
ביקורת חקירתית

דוקטרינת שלושת קווי ההגנה

תופסת  ההגנה״  קווי  ״שלושת  דוקטרינת 
והב הפיקוח  באסטרטגיית  כבוד  של  ־מקום 

למטרות  ואחרים,  פיננסיים  גופים  של  קרה 
היא  כן,  כמו  והונאות.  הון  הלבנות  מניעת 
גופים  של  סיכונים  לניהול  מודל  משמשת 
שלושה  על  מושתתת  הדוקטרינה  מוסדיים. 

הרא ההגנה  קו  מוסדי:  גוף  של  הגנה  ־קווי 
בעוד  הלקוח,  בדיקת  תהליך  על  אחראי  שון 
פעולות  מבצעים  והשלישי  השני  הקווים 

ואח פעילות  תחומי  הגנה  קו  לכל  ־ביקורת. 
ריות משלו.

הביצו־ המחלקות  הראשון  ההגנה  :קו 
ליישום התהליכים  בארגון שאחראיות  עיות 
הבסיסיים של הדוקטרינה, כולל כל היחידות 

שבאח התאגיד  של  והתפעוליות  ־העסקיות 
נאמני  ע״י  הסיכון התפעולי  לנהל את  ריותן 
מרביתם  אשר  אלו,  עובדים  תפעולי.  סיכון 
אחראים  הראשון,  הקו  במסגרת  פועלים 
אבטחת  ובסיכון  התפעולי  בסיכון  לטיפול 
התאגידים  פועלים.  הם  בה  ביחידה  המידע 
נוהגים למנות במערך הסניפים שלהם נאמני 
ברמת המטה  הכשרה  סיכון תפעולי, שעברו 

הבק שוטפים.  והכשרות  עדכונים  ־ומקבלים 
רות המבוצעות על ידי הקו הראשון כוללות: 
כגון  שנקבעו,  מהכללים  חריגה  אחר  מעקב 
בפיגור  אשראי  בדיקת  הפעילות,  מסגרות 
הבעייתי  האשראי  התפתחות  אחר  ובקרה 

בסניפים.
ניהול סיכונים  השני: מחלקת  ההגנה  קו 
וציות. זוהי היחידה לבקרת סיכונים בתאגיד, 
לניהול  הנדרשת  הפעילות  ליישום  הפועלת 
וטיפול בסיכון התפעולי בכל יחידות התאגיד, 

המדי לעקרונות  ובהתאם  כוללת  ־בראייה 
ניות. כמו כן, היא אחראית על הניטור השוטף 

לקחת  הנטייה  מול  התפעולי  הסיכון  של 
הרא בקו  בסיכון  הטיפול  ריכוז  ועל  ־סיכון, 

שון, באמצעות מגוון תהליכים, כלים ושיטות 
כולל טכנולוגיות וידניות. 

סיכונים  לבקרת  היחידה  לכך,  בנוסף 
הסי הערכת  תהליך  על  אחראית  ־בתאגיד 

העסקיות;  היחידות  עם  בשיתוף   כונים 
הסי ותחזוקת מפת  הסקרים  ־קיום תהליך 

המידע  מערכת  ניהול  התפעוליים;  כונים 
בנושא  התאגיד  את  המשמשת  המרכזית 
כשל;  אירועי  ואיסוף  התפעולי  הסיכון 
ביצוע סקרים תפעוליים וניהול מעקב אחר 
ותהליכי  כשל  אירועי  ההמלצות,  יישום 

הפקת לקחים. 
בקו ההגנה השני קיימות בקרות שנועדו 
והעסקית  הפיננסית  ההתנהלות  את  לבחון 
להתדרדרות  סימנים  ולאתר  בחשבונות, 

במח ירידה  כגון  הספק,  או  הלקוח  ־במצב 
מאושרות  ממסגרות  חריגות  פעילות,  זורי 
וכדומה. בנוסף, התאגיד משתמש במסגרת 
זו במערכות ממוכנות תומכות, כגון מערכת 
סממנים  בעלי  בחובות  וטיפול  לאיתור 
לניבוי  סטטיסטית  ומערכת   בעייתיים 

כשל אשראי.
הביקורת  מערך  השלישי:  ההגנה  קו 
בלתי  ביקורת  לביצוע  אחראי  הפנימית. 
העבודה  מסגרת  הסיכון,  ניהול  על  תלויה 
והבקרות לניטור סיכוני אשראי צרכני, לרבות 
לניטור  והשני  הראשון  ההגנה  קווי  פעילות 
באופן  פועלת  הפנימית  הביקורת  זה.  סיכון 

רב־ לתוכנית  בהתאם  תלוי,  ובלתי  עצמאי 
הסי ניהול  על  ביקורת  עורכת  היא  ־שנתית. 

כון התפעולי לבחינת אפקטיביות הטיפול בו, 
בתהליכים  תפעוליים  לסיכונים  ומתייחסת 
גם  כוללת  הביקורת  מסגרת  מבקרת.  שהיא 
את הנדרש לטיפול בסיכוני הונאות המהוות 
פי  על  התפעולי,  הסיכון  מקטיגוריות  חלק 

הנחיות הרגולטור )המאסדר(. 

