
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης 
των πανεπιστημίων, καθώς και στους σπουδαστές των κέντρων ελεύθερων σπουδών. 
Έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες των ασχολούμενων 
με θέματα σχετικά με τα Μαθηματικά Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, τις τραπεζι-
κές συναλλαγές και τις εργασίες στους σύγχρονους χρηματοπιστωτικούς οργανι-
σμούς. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανόηση της ύλης δεν απαιτεί προηγούμενες προ-
χωρημένες γνώσεις μαθηματικών, παρά μόνο την κατανόηση και εφαρμογή της έννοιας 
της προόδου και της ικανότητας επίλυσης απλών εξισώσεων και εξισώσεων με την χρή-
ση λογάριθμων.

Η εργασία αυτή είναι προϊόν μακρόχρονης εκπαιδευτικής εμπειρίας στα Οικονομικά 
Μαθηματικά, πάνω από 15 έτη στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελ-
ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), πρώην ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και σε πολ-
λά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αποτελεί την σύνθεση και ενοποίηση των δια-
λέξεων διδασκαλίας του μαθήματος, που περιλαμβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ.

Ολόκληρη η εργασία περιλαμβάνει 10 κεφάλαια με 275 λυμένα παραδείγματα. Σε 
κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνεται το αντίστοιχο θεωρητικό μέρος καθώς και πολλά λυμέ-
να παραδείγματα, που αντιπροσωπεύουν ζητήματα που αντιστοιχούν σε συνήθη πραγ-
ματικά προβλήματα  των εμπορικών και τραπεζικών συναλλαγών.

Η δομή των περιεχομένων του βιβλίου είναι η εξής:
Στην αρχή στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του μερισμού 

και οι τρόποι εφαρμογής τους στην οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και οργανι-
σμών.

Στην συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του απλού 
τοκισμού και οι τρόποι επίλυσης προβλημάτων στις βραχυχρόνιες συναλλαγές καταθέ-
σεων ή δανεισμού επιχειρήσεων και οργανισμών με τις τράπεζες, όπου ισχύει ο απλός 
τόκος.

Στα επόμενα τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και οι 
τρόποι επίλυσης προβλημάτων στην προεξόφληση συναλλαγματικών στις τράπεζες, κα-
θώς υφιστάμενων συναλλαγματικών με νέες συναλλαγματικές μεταξύ επιχειρήσεων 
και πελατών τους, όπου ισχύει ο απλός τόκος 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του ανατοκισμού και οι 
τρόποι επίλυσης προβλημάτων στις μακροχρόνιες συναλλαγές καταθέσεων ή δανει-
σμού επιχειρήσεων και οργανισμών με τις τράπεζες, όπου ισχύει ο σύνθετος τόκος. Επί-
σης παρουσιάζεται η διαδικασία της προεξόφλησης συναλλαγματικών στις τράπεζες, 
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καθώς και αντικατάσταση υφιστάμενων συναλλαγματικών με νέες συναλλαγματικές 
μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών τους, όπου ισχύει ο σύνθετος τόκος.

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των ραντών, και αναλύεται η 
διαδικασία δημιουργίας κεφαλαίου μέσω μακροχρόνιων περιοδικών καταβολών.  

Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύεται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών 
με μακροχρόνια δάνεια, των οποίων η αποπληρωμή γίνεται με τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Στο όγδοο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόπου δανεισμού του δημοσίου ή μεγάλων 
ανώνυμων εταιρειών από το ανώνυμο κοινό με ομολογιακά δάνεια. 

Το ένατο κεφάλαιο αναφέρεται στην αξιολόγηση επενδύσεων, δηλαδή στις μεθό-
δους που εφαρμόζουν οι οικονομικοί οργανισμοί κατά τον σχεδιασμό των επενδύσεων 
τους, προκειμένου να αποφασίσουν για την σκοπιμότητα τους.

Στο δέκατο κεφάλαιο προτείνεται η μοντελοποίηση σε υπολογιστικά φύλλα Excel 
των μεθόδων επίλυσης προβλημάτων ραντών και μακροχρόνιων τοκοχρεολυτικών δα-
νείων. 

