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Pengehåndtering: B1 – B7 
 

Dette kapitel har til formål at give den studerende viden og færdigheder inden for 
pengehåndteringsområdet. At de får viden om renter, livrente, realkreditlån mv. 

● Hvad er Annuitet? 
Det beløb, der skal betales årligt eller med andre regelmæssige intervaller. 

● hovedstol 
Det oprindelige beløb lånt fra banken. 

● Rente 
Renter er den pris, du betaler for at låne penge, eller den pris, du tager for at låne penge ud. 

Renter afspejles oftest som en årlig procentdel af lånebeløbet. Denne procentdel er kendt 

som renten på lånet. 

● Rentesats 
Omkostningerne ved at låne penge udtrykt i procent. 

● Formålslån 
Lån, hvor formålet med anvendelsen af midler er præcist bestemt. 

● Realkredit 
Udtrykket "Realkredit" refererer til et lån, der bruges til at købe eller vedligeholde et hjem, 

jord eller andre typer fast ejendom. Låntageren accepterer at betale långiveren over tid, 

typisk i en række regelmæssige betalinger, der er opdelt i hovedstol og renter . Ejendommen 

tjener som sikkerhed for lånet. 

● Låneberegner 
Et værktøj til beregning af lånets tilbagebetalingsplan. 

● Hvad er pengestyring? 
 Processen med udgiftssporing, investering, budgettering og bankvirksomhed. 

● Finansiel likviditet 
Henviser til, hvor nemt aktiver kan konverteres til kontanter. 

● Investering 
Investering er handlingen med at allokere ressourcer, normalt penge, med forventning om at 
generere en indkomst eller fortjeneste. Du kan investere i bestræbelser, såsom at bruge 
penge til at starte en virksomhed, eller i aktiver, såsom at købe fast ejendom i håb om at 
videresælge det senere til en højere pris. 

 

https://www.investopedia.com/terms/l/lender.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/principal.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/interest.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/collateral.asp
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● Opsparing 
De penge, man har sparet, især gennem en bank eller officiel ordning. 

● Skat 
En skat er et obligatorisk gebyr eller finansiel afgift, der opkræves af enhver regering af en 
person eller en organisation for at indsamle indtægter for offentlige arbejder, der leverer de 
offentlige udgifter. 

● lån 
De penge, som en organisation ex en bank låner ud og nogen låner. 

● Mæglere 
En person eller et firma, der arrangerer transaktioner mellem en køber og en sælger for en 
kommission, når handlen gennemføres. 

● Profit 
En økonomisk gevinst, især forskellen mellem det tjente beløb og det beløb, der bruges på at 
købe, drive eller producere noget. 

● Transaktion 
Er en afsluttet aftale mellem en køber og en sælger om at bytte varer, tjenester eller 
finansielle aktiver til gengæld for penge. 
 