בנק דנסקה
המוסד  הוא   .1871 בשנת  הוקם  דנסקה  בנק 
הפיננסי הגדול ביותר באיזור הנורדי )שבדיה, 

נוכ עם  ואיסלנד(,  פינלנד  נורבגיה,  ־דנמרק, 
רשומות  דנסקה  מניות  מדינות.  ב־16  חות 

לשי בנוסף  קופנהאגן.  של  בבורסה  ־למסחר 
בדנמרק  דנסקה  בנק  נותן  בנקאיים,  רותים 
חיים  ביטוחי  הבאים:  בתחומים  שירותים 

השק ניהול  משכנתאות,  אשראי  ־ופנסיה, 
 2.7 יש  לבנק  ליסינג.  ושירותי  נדל״ן  עות, 
לקוחות  אלף   211 פרטיים,  לקוחות  מיליון 
2,000 לקו־  שהם עסקים קטנים ובינוניים וכן

חות מוסדיים ותאגידים גדולים. בנק דנסקה 
 )FSA( מפוקח על ידי רשות הפיקוח הפיננסי

המוס מששת  לאחד  נחשב  והוא  ־בדנמרק, 
דות הפיננסיים החשובים של המדינה וחיוני 

למערכת הפיננסית הדנית. 
האסטוני  לסניף  היו   2016 תחילת  עד 
לקוחות המתגוררים מחוץ  דנסקה אלפי  של 

־לאסטוניה )תיקי ״תושב חוץ״(. הסניף האס

משהו רקוב בממלכת דנמרק
הסתבכותו של בנק דנסקה בהלבנות הון ענקיות באסטוניה מלמדת כיצד עלולים 
לקרוס שלושת קווי ההגנה של גופים מוסדיים | מאמר שלישי בסדרה על הלבנת 

הון בסביבת העבודה של רואה החשבון < יהודה ברלב
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החקירה בדקה את ה״גלישה״ )flow( של העברות כספים 
מצדדים מחוץ לבנק ללקוחות זרים בבנק, ולאחר מכן העברות 

כספים של לקוחות אלה לגורמים אחרים מחוץ לבנק. בשנים 
2007–2015 הסתכמה ה״גלישה״ של הלקוחות הזרים ב–200 

מיליארד יורו, בעיקר בדולרים ובאירו
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הפכו  חוץ״  ״תושב  של  והפורטפוליו  טוני 
 2007 בשנת  כאשר  הבנק,  מפעילות  לחלק 
תיקי  הפיני.  סמפו  בנק  את  דנסקה  רכשה 
״תושב חוץ״ כללו לקוחות מרוסיה וממדינות 
אזרבייג’ן  כמו  מדינות  כולל  העמים,  חבר 

ואוקראינה.
חוץ״  ״תושב  לקוחות  תיק   2017 בשנת 
עניין  עורר  דנסקה  בנק  של  אסטוניה  בסניף 
הפיננסיות,  ובבירות  בסקנדינביה  רב  ציבורי 
בהודעה  זמן.  באותו  סגור  שהיה  למרות 
דנסקה  בנק  הכיר   ,2017 בספטמבר  שפרסם 
משמעותיים  ליקויים  ״קיימים  כי  בכך, 

להש שאפשרו  התאגידי  ובממשל  ־בבקרות 
תמש בסניף של בנק דנסקה באסטוניה לצורך 
ההודעה  הון״.  הלבנת  כגון  פלילית  פעילות 
שורש״  ״ניתוח  של  לממצאים  התייחסה 

שהוכן לבנק על ידי פירמת ייעוץ.
עוד נמסר בהודעה, שבנק דנסקה הרחיב 
האסטוני  בסניף  המצב  של  החקירה  את 
חודשים.  9־12  בתוך  להסתיים  צפויה  וזו 

הפור ״חקירת  המכונה  זו,  מורחבת  ־חקירה 
טפוליו״, בחנה את הלקוחות שבתיק ״תושב 
בבנק,  חשבונותיהם  את  כבר  שסגרו  חוץ״ 
ואת הפעילות ההיסטורית שלהם: תשלומים, 
בנוסף,  מסחר.  ופעולות  אחרות  עסקאות 
נבדקה קנוניה אפשרית בין לקוחות ועובדים 

־בסניף האסטוני. חלק ממטרות ״חקירת הפו
רטפוליו״ היה להבין את הפעולות העסקיות 

באסטו הון  הלבנת  לאיסור  לרשות  ־ולדווח 
״חשודים״,  שנמצאו  לקוחות  על   )FIU( ניה 

כנדרש על פי החוק האסטוני. 
נבדק  הפורטפוליו״,  ל״חקירת  בנוסף 
להבין  היה  המטרות  בין  האחריות.  נושא 
כיצד נקלע בנק דנסקה למצבו הנוכחי, לנתח 
אחריותו  ואת  עצמו  הבנק  של  החשיפה  את 

־המשפטית כמוסד ולבדוק האם בעלי תפקי
בסניף  וגם  הקבוצה  ברמת  בכירים,  דים 

המשפ בהתחייבויותיהם  עמדו  ־אסטוניה, 
טיות הנובעות מעיסוקם או מתפקידם. הנה 
כמה מן הממצאים והמסקנות העיקריים של 

החקירה.1

של  הפורטפוליו  דנסקה  בבנק  נוצר  כיצד 
״תושב חוץ״?

בשנת  הסתיימה  הפיני  סמפו  בנק  רכישת 
חברת־הבת  את  גם  כללה  הרכישה   .2008
באסטוניה )AS Sampo Pank(, שהפכה לאחר 
דנסקה.  בנק  של  אסטוניה  לסניף  הרכישה 

הקשרים  את  שיקפה  סמפו  בנק  פעילות 
הבלטיות  המדינות  בין  ההדוקים  הכלכליים 
)ליטא, לטביה ואסטוניה( לבין רוסיה. לבנק 
סמפו באסטוניה היה פורטפוליו של לקוחות 
2007 הוא החזיק ב־27% מסך הפק־ ־זרים. ב
־דונות של לקוחות זרים בכלל הבנקים באס

לקוחות  של  הפקדונות  מסך  וב־9%  טוניה 
זרים בכלל הבנקים הבלטיים. בסוף 2013 הוא 
לקוחות  של  הפקדונות  מסך  ב־44%  החזיק 

