
ЗАДАЧИ ОТ СТОПАНСКАТА ПРАКТИКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОРМУЛИ И ВГРАДЕНИ ФУНКЦИИ 

Задача 12.1. 

В склад за електроуреди на едро, за управление на складовите наличности се използва таблица 

„Сведение за наличностите на техника през месец...“  

Изтеглете и отворете файла Е-3.Елмаркет.xlsx. Попълнете формулите и функциите в таблицата, като 

спазвате следните изисквания и указания: 

Забележка: Съобразете форматирани ли са с правилният тип данни клетките, в които въвеждате 

формули и тези, които участват във формулите.  

 

1) Колоната „Модифициран код“ се съставя на базата на подходяща функция, като комбинация от 

кода на стоката и първите две букви от марката (напр. 5505Фи)  

В клетка D4 въвеждаме формулата =A4&LEFT(C4;2) и я копитаме в останалите клетки от 

колоната. 

2) Цените без ДДС (Е4:Е11) се извличат с функция от таблица „Номенклатура на стоките“ в лист 

„Номенклатура“  

В някои варианти на Excel е възможно точка и запетая (;) в синтаксиса на функцията да се замени само 

със запетая (,) 

 



3) Цената с ДДС се изчислява по формулата: Цена без ДДС*(1+Ставка ДДС). Ставка ДДС е в клетка 

К1. За клетка К1 във формулата за изписва абсолютен адрес и след това формулата се копира 

надолу в останалите клетки. 

4) Колоната Стойност се изчислява по формулата (Наличност+Доставки-Продажби)*Цена с ДДС 

5) Изчисляват се стойностите в оцветените клетки с помощта на функциите AVERAGEIF, MIN, MAX, 

SUM (всички с ДДС) 

6) В резултат на проверка на общата стойност J13, в клетка J15 се извежда оценка за наличностите 

с помощта на финкция IF: ако общата стойност е по-малка от 50 000 се извежда текстът 

„Недостатъчни наличности, в противен случай – „Достатъчни наличности“ 

=IF(J13<=50000;"недостатъчна наличност";"достатъчна наличност") 

7) Името на текущият месец се извежда в клетка I1 с подходящата функция и форматиране, като 

се изписва =TEXT(TODAY();"mmmm") 

8) Числата в клетките с парични стойности да се извеждат с два знака след десетичния 

разделител и валутен символ лв. 

9) Стойностите по вид стока на се попълнят с използване на подходяща функция 

Парна ютия =SUMIF($B$4:$B$11;B4;$J$4:$J$11) 

Прахосмукачка =SUMIF($B$4:$B$11;B5;$J$4:$J$11) 

Сешоар =SUMIF($B$4:$B$11;B7;$J$4:$J$11) 


