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Dragsholm Sparekasse fortsætter den meget positive udvikling.
Tilgang af 1.061 nye kunder, udlånsvækst på 17 % og indlånsvækst på 15 %.
Resultat før skat på 8 millioner kroner.
Dragsholm Sparekasse har endnu engang haft stor tilgang af kunder, som har været medvirkende årsag til,
at Sparekassen leverer en vækst i udlånet og i indlånet på henholdsvis 17 % og 15 %. Sparekassen har dermed for tredje år i træk leveret en markant vækst i forretningsomfanget og i tilgangen af nye kunder. I 2017
har Sparekassen sagt velkommen til 1.061 nye kunder, hvoraf de 375 kommer fra Refsnæs Sparekasse, som
Dragsholm Sparekasse overtog i maj måned. Årets resultat før skat er bedre end forventet, og lander på 8
millioner kroner.
Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er meget tilfreds med udviklingen i Sparekassen og siger:
”Vi har igen i år bevist, at vores indsatser rundt omkring i lokalområdet skaber de ønskede resultater. Vi er
meget tilfredse med udviklingen i vores virksomhed, som viser, at vi i 2017 har kunnet øge vores udlån med
17 % og vores indlån med 15 %. Det er ganske imponerende, og jeg synes, vi skylder kunderne en meget
stor tak for den tillid de viser os ved at lave flere forretninger med os”.
Af årsrapporten fremgår det, at udlånsstigningen kan relateres til kunder med en god og solid økonomi, og
at Sparekassens kapital og likviditet fortsat er på et meget tilfredsstillende niveau. Der er således flere penge i kassen, som gerne skal ud at arbejde i lokalområdet.
Sparekassens strategi om fortsat at investere i fremtiden, afspejler sig også i tallene for 2017. Der er ansat
flere medarbejdere i de kundevendte funktioner for at sikre, at alle kunder får en hurtig og professionel
service. Det koster naturligvis på omkostningskontoen, men det har indtil videre vist sig at være en rigtig
god investering, fordi kunderne udtrykker stor tilfredshed med Sparekassen.
”Vi har en ambition om, at vores kunder skal have en hurtig og professionel servicering i vores Sparekasse,
og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden sikre, at vores medarbejdere kan leve op til den forventning. Den
ambition koster naturligvis nogle investeringskroner, blandt andet ved at vi løbende ansætter flere medarbejdere i de kundevendte funktioner. Til gengæld kan jeg også læse i de undersøgelser, vi laver over for
vores kunder omkring deres tilfredshed med Sparekassen, at vores indsatsområder er noget, som kunderne
sætter pris på. Vi har en meget høj kundetilfredshed, og det fortjener alle vores medarbejdere en stor ros
for. Det er nu engang kundernes og medarbejdernes gode relationer, der er afgørende for vores resultater”, siger administrerende direktør Claus Sejling.
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