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Fortsat stor fremgang i Dragsholm Sparekasse med tilgang af 712 nye kunder og 

vækst i udlån og indlån på henholdsvis 8 og 12 procent 

 
Sparekassens fokuserede kunderådgivning og synlighed i lokalområdet viser fortsat meget positive resul-

tater. Resultatet for de første 9 måneder af året bliver et overskud på hele 16,4 millioner kroner. Netto 

rente- og gebyrindtægterne stiger 14 procent, mens omkostningerne kun stiger 4 procent sammenholdt 

med samme periode året før. 

 

Sparekassens ledelse har den 21. oktober behandlet regnskabet for de første 9 måneder af året, som viser, 

at Sparekassen har fortsat den meget flotte trend fra de tidligere kvartaler med tilgang af nye kunder og en 

betydelig vækst i forretningsomfanget. Tallene i regnskabet viser blandt andet, at Sparekassen har øget 

udlånet med 8 procent og indlånet med 12 procent, når man sammenligner tallene med ultimo 2018. Lige-

ledes er tilgangen af nye kunder fortsat, og siden årsskiftet er der kommet 712 nye kunder i Sparekassen.   

 

Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er meget tilfreds med udviklingen i Spare-

kassen og siger: 

”Vi leverer endnu engang et rigtig godt regnskab, som dokumenterer, at vores indsatser i lokalområdet gør 

en forskel, og at vores ambition om at være kundernes foretrukne pengeinstitut i vores markedsområde er 

et realistisk mål. Vi er fortsat i stand til at tiltrække nye kunder hver dag, samtidig med at vores eksisteren-

de kunder laver flere forretninger med os. Det er vi naturligvis meget tilfredse med, og jeg synes, vi endnu 

engang skylder vores kunder en meget stor tak for den tillid, de viser os”.  

 

Den positive udvikling i Sparekassen afspejler sig også i resultatet før skat, som viser et overskud på 16,4 

millioner kroner, og i forhold til samme periode sidste år ses en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 

14 procent, mens omkostningerne kun stiger 4 procent.  

 

”Vi er meget tilfredse med udviklingen i vores indtjening, og vi er i særdeleshed tilfredse med udviklingen i 

indtægterne i forhold til omkostningerne. Vi har en flot fremgang i vores indtægter, samtidig med at vores 

omkostninger holdes på et fornuftigt niveau. Det er meget positivt. Vi har samtidig meget positive afkast på 

vores investeringer i aktier, som blandt andet skyldes, at vi tidligere på året solgte 75 procent af vores akti-

er i Sparinvest til Nykredit til en fornuftig pris. Så på alle områder er vi faktisk rigtig godt tilpas med udvik-

lingen i vores lokale Sparekasse”, siger administrerende direktør Claus Sejling. 

 

I hele uge 44 fejrer Sparekassen sin 150 års fødselsdag med forskellige aktiviteter over for garanter og kun-

der, og med det netop offentliggjorte regnskab er der da bestemt noget at fejre. 

 
Yderligere oplysninger: Administrerende direktør Claus Sejling, tlf. 5965 2626 

 

 


