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3. ΔΑΝΕΙΑ 

3.1 Χρήσιμες Εφαρμογές 

Τα δάνεια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα ενιαία ή αδιαίρετα και τα 
ομολογιακά. Το ποσό ενός ενιαίου δανείου αποτελεί την παρούσα αξία 
ράντας, με αριθμό περιόδων ίσο με τον αριθμό των περιόδων του δανείου 
(π.χ. 5 ή 10 χρόνια, 5 ή 10 εξάμηνα, τρίμηνα κλπ.), επιτόκιο το επιτόκιο 
χορήγησης του δανείου και όρο της ράντας ίσο με την τοκοχρεολυτική δόση 
του δανείου ανά περίοδο. Τα ομολογιακά δάνεια συνάπτονται από κράτη, 
δήμους, μεγάλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα ποσά 
αυτών είναι τόσο μεγάλα, ώστε είναι αδύνατο ο δανειστής να είναι ένα 
άτομο. 

Το σύνηθες πρόβλημα σε περιπτώσεις δανείων είναι ο υπολογισμός της 
τοκοχρεολυτικής δόσης, δεδομένων των λοιπών στοιχείων του δανείου. 
Δηλαδή, με γνωστή την παρούσα αξία της ράντας (ποσό του δανείου), τον 
αριθμό των περιόδων και το επιτόκιο, αναζητούμε τον όρο της ράντας, δηλ. 
το τοκοχρεολύσιο, τη δόση του δανείου. Επιπλέον, χρήσιμο είναι το 
"σπάσιμο" της δόσης (τοκοχρεολυσίου) στα συνθετικά του μέρη: τόκους 
και χρεολύσια. Η ανάλυση αυτή είναι γνωστή σαν "εξυπηρέτηση του 
δανείου" ή "απόσβεση του δανείου". 

Περίοδος χάριτος είναι εκείνος ο αριθμός των περιόδων (ετών, εξαμήνων, 
τριμήνων κλπ.) κατά τις οποίες ο οφειλέτης του δανείου δεν καταβάλλει 
τοκοχρεολύσια (δόσεις). Συνεπώς, η περίοδος χάριτος είναι αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και στην πράξη κυμαίνεται από 1-3 περιόδους (συνήθως 
εξάμηνα ή τρίμηνα). Σήμερα είναι ευρέως διαδομένα τα δάνεια (μέσω ή μη 
πιστωτικών καρτών) με περίοδο χάριτος κυρίως στην προμήθεια κινητών 
(οικιακών) αντικειμένων, όπως, τηλεοράσεις, ψυγεία,  κλπ. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, υπάρχουν δύο επιλογές, από τις 
οποίες η μία είναι πιο συνήθης: να πληρώνονται μόνο τόκοι ή να μη 
πληρώνει ο οφειλέτης τίποτα και οι τόκοι των περιόδων αυτών να 
κεφαλαιοποιούνται, να προστίθενται δηλ. στο κεφάλαιο (με σύνθετη 
κεφαλαιοποίηση). 

Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι ο υπολογισμός της 
τοκοχρεολυτικής δόσης. Εάν το ποσόν του δανείου είναι L, το επιτόκιο της 
περιόδου r και ο αριθμός των περιόδων του δανείου t, τότε: 
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η παρούσα αξία της μοναδιαίας ράντας (ληξιπρόθεσμης) επί τον όρο της 
ράντας R (τον οποίο αναζητούμε) είναι ίσα με το ποσόν του δανείου L, 
δηλ.: 

L = PVA * R 

όπου:  

 L = ποσό δανείου 

 PVA = παρούσα αξία μοναδιαίας ράντας (με επιτόκιο r και αριθμό  
 περιόδων t) 

 R = ο ζητούμενος όρος της ράντας. και φυσικά:  

R = L / PVA 

 

Εφαρμογή 1. Απόσβεση Δανείου σταθερής δόσης  

Στον Πίνακα 3.1 υπολογίζεται η τοκοχρεολυτική δόση ενός δανείου 
200.000 € για 8 έτη με επιτόκιο 14%.  

