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INDLEDNING
Ønsker du dig en ny telefon, tablet eller
guitar, drømmer du om at se Barcelona
mod Chelsea i Champions League eller
en shoppingtur til New York? Så er du
nødt til at lære mere om penge og om,
hvordan du styrer din økonomi. Sammen
med hæftet ”Viden om penge” udgør
dette hæfte det officielle undervisnings
materiale til Pengeuge. Vi har startet
Pengeuge, fordi det er vigtigt, at I får
styr på penge og privatøkonomi, allerede
når I får jeres egne penge at råde over,
fx i forbindelse med at I bliver konfirme
ret eller får et fritidsjob. Når man først
har lært om penge, så glemmer man det
aldrig igen, og man vil have glæde af det
hele livet. På den måde er det faktisk
lige som at lære at køre på cykel. I løbet
af Pengeuge kan du

og dine klassekammerater deltage
iP
 engeQuizzen, hvor I kan vinde
10 000 kr. til klassekassen. Spillet findes
på www.pengeuge.dk.
Materialet er udarbejdet, så det kan
anvendes i både matematik og sam
fundsfag. Materialerne og lærervejled
ningen er udarbejdet i et samarbejde
mellem Finans Danmark og Danmarks
Matematiklærerforening.
God fornøjelse!
Venlig hilsen
Finans Danmark og
Danmarks Matematiklærerforening

Indledning
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Indhold

HVAD DRØMMER
DU OM?
Hvad drømmer du om at blive?
Du skal bruge 10 minutter på at kunne forklare to klassekam
merater, hvordan dit liv ser ud om 10 år.
•
•
•
•
•
•

Hvilket job har du om 10 år?
Har du taget en uddannelse for at få dit drømmejob?
Hvilken uddannelse vil du tage?
Hvad er du særligt glad for ved dit drømmejob?
Hvor mange penge bruger du om 15 år og på hvad?
Lægger du et budget og hvordan?

OPGAVE 1
Snak om, hvad I drømmer om
Sæt jer sammen 3 og 3 og fortæl hinanden om
jeres drømme, planer og andre overvejelser.

HVAD DRØMMER DU OM?
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VELFÆRD

DANMARK ER EN VELFÆRDSSTAT
Skoler, hospitaler, forsvar, ældrepleje,
SU, motorveje, broer, kollektiv trafik og
meget andet betales af staten, regio
nerne og kommunerne. Hvis man i en
periode ikke har et arbejde, kan man
få hjælp fra det offentlige, fx dagpenge
eller kontanthjælp.

FAKTA

Det velfærdssamfund, vi har i dag,
koster hvert år ca. 1100 mia. kr. Staten
og kommunerne får pengene fra skatter,
moms og andre afgifter, som betales af
landets borgere og virksomheder.

FAKTA

• E
 n ny skole til 740 elever koster
ca. 232 mio. kr.
• Folkeskolen koster 55 mia. kr. om året.

• Natur og miljø koster 11 mia. kr.
• O
 ffentlig orden og sikkerhed koster
22,1 mia. kr.

At Danmark er en velfærdsstat betyder,
at vi er fælles om at betale udgifterne til
vores velfærd. Vi bruger som sagt hvert
år ca. 1100 mia. kr. på fællesskabet.
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• Sundhed koster 165,5 mia. kr.
• Social beskyttelse koster 485,3 mia. kr.

Velfærd

Det koster penge at have et
velfærdssamfund
SÅDAN FORDELER UDGIFTERNE SIG
TIL VORES VELFÆRDSSAMFUND:
Miljøbeskyttelse 1 kr.

Fritid, kultur og religion 3 kr.

Forsvar 2 kr.
Økonomiske anliggender
(fx byggeri, transport og
råstofudvinding) 6 kr.

Offentlig orden og sikkerhed
(fx politi) 2 kr.

Social beskyttelse
(fx ældreområdet,
b ørnepasning og
arbejdsløshed) 44 kr.

UDGIFTSFORDELING
PER 100 KR.

Generelle offentlige
tjenester (fx domstole
og ulandsbistand) 13 kr.

Undervisning 13 kr.

Sundhedsvæsen 16 kr.

SÅDAN FORDELER INDTÆGTERNE SIG
TIL VORES VELFÆRDSSAMFUND:
Selskabsskat 5 kr.

Pensionsafkastbeskatning 2 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag
mv. 10 kr.

Indkomstskat 46 kr.

INDTÆGTSFORDELING
PER 100 KR.*

Skat af formue
og ejendom 17 kr.

Moms 21 kr.
*Der er brugt afrundede tal

Velfærd
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Er velfærd noget værd?
BURGERKÆDE
Der er forskel på, hvad man får i løn
for et bestemt stykke arbejde afhængig
af, hvilket land man bor i. Der er også
forskel på, hvad man betaler i skat i de
forskellige lande.
En burger koster i Danmark ca. 35 kr.,
men kun 29 kr. i USA.

FAKTA
• I Danmark betaler vi typisk 36 % i skat.
• I USA betaler man 27 % i skat.

OPGAVE 2

Hvis man arbejder for en burgerkæde i
Danmark, tjener man 120 kr. i timen.

Undersøg i grupper
I skal nu sætte jer sammen i grupper a 2-3 elever
og undersøge lønforskellene og priserne på
en burger.

For det samme arbejde tjener man i USA
54 kr. i timen.

• H
 vad burde en burger koste i USA, når timelønnen er 54 kr. sammenlignet med timeløn og pris
i Danmark?

USA
29 KR.

• H
 vad burde timelønnen i USA være, for at man
får det samme ud af sine penge som i Danmark?
I kan fx undersøge det ved at finde ud af,
hvordan man i de to lande kan få lige mange
burgere for sin løn.
• H
 vorfor accepterer burgerkæder i Danmark den
høje danske løn?
DANMARK
35 KR.

USA
27%

OPGAVE 3
I skal herefter undersøge, hvorfor der er forskel
på, hvad man betaler i skat i Danmark og i USA.
• B
 etaler det offentlige noget for os,
som det offentlige i USA ikke betaler?

SK AT

• E
 r der en offentlig service i Danmark, som I
finder unødvendig eller for stor?

