердження того, що:

ДОХІД=<ВАРТОСТІ ПРИДБАННЯ МАЙНА ТА
ВИТРАТ
сума доходів фізичної особи за період, у
якому нею були здійснені витрати на
придбання та/або збільшення ринкової
вартості об’єкта майна, та/або попередні
періоди, зменшена на суму витрат фізичної
особи за відповідний період/періоди, крім
витрат на придбання та/або збільшення
ринкової вартості такого об’єкта майна,
уключаючи витрати на придбання іншого,
ніж такий об’єкт майна, є рівною або більшою
вартості придбання такого об’єкта майна та
витрат, які були здійснені фізичною особою
для збільшення його ринкової вартості
станом на відповідну дату

ДОХОДИ - ВИТРАТИ

ПОДАТКИ

сума доходів фізичної
особи за періоди, у яких
нею були отримані
зазначені в інформації про
майновий стан грошові
кошти, та всі наступні
періоди до відповідної
дати, зменшена на суму
витрат фізичної особи за
такі періоди, є рівною або
більшою розміру власних
грошових коштів фізичної
особи

фізична особа здійснила
сплату податків, зборів та
інших обов’язкових
платежів у зв’язку з
отриманням доходів,
зазначених в інформації
про майновий стан

ФІЗИЧНА ОСОБА, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В ШЛЮБІ:

УКЛЮЧАЄ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН
ДАНІ ПРО ВСІ НЕВИКОНАНІ ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ПРАВОЧИНАМИ, СТОРОНОЮ ЯКИХ
Є ЧОЛОВІК/ДРУЖИНА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

МАЄ ПРАВО ВКЛЮЧИТИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО
МАЙНОВИЙ СТАН ДАНІ ПРО МАЙНО, ЯКЕ Є
СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ СТАНОМ НА
ВІДПОВІДНУ ДАТУ,

(ЗА УМОВИ, ЯКЩО ТАКІ ПРАВОЧИНИ УКЛАДЕНІ ПІД
ЧАС ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ В ШЛЮБІ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНО ШЛЮБНИМ КОНТРАКТОМ
ВІДПОВІДНОГО ПОДРУЖЖЯ),

НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, НА КОГО З ПОДРУЖЖЯ
ОФОРМЛЕНІ ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ
НА ТАКЕ МАЙНО,

А ТАКОЖ СУМИ ВИТРАТ, ПОНЕСЕНИХ У
ВІДПОВІДНОМУ ПЕРІОДІ НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ
(В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ) ЇЇ ЧОЛОВІКОМ/
ДРУЖИНОЮ

А ТАКОЖ ПРО СУМИ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ У
ВІДПОВІДНОМУ ПЕРІОДІ НА ЗАКОННИХ
ПІДСТАВАХ (В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ) ЇЇ
ЧОЛОВІКОМ/ДРУЖИНОЮ

Джерела підтвердження даних щодо майна (активів)
фізичної особи

1

документи, що посвідчують право власності на майно (активи)

2

документи, на підставі яких набуто право власності на майно (активи)

3

документи, що підтверджують відсутність обтяжень майна (активів) станом на відповідну
дату

4

звіт про оцінку майна

5
6

виписка/довідка про стан рахунку фізичної особи в банку в Україні/за кордоном

інформація фондової біржі щодо розрахунку біржового курсу емісійних цінних паперів

Джерела підтвердження даних щодо зобов’язань
фізичної особи, зазначених в інформації про майновий
стан

1

правочини, на підставі яких виникли майнові зобов’язання фізичної особи

2

документи, що підтверджують отримання фізичною особою майна за правочинами, на підставі яких у
неї виникли майнові зобов’язання, а також виконання фізичною особою зобов’язань за цими
правочинами, та/або інформація кредиторів фізичної особи щодо стану розрахунків за укладеними з
нею правочинами

Джерела підтвердження даних про сплату податків,
зборів, інших платежів

1

податкові декларації з усіма додатками та доповненнями (у разі їх наявності) за періоди, за які в
інформації про майновий стан подані дані щодо доходів фізичної особи, разом із довідкою про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), виданою контролюючим органом

2

довідку компетентного органу країни, податковим резидентом якої є фізична особа, про стан
виконання нею обов’язків зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів станом на
відповідну дату