Ο υπολογισμός της δόσης με βάση την παραπάνω σχέση είναι : 
 

114.43200000*

)14,01(
8

1

14,0
*

)1(1
* 











 R

r
t

r
RPVAL € 

Τόκος 1ου έτους                           : 200.000 * 14% = 28.000 
Χρεολύσιο 1ου έτους                   : 43.114 – 28.000 = 15.114 
Ανεξόφλητο κεφάλαιο 1ου έτους : 200.000 – 15.114 = 184.886 
 
Τόκος 2ου έτους                           : 184.886 * 14% = 25.884 
Χρεολύσιο 2ου έτους                   : 43.114 – 25.884 = 17.230 
Ανεξόφλητο κεφάλαιο 2ου έτους : 184.886 – 17.230 = 167.656  
 
Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζονται οι υπολογισμοί μέχρι το 8ο έτος..  
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Πίνακας 3.1 

 

Οι παραπάνω υπολογισμοί στο φύλλο του Excel φαίνονται στον Πίνακα 
3.2. 

Πίνακας 3.2 

 

Στο κελί D4 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση του Excel, 
PMT(rate;nper;pv;fv;type) και αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα κελιά έχουμε 
=PMT(E2;C3;C2;0;0). Ακόμα, στο κελί F6 ομοίως μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση PV(rate;nper;pmt;fv;type) με τη μορφή 
=PV($E$2;$C$3;$D$4;0;0)-$E6. 

 

Εφαρμογή 2. Απόσβεση Δανείου σταθερής δόσης και περιόδου χάριτος 
2 ετών 

Στον Πίνακα 3.3 υπολογίζεται η τοκοχρεολυτική δόση ενός δανείου 
200.000 € για 12 έτη με επιτόκιο 14% και περίοδο χάριτος 2 ετών. Η 
σταθερή τοκοχρεολυτική δόση υπολογίσθηκε με την συνάρτηση PMT του 
Excel. Στην παράμετρο nper τοποθετήθηκε η διαφορά της διάρκειας του 
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δανείου μείον την περίοδο χάριτος, δηλαδή 10-2=8. Επίσης στην περίοδο 3 
το κεφάλαιο αυξάνει κατά τους τόκους (με σύνθετη κεφαλαιοποίηση) των 
δύο περιόδων χάριτος.  

Πίνακας 3.3 

 

 

Αναλυτικά οι υπολογισμοί σε κάθε κελί του φύλου Excel φαίνονται στον Πίνακα 
3.4 

Πίνακας 3.4 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 200.000 €∆όση στό τέλος κάθε περιόδου

∆ιάρκεια 10 =PMT(D4;(D3-D5);-C8;0)

Επιτόκιο 14%

Περίοδοι χάριτος 2

Περίοδος Κεφάλαιο ∆όση Τόκοι Χρεολύσιο Υπόλοιπο

=D5+1 =D2*(1+D4)̂ D5 =IF(B8 <= $D$3; $F$3;0) =C8*$D$4 =D8-E8 =C8-F8

=IF(B8+1>$D$3;$D$3;B8+1) =IF(B9<=$D$3;G8;0) =IF(B9 <= $D$3; $F$3;0) =C9*$D$4 =D9-E9 =C9-F9

=IF(B9+1>$D$3;$D$3;B9+1) =IF(B10 <= $D$3;G9;0) =IF(B10 <= $D$3; $F$3;0) =C10*$D$4 =D10-E10 =C10-F10

=IF(B10+1>$D$3;$D$3;B10+1) =IF(B11 <= $D$3;G10;0) =IF(B11 <= $D$3; $F$3;0) =C11*$D$4 =D11-E11 =C11-F11

=IF(B11+1>$D$3;$D$3;B11+1) =IF(B12 <= $D$3;G11;0) =IF(B12 <= $D$3; $F$3;0) =C12*$D$4 =D12-E12 =C12-F12

=IF(B12+1>$D$3;$D$3;B12+1) =IF(B13 <= $D$3;G12;0) =IF(B13 <= $D$3; $F$3;0) =C13*$D$4 =D13-E13 =C13-F13

=IF(B13+1>$D$3;$D$3;B13+1) =IF(B14 <= $D$3;G13;0) =IF(B14 <= $D$3; $F$3;0) =C14*$D$4 =D14-E14 =C14-F14

=IF(B14+1>$D$3;$D$3;B14+1) =IF(B15 <= $D$3;G14;0) =IF(B15 <= $D$3; $F$3;0) =C15*$D$4 =D15-E15 =C15-F15
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Εφαρμογή 3. Απόσβεση Δανείου σταθερής δόσης για την αγορά 
αυτοκινήτου. 
                                               Πίνακας 3.5 