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι οικονομικοί πίνακες που αναφέρονται στον 
ανατοκισμό, στις ράντες και στα χρεολύσια και χρησιμεύουν για την εφαρμογή μεθό-
δων παρεμβολής, όταν αυτές είναι αναγκαίες. 

Ελπίζοντας ότι το βιβλίο αυτό θα είναι χρήσιμο στους φοιτητές και ότι θα βοηθήσει 
όλους τους ενδιαφερόμενους να κατανοούν και αντιμετωπίζουν επαρκώς τα διάφορα  
χρηματοοικονομικά θέματα, ζητούμε εκ των προτέρων την επιείκεια τους για τις παρα-
λείψεις που ενδεχομένως περιλαμβάνονται σε αυτό.

Ο συγγραφέας
Ανδρέας Αναστασάκης



Στο κεφάλαιο αυτό πραγματευόμαστε την επίλυση μιας ιδιαίτερης κατηγορίας προ-
βλημάτων ανατοκισμού. Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο του ανατοκισμού, 
το κυριότερο  πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε ήταν ο υπολογισμός της τελικής αξίας 
ενός αρχικού κεφαλαίου, που τοποθετείται με το σύστημα του ανατοκισμού για ένα 
αριθμό ίσων χρονικών περιόδων.
Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις των μακροπρόθεσμων οικονομικών πράξεων, 
όπου με το σύστημα του ανατοκισμού επιδιώκεται με περιοδικές χρονικά καταβολές 
η δημιουργία ενός κεφαλαίου καταθέσεων σε τράπεζα ή η αποπληρωμή ενός τραπε-
ζικού δανείου. Αν δηλαδή για τη δημιουργία ενός κεφαλαίου καταθέσεων ή για την 
αποπληρωμή ενός δανείου καταβάλλονται ανά ίσα χρονικά διαστήματα διάφορα 
ποσά (καταθέσεις ή δόσεις) ίσα ή άνισα μεταξύ τους, τότε τα ποσά αυτά αποτελούν 
μια ράντα.

Χρήσιμοι ορισμοί
Ράντα επομένως καλείται μια σειρά (ακολουθία) χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία 

καταβάλλονται ανά ίσα χρονικά διαστήματα και στα οποία ισχύει ο ανατοκι-
σμός. Τα χαρακτηριστικά της ράντας είναι τα ακόλουθα:

Όρος ή δόση: το ποσό χρηματικού κεφαλαίου που καταβάλλεται κάθε χρονική περίοδο.
Περίοδος ράντας: το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο καταβολών.
Ληξιπρόθεσμη ράντα: η ράντα της οποίας ο όρος (το ποσό) καταβάλλεται στο τέλος 

της περιόδου.
Προκαταβλητέα ράντα: η ράντα της οποίας ο όρος (το ποσό) καταβάλλεται στην 

αρχή της περιόδου.
Ακέραια ράντα: η ράντα της οποίας ο αριθμός των όρων είναι ίσος με τον αριθμό 

των περιόδων της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΌ 6: 
ΡΑΝΤΕΣ 6
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Κλασματική ράντα: η ράντα της οποίας ο όρος διαιρείται σε λ ίσα τμήματα και κάθε 
ένα από αυτά καταβάλλεται λ φορές εντός της ακέραιης περιόδου.

Σταθερή ράντα: η ράντα της οποίας οι όροι  είναι ίσοι. 
Κυμαινόμενη ράντα: η ράντα της οποίας οι όροι (τα ποσά καταβολής) είναι άνισοι.
Αρχή της ράντας: η ημερομηνία που αρχίζει η πρώτη περίοδος. Επομένως αρχή της 

ληξιπρόθεσμης ράντας είναι η χρονική στιγμή που βρίσκεται μια ολόκληρη περί-
οδο μπροστά από το χρονικό σημείο που καταβάλλεται ο πρώτος όρος της. Επί-
σης αρχή της προκαταβλητέας  ράντας είναι η χρονική στιγμή που συμπίπτει με 
την καταβολή του πρώτου όρου της.

Τέλος ή λήξη της ράντας: η ημερομηνία  που τελειώνει η τελευταία περίοδος. Επο-
μένως τέλος της ληξιπρόθεσμης ράντας είναι η χρονική στιγμή που συμπίπτει με 
την καταβολή του τελευταίου όρου της. Επίσης τέλος της προκαταβλητέας  ρά-
ντας είναι η χρονική στιγμή που βρίσκεται μια ολόκληρη περίοδο μετά από το 
χρονικό σημείο που καταβάλλεται ο τελευταίος όρος της.