Розкриття
траси
платежів

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ АУДИТОРОМ
НА ПІДСТАВІ ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО:
правочинів
звітів про оцінку майна
документів щодо руху коштів за рахунками всіх
осіб задіяних в трасі платежів
підстав переказу коштів між рахунками згідно
траси платежів
підстав переказу коштів між рахунками
попередніх власників грошових коштів
Аудитор встановлює, що грошові кошти:
були отримані в результаті правочинів:
вчинених на ринкових умовах
такі умови не суперечать законодавству та не
спрямовані на такі порушення
які не мають ознак фіктивності або удаваності
є обґрунтованими і такими, що спрямовані на
досягнення економічного результату,
економічних і/або особистих цілей
перевірити на критерії та індикатори
підозрілих операцій

Подарунки як джерело
доходу
НБУ ПЕРЕВІРЯЄ
джерела походження коштів
дарувальника
правові підстави отримання
подарунку (найменування, дата
укладення, предмет, ціна
правочину)
факт передачі майна (акт
приймання-передачі, виписки з
банківського рахунку тощо)
додатково перевіряє наявність
ознак пов’язаності між
дарувальником та обдаровуваним
(родинні зв’язки, спільні економічні
інтереси).

ПОЗИТИВНА ПРАКТИКА
Джерело походження коштів
заявника - подарунок від близької
особи.
Заявник надав договір дарування,
згідно з вимогами законодавства.
Виписка з банку підтверджує факт
отримання коштів, переданих у
вигляді подарунку.
Дарувальник-підприємець,
подаровані кошти отримав від
підприємницької діяльності.
Заявник надав документи, що
свідчать про відповідність доходу
дарувальника.
Національний банк вважає
джерела походження коштів
заявника підтвердженими

НЕГАТИВНА
ПРАКТИКА
Джерело походження коштів
заявника - подарунок від
третьої особи.
Заявник надав договір
дарування, укладений в простій
письмовій формі та актприйому передачі, за яким
кошти були передані заявнику в
готівковій формі. Дарувальник
зі свого боку отримав кошти у
позику від особи, сукупний
дохід якої за останні 5 років є
меншим, ніж сума наданої
позики.

РИЗИК
Джерело доходу не підтверджене

Інвестиційний дохід
як джерело доходу
НБУ ПЕРЕВІРЯЄ
підстави та дату набуття цінних паперів, ціну
продажу, строки виконання зобов’язань
дані про емітента, вид цінних паперів, їхню вартість
(номінальну, ринкову)
рух на рахунку у цінних паперах із зазначенням
інформації про зарахування/списання цінних
паперів
відсутність обмежень на розпорядження цінних
паперів
наявність коштів для придбання цінних паперів,
розрахунків за ними та отримання коштів від
операцій з цінними паперами
джерела походження коштів, спрямованих на
придбання цінних паперів
відповідність ціни купівлі/продажу цінних паперів
їхній ринковій вартості
відсутність ознак, що емітенти цінних паперів
перебували у стадії припинення/ліквідації; мають
ознаки фіктивності; відсутні за місцезнаходженням

ПОЗИТИВНА
ПРАКТИКА

НЕГАТИВНА
ПРАКТИКА

Джерело походження коштів
заявника - дохід від продажу
акцій.
Заявник придбав відповідний
пакет акцій за кошти, отримані у
якості заробітної плати.

Джерело походження коштів
заявника – дохід від продажу
облігацій.

Ціна продажу відповідає їх
ринковій вартості. Отримання
коштів підтверджено випискою
банку. Щодо емітента відсутня
будь-яка негативна інформація,
акції перебувають в лістингу.
Національний банк вважає
джерела походження коштів
заявника підтвердженими

Відповідний пакет цінних
паперів придбаний за день до
продажу.
Ціна продажу облігацій значно
перевищує ціну їхньої купівлі
та не відповідає ринковій
вартості. Емітент облігацій має
ознаки фіктивності.

РИЗИК
Джерело доходу не підтверджене

Заробітна плата як
джерело доходу
НБУ ПЕРЕВІРЯЄ
ідентифікаційні дані роботодавця, суть та зміст його
діяльності (довідка від роботодавця, інформація з
відкритих джерел)

відповідність обійманої посади рівню
отриманої винагороди (довідка від
роботодавця із зазначенням посади, періоду
трудових відносин та розміру винагороди у
розрізі періодів)
порядок та розмір виплати заробітної плати та
інших доходів від роботодавця (трудовий договір,
колективний договір, штатний розпис, політику про
винагороду, інші документи)
сплату податків за виплачену заробітну плату та
інші доходи від роботодавця
Якщо рівень змінної частини заробітної плати залежить
від досягнення цілей/фінансового результату/
виконання бюджету тощо, то НБУ може також
перевірити інформацію щодо співвідношення
досягнутих результатів з виплаченою сумою заробітної
плати та/або інших доходів від роботодавця

ПОЗИТИВНА ПРАКТИКА

НЕГАТИВНА ПРАКТИКА РИЗИК

Джерело походження коштів заявника
- заробітна плата за попередній
звітний рік.
Роботодавцем заявника є компанія,
яка тривалий час працює на ринку.