 

Ενδιάμεσοι υπολογισμοί : 
                                                        Πίνακας 3.6 

 

Και τα τελικά αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 3.7 

Πίνακας 3.7 
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Οι υπολογισμοί του παραπάνω πίνακα έγιναν ως εξής : 

Στο κελί C11 γράφουμε =E4 και στα κελιά C12, C13 μέχρι το C34 
γράφουμε τις σχέσεις =DATE(YEAR(C11);MONTH(C11)+1;DAY(C11)) , 
=DATE(YEAR(C12);MONTH(C12)+1;DAY(C12)) 

Στα κελιά D11, D12 και μέχρι το D34 καταχωρούμε τις σχέσεις =F11-E11 , 
=E12-E12 κ.ο.κ 

Στα κελιά Ε11, Ε12 και μέχρι το Ε34 καταχωρούμε τις σχέσεις 

 =(-1)*IPMT($C$5;B11;$C$6;$C$2) , =(-1)*IPMT($C$5;B12;$C$6;$C$2) 
κ.ο.κ 

Στα κελιά F11, F12 και μέχρι το F34 καταχωρούμε το σταθερό 
τοκοχρεολύσιο (δόση) δηλαδή την τιμή του κελιού Ε6 δηλαδή =$Ε$6. 

Στα κελιά G11, G12, G13 και μέχρι το G34 καταχωρούμε αντίστοιχα =Ε11, 
=G11+E12, =G12+E13 και τελικά =G33+E34. 

Τέλος, στα κελιά G11, G12, G13 και μέχρι το G34 καταχωρούμε αντίστοιχα 
=$C$2-D11, =H11-$D12, =F12-$D13 και τελικά =H33-$D34. 

 

3.2 Leasing 

Στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η δόση είναι 
συνήθως προκαταβλητέα και γι’ αυτό αν και η μεθοδολογία υπολογισμού 
της δόσης είναι βασικά ίδια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον υπολογισμό 
της παρούσας αξίας της προκαταβλητέας ράντας.  

Η παρούσα αξία ληξιπροθέσμου μοναδιαίας ράντας υπολογίζεται από τον 
τύπο: 

PVA προκ. = 1+ PVAληξ. t-1 

Δηλαδή, η παρούσα αξία προκαταβλητέας μοναδιαίας (όρος=1 νομ. 
μονάδα) ράντας είναι ίση με την παρούσα αξία της ληξιπροθέσμου 
μοναδιαίας ράντας για μία περίοδο λιγότερο από το σύνολο των περιόδων 
συν τη μονάδα (που καταβάλλεται στην αρχή της πρώτης περιόδου).  

Έτσι, για τον υπολογισμό της δόσης του leasing θα πρέπει να διαιρέσουμε 
το ποσό του leasing με το συντελεστή PVA προκ.  δηλαδή με  1+ PVAληξ. t-1   

(μονάδα συν παρούσα αξία της ληξιπρόθεσμης ράντας, αλλά για αριθμό 
περιόδων  t-1). 
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Παράδειγμα : 

Έστω ότι ένα Leasing έχει διάρκεια πέντε (5) περιόδους και δόση 100.000 
€. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 40% και το επιτόκιο προεξόφλησης 
12%. Ζητείται η παρούσα αξία του Leasing και οι συντελεστές 
προεξόφλησης ανά περίοδο. 

Βήμα 1ο : Υπολογίζουμε τους φόρους, 100.000 * 40% = 40.000 € 

Βήμα 2ο : Υπολογίζουμε το συντελεστή προεξόφλησης (Παρούσα αξία 
ενός €). 

Πίνακας 3.8 

Βήμα 3ο : Υπολογίζουμε τις παρούσες αξίες των καθαρών εκροών 

Η στήλη “ Παρούσες αξίες “ του Πίνακα 3.9  υπολογίσθηκε από το 
γινόμενο των τιμών της στήλης “ Καθαρά. Εκρ. Δόση-Φόρος “ επί τις 
αντίστοιχες τιμές του συντελεστή προεξόφλησης του Πίνακα 3.8 

100.000 * 1 = 100.000 

60.000   * 0,8929 = 53.571 κ.ο.κ 

  

                                             Πίνακας 3.9 

 

Βήμα 4ο : Υπολογίζουμε το ετήσιο κόστος Leasing 

Περίοδοι Επιτόκιο Συντελ.Προεξόφ.