DANMARK
36%
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• S
 ynes I, det er godt eller skidt med så høj en
skatteprocent, som vi har i Danmark?

Velfærd

DET ÅRLIGE
SKATTEREGNSKAB
SKATTEN BEREGNES I PROCENT
AF 2 FORSKELLIGE BELØB:
•
D en personlige indkomst –
dvs. alle indkomster minus
arbejdsmarkedsbidrag.
•
D en skattepligtige indkomst – dvs.
den personlige indkomst minus
forskellige fradrag, fx beskæftigel
sesfradrag og renteudgifter.
Af lønindkomsten skal man betale
arbejdsmarkedsbidrag, men til gengæld
får man et beskæftigelsesfradrag, som i
2018 er 9,50 % af lønindkomsten (max
34 300 kr. i 2018). I 2019 er beskæftigel
sesfradraget 10,10 % af lønindkomsten
(max. 37 200 kr.).
I 2018 blev der indført et jobfradrag, som
i 2018 er på 2,50 % af (lønindkomst+
ATP+pensionsbidrag) som overstiger
187.500 kr. Jobfradraget kan max. være
1.400 kr. i 2018.

I 2019 er jobfradraget på 3,75 % af
(lønindkomst+ATP+pensionsbidrag) som
overstiger 191.600 kr. Jobfradraget kan
max. være 2.100 kr. i 2019.
I 2018 skal man altså tjene over 187.500
kr. for at få jobfradraget.
I 2019 skal man tilsvarende tjene over
191.600 kr. for at få jobfradraget.
TAL FRA FORSKELLIGE KOMMUNER
I skemaet kan I ændre de forskellige
tal. I de første tre kolonner er de rigtige
tal indtastet. I skal selv finde tallene for
kommuneskat og kirkeskat i de tre sidste
kommuner.
I kan hente tallene her:
http://www.skm.dk/skattetal/satser/
kommuneskatter

FAKTA
I 2019 er personfradraget 35.300 kr. hvis man er
under 18 år. Hvis man er fyldt 18 år i 2019, er personfradraget på 47.000 kr.

Det årlige skatteregnskab
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Her ser du skatteberegningen for en ung person under 18 år. Der skal
ikke betales topskat, og der er ikke noget jobfradrag. Der er heller ikke
fradrag for renteudgifter eller udgifter til fagforening. Medlemmer af
folkekirken betaler kirkeskat.

Skatteberegneren 2019
Arbejdsmarkedsbidrag
Beskæftigelsesbidrag
Personfradrag

10,10 %
35 300,00 kr.

Bundskat

12,16 %

Kommuneskat

26,20 %

Kirkeskat

0,93 %

Løn - evt. ATP bidrag

45 000,00 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

-3 600,00 kr.

Personlig indkomst

41 400,00 kr.

Beskæftigelsesfradrag

-4 545,00 kr.

Skattepligtig indkomst

36 855,00 kr.

Bundskat

5 034,24 kr.

Kommuneskat

9 656,01 kr.

Kirkeskat
Beregnet skat
Skatteværdi af personfradrag

At betale i skat
Disponibel indkomst
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8%

342,75 kr.
15 033,00 kr.
-13 869,37 kr.

1 163,63 kr.
40 236,37 kr.

Du kan eksperimentere med disse
fire regneark:
SKATTEBEREGNEREN_2018 (udvidet)
SKATTEBEREGNEREN_2019 (udvidet)
SKATTEBEREGNEREN_2018
SKATTEBEREGNEREN_2019
I de udvidede regneark er bl.a. topskat og
jobfradrag medregnet.
I 2018 var topskatten 15 % af den personlige
indkomst over 498.900 kr.
I 2019 er topskatten 15 % af den personlige
indkomst over 513.400 kr.
I de gule felter i regnearkne kan du ændre
tallene.

Det årlige skatteregnskab

OPGAVE 4
Prøv med regnearket ”Skatteberegneren_
2019” om beregningerne er rigtige.
”Skatteberegneren_2019” finder du på
www.pengeuge.dk.

OPGAVE 5
Beregn nu Peters disponible indkomst i de
6 forskellige kommuner.
Brug eventuelt regnearket
”Skatteberegneren_2019”.
% en af beregningerne uden
Prøv at foretage 10,10
mindst
brug af regnearket.

Kommuneskatter 2019
Kommune

Århus

Roskilde

Vejle

København

Svendborg

Årsløn

40 000 kr.

25 000 kr.

50 000 kr.

30 000 kr.

60 000 kr.

Personfradrag

35 300 kr.

35 300 kr.

35 300 kr.

35 300 kr.

35 300 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

8%

8%

8%

8%

8%

Beskæftigelsesfradrag

10,10 %

10,10 %

10,10 %

10,10 %

10,10 %

Bundskat

12,16 %

12,16 %

12,16 %

12,16 %

12,16 %

Kommuneskat

24,40 %

25,20 %

23,40 %

0,74 %

0,84 %

0,89 %

Kirkeskat

Jeres egen

Kommuneskatterne kan man finde på Skatteministeriets hjemmeside (www.skm.dk).

Det årlige skatteregnskab
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LØN

Peter arbejder i et supermarked
Her ser I Peters lønseddel
Supermarkedet
KØB-IND
Sidegaden 87
XXXX Nykøbing
SE-nr.: XXXX

Lønseddel for
Peter Petersen
CPR-nr.: 140802 XXXX

Tekst

Sats

50 timer

66,16

ATP-bidrag
AM-bidrag

8 % af 3 278,00

Feriepenge
AM-bidrag af feriepenge
Afregnet til Feriekonto

- (Fradrag)
3 308,00
30,00 kr.
262,24 kr.

12,5 % af 3 308,00 kr.
8 % af 413,50

413,50
33,08 kr.
380,42 kr.

I alt

705,74

Til disposition på bankkonto XXX XXX
den 31. januar 2019

3 015,76

Feriepenge beregnes med 12,5 % af lønindkomsten. Der betales ikke ATP-bidrag af feriepenge
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+ (Løn)

Løn

3 721,50

Peter arbejder i et supermarked, hvor
han fylder varer op i grøntafdelingen.
Det varierer, hvor meget han arbejder,
men de fleste uger er det 8-10 timer.
Peter bruger nogle af pengene på tøj
og biografture, men sparer også op til
sommerferien. Ud over den løn, Peter
får udbetalt, indbetaler arbejdsgiveren
feriepenge til en konto.
•
•

OPGAVE 6
Gennemgå lønsedlen og tal om de
forskellige begreber.