Джерело походження коштів заявника заробітна плата за останні півроку.

Заявник безперервно працює на
відповідну компанію упродовж
останніх двох років. Рівень отриманої
заробітної плати відповідає рівню
обійманої посади. Зростання заробітної
плати упродовж відповідного періоду
відбувалось поступово. Заявник надав
документи, що підтверджують сплату
податків за виплачену заробітну плату.
Національний банк вважає джерела
походження коштів заявника
підтвердженими

Роботодавець заявника маловідома компанія, суть
діяльності якої незрозуміла.
Рівень заробітної плати заявника
за останні півроку в десятки разів
перевищує сукупний розмір
заробітної плати заявника за
минулі роки та є значно вищим за
ринковий. Збільшенню рівня
заробітної плати не передувала
зміна рівня обійманої посади,
розширення зони відповідальності
або досягнення результатів, які
співвідносяться з сумою заробітної
плати.

Джерело доходу не підтверджене

Операції з майном як
джерело доходу
НБУ ПЕРЕВІРЯЄ
вид майна, від операцій з яким особа отримала
доходи, його загальні характеристики, розмір
отриманих доходів від операцій з ним
(виписка з рахунку щодо надходження коштів
від продажу/оренди)
дані контрагента (правочин щодо продажу /
надання в оренду майна, наявність запису у
відповідних реєстрах), наявність цього майна
на його балансі (якщо контрагентом є
юридична особа)
підстави набуття майна, від операцій з яким
особою отримано доходи, дату набуття такого
майна, його вартість на момент набуття
відповідність ціни набуття майна та/або
продажу майна, та надання в оренду, їх
ринковій вартості на відповідні дати
(інформація з відкритих джерел, звіт суб’єкта
оціночної діяльності)

ПОЗИТИВНА ПРАКТИКА
Джерело походження коштів
заявника - дохід від продажу
земельної ділянки, отриманої у
спадок.
Ціна продажу земельної ділянки
відповідає її ринковій вартості та
підтверджується звітом суб’єкта
оціночної діяльності. Отримання
коштів заявником підтверджене
випискою банку. Контрагент за
договором - відома компанія.
Національний банк вважає
джерела походження коштів
заявника підтвердженими

НЕГАТИВНА
ПРАКТИКА
Джерело походження коштів
заявника - дохід від
надання нежитлового
приміщення в оренду.
Ціна оренди у декілька разів
перевищує аналогічні
пропозиції на ринку.
Приміщення орендує родич
заявника. Розрахунки за
договором проводилися в
готівковій формі.

РИЗИК
Джерело доходу не підтверджене

Діяльність ФОП як
джерело доходу
НБУ ПЕРЕВІРЯЄ

ПОЗИТИВНА ПРАКТИКА

НЕГАТИВНА ПРАКТИКА

РИЗИК

суть і зміст підприємницької діяльності, за
рахунок якої отримані доходи
відповідність розміру отриманих доходів
суті та змісту підприємницької діяльності

Джерело походження коштів
заявника - підприємницька
діяльність у сфері оптової торгівлі.

Джерело доходу не підтверджене

правові підстави отримання
вказаного доходу із зазначенням
найменування, дати укладення,
предмету правочинів, контрагентів
за ними, ціни такого правочину
(правочини, акти прийому-передачі)

Заявник надав документи, що
підтверджують фактичний рух
товарів та коштів під час
здійснення підприємницької
діяльності. Доходи заявника
значно перевищують його витрати.

Джерело походження коштів
заявника - підприємницька
діяльність з надання
консультаційних послуг.
Правочини щодо надання
відповідних послуг не містять
чіткої інформації щодо предмету
консультацій та конкретних
специфікацій. Вартість послуг в
десятки разів перевищує ринкові
ціни. Консультації надавались в
усному вигляді.
Відсутні документи, які
підтверджують фактичне надання
послуг.

