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Vyzkoušejte si závěrečný KVÍZ !

Na co si
dát pozor...

FINANČNÍ MATEMATIKA
zabývá se využitím

matematikyv oblasti
finančních služeb

časová hodnotapeněz

dělí se na:

současná hodnota budoucí hodnota

oblasti využití

například

úročení vkladů a
půjčekspoření

finanční pojmy

jistina (kapitál)

například

jednoduché složené

dělí se na:

úrok

úroková sazba

úrokové období

cena za používání
cizího kapitálu

placená dlužníkem
věřiteli

úroková
doba

poměr úroku
k jistině

doba, po kterou je
jistina (kapitál) úročena

období, za které se
připisují úroky

rozlišujeme:

p.a.
(per annum)

roční

p.m.
(per mensem)

měsíční

určují

RPSN
roční procentní sazba

nákladů půjčky

Pozor na nebankovní půjčky!

základní vklad nebo
půjčka (bez úroků)
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inflace 5 %

úrok 5 %

n... počet období
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termínovaný účet
(vklad)

spořicí účet

splácení úvěrů

kontokorentní úvěr spotřebitelský úvěr hypoteční úvěr

je využíváno

anuitní splátka

splátková
kalkulačka

výše splátky

úroková
sazba

výše úvěru

délka úvěru
Inflace je všeobecný

cenový růst v ekonomice.

Spoření je pravidelné
ukládání peněz na

spořicí účet
(navyšuje se jistina).

K0 ... počáteční kapitál, i ... úroková sazba (p/100),
k... zdaňovací koeficient , n... počet úrokových období,
T... celková doba úročení (dny)

úroková míra p

x 100

%

K0 ... počáteční kapitál, i ... úroková sazba (p/100),
k... zdaňovací koeficient , n... počet úrokových období,
t... počet dnů úrokového období

bez daně, zjednodušené

K0 ... pravidelný vklad,

i ... úroková sazba (p/100),
k... zdaňovací koeficient ,
n... počet úrokových období,
t... počet dnů úrokového období

ŘEŠENÉ ÚLOHY
s daní s daní

bez daně, zjednodušené

Opakovaně se úročí pouze vklad (jistina). Spolu s jistinou se úročí také připsané úroky.

řeší zahrnuje
používá

je tvořena

je využíváno

je využíváno

je zajištěno

lze orientačně
spočítat


