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Tilgang af 1.097 nye kunder i Dragsholm Sparekasse 
Resultat af primær drift på 5 mio. kr. 
 
Ledelsen i Dragsholm Sparekasse har den 10. februar behandlet årsrapporten for 2020, som viser en rekord 
stor tilgang af nye kunder på 1.097. Den primære drift viser et resultat på 5,0 mio. kr. Efter indregning af skat, 
kursreguleringer på Sparekassens aktie- og obligationsbeholdning samt nedskrivninger på udlån bliver årets 
resultat 4,3 mio. kr. Af årsrapporten fremgår det, at ledelsen er tilfredse med resultatet, specielt set i lyset af 
de vanskelige forhold i 2020 som følge af Covid-19. 
 
Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er tilfreds med udviklingen i Sparekassen og 
siger: 
”Jeg synes, vi endnu engang beviser, at vi som lokalt forankret pengeinstitut kan være med til at gøre en 
forskel. Covid-19 har betydet nedlukning af det meste af samfundet i løbet af 2020, og vores forretningsmo-
del med fokus på nærvær og tæt kontakt til vores kunder har jo næsten været sat ud af spil i en periode. 
Alligevel opnår vi en rekord stor tilgang af nye kunder samtidig med, at vi leverer et tilfredsstillende resultat. 
Det vidner om, at vi selv i meget svære tider er i stand til at omstille os og fortsætte ambitionen om at til-
trække nye kunder og være kundernes foretrukne pengeinstitut i vores markedsområde. Jeg skylder en stor 
tak til vores kunder for den tillid de viser os, og en stor tak til vores medarbejdere for deres forandrings-
parathed”.  
 
Sparekassen har igen i 2020 fået foretaget den årlige kundetilfredshedsanalyse, og resultaterne i 2020 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 vel efterhånden 6 år siden, at vi ville investere i fremtiden, og derfor er jeg naturligvis også 
glad for, at investeringerne bærer frugt i form af en god udvikling i vores økonomiske resultater samtidig med 
at vi også har skabt nye arbejdspladser i vores lokale område. I 2020 har vi sagt velkommen til 4 nye medar-
bejdere, og for os som lokalt pengeinstitut er det en vigtig mission at skabe nye arbejdspladser. En stor glæde 
for mig er ligeledes at se vores kunders tilfredshed med Dragsholm Sparekasse. Vi oplever en kundetilfreds-
hed og kundeloyalitet, som er helt unik. Kundernes tilfredshed sammenholdt med vores medarbejderes me-
get stærke kompetencer er hele fundamentet for de resultater, som vi skaber”.  
 
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 både i forhold til private kunder og erhvervskunder.  
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