
 

Pressemeddelelse · Halvårsrapport 2019 

 

Opjustering i Dragsholm Sparekasse efter flot halvår 

Fortsat markant vækst i udlån og indlån og overskud på 7,5 millioner kroner  
 

Sparekassens ledelse har den 19. august behandlet regnskabet for første halvår 2019, som viser en fortsat 

positiv udvikling på alle områder med tilgang af nye kunder og en betydelig vækst i forretningsomfanget. 

Tallene i regnskabet for første halvår viser, at Sparekassen har øget udlånet med 5,4 % i de første 6 måne-

der af året. Den fine udvikling betyder, at renteindtægterne på udlån stiger med 6,8 %, når man sammen-

ligner med samme periode året før. De samlede indtægter stiger med hele 12,8 %, mens udgifterne til per-

sonale og administration kun øges med 2,8 %. På indlånssiden spores ligeledes en markant fremgang på 

14,4 % siden ultimo 2018. Den positive udvikling afspejler sig i resultatet før skat, som viser et overskud på 

7,5 millioner kroner. Sparekassen har sagt velkommen til 483 nye kunder i de første 6 måneder af året. 

 

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

kassen og siger: 

”Jeg synes, at vi igen leverer et godt og solidt regnskab, og jeg er meget tilfreds med, at vi kvartal efter 

kvartal forbedrer os på alle vores målepunkter til gavn for vores kunder. Vores gode udvikling i indtjeningen 

sammenholdt med en meget beskeden stigning i omkostningerne er meget positivt, og viser styrken i vores 

forretningsmodel. Jeg er ligeledes meget tilfreds med, at vi fortsat er i stand til at tiltrække mange nye kun-

der samtidig med, at vores eksisterende kunder laver flere forretninger med os. Jeg vil endnu engang gerne 

benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle vores kunder”.   

 

Resultatet af de første 6 måneder har udviklet sig bedre end budgetteret fra årets start, og derfor opjuste-

rer Sparekassen sine forventninger til det samlede årsresultat fra niveauet 0-1 mio. kr. til niveauet 4,5-5,5 

mio. kr. 

”Vores halvårsregnskab er bedre end forventet, og det er baggrunden for opjusteringen. Når vi alligevel er 

lidt forsigtige i vores forventninger til andet halvår, skyldes det blandt andet vores betydelige obligations-

beholdning på 584 mio. kr., hvor det forventede afkast er usikkert grundet det meget lave renteniveau. 

Samtidig står vi over for at skulle fejre Sparekassens 150 års fødselsdag i slutningen af året, og det har vi sat 

penge af til, så vi kan fejre fødselsdagen med forskellige aktiviteter for vores garanter, kunder og medar-

bejdere”, siger administrerende direktør Claus Sejling. 

 

I sin halvårsrapport oplyser Dragsholm Sparekasse, at man er aktionær i Sparinvest, og at der er indgået 

aftale om salg af 75 % aktierne i Sparinvest til Nykredit. Transaktionen er ikke indregnet i ovennævnte re-

sultatforventninger. 
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