0 12% 1,0000
1 12% 0,8929
2 12% 0,7972
3 12% 0,7118
4 12% 0,6355
5 12% 0,5674

 r
t

1

1

Καθαρ.Εκρ. Παρούσες
Περίοδοι ∆όση Φόρος ∆όση-Φόρoς Αξίες

0 100.000 0 100.000 100.000
1 100.000 40.000 60.000 53.571
2 100.000 40.000 60.000 47.832
3 100.000 40.000 60.000 42.707
4 100.000 40.000 60.000 38.131
5 0 40.000 40.000 22.697

Σύνολο 304.938



Κεφ. 3 – Δάνεια 45 

PVA προκ. = 1+ PVAληξ. t-1     = 
 












1
12,0

12,1
4

1
1

11

r

r
t

4,03735 και το 

ετήσιο κόστος είναι 304.938/4,03735 = 75.529 €. Στο ίδιο αποτέλεσμα 
καταλήγουμε αν χρησιμοποιήσουμε την έτοιμη συνάρτηση του Excel PV ως 
εξής : 304938/(1+PV(0,12;4;-1)). 

Οι υπολογισμοί έγιναν ως εξής : 

 

 

 
 

3.3 Αγορά (Purchasing) 

Τα δεδομένα ίδια όπως στην περίπτωση του leasing 

Περίοδοι      =  5 

Επιτόκιο      =  0,12 

Δόση            =  100.000 (υπολογίστηκε με βάση την απόσβεση δανείου) 

Κριτήριο Απόφασης είναι η καθαρά αξία και το ετήσιο ισοδύναμο  
κόστος αυτοχρηματοδότησης. 
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Οι υπολογισμοί έγιναν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
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3.4 Ομολογιακά Δάνεια (Bonds) 

Τα Ομολογιακά δάνεια, όπως αναφέρθηκε,  εκδίδονται συνήθως από 
μεγάλους Δημόσιους Οργανισμούς και προορίζονται για μεγάλο αριθμό 
δανειστών. Κάθε δανειστής λαμβάνει έγγραφους τίτλους για το μέρος του 
δανείου που ανέλαβε. Οι τίτλοι αυτοί ονομάζονται ομολογίες του δανείου. 
Κάθε ομολογία είναι έγγραφος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται  

 Το ποσόν του δανείου 

 Το επιτόκιο προς το οποίο υπολογίζεται ο τόκος 

 Ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής των τόκων 

 Η τιμή εξόφλησης των ομολογιών του δανείου, τα φορολογικά και 
άλλα πλεονεκτήματα, οι εγγθήσεις, η δυνατότητα ή μη μετατροπής 
σε μετοχές κλ.π 

Ονομαστική Ομολογία είναι εκείνη που αναγράφει το όνομα του δανειστή. 
Αν δεν αναγράφεται το όνομα του δανειστή τότε η ομολογία ανήκει στον 
κομιστή. 

Ονομαστική τιμή ομολογίας  είναι το ποσό που αναγράφεται επι της 
ομολογίας (ποσό στο άρτιο - par). 

Τιμή έκδοσης (ή τρέχουσα τιμή) ομολογίας είναι το ποσό που καταβάλλει 
ο δανειστής για να αγοράσει την ομολογία, η οποία μπορεί να είναι 
διαφορετική της τιμής του αρτίου.  

Τιμή εξόφλησης της ομολογίας είναι η τιμή βάση της οποίας εξοφλείται η 
ομολογία και μπορεί να είναι όμοια μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη της τιμής 
του αρτίου.  

Αν η τιμή έκδοσης της ομολογίας είναι ΙΣΗ με την ονομαστική αξία τότε το 
δάνειο εκδόθηκε στο άρτιο. 

Αν η τιμή έκδοσης της ομολογίας είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ με την ονομαστική 
αξία τότε το δάνειο εκδόθηκε υπέρ το άρτιο. 

Αν η τιμή έκδοσης της ομολογίας είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ με την ονομαστική 
αξία τότε το δάνειο εκδόθηκε υπό το άρτιο. 

Η εξόφληση  του δανείου γίνεται με κλήρωση ομολογιών σε προκαθο-
ρισμένες ημερομηνίες και καλούνται οι κάτοχοι αυτών να παραδώσουν τις 
κληρωθείσες ομολογίες και να εισπράξουν την ονομαστική αξία αυτών. 

