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Danske Commodities offentliggør stærkt resultat for 2015
Med et resultat før skat (EBT) på EUR 30,7 millioner kommer Danske
Commodities særdeles solidt ud af 2015. Danske Commodities genvandt
momentum i 2015 ved at styrke kernevirksomheden, reducere
omkostningsgrundlaget og justere strategien mod et stærkere kommercielt fokus
og en langsigtet vision.
AARHUS, Danmark, 17-03-2016 – Danske Commodities har styrket sin position markant i
2015. Takket være en omstilling af virksomhedens driftsmodel har Danske Commodities
fokuseret på at sikre operational excellence, effektiv innovation og rentabel vækst.
“Jeg er meget tilfreds med, at vores fokus på kernevirksomheden og operational excellence
virker, og at vi – takket være vores medarbejderes engagement og passion – nu er godt rustet
til fremtiden,” udtaler CEO Dirk Mausbeck.
Omstillingen kan aflæses direkte af Danske Commodities’ forbedrede finansielle præstation med
et resultat før skat, der steg til EUR 30,7 millioner. Det underbygges af en 22 % reduktion af
omkostningsgrundlaget samt forbedret transparens og samarbejde takket være en klar og enkel
organisatorisk struktur. Disse forbedringer blev opnået, samtidig med at Danske Commodities
øgede sine trading- og kundeaktiviteter, idet indtægterne steg med 17 % til EUR 2.936,3
millioner, og bruttofortjenesten steg en smule til EUR 82,1 millioner.
Justeret strategi
Danske Commodities justerede strategien i Q2 mod et mere tydeligt kommercielt fokus.
Strategien, “One Team. Creating Profitable Growth”, sigter mod at optimere virksomhedens
handels- og kundeaktiviteter, samtidig med at der investeres i langsigtede vækstmuligheder.
Et godt eksempel på Danske Commodities’ nye strategi er en 15-årig elkøbsaftale (Power
Purchase Agreement, PPA) indgået med vindmølleparken Beatrice Offshore i Storbritannien i
slutningen af december. Denne PPA kombinerer Danske Commodities’ erfaring med forvaltning
af vedvarende energikilder og kortfristet handel med et langsigtet fokus på det britiske marked.
Et andet eksempel er Danske Commodities’ Virtual Power Plant, Connect, som ligeledes blev
introduceret i 2015. Connect hjælper kunderne med at optimere deres aktiver, så de får mest
muligt ud af deres fleksibilitet. På den måde kan de omdanne volatilitet til indtjening.
Som et led i at sikre effektive processer og langsigtet konkurrencedygtighed har Danske
Commodities besluttet at investere i et nyt Energy Trading Risk Management (ETRM)-system,
der skal erstatte det internt udviklede system, virksomheden har nu. Implementeringen af det
nye ETRM-system er igangsat i 2016.
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