OPGAVE 7
Peters timeløn er 66,16 kr. I februar
måned arbejdede han 32 timer.

 eriepengene udbetales til Peter,
F
når han holder ferie.
F eriepengene er en procentdel af
lønnen. I 2019 er det 12,5 %.

Hvor mange penge tjente Peter i februar måned?

Alle, der arbejder, skal betale arbejds
markedsbidrag. Pengene bruges til fx
at sende arbejdsløse på kursus. Der
betales ikke arbejdsmarkedsbidrag
af overførselsindkomster fx SU og
dagpenge.

*Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttende ansættelsesfor
hold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt
uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

ATP-satser 2019
A-bidrag

Lønmodtagerens andel
(1/3)

Månedslønnede
(Arbejdstimer pr. måned)
Mindst 117
Under 117 – men mindst 78
Under 78 – men mindst 39
Under 39

Arbejdsgiverens andel
(2/3)

Bidrag i alt
pr. md.

94,65
63,10
31,55
0,00

14-dages lønnede
(Arbejdstimer i 14-dages periode)
Mindst 54
Under 54 – men mindst 36
Under 36 – men mindst 18
Under 18

kr.
kr.
kr.
kr.

189,35
126,25
63,10
0,00

kr.
kr.
kr.
kr.

284,00
189,35
94,65
0,00

kr.
kr.
kr.
kr.

pr. 14 dage
49,80
33,20
16,60
0,00

Ugelønnede
(Arbejdstimer pr. uge)
Mindst 27
Under 27 – men mindst 18
Under 18 – men mindst 9
Under 9

kr.
kr.
kr.
kr.

99,60
66,40
33,20
0,00

kr.
kr.
kr.
kr.

149,40
99,60
49,80
0,00

kr.
kr.
kr.
kr.

pr. uge
24,90
16,60
8,30
0,00

Løsarbejdere
Pr. time*

kr.
kr.
kr.
kr.

0,67 kr.

Løn

49,80
33,20
16,60
0,00

kr.
kr.
kr.
kr.

1,34 kr.

74,70
49,80
24,90
0,00

kr.
kr.
kr.
kr.

2,01 kr.
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Peter skal også betale ATP (Arbejdsmarkedets TillægsPen
sion). Det er en pensionsordning, næsten alle voksne i arbejde
betaler til. Man betaler ATP, hvis man er fyldt 16 år og opfylder
kravet om arbejdstid, som er angivet i tabellen.
Peter har frikort, dvs. han betaler ikke skat af de første
35.300 kr., han tjener.

OPGAVE 8
Hvad får Peter udbetalt i februar måned, når han
betaler 8 % i arbejdsmarkedsbidrag?

OPGAVE 9
Peter forventer at tjene 24 000 kr. i 2019
• Hvor mange timer skal Peter arbejde i 2019 for
at tjene 24 000 kr.?
• H
 vor meget skal han betale i arbejdsmarkedsbidrag og ATP i 2019?
Resten af lønnen får han udbetalt.
• Hvor mange penge forventer Peter at få udbetalt i gennemsnit om måneden i 2019?

FAKTA
Arbejdstidsregler
Unge mellem 13 og 15 år må kun arbejde 2 timer
på skoledage og 7 timer på dage, der ikke er skoledage. Unge mellem 15 og 18 år må dog arbejde
8 timer på dage, der ikke er skoledage og 40 timer
pr. ferieuge.

Peter forventer i gennemsnit at tjene 2000 kr. om måneden i
2019. Her er hans f orskudsopgørelse:
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Løn

Peters forskudsopgørelse 2019
Personlig indkomst:
Løn: 12 x 2000 kr. =

24 000,00 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag: 8 % af 24 000 kr. =

-1920,00 kr.

Personlig indkomst

22 080,00 kr.

Skattepligtig indkomst
Personlig indkomst

22 080,00 kr.

Beskæftigelsesfradrag: 10,10 % af 24 000 kr. =

-2 424,00 kr.

Skattepligtig indkomst

19 656,00 kr.

Peters disponible* indkomst:
Løn

24 000,00 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

-1920,00 kr.

Skat

0,00 kr.

Disponibel indkomst

22 080,00 kr.

*Disponibel betyder "til rådighed"

NU KAN PETERS SKAT BEREGNES:
Peters skatteberegning 2019
Bundskat
12,16 % af den personlige indkomst, dvs. 12,16 % af 22 080,00 kr. =

2 684,93 kr.

Kommuneskat
Kommuneskatten fastsættes af kommunalbestyrelsen. I Peters kommune
er kommuneskatten 26,2 % af den skattepligtige indkomst, dvs. 26,2 %
af 19 656 kr. =

5 149,87 kr.

Kirkeskat
Kirkeskatten fastsættes fælles for alle sogne i en kommune. I Peters
kommune er kirkeskatten 0,93% af den skattepligtige indkomst, dvs. 0,93%
af 19 656 kr. =
Skat i alt

182,80 kr.
8 017,60 kr.

Herfra skal trækkes skatteværdien af personfradraget på 35 300 kr.:
(12,16+26,2+0,93)% af 35 300 kr. =

-13 869,37 kr.

Skat at betale:

-5 851,77 kr.

Da man ikke kan betale negativ skat, betyder det, at Peter skal betale 0 kr. i skat. Det passer også med, at Peters løn er mindre
end personfradraget.

Løn
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OPSPARING OG
INVESTERING
NÅ DINE MÅL VED AT SPARE OP
Nogle ting er så dyre, at man bliver nødt til at over
veje, hvordan man får råd til at anskaffe dem. Skal
man spare op, eller skal man låne?
En ny cykel, en knallert, en computer, en mobilte
lefon, et kørekort eller en rejse til udlandet er ikke
noget, man bare lige kan betale.
Når man sparer op ved at sætte penge i banken,
kan man få rente (indlånsrente). Bankrenter på
indlån er meget lave, men de ændrer sig hele tiden.
Bankerne har forskellige rentesatser for indlån: En
rentesats for børneopsparing, en rentesats for boli
gopsparing, en rentesats for ungdomskonti osv.
Hvis man synes, at indlånsrenten er lav, og man er
er villig til at tage risiko, kan man også vælge at
investere sin opsparing i f.eks. aktier, obligationer
og investeringsbeviser. Det kan du læse mere om
fra side 29.