фактичний рух товарів, надання послуг,
виконання робіт під час здійснення
підприємницької діяльності
ведення господарської діяльності
основними контрагентами заявника
(інформація про найбільших контрагентів,
види їхньої діяльності та отримані доходи)

Основні контрагенти заявника відомі торгівельні мережі.
Національний банк вважає
джерела походження коштів
заявника підтвердженими

Дивіденди від бізнесу
як джерело доходу
НБУ ПЕРЕВІРЯЄ
фінансовий стан юридичної особи, прибуток
якої був розподілений, відповідність прибутку
(доходу)/обороту її господарській діяльності
(фінансова звітність, за періоди отримання
прибутку, з якого виплачувалися дивіденди,
підтверджену незалежним зовнішнім аудитом)
правові підстави отримання доходу (протокол
(рішення) загальних зборів щодо розподілу
прибутку
підстави набуття корпоративних прав
юридичної особи, від якої заявник отримує
дивіденди, дату набуття таких корпоративних
прав, їх вартість на момент набуття, а також
джерела коштів для їх набуття (правочини,
протоколи загальних зборів, виписки по
рахунках та інше)
факт отримання доходу (платіжне доручення
щодо перерахування дивідендів, виписка з
рахунку особи)

ПОЗИТИВНА ПРАКТИКА
Джерело походження коштів заявника
- дивіденди від машинобудівного
заводу, корпоративні права набуті
заявником в процесі приватизації.
Завод має значні обсяги виробництва
та обороти діяльності, що
підтверджується документально.
Заявник надав інформацію щодо
розвитку, приватизованого ним
заводу, зокрема через спрямовування
доходів попередніх років на
збільшення статутного капіталу
підприємства. Факт отримання
прибутку, який було розподілено,
підтверджується фінансовою
звітністю та висновком незалежного
аудитора. Дивіденди перераховані на
банківський рахунок заявника.

НЕГАТИВНА
ПРАКТИКА
Джерело походження коштів
заявника - дивіденди від
компанії зі статутним
капіталом у розмірі 1 тис.
гривень.
Прибуток, який було
розподілений, отриманий
компанією в результаті
виконання декількох угод, які
мають ознаки вдаваності.
Провадження компанією
основного виду діяльності не
здійснюється.

РИЗИК
Джерело доходу не підтверджене

Відсотки за депозитним
вкладом як джерело доходу
НБУ ПЕРЕВІРЯЄ
правові підстави отримання
доходу (довідки з банку про
нарахування відсотків за
депозитом із зазначенням
розміру отриманих відсотків за
депозитом, дати відкриття
депозитного рахунку)
перебування коштів на
рахунках протягом всього
заявленого періоду
джерела походження коштів,
внесених на депозит, відсотки
за яким отримує особа

ПОЗИТИВНА
ПРАКТИКА

НЕГАТИВНА
ПРАКТИКА

Джерело походження коштів
заявника - відсотки за
депозитом.
Кошти, розміщені на
депозитному рахунку,
безперервно перебували на
такому рахунку більше одного
року та були отримані
заявником від продажу на
ринкових умовах нерухомого
майна. Нарахування відсотків за
депозитом підтверджене
випискою банку.

Джерело походження коштів
заявника - відсотки за
депозитом.

Національний банк вважає
джерела походження коштів
заявника підтвердженими

Нарахування відсотків за
депозитом підтверджене
випискою банку. Водночас у
заявника відсутні
документи, що
підтверджують джерела
походження коштів,
внесених на депозит.

РИЗИК
Джерело доходу не підтверджене

Прибуток юридичної особи
як джерело доходу
НБУ ПЕРЕВІРЯЄ

ПОЗИТИВНА ПРАКТИКА

НЕГАТИВНА ПРАКТИКА

РИЗИК

Джерело походження коштів
заявника-юридичної особи прибуток за результатами
діяльності у минулому
кварталі.