זרים בכלל הבנקים באסטוניה. 
על  נוהל  חוץ״  ״תושב  של  הפורטפוליו 

״המח שנקראה  נפרדת  עובדים  קבוצת  ־ידי 
לקה לבנקאות בינלאומית״. המחלקה טיפלה 
ב־3,000־4,000 לקוחות בכל רגע נתון, ובסך 
2007־2015.  בשנים  לקוחות  ב־10,000  הכל 
גם מחוץ למחלקה לבנקאות בינלאומית היו 
הסניף  טיפל  הכל  שבסך  כך  זרים,  לקוחות 

האסטוני ב־15 אלף לקוחות זרים. 
מוג־ פעילות  היתה  2007־2016   בשנים
אסטו בסניף  הזרים  הלקוחות  של  ־ברת 
־ניה. הסניף העניק להם שירותים של תשלו

שונים,  במטבעות  והעברות  תקבולים  מים, 
לא לקח  וניירות ערך. הסניף  ומסחר באג״ח 
על עצמו שום סיכונים מול לקוחות אלה ולא 
הוקצה הון מהבנק לפעילות זו. בסה״כ בוצעו 
9.5 מיליון העברות ללקוחות הזרים, לא כולל 

העברות פנימיות בין הלקוחות בתוך הבנק. 
החקירה בדקה את ה״גלישה״ )flow( של 

העברות כספים מצדדים מחוץ לבנק ללקוחות 
כספים של  העברות  מכן  ולאחר  בבנק,  זרים 
לבנק.  מחוץ  אחרים  לגורמים  אלה  לקוחות 
של  ה״גלישה״  הסתכמה  2007־2015  בשנים 
הלקוחות הזרים ב־200 מיליארד יורו, בעיקר 

בדולרים ובאירו.

כשלים במערך למניעת הלבנת הון
סמפו,  בנק  לרכישת  בסמוך   ,2007 בשנת 

באסטו הפיננסית  הפיקוח  רשות  ־הוציאה 
)FSA( דוח ביקורת על התנהלות הסניף  ניה 
האסטוני בתחומי מניעת הלבנת הון. באותו 
מהבנק  נקודתי  מידע  דנסקה  בנק  קיבל  זמן, 
מידע  הדני.   FSA באמצעות  הרוסי  המרכזי 
מס  מתשלומי  ״התחמקות  על  הצביע  זה 
ומכס ופעילות פלילית בצורה מובהקת, כולל 
מדי  רובל  במיליארדי  הנאמדת  הון,  הלבנת 
לבנק  ראשונה  הזדמנות  נוצרה  אז  חודש״. 
״תושב  של  הפורטפוליו  כי  להבין,  דנסקה 
אותרה  שלא  חשודה,  פעילות  כלל  חוץ״ 
בנק  הון של  למניעת הלבנת  הנהלים  ידי  על 
ההזדמנות  את  החמיץ  הבנק  ואולם,  סמפו. 

לטפל בבעיה.
פלטפורמת  היתה  באסטוניה  לסניף 

־מחשבים משלו. היו לו מערכות לניטור לקו
חות ועסקאות ולבקרת סיכונים, שונות מאלו 
מהמטה  שנשלטה  דנסקה  קבוצת  שאר  של 
בקופנהאגן. מסמכים רבים בסניף האסטוני, 
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כולל מידע על לקוחות, נכתבו באסטונית או 
ברוסית, שפות שונות מאלו של מרבית עובדי 
דנסקה. לכן לא היתה להנהלת דנסקה אותה 
חלקים  על  כמו  באסטוניה  הסניף  על  בקרה 

אחרים בקבוצה.
בעקבות המשבר הפיננסי של שנת 2008 

ומשב ניהוליים  קשיים  בפני  הבנק  ־עמד 
ריים רבים, ולכן לא התמקד בסניף האסטוני. 

־באותה עת, הסניף האסטוני והפעילות הבנ
היוו נתח קטן מפעילות בנק  קאית הבלטית 
דנסקה. בעקבות המשבר התבטלו התוכניות 

לפל הבלטית  הבנקאית  הפעילות  ־להעברת 
־טפורמת המחשבים של קבוצת דנסקה, בני

מדי  גבוהות  בכך  הכרוכות  שהעלויות  מוק 
ודורשות משאבים רבים מדי. כתוצאה מכך, 
נגד  הנהלים  לא הפעיל את  הסניף האסטוני 
הלבנת הון )AML( שפותחו ברמת הקבוצה, 
כולל מערכות מעקב אחר לקוחות, עסקאות 
דנסקה  להנהלת  היתה  זה  במצב  וסיכונים. 

העס הפעילות  לגבי  ביותר  מוגבלת  ־תובנה 
קית באסטוניה.

כי הסי רב האמינו בקבוצה,  זמן  ־במשך 
כון הגבוה בעבודה עם לקוחות ״תושב חוץ״ 
הכנסת  בעקבות  הצטמצם  אסטוניה  בסניף 
נהלים מתאימים נגד הלבנת הון. אך בתחילת 
2014, בעקבות דיווח של מקור פנימי ודוחות 
ביקורת של הביקורת הפנימית של הקבוצה, 
האסטוני  בסניף   AMLה־ נוהלי  כי  התברר, 
אינם מספקים. עוד התברר, כי כל פונקציות 
נכשלו,  לפיהם  שפעלו  ההגנה  וקווי  הבקרה 
גם ברמת הסניף וגם ברמת המטה. פונקציות 
ויחידות  העסקיות  היחידות  את  כללו  אלה 

הציות של הקבוצה והביקורת הפנימית. 
 2014 באפריל  החיצוני  הייעוץ  דוחות 
של  הראשון  ברבעון  הפנימית  והביקורת 

2014 הצביעו על הכשלים הבאים:
־< לא היה מידע מספק על הלקוחות, הבע

 ,)beneficial owner( שלהם  האמיתיים  לים 
מבנה השליטה ומקורותיהם הכספיים.