OPSPARING TIL COMPUTER
Mads vil spare op til en computer, som han skal
bruge efter folkeskolen. Han har fundet en bærbar,
som han både kan bruge til skolearbejde og
til at spille på. Den er lidt dyr, da
den koster 10 000 kr.
Hans far og mor har sagt, at hvis
han betaler 250 kr. pr. måned til dem de næste 3 år,
så vil de gerne betale resten af udgiften til compu
teren.
De påstår, at det er en bedre aftale
for Mads end at sætte pengene i banken. Han har
fundet en konto, hvor han kan få 3 % p.a.
I dette afsnit kan du bruge disse regne
ark: BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING
MILLIONÆR_OM_50_AAR

Når man låner penge i banken, betaler man rente
(udlånsrente). Der er også forskellige rentesatser
for udlån: Boliglån, forbrugslån, billån osv.
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opsparing og investering

OPGAVE 10
Mads er bange for, at hans far og mor ikke har ret.
Du skal hjælpe Mads med at finde ud af, om det
bedre kan svare sig for Mads at give sin mor og far
pengene end at sætte dem i banken.
Brug regnearket:
BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING

OPGAVE 11
Hvor mange penge skal Mads sætte i banken hver
måned, hvis han vil spare hele beløbet
op på to år?

FAKTA
Kopiering i regneark
Ved at skrive $B$3 sikrer man sig, at cellens
indhold ikke ændres ved kopiering.

opsparing og investering
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Bankbog månedlig indbetaling (årlig rentetilskrivning)
Rente:
Dato

3 % p.a.
Tekst

Beløb pr. md.:
Indsat

500 kr.
Saldo

Startkapital

1000 kr.

Rente

Rentemdr.

1000,00

30,00

12

jan.

Ind

500,00

1500,00

15,00

12

feb.

Ind

500,00

2000,00

13,75

11

marts

Ind

500,00

2500,00

12,50

10

april

Ind

500,00

3000,00

11,25

9

maj

Ind

500,00

3500,00

10,00

8

juni

Ind

500,00

4000,00

8,75

7

jul.

Ind

500,00

4500,00

7,50

6

aug.

Ind

500,00

5000,00

6,25

5

sept.

Ind

500,00

5500,00

5,00

4

okt.

Ind

500,00

6000,00

3,75

3

nov.

Ind

500,00

6500,00

2,50

2

dec

Ind

500,00

7000,00

1,25

1

1. år

Rente

127,50

7127,50

213,83

12

jan.

Ind

500,00

7627,50

15,00

12

feb.

Ind

500,00

8127,50

13,75

11

marts

Ind

500,00

8627,50

12,50

10

april

Ind

500,00

9127,50

11,25

9

maj

Ind

500,00

9627,50

10,00

8

juni

Ind

500,00

10 127,50

8,75

7

jul.

Ind

500,00

10 627,50

7,50

6

aug.

Ind

500,00

11 127,50

6,25

5

sept.

Ind

500,00

11 627,50

5,00

4

okt.

Ind

500,00

12 127,50

3,75

3

nov.

Ind

500,00

12 627,50

2,50

2

dec

Ind

500,00

13 127,50

1,25

1

2. år

Rente

311,33

13 438,83

403,16

12

Et udsnit af regnearket "BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING.xls"
Der er en vejledning til tabellen, som kan findes på pengeuge.dk
under ’undervisningsmaterialer’.
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Startkapital:

opsparing og investering

OPSPARING TIL STUDIEÅR I USA
Josefine fik i 6. klasse 40 000 kr. af sin mormor og morfar.
Pengene skal hun bruge på et studieår i USA. Opholdet koster
45 000 kr. Hun satte pengene i banken 1. januar 2014 til 5 % i
rente p.a. Der tilskrives renter hvert år den 31. december. Hun
skal bruge pengene den 1. januar 2017.
Indestående efter 1 år:
K1 = 40 000 kr. · 1,05
Indestående efter 2 år:
K2 = 40 000 kr. · 1,05 · 1,05 = 40 000 · 1,05^2
Indestående efter 3 år:
K3 = 40 000 kr. · 1,05 · 1,05 · 1,05 = 40 000 · 1,05^3

OPGAVE 12
Har Josefine den 1. januar 2017 penge nok til sit
studieophold, eller er hun nødt til at spare yderligere penge op?

FAKTA
Kapitalfremskrivning
Hvis noget vokser med samme procentsats over en
længere periode, kan man bruge vækstformlen til
beregning af slutkapitalen.
Kn = Ko * (1 + r ) ^n
Kn: Slutkapital
Ko: Startkapital
r: Rentesatsen angivet som decimaltal
n: Antal terminer

opsparing og investering
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Millionær om 50 år
Startbeløb:
År

1 000
Beløb

pct. p.a.:

5

År

Beløb

0

1000,00 kr.

26

3555,67 kr.

1

1050,00 kr.

27

3733,46 kr.

2

1102,50 kr.

28

3920,13 kr.

3

1157,63 kr.

29

4116,14 kr.

4

1215,51 kr.

30

4321,94 kr.

5

1276,28 kr.

31

4538,04 kr.

6

1340,10 kr.

32

4764,94 kr.

7

1407,10 kr.

33

5003,19 kr.

8

1477,46 kr.

34

5253,35 kr.

9

1551,33 kr.

35

5516,02 kr.

10

1628,89 kr.

36

5791,82 kr.

11

1710,34 kr.

37

6081,41 kr.

12

1795,86 kr.

38

6385,48 kr.

13

1885,65 kr.

39

6704,75 kr.

14

1979,93 kr.

40

7039,99 kr.

15

2078,93 kr.

41

7391,99 kr.

16

2182,87 kr.

42

7761,59 kr.

