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Универзитет у Новом Саду
Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин

Предмет
Софтверска решења за финансије и менаџмент

Лабораторијске вежбе
Тема: Формуле и функције у MS Excel-у

Теоријски увод

Именовано подручје омогућује употребу имена уместо адреса за скуп ћелија. Употреба имена
поједностављује писање формула и смањује могућност за грешке.

Формула омогућује израчунавање на основу података из радног листа и резултат враћа у ћелију
где је дефинисана. Формула садржи операторе (математичке, логичке), референце ћелија,
вредности или текст, и функције радног листа. Формула увек пошиње знаком једнакости (=).

Функције омогућују извршење дефинисаних операција над подацима. Функције су уграђене у
Excel и груписане у категорије. Функције се могу уградити у формуле. Функције могу имати
аргументе који се дефинишу унутар заграда.

Рефeренцирање ћелија и именованих подручја омогућује динамички рад са подацима у
формулама. Постоји три типа референци:

 Релативне. Референце редова и колона мењају се приликом копирања формуле у
другу ћелију јер се односе на оне ћелије које одговарају новом месту формуле.

 Апсолутне. Референце реда и колоне се не мењају јер се односе на одређену
адресу ћелије. За означавање апсолутне референце се користи ознака за долар $.
Пример апсолутне адресе челије је $C$7.

 Мешовите. Једна референца (реда или колоне) је апсолутна, а једна је релативна.
Пример мешовите референце са апсолутном референцом колоне је $C7, док се
апсолутна референца реда означава са C$7.
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Вежба 3а – Формуле и функције

Форматирати на радном листу Формуле табелу са следећим садржајем.

Месец Пројектовано Актуелно Разлика

Јануар 4,000.00 3,255.00

Фебруар 4,000.00 4,102.00

Март 4,000.00 3,982.00

Април 5,000.00 4,598.00

Мај 5,000.00 5,873.00

Јун 5,000.00 4,783.00

Јул 5,000.00 5,109.00

Август 6,000.00 5,982.00

Септембар 6,000.00 6,201.00

Октобар 7,000.00 6,833.00

Новембар 8,000.00 7,983.00

Децембар 9,000.00 9,821.00

Укупно

Средња
вредност

Мин

Макс

1. Израчунати разлику између пројектоване и актуелне вредности за месец јануар уношењем
формуле у одговарајуће поље: нпр. =C3-D3 ако се одговарајуће вредности налазе у реду
број 3 и у одговарајућим колонама.

2. Копирати формулу тако да омогући рачунање разлике у осталим месецима.

3. Израчунати укупну и средњу вредност за планиране и остварене трошкове употребом
уграђених функција SUM и AVERAGE.

4. Израчунати минималну и максималну вредност за планиране и остварене трошкове.

5. За колону Разлика треба одредити смо средњу вредност разлике.

6. Креирати дијаграм који приказује планирану и остварену потрошњу  по месецима.
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Вежба 3б – Именована поља и употреба збирних формула

Форматирати на радном листу Збирне формуле табелу са следећим садржајем.

Месец Приход Расход Разлика

Јануар 4000.00 3255.00
Јануар 3500.00 3400.00
Јануар 3700.00 2900.00
Јануар 6200.00 6200.00
Јануар 5790.00 5480.00
Фебруар 4000.00 4102.00
Фебруар 4500.00 4300.00
Фебруар 4800.00 4700.00
Фебруар 5300.00 5150.00
Март 4000.00 3900.00
Април 5000.00 4600.00
Април 5500.00 4800.00
Мај 5000.00 5800.00
Мај 5800.00 5400.00
Мај 5200.00 5300.00
Јун 5000.00 4700.00
Јун 6300.00 6100.00
Јул 5000.00 5200.00
Август 6000.00 5800.00
Август 5400.00 5700.00
Август 4800.00 4400.00
Септембар 6000.00 6201.00
Септембар 5800.00 5900.00
Октобар 7000.00 6850.00
Октобар 7400.00 6900.00
Новембар 8000.00 7920.00
Новембар 7600.00 7350.00
Новембар 7100.00 7700.00
Децембар 9000.00 9300.00
Децембар 7200.00 7500.00

1. Креирати именована подручја која ће се односити на садржаје колона у приказаној
табели. Имена подручја дати по именима одговарајућих колона (називи у заглављу табеле).
За именовање подручја користити опцију: Formulas → Define name.

2. Одредити разлику између планираног и актуелног трошка за сваки месец уношењем
формуле као у претходној вежби. Посматрати разлику због постојања именованих
подручја.

3. Додати испод свих записа ред у којем ће се рачунати збирни приказ за сваку од колона.
Треба користити опцију : Data → Subtotal. На пример, збир пројектованих трошкова
за све месеце се тада рачуна функцијом

=SUBTOTAL(function_name,range)
Проучити употребу функције SUBTOTAL помоћу система за помоћ (Help).
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Вежба 3в – Употреба референци на ћелије и именована подручја у формулама

Форматирати на радном листу Референцирање табелу са следећим садржајем.

Артикл Количина Јединична цена Порез Укупна цена

Столица 4 125.00 90.00

Сто 4 695.00

Орман 2 1260.00

Лампа 3 39.95

Порез на промет 18.00%

1. Израчунати порез за продају сваког од артикла по следећој формули
Количина * Јединична цена * Порез на промет

2. Дефинисати формулу и одредити укупну цену за сваки производ.

3. Додати у табелу још један артикл између стола и ормана. Поновити израчунавање пореза и
укупне цене.

4. Одредити укупну цену за све производе.

5. Одредити удео цене сваког од производа у укупној цени и то представити графиконом.

6. Дефинисати име константе ПорезНаПромет за вредност пореза на промет. Променити
одговарајуће формуле у табели тако да користе дефинисано име константе за порез на
промет.
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Вежба 3г – Формуле и функције

Креирати табелу са следећим подацима за евидентирање производње.

Troskovi

Cena radnog sata 30

Cena materijala 57

Proizvod A Proizvod B Proizvod C Proizvod D Proizvod E Proizvod F TOTAL

Broj sati po jedinici 12 14 24 18 16 27

Materijala po jedinici 6 9 14 11 9 18

Cena jedinicne proizvodnje

Cena jedinicne prodaje

Profit po jedinici

Broj proizvoda

Ukupni profit po proizvodu

1. Израчунати јединичну цену за сваки од производа узимајући у обзир и цену радних сати и цену
материјала. Ћелије које садрже цене радног сата и материјала именовати и њихова имена
користити у формулама.

2. Задати произвољне цен,е за продају сваког од производа тако да се оствари зарада на сваком
јединичном производу.

3. Израчунати профит по јединичном производу.

4. Задати број производа за сваки од наведених производа.

5. Израчунати укупни профит за сваки од производа.

6. Израчунати укупни профит за све производе.

7. Формирати табелу која садржи процентуалне износе профита у односу на јединичну цену сваког
производа. Графички приказати резултате.

Задаци за самостални рад

ЗАДАТАК 1. Дефинисати табелу која омогућује праћење продаје артикала по кварталима у
години. У обрачун окључити порез на промет, а одговарајуће групе ћелија именовати и имена
користити у формулама.

Одредити збирне функције које омогућују праћење продаје по кварталиам (SUBTOTAL)

Приказати типичне дијаграме који илуструју:

1. Укупну вредност продаје и укупни плаћен порез по кварталима.

2. Вредност продаје по артиклима.

3. Удео сваког артикла у укупној продаји на годишњем нивоу.