Διάρκεια της άμεσης ράντας: το χρονικό διάστημα από την αρχή μέχρι τη λήξη της.

Τα βασικά προβλήματα των ραντών είναι ο υπολογισμός της αξίας όλων των όρων της 
ράντας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ή ο υπολογισμός του όρου μιας ράντας που 
γνωρίζουμε την αξία της στην αρχή ή στη λήξη της. Στην επίλυση αυτών των προβλη-
μάτων οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι:

Αρχική αξία άμεσης ράντας: το άθροισμα των αξιών όλων των όρων της ράντας στην 
αρχή της, με βάση την αρχή ανατοκισμού.

Αρχική αξία αρξάμενης ράντας: το άθροισμα των αξιών όλων των όρων της ράντας 
σε χρονική στιγμή μετά την αρχή της (λ περιόδους μετά την αρχή της), με βάση 
την αρχή ανατοκισμού.

Αρχική αξία μέλλουσας ράντας: το άθροισμα των αξιών όλων των όρων της ράντας 
σε χρονική στιγμή πριν την αρχή της (λ περιόδους πριν την αρχή της), με βάση την 
αρχή ανατοκισμού.

Τελική αξία ράντας: το άθροισμα των αξιών όλων των όρων της ράντας στην λήξη 
της, με βάση την αρχή ανατοκισμού.

6.1. Ακέραιες ληξιπρόθεσμες σταθερές ράντες 

6.1.1. Αρχική αξία άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας
Άμεση ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα ονομάζεται η ράντα της οποίας ο όρος καταβάλ-
λεται στο τέλος της περιόδου και αρχή της είναι η παρούσα (σημερινή) χρονική στιγ-
μή. Για τον υπολογισμό της αρχικής αξίας μιας άμεσης σταθερής ληξιπρόθεσμης ρά-
ντας (n) όρων υπολογίζουμε την παρούσα αξία κάθε όρου στην χρονική στιγμή μηδέν 
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(0) και ακολούθως αθροίζουμε τις παρούσες αξίες όλων των όρων της.
Αν υποθέσουμε ότι ό σταθερός όρος μιας ληξιπρόθεσμης ράντας (η) όρων είναι 1 
νομισματική μονάδα (π.χ. 1 ευρώ)  και θέλουμε να υπολογίσουμε την αρχική αξία της, 
εργαζόμαστε ως εξής:
Ο πρώτος όρος της ράντας, δηλαδή το πρώτο ευρώ που θα καταβληθεί στο τέλος της 
πρώτης περιόδου, αν προεξοφληθεί για μια περίοδο με επιτόκιο (i) θα έχει παρούσα 
αξία:

PV1=
1

(1+i)1  

Ο δεύτερος όρος της ράντας, δηλαδή το δεύτερο ευρώ που θα καταβληθεί στο τέλος 
της δεύτερης περιόδου, αν προεξοφληθεί για δυο περιόδους με επιτόκιο (i) θα έχει 
παρούσα αξία: 

PV2=
1

(1+i)2    

Ο τρίτος όρος της ράντας, δηλαδή το τρίτο ευρώ που θα καταβληθεί στο τέλος της 
τρίτης περιόδου, αν προεξοφληθεί για τρεις περιόδους με επιτόκιο (i) θα έχει παρού-
σα αξία:

PV3=
1

(1+i)3  

Τέλος, ο νιοστός όρος της ράντας, δηλαδή το νιοστό ευρώ που θα καταβληθεί στο 
τέλος της δεύτερης περιόδου, αν προεξοφληθεί για (n) περιόδους με επιτόκιο (i) θα 
έχει παρούσα αξία:   

PVn=
1

(1+i)n  

Άρα η ζητούμενη αρχική αξία (PV) της μοναδιαίας αυτής ράντας είναι το άθροισμα 
των παρουσών αξιών των όρων της, όπως υπολογίσθηκαν παραπάνω, δηλαδή:

PV=PV1+PV2+PV3+…+PVn=>PV=
1

(1+i)
+

1

(1+i)2
+

1

(1+i)3
+…+

1

(1+i)n  

Παρατηρούμε ότι το δεύτερο μέρος της παραπάνω σχέσης αποτελεί άθροισμα (n) 