< סריקת העסקאות של הלקוחות נעשתה 
באופן ידני והיתה בלתי מספקת.

־< העדר תגובות ללקוחות חשודים ועס
קאות חשודות. 

שיתוף פעולה פנימי
משתפי  לו  היו  הסניף  פעילות  שנות  לאורך 
פעולה מבית. 42 עובדים לשעבר ובהווה וגם 
איתור  על  עמלות  שקיבלו  לשעבר  סוכנים 
ופעילות הלקוחות של הסניף האסטוני, עלו 
בחקירה כמעורבים בפעילות חשודה. כך דווח 
ל־FIU האסטוני. כמו כן, בנק דנסקה העביר 
עובדים לשעבר למשטרת  שמות של שמונה 
אסטוניה. מידת שיתוף הפעולה והאם מדובר 
עדיין  הסניף,  עובדי  שותפים  לה  בקנוניה 

נתונים בחקירת השלטונות.
הדבר הביא לנקיטת מספר פעולות מצד 
הקבוצה. נהלי AML זכו לביקורת קשה מצד 
ה־FIU האסטוני, ובנק דנסקה ספג עיצומים 
רגולטוריים מצד ה־FIU האסטוני ביולי 2015 

ומצד ה־FSA הדני במארס 2016. 

הדיווח העסקי על 
פורטפוליו ״תושב חוץ״

של  הפורטפוליו  סמפו,  בנק  רכישת  לאחר 
עסקית  פעילות  להיות  הפך  חוץ״  ״תושב 
דנסקה,  בנק  עסקי  בתוך  היטב  המוטמעת 
והסניף  הבלטיות  המדינות  במגזר  במיוחד 
האסטוני. מרבית התצוגות על סניף אסטוניה 
כללו מידע מועט, אם בכלל, על תיק ״תושב 
חוץ״. בדיונים אסטרטגיים לא דנו בחשיבות 
במונחים  האסטוני  לסניף  חוץ״  ״תושב  תיק 
חקירת  ערך  האסטוני   FIUה־ רווחיות.  של 
פחות  בדוח  שהסתכמה   ,2009 בשנת  המשך 
 FSAביקורתי בהשוואה לדוח משנת 2007. ה־
כשערך  מהחקירה  למידע  שותף  היה  הדני 

בדיקות משלו בשנים 2012 ו־2013. 

בתרשומת  השתמש  האסטוני  הסניף 
 ,2013 בשנת  האסטוני   FIUה־ עם  מפגישה 
שהתבססה על המידע שהסניף עצמו העביר 
לרשות, על מנת להרגיע את הדרג הבכיר של 
לכך  הסברים  כללה  התרשומת  דנסקה.  בנק 
שהכל לכאורה מתנהל כשורה ותחת שליטה. 
נראה שהקבוצה נתנה משקל יתר לתרשומת 
זו, ששיקפה באופן חלקי ביותר את הפעילות 

בבנק, בלשון המעטה. 
הלבנת  ומניעת  הציות  יחידת   ,2014 עד 

ולדירקטו הפעילה  להנהלה  מסרה  ־הון 
גם  האסטוני.  הסניף  על  מרגיע  דיווח  ריון 
בשנים  בקבוצה  הפנימית  הביקורת  דיווחי 

2011־2013 היו בדרך כלל חיוביים. 
לסניף  לתת  אחר  בנק  הפסיק  ב־2013 

דול לעסקאות  סליקה  שירותי  ־האסטוני 
אז  הון.  הלבנת  מניעת  של  בנימוקים  ריות, 
לסקור  דנסקה  לבנק  נוספת  הזדמנות  נוצרה 
חוץ״.  ״תושב  של  בפורטפוליו  הפעילות  את 
בפועל, ברמת הקבוצה החלה בדיקה שמעולם 
שהתרחשו  האירועים  לאור  הושלמה  לא 
שהתריע  פנימי  מגורם  מידע  כולל  בהמשך, 
על הנעשה. במקביל היו יוזמות בתוך הסניף 

האסטוני לחיזוק הפיקוח.

״מתריע בשער״
של  דיווח  הבנק  הנהלת  קיבלה   2013 בסוף 
מקור פנימי, ברבעון הראשון של 2014 הוגשו 

הפני הביקורת  מחלקת  של  ביקורת  ־דוחות 
הוגשו   2014 ובאפריל  הקבוצה,  של  מית 
כי  מהם,  עלה  החיצוני.  הייעוץ  של  דוחות 
מספ־ אינם  האסטוני  בסניף   AML ה ־נוהלי 
קים. עוד התברר, כי כל פונקציות הבקרה וכל 
שלושת קווי ההגנה שפעלו לפיהם נכשלו, גם 
פונקציות  המטה.  ברמת  וגם  הסניף  ברמת 
ויחידות  העסקיות  היחידות  את  כללו  אלה 

הציות של הקבוצה והביקורת הפנימית. 
נקטה  היא  להנהלה,  הדבר  כשהתברר 

לפורטפו ביחס  הקבוצה  ברמת  ־בפעולות 
־ליו של ״תושב חוץ״. בדיקות הביקורת הפני

מספר  לאחר  שנערכו  החיצוני  והייעוץ  מית 
שליטה.  תחת  נמצא  שהמצב  העלו,  חודשים 
מאוחר יותר נראה, כי ה־FIU האסטוני עורך 
בדיקות של העבר בלבד, מסר מרגיע ששודר 
גם  לכן,  ולדירקטוריון.  הפעילה  להנהלה 

־הפעם הם פעלו תחת הרושם המוטעה שהב
עיות של הלבנת הון מאחוריהם, ולא העבירו 

דיווחים לרשויות.

