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Знайомство з Піреус Банком

Піреус Банк (Piraeus Bank) заснований у 1916 році і є однією з провідних фінансових
установ Греції;

Піреус Банк (Piraeus Bank) посідає четверте місце за обсягом активів та капіталу серед
банківських установ Греції;

10 банків та 21 компанія, що входять до складу Піреус Банк Груп, надають повний
спектр фінансових послуг у 10 країнах (5 з яких – члени Євросоюзу);
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Мережа Піреус Банку охоплює понад 870 відділень та представництв у Греції, Україні,
Румунії, Болгарії, Єгипті, Албанії, Сербії і на Кіпрі, а також у світових фінансових
центрах – Нью-Йорку та Лондоні;

В Україні Піреус Банк Груп розпочала свою діяльність у вересні 2007 року, придбавши
ВАТ «Міжнародний комерційний банк», який у січні 2008 р. отримав назву АТ «Піреус
Банк МКБ»;

Мережа філій АТ «Піреус Банк МКБ» в Україні охоплює 14 регіонів: 13 областей та
Автономну Республіку Крим, та налічує 54 відділення;
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Причини ініціювання проекту управлінського обліку та звітності

Впровадження нових продуктів вимагає детального аналізу різних показників:
� Кількість проданих продуктів (кожним відділенням та на рівні всього Банку);
� Балансові показники продуктів на кінець періодів та середні за відповідний період (на
рівні відділень, та всього по Банку);

� Балансові показники та показники доходів та витрат в розрізі валют по кожному
продукту;

� Дохідність продуктів, клієнтів та каналів продажу і т. д.
Створення продуктів орієнтованих на відповідні сегменти клієнтів вимагає впровадження
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Створення продуктів орієнтованих на відповідні сегменти клієнтів вимагає впровадження
системи сегментації клієнтів та виділення бізнес ліній в структурі Банку;

Фінансовий результат розрахований по принципу процентних доходів та витрат, не дає
можливості об'єктивно оцінити результат точки продажу, фінансовий результат по
продукту та розрахувати дохідність клієнта (групи клієнтів);

Відсутність такої аналітики в фінансовому обліку ускладнює процес прийняття
ефективних рішень щодо змін тарифної політики, продуктової лінійки та напрямків роботи
з клієнтськими сегментами. Не менш важливим – є визначення системи мотивації та
стимулювання персоналу по результатам розрахунків ефективності роботи відділень.
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Впровадження управлінського обліку в Піреус Банк МКБ

1-й етап проекту управлінського обліку – впровадження системи ІСМА на базі
облікової системи Б2;

2-й етап проекту – впровадження системи трансферних цін через облікову систему
Б2;

3-й етап проекту – розподіл прямих та непрямих витрат на продукти та сегменти
клієнтів;
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клієнтів;

4-й етап проекту – розрахунок додаткових вирахувань з фінансового результату
(страхування кредитних ризиків, вартість обов'язкових резервів за депозитами, сум
страхування депозитних вкладів на рівні кожного депозиту (або групи депозитних
продуктів), вартість капіталу для кредитів, вартість страхування ліквідності банку,
визначення собівартості продуктів та розрахунок їх продуктивності і т.д.);

5-й етап – впровадження системи бюджетування в розрізах показників
управлінського обліку для подальшого проведення план-факт-прогноз аналізу та
формування відповідної звітності.
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Очікування результату від впровадження проекту
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Очікування результату від впровадження проекту
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