17

2292,02 kr.

43

8149,67 kr.

18

2406,62 kr.

44

8557,15 kr.

19

2526,95 kr.

45

8985,01 kr.

20

2653,30 kr.

46

9434,26 kr.

21

2785,96 kr.

47

9905,97 kr.

22

2925,26 kr.

48

10 401,27 kr.

23

3071,52 kr.

49

10 921,33 kr.

24

3225,10 kr.

50

11 467,40 kr.

25

3386,35 kr.

OPGAVE 13
Du vil gerne være millionær om 50 år.
Hvor mange penge skal du sætte i banken nu,
hvis du få 5 % p.a. i rente?
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Brug regnearket ”MILLIONAER_OM_50_AAR”

opsparing og investering

LÅN

LÅN SKAL BETALES TILBAGE
Når man låner penge, skal lånet betales
tilbage med renter. Man betaler som
regel et lån tilbage ved
at betale det samme beløb (ydelse) hver
måned i lånets løbetid. Ydelsen består
af renter og afdrag på lånet. Desuden
kan der være ekstra omkostninger fx
til fremsendelse af girokort eller til en
betalingsservice.

EMMAS RACERCYKEL
Emma vil rigtig gerne have en racer
cykel, men den koster 7000 kr. Hun har
ikke så mange penge, så hun beslutter
sig for at købe den på
afbetaling. Udbetalingen er 500 kr., mens
resten af beløbet betales i
løbet af 3 år med en fast månedlig
ydelse. Hun har fundet et lån, hvor ren
tesatsen er 2 % pr. måned.

I begyndelsen, hvor lånet er stort, er
renterne store og afdraget lille. Men
efterhånden som gælden bliver mindre,
fordi der afdrages, bliver renterne også
mindre. Afdraget bliver derfor større,
da man betaler den samme ydelse hver
måned.

I dette afsnit kan du bruge dette regne
ark: LAAN_MAANEDLIGE_TERMINER

Den dag, hvor der tilskrives renter,
og man betaler ydelse, kaldes
terminen. Ved nogle lån er der
termin hver måned. Ved andre lån
er der termin hvert kvartal, hvert halve
år eller kun en gang om året.

Lån
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Lån (månedlige terminer)
Antal terminer:

Ydelse:

Lån:

Terminsrente:

36*

200,00 kr.

6500,00 kr.

2%

Rente

Afdrag

Gæld: 6500,00 kr.

1

200,00

130,00

70,00

6430,00 kr.

2

200,00

128,60

71,40

6358,60 kr.

3

200,00

127,17

72,83

6285,77 kr.

4

200,00

125,72

74,28

6211,49 kr.

5

200,00

124,23

75,77

6135,72 kr.

6

200,00

122,71

77,29

6058,43 kr.

7

200,00

121,17

78,83

5979,60 kr.

8

200,00

119,59

80,41

5899,19 kr.

9

200,00

117,98

82,02

5817,18 kr.

10

200,00

116,34

83,66

5733,52 kr.

11

200,00

114,67

85,33

5648,19 kr.

12

200,00

112,96

87,04

5561,15 kr.

13

200,00

111,22

88,78

5472,38 kr.

14

200,00

109,45

90,55

5381,82 kr.

15

200,00

107,64

92,36

5289,46 kr.

16

200,00

105,79

94,21

5195,25 kr.

17

200,00

103,91

96,09

5099,16 kr.

18

200,00

101,98

98,02

5001,14 kr.

19

200,00

100,02

99,98

4901,16 kr.

*se excel-ark for alle terminer

OPGAVE 14

Du kan se, at renten bliver mindre
og mindre, samt at afdraget bliver større
og større.
Find regneark til opgaverne på
www.pengeuge.dk

Du skal hjælpe Emma med at finde ud af,
hvad hendes månedlige ydelser bliver.

OPGAVE 15
Undersøg, om du kan låne 10 000 kr. med en
månedlig ydelse på 200 kr. og en rente på 2 % pr.
måned.
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Lån

OPGAVE 16
Du skal ved hjælp af regnearket finde
ydelsen i følgende opgaver
Mobiltelefon 6500 kr.
Udbetaling 500 kr.
Rentesats 3 % pr. måned
24 månedlige terminer
Find ydelsen og regn ud hvad t elefonen
har kostet i alt.
Computer 10 000 kr.
Udbetaling 0 kr.
Rentesats 1 % pr. måned
48 månedlige terminer
Find ydelse og regn ud, hvad c omputeren
har kostet i alt.
Indskud i en lejlighed.
Banklån 20 000 kr.
Rentesats 4 % pr. termin
Termin hvert kvartal
Løbetid 5 år
Find ydelsen og regn ud, hvor meget lånet
til indskud har kostet i alt.

Lån
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ANNUITETSLÅN ER ET LÅN, HVOR
YDELSEN ER DEN SAMME VED ALLE
TERMINER
y=

H·r
1 - (1 + r)-n

y: Ydelsen pr. termin
H: Hovedstolen (Det du låner)
r: Rentesats som decimaltal
n: Antal terminer
Et eksempel
y=

Når du taster formlen ind på
lommeregneren, skal du huske at
sætte en parentes omkrig tælleren
og en parentes omkring nævneren.

5000 · 0,02
1 - (1 + 0,02)-24

y = 264,36 kr.
y: Ydelsen pr. termin
H: 5000 kr.
r: 0,02
n: 24

Du kan også tjekke ydelsen med
Excelformlen: =ydelse(terminsrente;antal ydelser;lånets størrelse)
dvs: =ydelse(0,02;24;5000)

FAKTA
Annuitetslån
Ydelserne kan også beregnes ved hjælp formlen
for annuitetslån.
Annuitet betyder, at der betales en række lige
store ydelser i et antal terminer. Der kan være
termin hver måned, hvert kvartal eller hvert år.