 AML מחלקה אחת ברמת הקבוצה הצביעה על נוכחותו של סיכון
חמור בפעילות מול האזורים הלטביים, אולם לא ננקטו צעדים 

מתאימים להערכת הסיכון ולהפחתתו. כמו כן, ללא קשר, החובה 
החוקית )במסגרת החקיקה למניעת הלבנת הון( לבחון פעילות 

לקוחות ועסקאותיהם גם לאחור, לא יושמה על ידי הקבוצה ולא 
ניתנו על כך הנחיות פנימיות
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 2014 בשנת  שננקטו  הפעולות  למעשה, 
תהליכים  מספר  כולל  כלא־מספקות,  הוכחו 
המתריע  שהעלה  הטענות  הסתיימו.  שלא 
בעיקר  היתה  ההתמקדות  כראוי.  נחקרו  לא 

סיכו להקטנת  פעולות  ננקטו  ולא  ־בנהלים 
־נים אמיתיים ומוחשיים הנובעים מפורטפו

בוצעה  זאת,  עם  חוץ״.  ״תושב  של  פעיל  ליו 
בחינה  שכללה  אחת,  דופן  יוצאת  פעולה 
של  בפורטפוליו  התאגידיים  הלקוחות  של 
התגלתה  זאת  יוזמה  גם  אך  חוץ״,  ״תושב 

כלא־מספקת. 
במחצית הראשונה של 2015 נראה היה, 
כי הסניף האסטוני מתכנן להחזיק את מרבית 

־הלקוחות בפורטפוליו של ״תושב חוץ״, בני
־גוד למדיניות החדשה המוצהרת שלו. המדי

״סיבות  בעלי  לקוחות  רק  לשרת  היתה  ניות 
הבל במדינות  עסקים  לביצוע  ־לגיטימיות״ 

בבואו  הדירקטוריון  הסתמך  ועליה  טיות, 
לבנקאות  חדשה  אסטרטגיה  על  להחליט 
התחיל  עסקית  להפרדות  התכנון  הבלטית. 
להתממש וכמעט הושלם רק במחצית השנייה 
של 2015, בעקבות סיום מערכת היחסים עם 

־הבנק הקורספונדנט לסליקה הדולרית והמג
עים עם ה־FIU האסטוני לאחר דוח ביקורת 

חריף במיוחד מדצמבר 2014.
ב־2017,  התקשורתי  לסיקור  בתגובה 
הפורטפוליו  את  לבדוק  זו  בשנה  הבנק  החל 
של ״תושב חוץ״. הפעם, תהליך הבדיקה היה 
היסטרי ומידע נאסף באופן לא שיטתי, שלא 
הדיווח  מכך,  כתוצאה  מסודר.  ניתוח  אפשר 

לדירקטוריון ול־FSA הדני היה חסר. 
בין המסקנות שעלו מהחקירה החיצונית 

־היו הימצאות עובדים ועובדים־לשעבר בתפ
־קידי מפתח, שלא עמדו בהוראות החוק ובמ

חויבויותיהם החוקיות כלפי הבנק. היה ברור 
בלתי  היו  האסטוני  בסניף   AMLה־ שנוהלי 
שליטה״  ״זכויות  זיהוי  העדר  כולל  מספקים, 

לקו סינון  העדר  הלקוחות,  של  ־בחשבונות 
פני וקנוניה  פעולה  לשיתוף  ואפשרות  ־חות 

למחדלים  העיקרית  האחריות  בסניף.  מית 
אלה מצויה כבר בקו ההגנה הראשון.

ה־ ביקש  ו־2013   2012  ,2007 בשנים 
הפורטפוליו  על  מהקבוצה  מידע  הדני   FSA
בתגובה,  האסטוני.  בסניף  חוץ״  ״תושב  של 
נוהלי  על  כולל  סיפקה הקבוצה מידע מרגיע 
למשל, תשובת  כך  בסניף.  ויישומם   AMLה־
הסניף האסטוני בשנת 2017 לשאלה שעלתה 
היתה,  הרוסי  המרכזי  מהבנק  המידע  מתוך 

 FSAה־ ידי  על  לאחרונה  שנערכה  שבדיקה 
מהותיים״,  ממצאים  העלתה  ״לא  האסטוני 
ל־ הבנק  תשובות  הנכון.  הוא  ההיפך  כאשר 
מידע  על  התבססו  ב־2012־2013  הדני   FSA
כשגוי  ב־2014  שהוכח  הסניף,  מהנהלת 
לאמת  טרחה  לא  הקבוצה  הנהלת  ומטעה. 
את המידע שקיבלה, למרות שהיה ברור שיש 
גם  ולכן  רב  עניין  האסטוני  הסניף  להנהלת 

.AMLניגוד עניינים בבדיקת סוגיות ה־
הביקורת  ערכה  2011־2013  בשנים 

חיוביים  ביקורת  דוחות  הבנק  של  הפנימית 
באותו  בסניף האסטוני.   AMLה־ יישומי  על 

מחל הפנימית,  לביקורת  קשר  וללא  ־זמן, 
קות אחרות של הבנק שפעלו בקבוצה כולה, 
של  הפורטפוליו  על  חיוביים  דוחות  העבירו 
״תושב חוץ״. במכלול, כל שלושת קווי ההגנה 
התערבות  העדר  ונכשלו.  נפרצו  הבנק  של 
ברמת הקבוצה הביא לכך שהסניף האסטוני 
תמונה  היו  לא  לקבוצה  עצמאי.  באופן  פעל 
מספקת ופיקוח מלא על הפעולות העסקיות 

לסניף באסטוניה היתה פלטפורמת מחשבים משלו. היו לו 
מערכות לניטור לקוחות ועסקאות ולבקרת סיכונים, שונות 

