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Tilgang af 971 nye kunder i Dragsholm Sparekasse 

Vækst i udlån på 8,5 % og stigende indtægter på 13,3 % 
 

Dragsholm Sparekasse har i 2019 fejret 150 års fødselsdag, og når man kigger på den netop offentliggjorte 

årsrapport for 2019, har der bestemt også været noget at fejre. Sparekassen har nemlig haft et rigtig godt 

år. Sparekassen har fortsat trenden fra de tidligere år med en positiv udvikling på alle områder med tilgang 

af 971 nye kunder og en betydelig vækst i forretningsomfanget. Tallene i regnskabet viser, at Sparekassen 

har øget udlånet med 8,5 % og indlånet med 14,2 % i året, der er gået. Den meget positive udvikling afspej-

ler sig i en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på hele 13,3 %. Omkostningerne er kun øget med 6,0 

%, så indtægterne i forhold til omkostningerne udvikler sig meget tilfredsstillende i Sparekassen. Resultatet 

før skat viser et overskud på 13,4 millioner kroner. Og det flotte resultat er endda opnået uden at indføre 

negative indlånsrenter hos private kunder og erhvervskunder. 

 

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

kassen i 2019 og siger: 

”I forbindelse med aflæggelsen af vores halvårsregnskab tilbage i august måned opjusterede vi forventnin-

gerne til vores årsresultat, og vi kan her et halvt år senere konstatere, at vi endnu engang leverer fremgang 

i vores resultater, og lever op til de udmeldte resultatforventninger. Vi kan samtidig glæde os over, at rigtig 

mange nye kunder fortsat viser os den tillid at blive kunde i Dragsholm Sparekasse samtidig med, at vores 

eksisterende kunder vælger at lave flere forretninger med os. Det skal alle kunderne have en meget stor tak 

for”.   

 

Sparekassen har igen i 2019 fået fortaget den årlige kundetilfredshedsanalyse, og resultaterne i 2019 er 

endnu engang på et meget højt niveau. Dette gælder både svarene fra de private kunder og erhvervskun-

derne. Hertil udtaler Claus Sejling: 

”Vi besluttede for 5 år siden, at vi ville investere i fremtiden, og derfor er jeg naturligvis også glad for, at 

investeringerne bærer frugt i form af løbende indtjeningsfremgang. Den største glæde for mig er dog at se 

vores kunders tilfredshed med Dragsholm Sparekasse. Vi oplever en kundetilfredshed og kundeloyalitet, 

som er helt unik. Kundernes tilfredshed sammenholdt med vores medarbejderes meget stærke kompeten-

cer er hele fundamentet for de resultater, som vi skaber. I den forbindelse vil jeg da også nævne, at vi i 

Økonomisk Ugebrevs årlige Top 40 BankRating blev kåret som det mest dynamiske pengeinstitut. Det synes 

jeg afspejler den udvikling, som Dragsholm Sparekasse har været igennem de seneste år”. 

 

Årsrapporten viser ligeledes, at Sparekassen har godt styr på sin kapital og likviditet – også i et fremadrettet 

perspektiv. Det betyder, at Sparekassen vil kunne fortsætte sin udvikling og dermed opretholde sine indsat-

ser i lokalområdet. 

”Vi har en god kapitalbuffer og penge i kassen. Vi ser derfor nogle store muligheder i at understøtte vores 

lokalområde både i forhold til private kunder og erhvervskunder. Det skulle gerne medføre, at vi også i den 

kommende periode vil være i stand til at tiltrække flere nye kunder”, siger administrerende direktør Claus 

Sejling. 
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