
 

 

 

 

 

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

6 - 11 Ιουλίου 2008 

 

Η διοικητική (αναλυτική) λογιστική αποτελεί σημαντικό παράγοντα συμβολής στη βελτίωση 
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση και επεξεργασία της κοστολόγησης απαιτεί 
ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία των στελεχών. Ειδικότερα για τον τραπεζικό χώρο, που 
χαρακτηρίζεται από παροχή υπηρεσιών με έντονο ανταγωνισμό, και λόγω του επιχειρηματικού 
μεγέθους των τραπεζών, ο προσδιορισμός, και η διαμόρφωση ευέλικτης και αποτελεσματικής 
κοστολόγησης των τραπεζικών προϊόντων είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λήψη 
επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο ορθολογικός προσδιορισμός του πραγματικού κόστους 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο διαμόρφωσης της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής των 
τραπεζών και βελτίωσης της κερδοφορίας τους. 

Στόχος της διοικητικής λογιστικής είναι ο ορθολογικός προσδιορισμός του κόστους των 
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, με δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής στις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της τραπεζικής αγοράς. 

Σκοπός:  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: 

• να αποσαφηνίσει τι είναι και τι δεν είναι διοικητική λογιστική 

• να προσδιορίσει τις βασικές αρχές του συστήματος κερδοφορίας των τραπεζών 

• να προσδιορίσει τις βασικές αρχές του συστήματος εσόδων και κοστολόγησης των 
τραπεζών 

• να παρουσιάσει τη μεθοδολογία τραπεζικής κοστολόγησης και την εφαρμογή της. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

• Πληρέστερη κατανόηση των στοιχείων που συνθέτουν τη διοικητική λογιστική 

• Γνώση του πλαισίου διαμόρφωσης κερδοφορίας στον τραπεζικό χώρο 

• Δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση μεθοδολογίας τραπεζικής κοστολόγησης 

• Η εφαρμογή μεθοδολογίας τραπεζικής κοστολόγησης 

• Εξοικείωση με τη σχετική ορολογία και θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των 
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου 

 



 

 

Συμμετέχοντες:  

• Στελέχη που έχουν την ευθύνη διαμόρφωσης μεθοδολογίας τραπεζικής κοστολόγησης 

• Στελέχη που συμμετέχουν στην εφαρμογή τραπεζικής κοστολόγησης 

• Στελέχη κεντρικών υπηρεσιών και καταστημάτων που οι μονάδες τους αποτελούν κέντρα 
κέρδους/κόστους 

Προαπαιτούμενα:  

Τουλάχιστον τριετής εργασιακή εμπειρία σε θέματα λογιστικής και κοστολόγησης. 

Εισηγητής:  

Διονύσης Μυρτίδης: Σύμβουλος πληροφορικής, ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Διάρκεια: 32 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 

• 6 - 9 Ιουλίου (ώρες 16:30 - 20:30)  

• 10 - 11 Ιουλίου (ώρες 8:30 - 16:30) 

Δίδακτρα: 680 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 

 
 

 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

The Management Process 

• Διοικητική λογιστική έναντι χρηματοοικονομικής λογιστικής 

• Στόχοι της διοικητικής λογιστικής 

• Βασικές αρχές του συστήματος κερδοφορίας 

• Απαιτήσεις κωδικοποίησης του συστήματος κερδοφορίας 

Αρχές Εσόδων 

• Αρχές Απόδοσης Εσόδων 

o Γενικά Τραπεζικά Προϊόντα 

o Ειδικά Τραπεζικά Προϊόντα 

• Μέθοδος Αντιστοιχισμένου Επιτοκίου Ευκαιρίας 

o Ορισμός  

o Προσφερόμενη Τιμή Αγοράς, Προσφερόμενη Τιμή Πώλησης, Μέση Ισοτιμία 

o Ημερομηνία Καθορισμού  

o Βάση Υπολογισμού των Τόκων 

o Χρονική Αξία του Χρήματος 

o Μη Τοκοφόρο & Χαμηλό Τοκοφόρο Παθητικό 

o Προεξοφλούμενα Προϊόντα 

o Προϊόντα Εμπορικής Χρηματοδότησης 

• Έσοδα - Ειδικά Θέματα 

o Χρονοδιαγράμματα Αποπληρωμής 

o Πρόωρη Αποπληρωμή 

o Αφορολόγητα Προϊόντα 

o Ανατοκισμός 

o Καθορισμός Τοκοφόρου Ημέρας 

o Συμψηφισμός Τόκων 

 



 

 

 

Αρχές Κοστολόγησης 

• Ορισμοί Κόστους 

• Προσέγγιση Κοστολόγησης 

• Αρχές Απόδοσης Κόστους 

• Μεθοδολογία Κοστολόγησης 

o Αντικειμενικοί Στόχοι του Υπολογισμού Κόστους 

o Επίβλεψη Κοστολόγησης 

o Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων Κόστους 

o Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων 

o Σειρά Απόδοσης 

o Κατηγορίες Κόστους 

o Ειδικοί Κωδικοί Κόστους 

• Έξοδα - Ειδικά Θέματα 

o Έξοδα Πιθανών Πελατών 

o Έξοδα που Κατανέμονται Δύσκολα 

Εφαρμογές  

• Παράδειγμα Μεθόδου Αντιστοιχισμένου Επιτοκίου Ευκαιρίας 

• Χρονική Αξία του Χρήματος 

• Παράδειγμα Χρονοδιαγράμματος Αποπληρωμής 

• Καθορισμός Τοκοφόρου Ημέρας 

• Έξοδα Ανάπτυξης Πληροφορικής 

• Αμοιβαία Κατανομή Κόστους 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται από τον εισηγητή.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες 

αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα 

μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 

Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 29/6/2009 
 στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


