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Til den, der skal bruge hæftet
Dette hæfte handler om de regnemetoder, der bruges når
banker laver forretninger med private kunder. Det handler om
opsparing, lån og handel med obligationer og valuta.

Hæftet er lavet til den, der kender til procentregning, simpel
rentesregning og køb og salg af værdipapirer og valuta. Det
kan man have fra hæftet: Penge, Rente og valuta 1. Det vil
være en fordel, hvis man kender til brug af formler. Det kan
man have fra hæftet: Formler og ligninger, Basis.

Dette hæfte beskæftiger sig med renteberegninger i
forbindelse med opsparings-ordninger, afdrag af lån og
handel med værdipapirer og valuta. Hvis man bruger de
regnemetoder denne bog gennemgår til at efterregne banker
og kreditforeningers beregninger, vil man af og til komme til
resultater, der afviger lidt. Det skyldes oftest gebyrer eller at
forretningen ikke udføres på en skæringsdag fx den 1. i
måneden.

Ved eksempler vises det, hvorledes man regner i forskellige
situationer og fagudtryk forklares. Derefter er der opgaver,
man skal løse. 

Til en del af opgaverne skal man bruge en lommeregner med
en tast hvor der står yx eller xy og en tast med ±.  På side 28
kan man se eksempler på brugen af disse. Har man ikke disse
taster på sin lommeregner, kan man bruge de tabeller, der er
bagerst i bogen. Nederst på side 32 står en
indholdsfortegnelse over disse. 

Det er også godt, hvis lommeregneren har en tast med %.
Har den ikke det, skal man omsætte procenttallet til decimal-
tal eller omvendt ved enten at dele eller gange med 100.

Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man har forstået
eksemplerne og  kan se, at man uden problemer kan løse
opgaverne, kan man springe dem over.

Fra side 26 er en facitliste med forslag til løsninger.

Fra side 28 er samlet de regneregler og fagudtryk, som
arbejdet med dette hæfte indlærer. Siderne kan også bruges
som en indholdsfortegnelse til hæftet, fordi der ved hver
regel er en henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere.



Simpel rente

Eksempel 1:
Du har 50.000 kr. på en bankkonto fra den 15/7 til den
31/10. Banken giver 3% p. a. i rente med helårlig
rentetilskrivning. Du vil regne renten ud.

Rente: 50.000 A 3% : 365 A 108    =              443,84 kr.
           

Forklaring:
Har man penge stående på en konto i en del af en
renteperiode får man kun en del af renten. 
Man finder renten ved at bruge følgende formel:

Rente: R
Indestående kapital: K
Rentesats: r
Renteperiodens (terminens) længde i dage: T
Antal dage kapitalen indestår: n
       
R = K A r : T A n

NB:
Hvis lommeregneren ikke har en procenttast skal man
omsætte procenttallet til decimaltal ved at dele med
100.

1 Du har haft 8.500 kr. stående i banken i 25 dage.
Banken giver 4% p. a. i rente med helårlig rentetilskrivning.

� Hvor meget vil du få i rente?

2 Du har indsat 12.000 kr. på en konto den 4/5.
Banken giver 3,5% p. a. med rentetilskrivning den 31/12.

� Hvor meget vil du få i rente?
� Hvad vil der stå på kontoen efter rentetilskrivningen?

3 Du har 45.000 kr. stående fra den 1. juli til den 15. august.
Banken giver 3,5% p. a. i rente.

� Hvad vil du få i rente på rentetilskrivningsdagen?
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Eksempel 2:
Du sparer op ved at indbetale 500 kr. hver måned. 
Renten er 2% p. a. med helårlig rentetilskrivning.
Du vil regne ud, hvor meget du har stående på kontoen
efter rentetilskrivningen.

Brug tabellen der på side 33. Her ser du at 1 kr.
indbetalt 12 gange vil blive til 12,1300 kr. med en rente
på 2%.
Din opsparing:   12,1300 A 500        =    606,50 kr.

Forklaring:
Den første indbetaling står på kontoen et helt år, den
anden kun i 11 måneder, den tredje kun i 10 osv.
At regne den samlede rente ud består på den måde af
12 regnestykker. I stedet for kan man bruge tabellen,
der  på side 33.

1 Du indbetaler hver måned 150 kr. på en konto, der giver 4% 
p. a. med helårlig rentetilskrivning.

� Hvad vil der stå på kontoen efter et år?
� Hvad har du fået i rente?

2 Du indbetaler hver måned 350 kr. på en konto.
Banken beregner rente på kontoen hvert kvartal med 1,5%.

� Hvad vil der stå på kontoen efter et kvartal?

3 Du afdrager på et lån ved at indbetale 550 kr. hver måned.
Banken beregner rente hvert kvartal med 3,5%

� Hvilken værdi har dine indbetalinger, når der beregnes
rente rente første gang?

4 Igennem et år har du indbetalt 1.000 kr. om måneden på en
konto, der giver 6% p. a. i rente.

� Hvad vil du få i rente?

Om fagudtryk og om simpel rente på side 28 og 29   
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