מאלו של שאר קבוצת דנסקה. מסמכים רבים בסניף האסטוני, 
כולל מידע על לקוחות, נכתבו באסטונית או ברוסית, שפות 

שונות מאלו של מרבית עובדי דנסקה. לכן לא היתה להנהלת 
דנסקה אותה בקרה על הסניף באסטוניה כמו על חלקים 

אחרים בקבוצה



ביקורת חקירתית

לאחר  שכונה  מה  על   2017 שנת  בסוף  רק 
״לולאת   .)bond loop( ״לולאת האג״ח״  מכן 
האג״ח״ או ״עסקאות ראי״ הן רכישות אג״ח 
מקומי  במטבע  ברוסיה  רוסי  תושב  ידי  על 
לרוסיה  מחוץ  אג״ח  אותן  ומכירת  )רובל( 
חוקיות  אלה  עסקאות  בדולרים.  או  באירו 
לכאורה, אולם בפועל מהוות ״דגל אדום״ על 

פעילות של הלבנת הון. 
גורמים  על  ביקורת  הולידו  הממצאים 
פעילות  כולל  שכשלו,  הבנק  בקבוצת  שונים 
הבנקאות הבלטית, הייעוץ המשפטי, קבוצת 
של  הפנימית  הביקורת   ,AMLוה־ הציות 

־הקבוצה, הבנקאות העסקית והבנקאות הבי
נלאומית )שהוקמה באפריל 2014(. 

בפו הפעילות  של  המצורף  ־מהתרשים 
כי 35%  לראות,  ניתן  חוץ״2  ״תושב  רטפוליו 
אסטוניה  בסניף  אליו  שנכנסו  מהכספים 
מיליארד   70( הבלטיות  מהמדינות  מקורם 
אירו(.  מיליארד   46( מרוסיה  ו־23%  אירו( 
29% מהכספים יצאו למדי־  לעומת זאת, רק

נות הלטביות וכמעט כלום לרוסיה.
הפעלת ביקורת חקירתית ומודיעין פיננסי

בכירים  עובדים   ,2013 בדצמבר  כאמור, 
בשער״  ״מתריע  של  דוח  קבלו  דנסקה  בבנק 
על סוגיות של הלבנת הון בבנק בשילוב עם 
ללקוחות  ביחס   ,)Finint( פיננסי  מודיעין 

בסניף האסטוני שהיו בפורטפוליו של ״תושב 
אחרות.3  לא־בלטיות  ומדינות  מרוסיה  חוץ״ 
בכיר  בתפקיד  שהחזיק  מתריע,  גורם  אותו 
אלא  ברירה  לו  נותרה  שלא  הדגיש,  בבנק, 
בכירים,  עובדים  לקבוצת  ישירות  לפנות 
מאחר שאמינות הסניף עלולה להיות מוטלת 

בספק. 
לאירוע  המתריע  התייחס  פרטני  באופן 
של  כחברה  בבריטניה  שהתאגדה  חברה  של 
כי  ציין,  המתריע   )LLP( 4.מוגבלת שותפות 
בקיץ 2012 התברר לו, כי הלקוח מסר לרשם 

־החברות הבריטי דיווח כוזב על סעיפים בדו
הלקוח  ציין   2012 מאי  בסוף  הכספיים.  חות 
בדוחות הכספיים כי החברה ״רדומה״, בעוד 

 965,418 האסטוני  בסניף  לה  היו  שבפועל 
דולר עם היסטוריית עסקאות ענפה. המתריע 
מסר את המידע למנהל תיק הלקוחות ולקצין 
הציות בבנקאות הבינלאומית, שניהם בסניף 
האסטוני. החברה נאלצה להגיש דוח מתוקן. 
בינלאומית,  לבנקאות  המחלקה  ראש 
על  עודכן  העת,  באותה  בחופשה  שהיה 

להפת לעבודה.  שובו  עם  המתריע  ־ידי 
המתוקן  הדוח  שגם  המתריע  גילה  עתו 
היה שגוי, מאחר שיתרת המזומנים במאזן 
הראתה 25,000 דולר במקום 965,418 דולר 
- הסכום שהופקד בחשבון הבנק. גילוי זה, 

בסניף. כשלים אלה התעצמו לאור העובדה, 
פעלו  לא  הבנק  של  הבלטיים  הסניפים  שכל 
המחשב  מערכות  של  הפלטפורמה  במסגרת 

של הקבוצה.
ודו בשער״  ה״מתריע  דוח  ־בעקבות 

חות הביקורת הפנימית, היה ברור שיש צורך 
ידי  על  יוזמות  ננקטו מספר  בצעדים.  לנקוט 

היע מרבית  הקבוצה.  ייעודי שהקימה  ־צוות 
היו  הקבוצה  ידי  על  שהוגדרו  לביצוע  דים 
ראויים, אולם הפעולות שננקטו לא הספיקו 
להשגתם או שלא הגיעו לכדי סיום. כמו כן, 
טענות המתריע לא נחקרו ולא סוכמו ודווחו 
במלואם. יתר על כן: עד ינואר 2015 לא דווח 
ב־2012־  לו  שנמסר  שהמידע  הדני   FSAל־

2013 הוכח ככוזב.