διαδοχικών όρων γεωμετρική προόδου, με πρώτο όρο α1=
1

(1+i) 
 , λόγο λ=

1

(1+i) 
  και 

τελευταίο όρο αn
1

(1+i)n
 , που δίδεται από τη γνωστή σχέση του αθροίσματος (n) δια-

δοχικών όρων γεωμετρικής προόδου:
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Σn=
αn·λ-α1

λ-1
, λ≠1 

Με αντικατάσταση θα έχουμε:

PV=
αn·λ-α1
λ-1

=

1
(1+i)n

· 1
(1+i) 

- 1
(1+i) 

1
(1+i) 

-1
 

Στην συνέχεια αν διαιρέσουμε και τους δυο όρους του κλάσματος στην παραπάνω 
σχέση με 

1

(1+i) 
 θα έχουμε:

PV=

1
(1+i)n

-1

1- 1
1

(1+i)   

Ακολούθως αν πολλαπλασιάσουμε και τους δυο όρους του κλάσματος στην παραπά-
νω σχέση με (-1) θα έχουμε:

PV=

1- 1
(1+i)n

1
1

(1+i) 

-1

 

Ακολούθως μετατρέπουμε το σύνθετο κλάσμα του παρονομαστή 
1
1

(1 + i) 

  σε απλό: 

1
1
1

(1+i) 

=(1+i)

 

Αν το αντικαταστήσουμε  στην παραπάνω σχέση, θα έχουμε : 

PV=

1- 1
(1+i)n

1+i-1
=>PV=

1- 1
(1+i)n

i
=>PV=

1-(1+i)-n

i  

Δηλαδή η παραπάνω σχέση μας δίδει όπως προαναφέραμε το άθροισμα της αρχικής 
αξίας ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας (η) όρων με σταθερό όρο το 1 ευρώ.
Αν ο σταθερό όρος της ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας (n) όρων δεν είναι 1ευρώ 



1
 

ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΗ 
ΜΕ 

ΤΌΚΌΧΡΕΌΛΥΤΙΚΑ 
ΔΑΝΕΙΑ

7

Οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία των 
επιχειρήσεων ή νοικοκυριών έχουν μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζο-
ντα και συνήθως παίρνουν τη μορφή τοκοχρεολυτικών δανείων, δηλαδή δανείων που 
η αποπληρωμή τους γίνεται με τοκοχρεολυτικές δόσεις σταθερού ποσού ή όχι ανάλο-
γα με την μέθοδο διαχείρισης του δανείου. 
Με την καταβολή της τοκοχρεολυτικής δόσης κάθε φορά, αποπληρώνεται ένα μέρος 
των συνολικών τόκων του δανείου και ένα μέρος του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, 
ώστε με την καταβολή όλων των δόσεων να επιτευχθεί η αποπληρωμή του συνόλου 
των τόκων και του  κεφαλαίου του δανείου.
Επομένως το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης συντίθεται από τον ανάλογο τόκο της 
δόσης που εξοφλεί μέρος του συνόλου των τόκων του δανείου και από το ανάλογο 
κεφάλαιο που ονομάζεται χρεολύσιο, το οποίο εξοφλεί μέρος του αρχικού κεφαλαίου 
του δανείου, Εξ’ αιτίας αυτής της σύνθεσης της η δόση αποκαλείται απλούστερα και  
τοκοχρεολύσιο.
Η διαχείριση ενός μεσοπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανείου περιλαμβάνει τον 
υπολογισμό της τοκοχρεολυτικής δόσης του αφενός και αφετέρου την σύνταξη του 
πίνακα  εξυπηρέτησης του.
Ο πίνακας  εξυπηρέτησης αποτυπώνει την ανάλυση της κάθε δόσης σε τόκο και χρεο-
λύσιο, το σωρευμένο εξοφλημένο κεφάλαιο δανείου καθώς και το υπόλοιπο ανεξό-
φλητο κεφάλαιο δανείου με την καταβολή της κάθε δόσης.
Η διαχείριση των δανείων αυτών γίνεται με την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων. 
Στη συνέχεια παραθέτουμε τις συνηθέστερες μεθόδους που ισχύουν σήμερα με τις 
ανάλογες εφαρμογές τους.
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7.1.  Μέθοδος προοδευτικού χρεολυσίου ή Γαλλικό 
σύστημα.