Τόκος ομολογίας είναι ο τόκος που υπολογίζεται επί του ονομαστικού 
ποσού της ομολογίας και για κάθε ομολογία  για όσο χρόνο δεν έχει 
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κληρωθεί. Δηλαδή η τοκοφορία της ομολογίας λήγει στην ημερομηνία 
κλήρωσής της. 

Συμβολισμοί : 

C: Ονομαστική αξία ομολογίας (Nominal Value) 

N: Αριθμός ομολογιών (Number of Bonds Quoted) 

συνεπώς,  

Ο όγκος των συναλλαγών υπολογίζεται ως : C.N (όταν οι ομολογίες 
εξοφλούνται στο άρτιο) 

n: Διάρκεια δανείου 

r: επιτόκιο (rate) 

Nj: Αριθμός των εξοφλούμενων (κληρούμενων) ομολογιών στο τέλος της  

      j-περιόδου j=1,2,…,n 

Lj : Αριθμός των ανεξόφλητων (εν ζωή) ομολογιών στο τέλος της  j-
περιόδου 

συνεπώς, 

Ν=Ν1+Ν2+….+Νn και 

L1=N-N1= Ν2+N3….+Νn ο αριθμός των ανεξόφλητων ομολογιών στο τέλος 
της 

                                         1 ης περιόδου 

L2=L1-N2= N3+N4….+Νn ο αριθμός των ανεξόφλητων ομολογιών στο τέλος 
της 

                                         2 ης περιόδου κλ.π 

. 

. 

Lj=Lj-1-Nj=Nk+1+Nk+2+…+Nn 

. 

. 

Ln-1=Nn 

Ln=0 
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 Εξόφληση ομολογίας στο άρτιο 

Αριθμοί εξοφλούμενων ομολογιών 

N1=N. 
1(1 )

n

r

r 
, N2=N1.(1+r), N3=N2.(1+r),…., Nn=Nn-1.(1+r) 

Χρεολύσιο Ομολογίας την j - περίοδο 

Cj=C.Nj , j=1,2,…,n 

Τόκος ομολογίας 

Ι1=N.C.r , I2=(N.C-C1).r, I3=(N.C-C1-C2).r, …., In=(N.C-C1-C2-…-Cn-1).r 

Τοκοχρεολύσιο = τόκος + χρεολύσιο  

Rj=Cj + Ij  ή Rj=N.C. 
)1(1 r

r
n


 = N.C. 

an|

1
 

 

 Εξόφληση ομολογίας υπέρ ή υπό το άρτιο 

Χρεολύσιο Ομολογίας την j - περίοδο 

Cj=(C+c).Nj , j=1,2,…,n 

Τόκος ομολογίας 

Ι1=N.C.r , I2=(N.C-C1).r, I3=(N.C-C1-C2).r, …., In=(N.C-C1-C2-…-Cn-1).r 

Τοκοχρεολύσιο = τόκος + χρεολύσιο  

Rj=(C+c).Nj + Ij  , j=1,2,…,n 

αν c>0 τότε οι ομολογίες εξοφλούνται υπέρ το άρτιο 

αν c<0 τότε οι ομολογίες εξοφλούνται υπό  το άρτιο 

Αν υπάρχουν έξοδα τράπεζας τότε οι παραπάνω τύποι γράφονται : 

Rj=(C+c).Nj + Ij=(C+c).Nj . (1+ε1)+ Ij.(1+ε2) όπου 

ε1 : έξοδα για υπηρεσίες κεφαλαίου 

ε2 : έξοδα για υπηρεσίες τόκου 
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Υπόδειγμα υπολογισμών απόσβεσης ομολογιακού δανείου. 

 

Παράδειγμα 1 

Σ΄ αυτό το παράδειγμα η απόσβεση του ομολογιακού δανείου γίνεται με ίσα 
τοκοχρεωλύσια και επομένως ο αριθμός των εξοφλούμενων ομολογιών 
μεταβάλλεται. 