הטיפול בחשיפת הליקויים
סיפקה  האסטוני  הסניף  שהנהלת  למרות 
למטה הבנק מידע על נוהלי AML ״עמידים״ 
שגוי  היה  שהוא  והתברר   2014 שנת  לפני 
לחלוטין, לא ננקטו צעדים נגד הנהלת הסניף. 
סקירת הלקוחות בסניף אסטוניה והעסקאות 
שביצעו נעשתה באופן לקוי ביותר ולא יעיל, 
ללא תמיכה ופיקוח של מטה הבנק. כך למשל, 
אותם  פעילות  של  לאחור  בדיקות  נעשו  לא 
לקיום  שהביא  מהמידע  כמתחייב  לקוחות, 

אותן בדיקות.
־פעילות תיק ״תושב חוץ״ בסניף אסטו

החש־ ואחרון   2015 בשנת רק  הופסקה   ניה 
בונות נסגר בתחילת 2016. למעשה, במחצית 
הראשונה של שנת 2015 סניף אסטוניה עדיין 

־תכנן כיצד לשמור על רוב הלקוחות שבפור
טפוליו של ״תושב חוץ״.

אחת  מחלקה  כי  מציינים,  החוקרים 
ברמת הקבוצה הצביעה על נוכחותו של סיכון 
AML חמור בפעילות מול האזורים הלטביים, 
להערכת  מתאימים  צעדים  ננקטו  לא  אולם 
הסיכון ולהפחתתו. כמו כן, ללא קשר, החובה 
הלבנת  למניעת  החקיקה  )במסגרת  החוקית 
הון( לבחון פעילות לקוחות ועסקאותיהם גם 
לאחור, לא יושמה על ידי הקבוצה ולא ניתנו 

על כך הנחיות פנימיות.
התקשורת  בכלי  דיווחים  בעקבות 
על  מידע  אספה  הקבוצה   ,2017 בתחילת 
בסניף  הבנק,  בתוך  גם  הרוסית״  ״המכבסה 
במסגרת  דיווח  לכך  ניתן  לא  אך  האסטוני, 
אלא  האזרבייג׳נית״,  ״המכבסה  שמכונה  מה 

הפורטפוליו ״תושב חוץ״

יעד יציאת הכספיםמקור כניסת הכספים

אסטוניה
23%

רוסיה
23%

לטביה
קפריסין12%

9%

בריטניה
4%

אחרים
30%

אחרים
52%

אסטוניה
15%

לטביה
14%

סין
7%

שוויץ
טורקיה6%

6%
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הדוח  את  להגיש  למתריע  גרם  השאר,  בין 
להנהלת הקבוצה.

אירוע לנטנה
בסי חקירתית  ביקורת  של  תיאור  ־להלן 

פיננסי  מודיעין  בסיסיים של  כלים  עם  סית, 
במסגרת  גלויים.  ממקורות  מודיעין  ואיסוף 
 Lantana( לנטנה  בשם  שותפות  אותרה  זו 
LLP(, עליה דווח בעיתונות, כולל הישראלית, 
שהיא חברה ״רדומה״ והכנסותיה זניחות עד 

לא קיימות. בפועל, לפי העיתונות, במשך 11 
חודשים בשנים 2012־2013, הזרימה החברה 
שהחזיקה  לחשבון  אירו  מיליוני  יום  מדי 
הגילוי,  בעקבות  באסטוניה.  דנסקה  בסניף 

־אחד ממנהלי תיק הלקוחות בסניף טס למו
־סקבה לפגישה במשרד החברה. הדיווח העי
־תונאי ממשיך ומפרסם עדויות של כמה מעו

במשרד  שפגש  האנשים  לפיהם  הסניף,  בדי 
־גרמו למנהל הלקוחות החקרן לשוב לאסטו

ניה כשהוא רועד מפחד. 
לנטנה התאגדה ברשם החברות הבריטי 

במאי 2011. הדוח הכספי הראשון של החברה 
ל־31 במאי 2012 נחתם על ידי מנהליה ב־18 
הדוחות  על  חתומים  המנהלים   .2012 ביולי 

־בשם בעלות החברה, שהן שתי חברות המו
זרות במקלטי מס. כך  ידי חברות  חזקות על 

נראה הדוח הכספי:



ביקורת חקירתית

ל־31  מתוקן  דוח  יצא   2012 ביולי  ב־27 
במאי 2012 - ראו משמאל למעלה.

לנטנה  של  האחרונים  הכספיים  הדוחות 
היו ל־31 במאי 2014 - ראו משמאל למטה.

החברה/שות־ נמחקה   2015  בספטמבר
לאחר  דרכה,  את  לנטנה  סיימה  כך  פות. 
עברו  אסטוניה  בסניף  שלה  הבנק  שבחשבון 
משנה,  פחות  במשך  דולרים,  מיליוני  מאות 

־ללא כל זכר לכך בדוחות הכספיים. זהו הפר
הכספיים  הדוחות  באירוע:  המתעתע  דוקס 
הבסיסיים,  החשבונאים  הכללים  על  עונים 

השו הנכסים  של  והסגירה  הפתיחה  ־יתרות 
אינה  הכספית  הזרימה  וכל  מאופסות  טפים 

משפיעה על הרווח וההפסד. הכיצד?
ביוני  ב־2  במאי.   31 הוא  המאזן  תאריך 
2012 פתחה החברה חשבון בנק. במשך עשרה 
חודשים זרמו לחשבון, במאות העברות, יותר 
מ־200 מיליון דולר ממקורות שונים ממדינות 
שזרמו  הכספים  כל  העמים.  וחבר  רוסיה 
באירופה  שלישיים  לצדדים  הוזרמו  לחשבון 
שתוארה  ההעברות  של  ״גלישה״  )אותה 
לעיל(, כך שב־30 במאי 2013 יתרת החשבון 
עלו  לפעולות  סימן  כל  אין  מאופסת.  היתה 
תזרים  בדוח  או  והפסד,  רווח  בדוח  במאזן, 
השלישיים  הצדדים  כן:  על  יתר  המזומנים. 

