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οδηγός Excel
Ένθετες συναρτήσεις (Nested Functions)
Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ως όρισμα μιας συνάρτησης μία άλλη συνάρτηση. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε μία ένθεση συναρτήσεων. Οι
ένθετες συναρτήσεις (Nested Functions) χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά ως ορίσματα στη
συνάρτηση IF. Παράδειγμα, =IF(AVERAGE(A1:A7)>100;SUM(A1:A7);SUM(B1:B7)). Η συνάρτηση η
οποία χρησιμοποιείται ως όρισμα ονομάζεται ένθετη. Στο παράδειγμά μας οι συναρτήσεις
AVERAGE και SUM θεωρούνται ένθετες συναρτήσεις 2ου επιπέδου. Αν κάποια από αυτές είχε
ως όρισμα άλλη συνάρτηση, εκείνη θα θεωρούνταν ένθετη συνάρτηση 3ου επιπέδου. Στο
Excel 2013 μπορείτε να έχετε μέχρι και 64 επίπεδα ένθετων συναρτήσεων – σε παλιότερες
εκδόσεις του Excel επιτρέπονταν μέχρι 7 επίπεδα ένθετων συναρτήσεων.

Χρήση των χρηματο-οικονομικών συναρτήσεων του Excel
Πώς χρησιμοποιούμε το Excel
για να οργανώσουμε καλύτερα τα οικονομικά μας
Το Excel 2013 προσφέρει πολλά έτοιμα πρότυπα για διάφορα οικονομικά και λογιστικά θέματα, για την οργάνωση των προσωπικών οικονομικών ή της επιχείρησής μας, αλλά και για
άλλα, πιο εξειδικευμένα λογιστικά ζητήματα. Προτού όμως αναφέρουμε μερικά από αυτά

Αν υποθέσουμε ότι χρειάζεστε 30.000 ευρώ και η τράπεζα σας προσφέρει δάνειο με ετήσιο επιτόκιο
10%, ενώ ταυτόχρονα ο μηνιαίος προϋπολογισμός σας αντέχει να δίνετε το μέγιστο 200 ευρώ, η συνάρτηση θα πάρει τη μορφή: =NPER(10%/12;-200;30000).
Παρατηρούμε ότι, επειδή η συνάρτηση δουλεύει με μηνιαίο επιτόκιο, χρειάζεται να διαιρέσουμε το ετήσιο επιτόκιο διά 12. Αντιστοίχως, αν κάθε αποπληρωμή γίνεται ανά 3 μήνες, τότε θα διαιρέσουμε διά 4.
Επίσης, προσέξτε την αρνητική τιμή στη μηνιαία δόση, η οποία είναι και πάλι απαραίτητη προϋπόθεση.
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τα έτοιμα παραδείγματα, ας δούμε τις βασικές χρηματο-οικονομικές συναρτήσεις του Excel
που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τους δικούς μας πρόχειρους υπολογισμούς, όταν θέλουμε να κάνουμε τον προϋπολογισμό μας για τη λήψη ενός δανείου, την αποπληρωμή του και
να υπολογίζουμε τους τόκους του.

Υπολογισμός αριθμού δόσεων (Συνάρτηση NPER)
Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να υπολογίσετε σε πόσες δόσεις θα εξοφλήσετε ένα δάνειο,
αν γνωρίζετε το συνολικό ποσό που θα δανειστείτε, το ποσό που θα καταβάλετε κάθε μήνα,
αλλά και το μηνιαίο επιτόκιο. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση NPER, η
οποία συντάσσεται ως εξής: NPER (μηνιαίο επιτόκιο;μηνιαία δόση;ποσό δανείου). Υπάρχουν κι
άλλες προαιρετικές παράμετροι, αλλά αυτές είναι οι απαραίτητες.

Μπορείτε να εισαγάγετε τη συνάρτηση απευθείας μέσα στο κελί ή να τραβήξετε τις τιμές από
μια λίστα. Σε αυτή την περίπτωση σημαδεύετε το κελί που θέλετε να γεμίσετε με την τιμή της
συνάρτησης, πατάτε το εικονίδιο fx και επιλέγετε τη συνάρτηση από την κατηγορία «Χρηματοοικονομικά». Έπειτα ανοίγει το σχετικό πλαίσιο διαλόγου, όπου κάνετε κλικ στο αντίστοιχο
πεδίο και εν συνεχεία στο κελί στο οποίο βρίσκεται η κατάλληλη τιμή για την ολοκλήρωση της
συνάρτησης.
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Υπολογισμός του ποσού της δόσης (Συνάρτηση ΡΜΤ)
Ας πάρουμε ένα άλλο παραπλήσιο σενάριο δανεισμού. Αυτήν τη φορά ας υποθέσουμε
ότι θέλετε να υπολογίσετε πόσα θα πληρώνετε κάθε φορά, αν ξέρετε τον αριθμό των
δόσεων, το επιτόκιο και το συνολικό ποσό που θα δανειστείτε. Εδώ η συνάρτηση που θα
χρησιμοποιήσουμε είναι η PMT, η οποία συντάσσεται ως εξής: PMT(μηνιαίο επιτόκιο;αριθμός δόσεων;ποσό δανείου).

Στην πράξη, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο αξίας 45.000 ευρώ. Η αντιπροσωπεία σάς προσφέρει διακανονισμό με ετήσιο επιτόκιο 12% και εσείς θέλετε να δείτε πόσα θα πληρώνετε
κάθε μήνα για να εξοφλήσετε μέσα σε 3 χρόνια, δηλαδή 36 μήνες. Η συνάρτηση θα πάρει τη μορφή:
=PMT(12%/12;36;-45000).

