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Aarhus, den 7. april 2022. Det danske energihandelshus Danske Commodities har i dag 
offentliggjort årsregnskab for 2021. Med et rekordhøjt justeret driftsresultat på to milliarder kroner 
har Danske Commodities klaret sig sikkert gennem et marked med udsving i et hidtil uset omfang.  

 
2021 var et skelsættende år for energimarkederne. En presset energiforsyning, historisk høje priser og generel 
markedsusikkerhed var med til at skabe såvel muligheder som udfordringer for markedsdeltagere. Danske Commodities 
klarede sig sikkert igennem disse forhold og leverede et stærkt regnskabsresultat.  
 
Ved at kombinere sin brede markedsadgang og agile forretningsmodel med Equinors finansielle styrke, leverede Danske 
Commodities et rekordhøjt justeret driftsresultat (EBIT) på DKK 2 mia. for 2021 mod DKK 324 mio. i 2020. Årets 
justerede bruttoresultat udgjorde DKK 2,6 mia. mod DKK 725 mio. i 2020, og Danske Commodities leverede med sin 
skalérbare platform en bruttoomsætning på DKK 240 mia. Selskabet styrkede samtidig sin finansielle position med en 
stigning i egenkapitalen på 94 % til DKK 4,8 mia. 
  
“Resultatet for 2021 viser tydeligt værdien og styrken af samarbejdet mellem Danske Commodities og Equinor. Siden vi 
blev en del af Equinor, har vi skaleret vores forretning, og jeg er stolt over, at vi også har kunnet styre virksomheden 
sikkert gennem nogle ekstreme markedsforhold i 2021,” udtaler Danske Commodities administrerende direktør Helle 
Østergaard Kristiansen. 
 
I 2021 opstod der prisudsving i markederne af et hidtil uset omfang på tværs af energityper. Ved årets afslutning havde 
priserne nået nye højder på op til ti gange det normale niveau. En kraftig stigning i efterspørgslen kombineret med 
ekstreme vejrforhold, uforudsete forsyningsnedbrud og manglende gasleverancer til Europa førte til et af de mest 
pressede gasmarkeder i flere årtier med voldsomme udsving i energipriserne til følge. 
 
Prisudsving og stigende politisk uro har kun øget behovet for stigende forsyninger af vedvarende energi.  
 
”Vi forventer at se en fortsættelse af de omfattende investeringer i vedvarende energi og nye teknologiløsninger i takt 
med, at verden tager flere skridt mod en grønnere fremtid,” siger Helle Østergaard Kristiansen, og slutter: 
 
”Danske Commodities står godt rustet til at udfylde sin rolle med at skabe balance, bringe likviditet og levere vedvarende 
energi til markedet i stor skala. Det har aldrig været vigtigere end nu.” 
 
Danske Commodities spiller i dag en aktiv rolle i 40 lande, herunder Australien, USA, Brasilien og samtlige større 
europæiske energimarkeder.  
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Danske Commodities leverer stærkt resultat i et 
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