OPGAVE 17
Du skal regne opgave 16 igennem med
annuitetsformlen.
Fandt du frem til samme ydelse, ved brug af formlen
til beregning af annuitetsydelserne, som ved brug af
regnearket?
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Lån

ÅOP

I dette afsnit vil du lære, hvordan
man kan sammenligne lån ved at sam
menligne ÅOP. Når du låner penge, er
der mange udgifter.
O mkostninger:
Stiftelsesomkostninger og gebyrer.
S amlede kreditomkostninger:
Alle omkostninger og renter.
ÅOP:
ÅOP er de samlede kreditomkostninger
om året udtrykt i procent af det beløb,
man får udbetalt, når man låner.
 ermin:
T
Det tidspunkt hvor der betales
renter og afdrag på lånet.
P ct. p.a.:
Procent pr. år dvs. den årlige
renteprocent.
Hvis renten blot opgives som
procent, er det ofte renten pr.
termin, dvs. renten pr. måned,
hvis der er månedlige terminer.

#PENGEUGE

Når du er fyldt 18 år, får du mulighed for
at låne penge. Hvis du låner penge, skal
de naturligvis betales tilbage. Man kan
bl.a. låne penge i en bank eller tage et
kviklån via nettet eller mobiltelefonen.
Långiveren skal o plyse størrelsen af
ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent).
ÅOP fortæller med et enkelt tal, hvor
dyrt l ånet er.
Ved at sammenligne ÅOP for f orskellige
lån med samme løbetid, kan man vælge
det billigste lån.
Lånet med lavest ÅOP er billigst.
Når man skal vurdere lån, er det
også klogt at regne ud, hvor store
de samlede kreditomkostninger er
i alt.
Et lån afvikles ved, at man betaler faste
ydelser (pr. måned, pr. kvartal eller pr.
halvår). Ydelsen består af rente, afdrag
og evt. omkostninger. Hvis man ikke
betaler sin ydelse på et lån, modtager
man i første omgang en rykker med et
gebyr, der også skal betales.

Åop
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Lån 1

Lån 2

Pct. p.a.

10 %

Antal terminer
Lån

12
11 000

Omkostninger

Ydelse

ÅOP:

Tilbagebetaling:
Lån udbetalt:
Samlede kreditomkostninger:

1000

-964,87 kr.

31,84 %

-11 578,45 kr.
10 000,00 kr.
-1578,45 kr.

Pct. p.a.

10 %

Antal terminer:

6

Lån:

11 000

Omkostninger:

1000

Ydelse:

-1884,84 kr.

ÅOP:

Tilbagebetaling:
Lån udbetalt:

53,44 %

-11 309,04 kr.
10 000,00 kr.

Samlede kreditomkostninger:

-1309,04 kr.

Ovenfor ser du to lån på 10 000 kr. På begge lån er omkostnin
gerne på 1000 kr. lagt til lånet, så man i
virkeligheden skylder 11 000 kr.
Lån 1 tilbagebetales i løbet af 12 terminer, og lån 2
tilbagebetales i løbet af 6 terminer.
Hvis man ikke betaler, kan man blive registreret som dårlig
betaler i RKI-registret. Hvis det sker, kan man ikke låne penge
(fx til køb af hus eller lejlighed) eller købe på afbetaling. Man
bliver først slettet som dårlig betaler i RKI-registret, når
gælden er betalt eller efter 5 år. Hvis gælden ikke bliver betalt
hurtigt, vokser den mere og mere med rentes rente. På den
måde kan det blive meget dyrt for den, der ikke betaler sin
gæld.

OPGAVE 18
Hvordan beregnes tilbagebetalingsbeløbet?
Hvordan beregnes de samlede kreditomkostninger? Hvor mange pct. udgør de samlede kreditomkostninger af det udbetalte lån for LÅN 1 og LÅN
2?
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Åop

OPGAVE 19
Hvilket lån er billigst, hvis du ser på ÅOP?
Hvilket lån er billigst, hvis du ser på de samlede
kreditomkostninger?
Prøv at give en forklaring på, hvorfor det er sådan.
Sammenlign de månedlige ydelser for de to lån.
Hvilke andre forhold skal man se på, når man skal
vurdere lån?

En ung studerende skal flytte på kollegium
Indskuddet er 12 000 kr. Der indhentes to lånetilbud.

Lån
Løbetid
Månedlig ydelse
Rente
Stiftelsesomkostninger

Lån A

Lån B

12 000 kr.

12 000 kr.

5 år

6 år

274,20 kr.

228,87 kr.

12 % p.a.

10 % p.a.

500 kr.

500 kr.

OPGAVE 20
De 500 kr. i omkostninger lægges til lånet,
så man i virkeligheden låner 12 500 kr.
Med regnearket ”ÅOP_BEREGNING” på næste side
kan du beregne ÅOP for de to lån.
Du kan også beregne de samlede kreditomkostninger for de to lån.
Prøv at undersøge lånemuligheder i en bank
og sammenlign ÅOP og de samlede kreditomkostninger med Lån A og Lån B.

Åop
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ÅOP/månedlige ydelser
A

B

C

Excel, visning med fomler
1

Pct. p.a.

2

Antal terminer:

3

Lån:

4

Omkostninger:

5

Terminsrente

D

Excel, visning med tal
10 %.
12
11 000 kr.
1000 kr.
=(B1/100+1)^(1/12)-1

Pct. p.a.

10 %.

Antal terminer:

12

Lån:

11 000 kr.

Omkostninger:

1000 kr.

Terminsrente

0,00797414

6
7

Ydelse

8

Månedlig OP

9

ÅOP

=YDELSE(B5;B2;B3)
=RENTE(B2;B7;B3-B4)
=((1+B8)^12-1)*100

Ydelse

-964,87

Månedlig OP

0,023301157

ÅOP

31,84 %

10
11

Tilbagebetaling

=B7*B2

Tilbagebetaling

-11578,45

12

Lån udbetalt

=B3-B4

Lån udbetalt

10 000,00

13

Samlede
kreditomkostninger

=SUM(B11:B12)

Samlede
kreditomkostninger

-1578,45

Regnearket kan hentes på www.pengeuge.dk under materialer

I dette afsnit kan du bruge dette regne
ark: ÅOP_BEREGNING

1 % PR. MÅNED
12 % P.A.
Er det ikke det samme?
Et år er jo 12 måneder.