Джерело доходу не підтверджене

суть господарської діяльності та
відповідність прибутку (доходу)/обороту
господарській діяльності (фінансова
звітність, підтверджена незалежним
зовнішнім аудитом, інформація про
структуру продажів (доходів) в розрізі видів
діяльності, товарів, послуг, контрагентів)
ведення господарської діяльності основними
контрагентами заявника (перелік основних
контрагентів (покупців, постачальників)
наявність виробничих/офісних приміщень,
інших активів, достатніх для ведення
заявником відповідного виду господарської
діяльності
Якщо прибуток отриманий від діяльності групи
компаній, то НБУ також вивчає інформацію
щодо структури групи, історії побудови та
розвитку бізнесу

Джерело походження коштів прибуток за попередній звітний
рік.
Основний вид діяльності заявника
- будівництво. Доходи значно
перевищують витрати та наявні
зобов’язання. Розмір грошових
коштів достатній для здійснення
подальших інвестицій, що
підтверджується фінансовою
звітністю та висновком
незалежного аудитора. Є
документи, що підтверджують
фактичне виконання ним
будівельних робіт в обсягах, що
відповідають розміру отриманого
прибутку. Більше 100 найманих
працівників та наявні активи,
достатні.

Прибуток отриманий
компанією в результаті
виконання однієї угоди,
укладеної з її засновником, на
умовах, які не є
взаємовигідними та мають
ознаки фіктивності.

Індикатори
підозрілих
операцій, що
стосуються
діяльності чи
поведінки
клієнта

непрозорий характер ділової діяльності
існують підстави підозрювати, що надані документи містять
неправдиві або підроблені відомості
є велика кількість рахунків або платіжних карток, потреба у
яких не є зрозумілою або не відповідає бізнес-потребам
скасування проведення запланованої фінансової операції
після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні
документи або роз'яснення
клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової
операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності
очевидних на те причин
інформація, надана клієнтом, суперечить тій, що міститься в
публічних джерелах
фінансові операції фізичної особи не відповідають ризикпрофілю клієнта (зокрема віку, професії, доходам)
незнання інформації, що стосується фінансових операцій
виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи
відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю
за рахунком клієнта не сплачено жодних або сплачено в
незначному розмірі обов'язкових платежів, які притаманні
звичайній господарській діяльності (наприклад, платежі за
оренду приміщень, сплата комунальних послуг, податків до
бюджету)
представник клієнта - не має чітких та зрозумілих стосунків із
клієнтом

Індикатори
підозрілих
фінансових
операцій клієнта

юридична особа - резидент регулярно перераховує гроші іноземній
компанії, яка має рахунок у банку України
проведення декількох фінансових операцій протягом одного дня
фінансова операція / сукупність пов'язаних між собою фінансових
операцій не є характерною/характерними для звичайної
діяльності клієнта (наприклад, цілі, тип та обсяг операції), а надані
пояснення не є аргументованими
перекази коштів з рахунку клієнта - юридичної особи на особистий
рахунок працівника або осіб, пов'язаних із працівником, і навпаки
контрагентами клієнта є особи, стосовно яких є негативна
інформація
проведення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами
на умовах передоплати, за якими не відбулася поставка товарів у
визначені в таких договорах строки
здійснення або отримання значної кількості переказів без
відкриття рахунку
регулярне отримання коштів з-за кордону або переказ коштів за
кордон, якщо мета таких переказів є неочевидною або сукупність
таких фінансових операцій носить незвичний характер
оборот за рахунком клієнта (юридичної особи) в основному
складається з дебетових безготівкових платежів та кредитових
готівкових виплат
клієнт регулярно надає або отримує позики від контрагентів, які
не належать одній бізнес-групі компаній
за рахунком клієнта неодноразово проводяться фінансові операцій
за договорами відступлення прав вимоги

здійснення регулярних платежів стороні чи сторонам, які,
здавалося б не пов'язані з підприємницькою діяльністю
клієнта, а підстава та мета платежів є незрозумілими

Підготовка інформації аудитора
передбачає:

ДОСТАТНІЙ ОБСЯГ
формування висновку аудитора
щодо того, чи були отримані
документи та інформація в
достатньому обсязі для
висловлення вмотивованої,
об’єктивної, неупередженої та
обґрунтованої думки аудитора з
приводу аналізованих питань

СУТТЄВА
НЕВІДПОВІДНІСТЬ
формування висновку аудитора
щодо суттєвості впливу
виявленої невідповідності
(окремо або в сукупності) на
загальний висновок щодо
задовільного фінансового/
майнового стану (за
визначеними критеріями
оцінки)

ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ
оцінювання:
чи подана заявником
інформація в усіх суттєвих
аспектах згідно з вимогами
НБУ;
чи забезпечено достовірне
подання
такої інформації

Які міжнародні стандарти аудиту, огляду
і надання впевненості можуть бути
застосовані?
МСЗО 2400