7.1.1. Υπολογισμός της δόσης (τοκοχρεολύσιο)
Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, η εξόφληση του δανείου γίνεται με ίσες δόσεις, που 
καταβάλλονται στο τέλος κάθε περιόδου. Οι δόσεις αυτές είναι τοκοχρεολυτικές, δη-
λαδή αποτελούν άθροισμα του χρεολυσίου (μέρους του κεφαλαίου του δανείου) και 
του τόκου (μέρους των συνολικών τόκων του δανείου), που εξοφλούνται με κάθε κα-
ταβολή. Ο τόκος που περιλαμβάνεται στη δόση κάθε περιόδου, υπολογίζεται επί του 
ανεξόφλητου ποσού του κεφαλαίου δανείου της προηγούμενης περιόδου. Έτσι με την 
διαδοχική καταβολή  των δόσεων ο τόκος της κάθε δόσης είναι μικρότερος από τον 
αντίστοιχο της προηγούμενης δόσης, ενώ παράλληλα  το χρεολύσιο της είναι μεγαλύ-
τερο από το αντίστοιχο της προηγούμενης δόσης. Δηλαδή προοδευτικά ο τόκος των 
δόσεων μειώνεται ενώ το χρεολύσιο αυξάνεται, γεγονός που ορίζει την ονομασία της 
συγκεκριμένης μεθόδου.
Για την εξαγωγή της σχέσης υπολογισμού της δόσης εργαζόμαστε ως εξής:
Όπως προαναφέραμε το δάνειο εξοφλείται με ίσες τοκοχρεολυτικές δόσεις που κατα-
βάλλονται στο τέλος κάθε περιόδου. Επομένως, η συνολική αξία  όλων των ίσων δό-
σεων στο τέλος  των (η) περιόδων πρέπει να είναι ίση με την τελική αξία του αρχικού 
κεφαλαίου του δανείου στο τέλος  των (η) περιόδων. 
Η συνολική αξία  όλων των ίσων δόσεων στο τέλος  των (η) περιόδων δίδεται ως γνω-
στόν από την σχέση υπολογισμού της τελικής αξίας ακέραιης ληξιπρόθεσμης σταθε-
ρής ράντας:

FV=R·
(1+i)n-1

i  

Επίσης, η τελική αξία του αρχικού κεφαλαίου του δανείου στο τέλος  των (η) περιόδων 
δίδεται από την γνωστή σχέση ανατοκισμού:

Kn=K0·(1+i)
n

 

Άρα ισχύει:

FV=Kn=>R·
(1+i)n-1

i
=K0·(1+i)

n
 

Οπότε αν λύσουμε την εξίσωση αυτή ως προς R θα εξάγουμε την σχέση υπολογισμού 
της δόσης του δανείου. 
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Θα έχουμε λοιπόν:

R·[(1+i)n-1]=K0·i·(1+i)n=>R= K0·i·(1+i)
n

(1+i)n-1  

Αν στην συνέχεια προσθέσουμε και αφαιρέσουμε ταυτόχρονα στον αριθμητή του 
κλάσματος το K0∙i, θα έχουμε:

R=
K0·i·(1+i)

n-K0·i+K0·i

(1+i)n-1  

Στην  συνέχεια θέτουμε κοινό παράγοντα το K0∙i στον αριθμητή του κλάσματος  και θα 
έχουμε:

R=

K0·i·(((1+i)n-1)+1)
(1+i)n-1

=>R=K0·i·
(((1+i)n-1))+1)

(1+i)n-1  

Ακολούθως διασπάμε το κλάσμα σε δυο ομώνυμα και θα έχουμε: 