OPGAVE 21
Et firma tilbyder et lån til 1 % pr. måned.
Et andet firma tilbyder et lån til 12 % p.a.
Hvilket lån vil du vælge? Du skal forklare
dit valg.
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Åop

AKTIER OG
OBLIGATIONER
En virksomhed kan udstede og sælge
aktier. Hvis man ejer en aktie i en
virksomhed, er man medejer af virksom
heden og kan modtage udbytte (del af
overskuddet), hvis virksomheden beslut
ter at give det.
Staten, virksomheder og realkreditinstitutter kan udstede og sælge
obligationer. Hvis man ejer en obligation,
har man ydet et lån til staten, til en virk
somhed eller en husejer, og det lån skal
betales tilbage.
En realkreditobligation har en løbetid, fx
30 år. Det betyder, at den, der har lånt
pengene, betaler lånet tilbage over 30
år. På obligationer er der en fast eller
variabel rente, som typisk ikke er så høj
som afkastet på aktier.
Et realkreditlån er et lån med pant i
fast ejendom, der er optaget i et real
kreditinstitut. For ejerboliger og andre
ejendomme til beboelsesformål kan man
låne op til 80 pct. af boligens værdi som
realkreditlån. Der skaffes penge til udlån
ved at sælge obligationer. Den danske

realkreditmodel bygger på, at der er tæt
sammenhæng mellem lån og obligatio
ner. Det er unikt – også i et internationalt
perspektiv.
Når en husejer optager et obligations
lån, har långiver (kreditforeningen)
sikkerhed i huset. Hvis husejeren ikke
kan betale sit obligationslån tilbage, kan
kreditforeningen overtage huset, som
derefter kan sælges. Dermed mister
obligationsejeren ikke alle sine penge,
hvilket gør investering i realkreditobliga
tioner ret sikkert.
Hvis man ejer en virksomhedsobligation,
og virksomheden går konkurs, står
man højt oppe i køen, når virksomhe
dens værdier skal fordeles mellem de
personer, virksomheden skylder penge
(kreditorerne).
På aktier er der ikke fast udbytte.
På kort sigt er det mere risikabelt at
investere i aktier end i obligationer, men
aktier giver typisk mulighed for større
afkast og fortjeneste. Hvis det går godt
for virksomheden, får den der ejer en

Aktier og obligationer
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aktie del i virksomhedens overskud. Man kan også
sælge sin aktie og få en højere pris end den, man
betalte, da man købte den. Men et aktieselskab kan
gå konkurs, og det betyder, at kursen på aktierne er
0 – aktierne er intet værd.
Alt i alt kan man sige, at det er mere sikkert at
investere i obligationer frem for aktier, men under
alle omstændigheder skal man nøje overveje, hvilke
værdipapirer man køber. Det kan være en god idé at
sprede sine investeringer over flere typer af værdi
papirer. Så spreder man nemlig risikoen.
INVESTERINGSFONDE
Hvis man investerer i aktier og obligationer gennem
en Investeringsfonde, spreder man sin risiko,
fordi Investeringsfonden køber aktier og/eller
obligationer i mange forskellige selskaber. Hvis det
går dårligt for et selskab, og kursen derfor falder,
opvejes det måske af, at det går godt for et andet
selskab, og kursen derfor stiger. Investeringsfonden
opkræver betaling for sit arbejde med en procent
sats af investeringerne.
Som bevis for sin investering modtager man et
investeringsbevis. Investeringsforeningen har for
skellige udgifter: bl.a. lønningsudgifter og udgifter
ved køb og salg af aktier og obligationer. Disse
omkostninger kan udtrykkes ved et enkelt tal: ÅOP
(årlige omkostninger i procent af investeringen).
Det investeringsbevis med den laveste ÅOP har de
laveste omkostninger.
Graferne viser, hvordan udviklingen er gået i en
Investeringsfonds to grupper: A og B. Her kan du se,
hvordan det gik med en invester ing på 100 kr. under
finanskrisen i 2008.
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KURS
Kursen er den aktuelle værdi for 1 stk. aktie, 1 stk.
obligation eller 1 stk. investeringsbevis. Kursen er
afhængig af udbud og efterspørgsel. Er der stort
udbud og lille efterspørgsel, falder kursen. Er der
lille udbud og stor efterspørgsel, stiger kursen.
Stykstørrelsen pr. aktie er forskellig – fx 1 kr., 10
kr., 50 kr. eller 100 kr. Man kan handle obligationer i
den størrelse man ønsker at handle for, fx 100 kr.
Hvis man ønsker at vide, hvor meget det koster at
købe 100 kr. i pålydende værdi i en virks omhed,
skal man kende både kurs og stykstørrelse.
Her er et eksempel, hvor stykstørrelsen er
forskellig:
•
•

 ursen på en aktie i Bank A er 205,70
K
Kursen på en aktie i Bank B er 72,55

Det ser umiddelbart ud som om, at aktierne i Bank
A ‘koster mest’, men stykstørrelsen pr. aktie i Bank
A er 10 kr. og stykstørrelsen i Bank B er 1 kr.
100 kr. i pålydende værdi koster derfor:
•
 ank A: 205,70 ∙ 10 kr. = 2057 kr.
B
•
B ank B: 72,55 ∙ 100 kr. = 7255 kr.
Her kan man se, at aktierne i Bank B ‘koster mest’
AKTIEKURSEN OG KURSVÆRDIEN
Hvis kursen på aktier i virksomheden Jensen & Søn
A/S er 325, koster en aktie 325 kr.
10 stk. aktier i Jensen & Søn A/S koster 10 ∙ 325 kr.
= 3250 kr. Dvs., at kursværdien for 10 aktier er 3250
kr.

Aktier og obligationer

OPGAVE 22
Beskriv og forklar udviklingen.
• Investeringen i gruppe A var i november 2018
vokset til 168,83.
• Investeringen i gruppe B var i oktober 2018
vokset til 191,50.

