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Opgaver – lån 

 
Opgave 1 

Peter har på en pensionskonto i banken indsat 6000 kr. hver måned i 20 år. Renten har været på 0,3% pr. 
måned i hele perioden. 

a) Vis at pensionsopsparingen efter 20 år er 2.104.440,09 kr. 

Peter ønsker pensionsopsparingen tilbagebetalt med en fast årlig ydelse i de efterfølgende 18 år. 
Renten er 4% p.a. 

b) Bestem den årlige ydelse som Peter modtager fra banken. 

 
Opgave 2 

Emma har lånt 130.000 kr. i banken. Renten er 3% p.a. Lånet skal tilbagebetales over 10 år med et fast årligt 
beløb. 

a) Vis at den årlige tilbagebetaling er 15239,97 kr. 
b) Bestem gælden/balancen umiddelbart efter den 8. ydelse (Tip: Lav en Excel tabel som vist 

nedenfor): 

 

 
Opgave 3 

Johns bedstemor har på en uddannelseskonto indbetalt 25.000 kr. den 1. januar 2006 og 12.000 kr. den 1. 
juli, 2009. Renten var 1% pr. kvartal. 

a) Vis at kontoens indestående umiddelbart efter indbetalingen den 1. juli 2009 var 40.736,86 
kr. 

John startede på sin uddannelse den 1. august 2009, og vil få udbetalt et fast månedligt beløb de næste 5 
år. Den 1. august 2009 modtog John det første beløb.. 

b) Hvor mange penge modtager John hver måned? 

 
Opgave 4 

Anna påbegyndte et studie den 1. september 2004 og stiftede derfor et SU-lån. Anna modtog 2.755 kr. pr. 
måned i perioden fra den 1. september 2004 indtil 1. juni 2010 (70 gange i alt). Renten på lånet var 0,3% pr. 
måned i hele perioden. 

a) Vis at Anna skyldte 214.238,25 kr. den 1. juni 2010. 

Den 1. Juni 2010 afsluttede Anna studiet. Renten på lånet var herefter 0,15% pr. måned. Kreditoren (SU-
styrelsen) tillod at Anna begyndte tilbagebetalingen på lånet den 1. januar 2012. 

b) Vis at gælden til SU-styrelsen den 1. januar 2012 var 220.427,17 kr. (efter 19 måneder). 

Anna påbegyndte tilbagebetalingen på SU-lånet den 1. januar 2012, og betaler faste kvartalsvise ydelser i 
de næste 12 år. Renten forventes at være 0.15% pr. måned I hele tilbagebetalingsperioden. 

c) Bestem den kvartalsvise ydelse (TIP: Brug effektiv rente). 