R=K0·i·( (1+i)n-1
(1+i)n-1

+
1

(1+i)n-1)=>R=K0·i·(1+
1

(1+i)n-1)=>
 

=>R=K0·i·+
K0·i

(1+i)n-1
Η παραπάνω σχέση αποτελεί την αναλυτική σχέση υπολογισμού της τοκοχρεολυτικής 
δόσης του δανείου, αφού όπως παρατηρούμε η δόση αποτελείται από δυο τμήματα, 
το πρώτο είναι ο τόκος της και το δεύτερο το χρεολύσιο, δηλαδή το μέρος της που 
εξοφλεί το κεφάλαιο του δανείου. 
Αν στην αναλυτική σχέση αυτή θέσουμε στο δεύτερο μέρος κοινό παράγοντα το K0, 
τότε θα εξάγουμε την τελική σχέση υπολογισμού της τοκοχρεολυτικής δόσης, δηλαδή:

R=K0(i+
i

(1+i)n-1)(7.1)
 
(7.1)

όπου:
 • K0: το αρχικό κεφάλαιο του δανείου.
 •  i : το επιτόκιο του δανείου.
 •  n: η χρονική διάρκεια του δανείου σε έτη.
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Η παραπάνω σχέση εκτός της χρησιμότητας της για τον υπολογισμό της δόσης του 
δανείου, βοηθά με την ανάλυση της στην επίλυση σειράς προβλημάτων, που αφο-
ρούν στον υπολογισμό διαφόρων μεγεθών, όπως:

1.  του ποσού του χρεολυσίου στο τέλος της περιόδου (μ),
2.  του ποσού του κεφαλαίου δανείου που εξοφλήθηκε στο τέλος της περιόδου 

(μ),
3.  του ποσού του ανεξόφλητου κεφαλαίου δανείου στο τέλος της περιόδου (μ),
4.  του μέρους των τόκων στο τέλος της περιόδου (μ),
5.  του συνόλου των τόκων που επιβαρύνεται ο οφειλέτης του δανείου.

Πριν όμως χρησιμοποιήσουμε την παραπάνω σχέση, απαιτείται να υπολογίζουμε το 
ισοδύναμο επιτόκιο της περιόδου της δόσης (iμ) με βάση το επιτόκιο (in) που δίδεται, 
σύμφωνα με τη γνωστή σχέση προσαρμογής επιτοκίων:

iμ=(1+in) μ/ν-1 

όπου:
μ:    οι μήνες της περιόδου της δόσης, δηλαδή αν η δόση καταβάλλεται ανά εξάμηνο 

τότε στη θέση του μ στην παραπάνω σχέση τοποθετούμε το 6,  αν η δόση κατα-
βάλλεται ανά τρίμηνο τότε στη θέση του μ στην παραπάνω σχέση τοποθετούμε 
το 3, αν η δόση καταβάλλεται ανά μήνα τότε στη θέση του μ στην παραπάνω 
σχέση τοποθετούμε το 1 κ.ο.κ.

ν:    οι μήνες της περιόδου του επιτοκίου  που δίδεται in, δηλαδή αν το επιτόκιο που 
δίδεται είναι ετήσιο τότε στην θέση του ν στην παραπάνω σχέση θέτουμε τον 
αριθμό 12, αν  το επιτόκιο που δίδεται είναι εξαμηνιαίο στην θέση του ν στην 
παραπάνω σχέση θέτουμε τον αριθμό 6 κ.ο.κ.

Εκτός όμως της παραπάνω σχέσης υπολογισμού της δόσης εξάγεται και μια εναλλα-
κτική σχέση υπολογισμού. Για την εξαγωγή της εργαζόμαστε ως εξής:
Όπως προαναφέραμε το δάνειο εξοφλείται με ίσες τοκοχρεολυτικές δόσεις που κατα-
βάλλονται στο τέλος κάθε περιόδου. Επομένως, η συνολική αξία  όλων των ίσων δό-
σεων στο τέλος  των (η) περιόδων πρέπει να είναι ίση με την τελική αξία του αρχικού 
κεφαλαίου του δανείου στο τέλος των (η) περιόδων. 
Αντιστρόφως, η σημερινή αξία όλων των ίσων δόσεων που καταβάλλονται στο μέλλον 
μετά την λήψη του αρχικού κεφαλαίου δανείου πρέπει να είναι ίση με το αρχικό κε-
φάλαιο δανείου. 
Η σημερινή  αξία όλων των ίσων δόσεων για (η) περιόδους δίδεται ως γνωστόν από 
την σχέση υπολογισμού της σημερινής αξίας ακέραιης ληξιπρόθεσμης σταθερής ρά-
ντας:

PV=R·
1-(1+i)-n

i