МСЗО 2410

МСЗНВ 3000

МСА 700, 705

Завдання з огляду
історичної
фінансової звітності

Огляд проміжної
фінансової звітності, що
виконується
незалежним аудитором
субєкта
господарювання

Завдання з надання
впевненості, що не є
аудитом чи оглядом
історичної фінансової
звітності

Формування думки щодо
фінансової звітності

Надання обмеженої
впевненості, що фінансова
звітність у цілому не містить
суттєвих викривлень,
фінансова звітність складена
в усіх суттєвих аспектах
відповідно до концептуальної
основи фінансового
звітування

Надання висновку про те, чи
проміжна фінансова звітність
складена в усіх суттєвих
аспектах відповідно до
застосовної концептуальної
основи фінансового
звітування

Надання обгрунтованої
впевненості щодо
1) задовільного фінансового/
майнового стану та достатності
власних/грошових коштів
2) підтвердження джерел
походження власних/грошових
коштів
3) підтвердження траси
платежу

Надання висновку про те, чи
річна фінансова звітність
складена в усіх суттєвих
аспектах відповідно до
застосовної концептуальної
основи фінансового звітування

Вимоги до структури
інформації аудитора
розрахунок розміру власних коштів
опис методики, за якою здійснено розрахунок розміру власних коштів заявника (у разі
застосування альтернативної методики розрахунку власних коштів юридичної особи)
підтвердження наявності власних/грошових коштів у розмірі, необхідному для визнання
фінансового/майнового стану задовільним
обґрунтовану думку щодо наявності достатніх підтверджень джерел походження власних/
грошових коштів на підставі отриманих від заявника документів та інформації
обґрунтовану думку щодо наявності достатніх підтверджень щодо розкриття траси платежу

До інформації аудитора обов’язково додається:
1) фінансова звітність юридичної особи (у разі оцінки фінансового стану юридичної особи);
2) інформація про майновий стан фізичної особи (додаток 9) (у разі оцінки фінансового стану
фізичної особи).

Вимоги до розкриття інформації про думку аудитора
за результатами здійсненої оцінки джерел
походження коштів та/або траси платежу

обґрунтування застосованої методики оцінки з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
(поглиблена або спрощена перевірка всіх або частини джерел коштів)
опис здійснених процедур у межах процесу оцінки джерел походження коштів (надання документів
заявником, запит додаткових документів, проведення інтерв’ю, використання інформації з офіційних
джерел)
опис документів та інформації, наданих заявником та отриманих аудитором з офіційних джерел для
підтвердження джерел походження коштів та висновок аудитора щодо їх достатності
оцінку суттєвості впливу виявленої невідповідності та/або відсутності документів (окремо або в
сукупності) на загальний висновок щодо підтвердження джерел походження коштів
висновок аудитора щодо наявності достатніх підтверджень щодо джерел походження коштів/
розкриття траси платежу

Національний Банк України
має право вимагати надання документів та інформації для підтвердження, що грошові кошти перебували в
обігу в безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах, в Україні/за кордоном, включно з
переказами цих коштів між рахунками, включаючи рахунки їх попередніх власників, безперервно
протягом одного року до відповідної дати, якщо подані документи за професійним судженням НБУ:

1

2

3

4

не підтверджують/
підтверджують не в
повному обсязі
відповідність
джерел походження
власних коштів

не підтверджують/
підтверджують не в
повному обсязі
траси платежу
грошових коштів

є недостатніми для
оцінки фінансового
стану юридичної
особи

є такими, що можуть
містити недостовірну
інформацію та/або
дані, які свідчать про
те, що фінансовий стан
юридичної особи не
відповідає вимогам

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ЗДІЙСНЕНИЙ АУДИТОРОМ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ,
МОЖЕ МІСТИТИ РОЗРАХУНКИ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ (КОЕФІЦІЄНТІВ) ТА/АБО ІНШІ МЕТОДИКИ
РОЗРАХУНКУ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ З НАВЕДЕННЯМ ПОЯСНЕНЬ ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОПИСУ ВІДПОВІДНИХ МЕТОДИК.

Розрахунки інших фінансових показників (коефіцієнтів) та/або інші методики
розрахунку фінансових показників - повинні містити пояснення щодо доцільності
їх застосування та опису відповідних методик
Методика розрахунку повинна бути інформативновною та давати цілісну оцінку
фінансового стану юридичної особи
НБУ має право відхилити методику аудитора його з огляду на її невідповідність
сутності перевірки та вимагати подання розрахунку, проведеного відповідно до
Постанови 153.
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