Gruppe A 15 % aktier og 85 % obligationer
200

100

jan/15

jan/16

jan/17

jan/18

jan/15

jan/16

jan/17

jan/18

jan/14

jan/13

jan/12

jan/11

jan/10

jan/09

jan/08

jan/07

jan/06

50

Gruppe B 50 % aktier og 50 % obligationer
200

150

100

jan/14

jan/13

jan/12

jan/11

jan/10

jan/09

jan/08

jan/07

jan/06

50
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UDBYTTET AF AKTIER
Udbyttet af aktier er ikke fast. Det
afhænger af det overskud, virksomheden giver.
Lad os sige, at Jensen & Søn A/S et år
har et fint overskud, og der udbetales
5 kr. i udbytte af hver aktie.
Udbyttet af 10 stk. aktier i Jensen & Søn
A/S er 10 ∙ 5 kr. = 50 kr.
OBLIGATIONSKURSEN
OG KURSVÆRDIEN
Kursen på 3,5 % obligationer i Husejer
nes Kreditforening er fx 98, dvs. man
betaler 98 kroner for en pålydende
værdi på 100 kr.
10 stk. 3,5 % obligationer i Husejernes Kre
ditforening koster 10 ∙ 98 kr. = 980 kr. Dvs.
kursværdien er 980 kr.
RENTE AF OBLIGATIONER
•
Renten på obligationerne i Husejer
nes Kreditforening er fast
3,5 % p.a. eller 3,50 kr. om året
på hver obligation a 100 kr.
•
Renten af 10 obligationer i
Husejernes Kreditforening er
10 ∙ 3,50 kr. = 35 kr.
MEN TALLENE KAN HURTIGT
ÆNDRE SIG
Når nu obligationerne giver den højeste
direkte rente, er der måske mange
investorer, der vil købe obligationerne.
Da det er udbud og efterspørgsel, der
bestemmer kursen, vil kursen stige. Og
når kursen stiger, falder den direkte
rente.

OPGAVE 23
Hvor mange pct. har man tjent (dvs. den direkte
rente), hvis kursværdien er 3250 kr. og udbyttet er
50 kr.?

OPGAVE 24
Hvor mange pct. har man tjent (dvs. den
direkte årlige rente), hvis kursværdien er
980 kr. og udbyttet er 35 kr.?

OPGAVE 25
Hvad vil I helst investere i og hvorfor?
Obligationer
• 3 % Øernes Realkredit kurs 110
• 2,5 % Fiskernes Realkredit kurs 97
• 2 % Hovedstadens Kreditforening kurs 80
Aktier
• Hansen & Co. stykpris 536 kr.
Udbytte sidste regnskabsår 15 kr. pr. aktie
• Oles Motor stykpris 75 kr.
Udbytte sidste regnskabsår 3 kr. pr. aktie.
Forestil jer, at I vil investere 10 000 kr.
Vælg et værdipapir fra en kursliste (søgeord fx
børsen). Følg så kursudviklingen i fx en måned.
Sælg så værdipapiret.
Hvor meget har I tjent eller tabt?

Hvis det går rigtig godt for Jensen & Søn
A/S, vil kursen stige, måske til 425.Så
kan man sælge sine aktier for 4250 kr.
På den måde har man tjent.
4 250 – 3250 kr. = 1000 kr.
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AFDRAG
At afdrage betyder at betale nogle af
de penge tilbage, du har lånt. Når man
låner penge i en bank, vil der altid være
en aftale om, hvor lang tid der må gå,
inden alle pengene med renter er betalt
tilbage.
BUDGET
Et budget hjælper dig med at få overblik
over din samlede økonomi.
FORBRUGSLÅN
Forbrugslån er penge, du låner til
forbrug. Forbrugslån er lån, du kan
oprette i banker eller via butikker, mobil
telefonen eller nettet. Nogle forbrugslån
har en særlig høj rente.
INDTÆGTER
Indtægter er de penge, du får fra fx løn,
lommepenge og gaver. Faste indtægter
er penge, som du er sikker på at få hver
uge eller måned.
KREDIT
At købe på kredit betyder, at du får varen
nu og betaler senere.Du kan kun købe på
kredit, hvis du er fyldt 18 år.

LÅN
Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed
for at optage et lån i banken. De penge
skal betales tilbage med renter og andre
omkostninger.
NEMID
NemID er et fælles log-in som benyttes
af banker og offentlige institutioner:
Borger.dk, Skat.dk og e-Boks.
NemID består af et bruger-id og en
adgangskode samt et nøglekort med
engangskoder. Eller en NemID nøgleapp i
stedet for nøglekortet.
P.a.
P.a. betyder pro anno. Pro anno er latin
og betyder pr. år eller ‘årligt’.
RENTE
Rente er en vis procentdel af det beløb,
man skylder (restgælden). Renten
betales til dem, man låner af. Hvis du
sætter penge i banken, betyder det, at
du låner banken penge.
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SKAT
Staten og kommunerne udskriver skat af
løn og andre indtægter, formuer og ejen
dom samt overskud i virksomheder. En
anden form for skat er moms og andre
afgifter. Skatten dækker udgifterne til
velfærdssamfundet.
UDGIFTER
Faste udgifter er penge, du betaler hver
måned eller hvert kvartal, fx mobilabon
nement og klubkontingent.
Variable udgifter er de udgifter, du kan
skrue op og ned for, fx penge til slik, tøj
og sodavand.
YDELSE
Det er det beløb, som du betaler for
et lån fx hver måned. Ydelsen består
af afdrag, renter og eventuelt andre
omkostninger.
ÅOP – ÅRLIGE OMKOSTNINGER
I PROCENT
ÅOP er de samlede kreditomkostninger
pr. år udtrykt i procent af det beløb man
låner. ÅOP indeholder alle renter og
gebyrer. ÅOP er derfor en hurtig og nem
måde at sammenligne priser på lån med
samme løbetid.
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VIND
10.000 KR.
TIL KLASSEKASSEN.

”PengeQuizzen” kan spilles på din computer, mobilte
lefon eller tablet. Spillet er en quiz om privatøkonomi,
matematik og digital sikkerhed. Du kan udfordre dine
klassekammerater – eller se, om du er klogere end
dine forældre!
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NOK PÅ KONTOEN?

Er din klasse god til privatøkonomi, digi
tal sikkerhed og matematik?
Så deltag i PengeQuizzen fra
pengeuge.dk
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PENGEUGE KAN KONTAKTES
PÅ MAIL@PENGEUGE.DK

Pengeuge’19
www.pengeuge.dk
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Udgives af
Finans Danmark

I samarbejde med Danmarks
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