Υπολογισμός μέγιστου ύψους δανείου (Συνάρτηση PV)
Ένα άλλο πρακτικό παράδειγμα: αυτήν τη φορά ας υποθέσουμε ότι θέλετε να πάρετε ένα
δάνειο και η τράπεζα σας δίνει ένα συγκεκριμένο επιτόκιο δανεισμού. Επίσης, θέλετε να
φιξάρετε τόσο το ποσό κάθε δόσης, όσο και τον αριθμό των δόσεων και θέλετε να μάθετε
το ύψος του δανείου που μπορείτε να πάρετε με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα. Εδώ
θα βοηθήσει η συνάρτηση PV, η οποία συντάσσεται ως εξής: PV(μηνιαίο επιτόκιο;αριθμός
δόσεων;ποσό δόσης).
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Έτσι, αν υποθέσουμε ότι η
τράπεζα σας δανείζει με
ετήσιο επιτόκιο 10% και
εσείς θέλετε να αποπληρώσετε μέσα σε 2 χρόνια
(24 μήνες), δίνοντας το
μέγιστο 200 ευρώ κάθε
μήνα, τότε θα χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση
=PV(10%/12;24;-200), η
οποία θα σας βγάλει ότι
με αυτά τα δεδομένα
μπορείτε να δανειστείτε
μέχρι 4.334,17 ευρώ.

Τι πληρώνω σε κάθε δόση; (Συνάρτηση IPMT)
Όταν πληρώνετε μία δόση ενός δανείου, πληρώνετε τους τόκους και αποπληρώνετε ένα
τμήμα του αρχικού κεφαλαίου. Κάθε φορά που πληρώνετε μία δόση, μειώνετε το κεφάλαιο
οπότε οι τόκοι θα είναι λιγότεροι στην επόμενη δόση. Αν θέλετε να υπολογίσετε πόσοι είναι
οι τόκοι σε μία δόση ενός δανείου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση IPMT. Η
σύνταξή της είναι Η συνάρτηση αυτή είναι η IPMT και συντάσσεται ως εξής: IPMT(μηνιαίο επιτόκιο;ζητούμενη δόση;αριθμός συνολικών δόσεων;συνολικό ποσό δανείου).

Αν, για παράδειγμα, έχουμε συνάψει ένα δάνειο ύψους 30.000 ευρώ, το οποίο τρέχει με ετήσιο επιτόκιο 10% και πρέπει να εξοφληθεί μέσα σε 2 χρόνια (24 μήνες), αν θέλουμε να υπολογίσουμε πόσος
είναι ο τόκος που αναλογεί στην 3η δόση, ο τύπος που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι ο εξής:
=IPMT(10%/12;3;24;-30000). Με αυτήν τη φόρμουλα μπορούμε να διακρίνουμε από το καταβαλλόμενο ποσό
ποιο είναι το μέρος που εξοφλεί τον τόκο.
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Υπολογισμός επιτοκίου δανεισμού ή επένδυσης
(Συνάρτηση RATE)
Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε το επιτόκιο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση
RATE. Η συγκεκριμένη συνάρτηση συντάσσεται ως εξής: RATE(αριθμός δόσεων;ποσό δόσης;
ποσό δανείου).

Ας δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα: αγοράζουμε ένα προϊόν αξίας 1.700 ευρώ και θέλουμε να
υπολογίσουμε το επιτόκιο της αγοράς, έχοντας ως δεδομένο ότι θα εξοφλήσουμε σε 18 μήνες με
μηνιαία δόση 100 ευρώ. Χρησιμοποιούμε τον τύπο =RATE(18;-100;1700), με τον οποίο βρίσκουμε ένα
μηνιαίο επιτόκιο 0,61% (0,0060873=0,60873% ≅ 0,61%), το οποίο μας κάνει ένα ετήσιο επιτόκιο 7,30%
(0,6073%x12=7,2876% ≅ 7,3%)

Έτοιμα φύλλα χρηματο-οικονομικής διαχείρισης
Πέρα από τις σχετικές συναρτήσεις, το Excel προσφέρει και αρκετά έτοιμα πρότυπα οικονομικής διαχείρισης για προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική χρήση. Αυτά τα αρχεία
απαιτούν σύνδεση με το Internet, απ’ όπου τα κατεβάζετε εύκολα.
42

χρηματοοικονομικές συναρτήσεις
Συγκεκριμένα, από το
μενού «ΑΡΧΕΙΟ», πατήστε «Δημιουργία» και
επιλέξτε ένα φύλλο
που σας εξυπηρετεί,
είτε από την κατηγορία «Δάνεια» είτε
από την κατηγορία
«Προϋπολογισμός».
Παρακάτω θα δούμε
ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα.

ΤΆΣΕΙΣ ΕΞΌΔΩΝ:
Πρόκειται για ένα
απλό μηνιαίο φύλλο
παρακολούθησης
εξόδων, το οποίο
προσφέρει συνοπτική παρουσίαση
με ραβδογράμματα
και διαγράμματα
τάσεων, ενώ περιέχει και ξεχωριστά
φύλλα για κάθε
μήνα, έτσι ώστε
να καταγράφετε
τα έξοδά σας πιο
αναλυτικά.
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ΑΠΛΌΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
ΔΑΝΕΊΟΥ:
Επί της ουσίας, είναι
μια τυποποιημένη
φόρμα εισαγωγής
των βασικών στοιχείων ενός δανείου
που σκοπεύουμε να
πάρουμε. Χρησιμεύει
στη χονδρική εκτίμηση, πριν προβούμε σε
λεπτομερείς ενέργειες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΎ ΔΑΝΕΊΟΥ:
Ένα πιο εξειδικευμένο
φύλλο που αφορά στο
στεγαστικό δάνειο και
επιτρέπει την εισαγωγή σχετικών παραμέτρων, όπως φόροι και
ασφάλειες.
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