הפעולות שננקטו בשנת 
2014 הוכחו כלא–מספקות, 

כולל מספר תהליכים 
שלא הסתיימו. הטענות 

שהעלה המתריע לא נחקרו 
כראוי. ההתמקדות היתה 

בעיקר בנהלים ולא ננקטו 
פעולות להקטנת סיכונים 

אמיתיים ומוחשיים הנובעים 
מפורטפוליו פעיל של ״תושב 

חוץ״. בוצעה פעולה יוצאת 
דופן אחת, שכללה בחינה 
של הלקוחות התאגידיים 

בפורטפוליו של ״תושב חוץ״, 
אך גם יוזמה זאת התגלתה 

כלא–מספקת
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המבוסס על ״שלושת קווי הגנה״ )סעיף 4 של 
ההוראה עצמה(,5 הוצגה טבלה המסכמת את 

־שלושת קווי הגנה בחלוקה לפונקציה, לכפי
פות ולתפיסת התפקיד של כל אחד מהקווים. 
בעקבות האירוע המכונן של בנק דנסקה 
טרם  אך  שנתגלו  אחרים  רבים  ומאירועים 
אלמנט  לקיום  הצורך  עולה  לציבור,  נחשפו 
קווי  ״שלושת  דוקטרינת  לחיזוק  נוסף  גמיש 
שנוספה  הימנית  בעמודה  כמתואר  ההגנה״, 

לטבלה המקורית שבחוזר.   

הערות
 Report on the Non-Resident Portfolio  .1

 at Danske Bank’s Estonian Branch,
.19.8.2018

https://grahambarrow.com/the-danske-  .2
bank-report-my-analysis-part-three-the-

 /bond-loop-and-the-flow

הכס שמקור  להראות  יכלו  הכספים  ־מקבלי 
ומסורת בנקאית  דני בעל שם  בנק  פים הוא 
עשירה של קרוב ל־140 שנה. מי היה מאמין?
Fin- ־כך, באמצעות כלים פשוטים מעולם ה
חברת  כי  העובדה,  על  לעלות  היה  ניתן   int

למט חברות  למעשה  הן  ודומותיה  ־לנטנה 
ניתן  אלו  כלים  באמצעות  הון.  הלבנת  רות 
מאות  כמו  הבאות,  החברות  כי  לראות,  היה 
בסניף  בנק  חשבון  בעלות  דומות,  חברות 
האסטוני של בנק דנסקה, אינן אלא תאגידים 
 Hilux Services LP, :שכל מטרתם הלבנת הון

 LCM Alliance LLP, Metastar Invest LLP,
 Polux Management LP, Chadborg Trade

 .LLP, Ergoinvest LLP, Castlefront LLP
הגנה״,  קווי  ״שלושת  לדוקטרינת  נחזור 
להוראה  זכתה  היא  זה.  מאמר  נפתח  בה 
בבנק  הבנקים  על  הפיקוח  של  ספציפית 
ישראל, שכותרתה ״ניהול סיכונים״. בסעיף 3 
של החוזר, המתייחס לממשל ניהול סיכונים 

כך סיימה לנטנה את דרכה, לאחר שבחשבון הבנק שלה בסניף 
אסטוניה עברו מאות מיליוני דולרים, במשך פחות משנה, ללא 

כל זכר לכך בדוחות הכספיים. זהו הפרדוקס המתעתע באירוע: 
הדוחות הכספיים עונים על הכללים החשבונאים הבסיסיים, 

יתרות הפתיחה והסגירה של הנכסים השוטפים מאופסות וכל 
הזרימה הכספית אינה משפיעה על הרווח וההפסד

תפיסת התפקיד כפיפות הפונקציה
הפעלת ביקורת חקירתית  

)Finint( ומודיעין פיננסי
הנהלת היחידה נוטלת הסיכון נושאת באחריות 

מלאה לניהול הסיכונים ויישום סביבת בקרה 
נאותה על פעילותה )כגון עקרון ארבע עיניים, 

גורמי בקרה ייעודיים בקווי העסקים( 

מנהל קו 
העסקים 

הכפוף ישירות 
למנכ״ל

קווי עסקים  קו ראשון מערך הביקורת החקירתית פועל באופן 
מפוזר ולא קבוע בשלושת קווי ההגנה, 

לפי הצרכים המבצעיים:

< הפעלת מודלים ייחודיים

< טיפול באירועים

 Financial  ניתוח עצמאי של מערכת >
Crime & Risk Management )FCRM(

< תשאול

המודיעין הפיננסי )Finint( פועל כגורם 
חיצוני לדוקטרינה של ״שלושת קווי 

ההגנה״ ומהווה חלק ממנו

תפקידו לסייע להנהלה לקדם ראייה משולבת 
וכלל־תאגידית של הסיכונים, לתכנן ולפתח 

את מסגרת העבודה לניהול סיכונים ובכלל זה 
לקבוע את מתודולוגיות העבודה, לאתגר את 

ניהול הסיכונים בקווי העסקים על מנת לוודא 
את השלמות והאפקטיביות שלו

מנכ״ל פונקצית 
ניהול 

הסיכונים

קו שני

תפקידה לבחון )על פי רוב בדיעבד( את 
תקינותם ואת יעילותם של תהליכי ניהול 
הסיכונים בהתאם ליעדי התאגיד הבנקאי 

ולחשוף חולשות בבקרות הפנימיות

דירקטוריון ביקורת 
פנימית

קו שלישי

מתוך מזכר מ־3.5.2018 של ה־FSA הדני   .3
שנשלח להנהלת בנק דנסקה והמבקר החיצוני

 LLP – Limited Liability Partnership.  .4
סוג של שותפות שבה כל חברי השותפות 

הם בעלי מחויבות מוגבלת. השותפים אינם 
אחראים או ערבים לרשלנות או להזנחה 

שנובעת מתפקודו של שותף אחר.

הוראת הפיקוח על הבנקים, ניהול בנקאי   .5
תקין, הוראה 310, 27.12.2012.  


