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UDLÅNSUNDERSØGELSE, 4. KVARTAL 2017 

Færre tab på bank og 
realkreditlån 

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal 

2017 melder 11 af 23 banker og realkreditinstitutter 

om faldende nedskrivninger på udlån til erhvervs-

kunder i forhold til 3. kvartal. Kun 3 institutter mel-

der om stigende nedskrivninger. Vægtes institutter-

nes svar med deres respektive markedsandele, er 

der samlet set et lille fald i nedskrivningerne med et 

nettotal på -11 (på en skala fra 100 til -100, se boks).  

Undersøgelsen viser ligeledes et lidt større fald i 

nedskrivningerne over for privatkunder, når svarene 

vægtes til nettotallet. Derved fortsætter tendensen 

mod gradvist færre nedskrivninger og tab på det 

samlede udlån. Udviklingen bekræftes af National-

bankens statistik for bank og realkredit, balancer. 

Nedskrivningerne påvirkes af såvel konjunkturudvik-

lingen som udviklingen på de finansielle markeder. 

Det nuværende økonomiske opsving og det lave 

renteniveau forbedrer således låntagernes evne til at 

tilbagebetale deres gæld – hvilket afspejles hos kre-

ditinstitutterne.  

Særligt de større institutter i udlånsundersøgelsen 

forventer dog, at nedskrivningerne vil stige i 1. kvar-

tal 2018. Det forklares med overgangen til de nye 

IFRS 9-regnskabsregler pr. 1. januar 2018. Nedskriv-

ningerne på udlån skal fra årsskiftet baseres på for-

ventede tab og ikke som tidligere på indtrufne tab.   

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Ændring i andelen af nedskrivninger og tab på udlån Figur    

 

 

 

 

Anm.: Data for 1. kvartal 2018 er baseret på institutternes forventninger pr. 20. december 2017.  Spørgsmål vedrørende udlån til privatkunder 

besvares af 22 banker og realkreditinstitutter (mod 23 for udlån til erhverv). 

 

   

Steget lidt (50) 
eller en del (100)
(3 institutter)

Uændret
(9 institutter)

Faldet lidt (-50) 
eller en del (-100)
(11 institutter)

Erhvervskunder

4. kvartal 2017

Nettotal
-11

1. kvartal 2018

28

Privatkunder

4. kvartal 2017

Nettotal
-23

1. kvartal 2018

34
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