Να γίνει απόσβεση ομολογιακού δανείου αν 

 

Εξοφλούμενες (κληρωθείσες) ομολογίες 

N1=N*
1)1(

1

| 


r
n

r

sn

=100.000*
1)18,01(

18,0
10


=4.251 

N2=N1*(1+r)=4251*1,18=5.017, N3=N2*(1+r)=5.920 κ.ο.κ 

Ανεξόφλητες (εν ζωή) ομολογίες 

L1=N-N1=100.000-4251=95.449,  

L2=L1-N2=95.449-5.017=90.432 κ.ο.κ 

Χρεολύσιο Ομολογίας την j - περίοδο  

C1=C.N1=1.000*4.251=4.251.000 
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C2=C.N2=1.000*5.017=5.016.728 κ.ο.κ 

Τόκος ομολογίας 

Ι1=N.C.r=100.000*1.000*0,18=18.000.000 

I2=(N.C-C1).r =(100.000*1.000-4.251.000)*0,18=17.234.736 

I3=(N.C-C1-C2).r =(100.000*1.000-4.251.000-5.016.728)*0,18=16.331.725 
κ.ο.κ 

Τοκοχρεολύσιο = τόκος + χρεολύσιο 

R1=C1+I1=4.251.000+18.000.000=22.251.464 

R2=C2+I2=5.016.728+17.234.736=22.251.464 κ.ο.κ 

Ολοι οι παραπάνω υπολογισμοί (με τις σχετικές στρογγυλοποίησεις)  
φαίνονται στο παρακάτω φύλλο Excel. 

 

Οι υπολογισμοί στα αντίστοιχα κελιά φαίνονται στο παρακάτω φύλλο Excel 
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Παράδειγμα 2 

Ένα ομολογιακό δάνειο αποτελείται από Ν=100.000 ομολογίες 
ονομαστικής αξίας C=10.000 € . Το δάνειο είναι διάρκειας 15 ετών προς 
επιτόκιο r=18%. Η απόσβεση θα γίνει σε n=10 έτη αρχής γενομένης από το 
6ο έτος σε ίσο αριθμό κληρωθεισόμενων ομολογιών. Η τιμή εξόφλησης 
κάθε ομολογίας είναι 12.000 € (δηλαδή υπέρ το άρτιον). Οι επιβαρύνσεις 
είναι ε1=0,5% για υπηρεσίες κεφαλαίου και ε2=0,2% για υπηρεσίες τόκου. 
Τέλος, σε κάθε έτος εξόφλησης δίνεται ένας λαχνός 100.000 €. 

Εφ΄ όσον η απόσβεση του δανείου θα γίνει σε ίσο αριθμό κληρωθεισόμενων 
(εξοφλουμένων) ομολογιών ανά περίοδο σημαίνει ότι θα έχουμε και ίσα 
χρεωλύσια ανά περίοδο.  

Εξοφλούμενες (κληρωθείσες) ομολογίες 

Ν6=Ν7=…=Ν15=
515

N
=

10

000.100
=10.000 

Ανεξόφλητες (εν ζωή) ομολογίες 

L1-5=100.000 

L6=N-N6=100.000-10.000=90.000,  
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L7=L1-N7=90.000-10.000=80.000 κ.ο.κ 

 

Χρεολύσιο Ομολογίας την j - περίοδο  

C6=(C+c).N6=(10.000+2.000)*10.000=120.000.000 

C7=(C+c).N7=(10.000+2.000)*10.000=120.000.000 κ.ο.κ 

       Εξοδα κεφαλαίου : Cj*ε1=120.000.000*0,005=60.000  j=6,7,…,15 

 

Τόκοι ομολογιών 

Ι1-5=N.C.r = 100.000*10.000*0,18=180.000.000 και έξοδα τόκου 
      I1-5*ε2=180.000.000*0,002=360.000   
I6=(N6+L6).r = (10.000+90.000)*0,18=180.000.000 και έξοδα τόκου 
      I6*ε2==180.000.000*0,002=360.000 
I7=(N7+L7).r = (10.000+80.000)*0,18=162.000.000 και έξοδα τόκου 
      I7*ε2==162.000.000*0,002=324.000 κ.ο.κ 
 

Τοκοχρεολύσιο = τόκος + χρεολύσιο 

R1-5=C1-5+I1-5=0+180.000.000=180.000.000 

R6=C6+I6=120.000.000+180.000.000=300.000.000 κ.ο.κ 

Όλοι οι προηγούμενοι υπολογισμοί (με τις σχετικές στρογγυλοποιήσεις)  
φαίνονται στο παρακάτω φύλλο Excel. 
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Οι υπολογισμοί στα αντίστοιχα κελιά φαίνονται στο παρακάτω φύλλο 
Excel. 

 

 

 


